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 المحاضرة السابعة : تكملة موضوع االختبارات 

 ـ:المزاوجة المقابلة أو  المطالعة أو  أسئلة ـ( 3)

 مجموعتٌن من السؤال ٌتألؾ وطرافة، لعب من فٌها لما االبتدائٌة المدارس فً تكثر

 (.االستجابات) الثانٌة وتسمى( المقدمات) األولى تسمى

 ـ:ممٌزاتها

 .قلٌلة فٌها التخمٌن عملٌة ـ 1

 .والتصحٌح اإلعداد سهلة ـ 2

 .الممتحن من جهدا   تحتاج وال األطفال، تستهوي ـ 3

 ـ:عٌوبها

 .االستظهار على تساعد ـ 1

 .محدود استعمالها مجال ـ 2

 .متجانسة قائمة تشكٌل نستطٌع ال قد ـ 3

 ـ:المقابلة أسئلة لتحضٌر إرشادات

 .القائمتٌن بٌن التام التجانس ـ 1

 .قصٌرة كونت بحٌث قائمة كل مفردات تصاغ أن ـ 2

 .بنود 11 عن بنودها عدد ٌزٌد ال ـ 3

 .بندٌن بمقدار القائمتٌن إحدى بنود عدد ٌزٌد ـ 4

 .أبجدٌا   ترتٌبا   المفردات ٌرتب أن ـ 5

 .اإلجابة على تساعد أن ٌمكن لؽوٌة إشارة أي من المثٌرات تخلو أن ـ 6

 .أكثر أم واحدة مرة ستستخدم االستجابات قائمة كانت إذا الطالب ٌعلمأن  ـ 7

 متعدد من االختٌار أسئلة( 4) 

 تتكون وهً ألهمٌتها، المعلمٌن من واستخداما   انتشارا   الموضوعٌة األسئلة أكثر من

 :جزأٌن من



 وأفضلها ناقصة جملة أو سؤال شكل على ٌكون ما ؼالبا   والذي: المتن .1

 .األولى

 .4 وأفضلها 5 أو 4 أو 3عددها  بدائلاالجابة على شكل  .2

 ـ:ممٌزاتها

 .عالٌتٌن وثبات صدق بدرجة تمتاز ـ 1

 .المستوٌات جمٌع من عقلٌة عملٌات تقٌس ـ 2

 .التصحٌح سهلة ـ 3

 .المحتوى من واسعة مساحة تؽطً ـ 4

 .التالمٌذ أخطاء تشخٌص فً فعالة ـ 5

 .المصحح ذاتٌة من ٌخلو ـ 6

 ـ:عٌوبها

 .خاللها من الؽش ٌمكن ـ 1

 .مدرب معلم وإلى إلعدادها طوٌل وقت إلى تحتاج ـ 2

 .مالٌة مبالػ ٌتطلب وهذا الورق من كبٌرا   حٌزا   تشؽل ـ 3

 .تخمٌن نسبة فٌها ـ 4

 ـ:متعدد من االختٌار أسئلة لتحضٌر إرشادات

 .السؤال على محتملة إجابات الجوبة ا جمٌع تكون أن ـ 1

 بالجواب المختلؾ ٌوحً ال حتى الطول فً متشابهة االجابات جمٌع تكون أن ـ 2

 .الصحٌح

 .ثابت نظام وفق ولٌس عشوائٌا   اإلجابات ترتب أن ـ 3

 .سابق سؤال على سؤال ٌعتمد أال ـ 4

 .ذكر مما لٌس صحٌح، ذكر ما كل: تقول التً االجابات من أمكن ما التقلٌل ـ 5

 .4 وأفضلها ،5 ،4 ،3 االجابات عدد ٌكون أن ـ 6



 .المدرسً الكتاب جمل المعلم ٌستعمل أال ـ 7

 .حروفا   فتأخذ البدائل أما حسابٌا   السؤال رقم كتابة ـ 8

 .الطالب ٌرٌح فهذا عمودٌا   االجابات ترتٌب ٌفضل ـ 9

 .المعترضة والجملة السؤال فً النفً عن االبتعاد ـ 11

 .أمكن ما ومختصرة موجزة البدائل تكون أن ـ 11

 .لإلجابة تشٌر لفظٌة إشارة أي من السؤال جذر ٌخلو ـ 12

 .أرقام فٌها كان إذا تسلسلٌا   اإلجابات ترتب ـ 13

 ـ: بأنواعها الموضوعٌة األسئلة صٌاؼة فً عامة إرشادات

 ؼٌر عاما   السؤال جعل أو صعبة، لؽة باستخدام إما) ؼامضا   السؤال تجعل ال ـ 1

 (.محددا  

 أن دون( الجواب ٌعرؾ) السؤال على ٌجٌب الطالب ٌجعل منبه أي تضع ال ـ 2

 .الفعلٌة المعرفة لدٌه تتوفر

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 ـ:الموضوعٌة واألسئلة المقالٌة األسئلة بٌن الفرق

 األسئلة الموضوعٌة األسئلة المقالٌة



 ـ صعبة اإلعداد، سهلة التصحٌح. 1 ـ سهلة اإلعداد صعبة التصلٌح.                     1

 .كبٌر بشكل المادة تؽطًـ  3 ـ ال تؽطً جزءا  كبٌرا  من المادة.                   2

 تظهر فٌها ذاتٌة المصححـ 3

 

 ـ ال وجود فٌها لذاتٌة المصحح. 3

 ـ فٌها مجال للؽش والتخمٌن. 4 ـ ال مجال فٌها للؽش والتخمٌن.                     4

 

 

 المرجع ومعٌارٌة المرجع محكٌة االختبارات

  ـ:المرجع محكٌة ـ 1

 (.التكوٌنً التقوٌم وسائل من)

 بمستوى طالبه أداء المعلم ٌقارن حٌث ممٌز، بمحك ترتبط التً االختبارات تلك هً

 إلى نسبة محكٌة وسمٌت مثال ،% 71 على حصل من الناجح فالطالب معٌن، أداء

 أمثلتها ومن. المحك هو المحتوى من الطالب تحصٌل مقدار حٌث المحتوى

 .العام نهاٌة الشهرٌة، القصٌرة، االختبارات

 ـ(:خصائصها) ممٌزاتها

 .معٌن أداء بمستوى مقارنة الطالب أداء مقارنة خاللها من ٌمكن ـ 1

 .التكوٌنً التقوٌم وسائل من ـ 2

 .السنة فً مرات عدة تعقد ـ 3

 .والتالمٌذ بالمادة ومعرفته  إعدادها فً المعلم خبرة على تعتمد ـ 4

 ـ:المرجع االختبارات معٌارٌة ـ 2

   معٌنة معاٌٌر إلى استنادا   الطلبة أداء تحدٌد على تقوم التً االختبارات تلك هً

 االمتحان أمثلتها ومن العمري، المستوى أو التحصٌل مستوى فً معهم تستوي

 .والقبول المركزي العامة الثانوٌة وامتحان الكلٌات بعض فً الشامل

 ـ:ممٌزاتها



 .متخصصة لجنة قبل من تحدد ـ 1

 .وؼٌرها الجامعات فً القبول فً علٌها وٌعقد الختامً التقوٌم وسائل من ـ 2

 .مجزء   ولٌس ككل الدراسٌة للمادة ٌنظر ـ 3

 .بناءها قبل المواصفات جدول إعداد من بد ال ـ 4

 الفرق بٌن االختبارات:ـ

 معٌارٌة المرجع.                                                  محكٌة المرجع                                                                      

 ة متخصصة لذلك.ـ تعدها لجن 1 ـ ٌقوم المعلم بإعدادها 1

ـ تحتاج إعداد وفق جدول  2                  ـ ال تحتاج جدول مواصفات.                            2

 المواصفات.

 ـ تتم مرة واحدة فً نهاٌة العام. 3 ـ تتم عدة مرات خالل العام.                                             3

 الختامً. ـ من وسائل التقوٌم 4 ـ من وسائل التقوٌم التكوٌنً.                                           4

 ـ تقٌم وتحتوي على المادة ككل. 5  ـ تقٌم وتحتوي على أجزاء من المادة 5

ـ تهدؾ إلى تشخٌص ضعؾ الطالب  6

 ومعرفة مستوى تحصٌلهم. 

ـ تهدؾ إلى تصنٌؾ الطالب والحكم  6

 النهائً علٌهم.                                           

ـ تحتاج إلى دراسة درجة الصعوبة  7                               ـ ال تحتاج إلى ذلك.          7

 والسهولة والتمٌٌز لكل سؤال.                                          

 


