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  والتقويم القياس  المحاضرة االولى :

 مقدمة 

 التربوٌة العملٌة عناصر من هاما   وعنصرا   أساسٌا ، ركنا   والتقوٌم القٌاس ٌعتبر    

 مدرسته فً المعلم ٌستطٌع وال خاص، بشكل التدرٌسٌة والعملٌة عام، بشكل

 األدنى الحد توفر بدون كمقوم األساسً بدوره القٌام كلٌته أو جامعته فً ًسٌدروالت

 عام، بشكل والتقوٌم القٌاس مجال فً األساسٌة والمهارات المعلومات من

 متخذي قبل من واضحا   االهتمام ٌبدو ولذلك خاص، بشكل التحصٌلٌة واالختبارات

 المدرسٌن وبتأهٌل أثنائها، و الخدمة قبل المجال هذا فً المعلمٌن بتأهٌل القرارات

 .الؽرض لهذا موجهة برامج خالل من الجامعات، فً

 : عرفه .. قٌاسالمعنى  

 (األرقام باستخدام البٌانات وصؾ  ) بأنه: جٌلفورد .1

 مسبقا   مقننة بوسٌلة الشًء خصائص بعض مقارنة عملٌة)  بأنه  : اٌبل .2

 ( الخصائص تلك لقٌاس

 كمً تمثٌل على الحصول عملٌة هو التربوي القٌاس :) وكلوك اهمان .3

 ( الطالب عند معٌنة سمة وجود فٌها تعكس التً للدرجة

 : هً أمور ثالثة تتضمن انها نرى السابقة  التعرٌفات مالحظة من  

 . الكمً التقدٌر أي التكمٌم ـ

 . مقٌاس وجود ـ

 . بالمقٌاس قٌاسه المراد الشًء مقارنة أي: المقارنة ـ

 وجد وما بمقدار وجد إنما وجد ما إن: ٌكاثورند قالها قاعدة أساس على القٌاس ٌقوم

 . قٌاسه ٌمكن بمقدار

 :القٌاس مفهوم

 مثالف محددة قواعد حسب بأعداد األشٌاء عن التعبٌر هو: الواسع بمفهومه القٌاس

، فٌذكر العدد ووحدات قٌاسه ، وقد ٌلزم ذكر االتجاه  ؼرام كٌلو 44 جسم كتلة

 كٌلو متر/الساعة شرقا. 54أحٌانا: فمثال سرعة جسم 
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 األشٌاء تقدٌر أجل من معلومات جمع على تعتمد عملٌة هو:  التربٌة فً مفهومه

 . معٌنة قٌاس وحدة ضوء فً كمٌا   تقدٌرا  

 السمة أو الخاصٌة من بالشًء ٌوجد ما كمٌة بواسطتها نحدد التً العملٌة هو:  أو

 .نقٌسها التً

 :القٌاس انواع

 ٌتعلق وهذا والوزن والحجم كالطول مباشرة الصفة نقٌس حٌث: مباشر قٌاس ـ 1

 .الفٌزٌائٌة بالنواحً

 بواسطة نقٌسها ولكن مباشرة الصفة قٌاس نستطٌع  ال وهنا: مباشر ؼٌر قٌاس ـ 2

.... واالتجاهات والشعور والعواطؾ واإلٌمان واالنتباه كالذكاء علٌها المترتبة اآلثار

 .إلخ

 :  القٌاس أهمٌة

 . التعلٌمٌة ومسٌرته الطالب تعلم تصوٌب .1

 التعلٌمً برنامجلا فً أو ، الطالب عند والضعؾ القوة جوانب على التعرؾ .2

 . التدرٌس طرق أو ،

 . التربوٌة العملٌة توجٌه .3

 . واألمثل األفضل إلى األمر وولً والمتعلم المعلم توجٌه .4

 . الدراسً للمنهج الطالب استٌعاب مدى على التعرؾ .5

 . الصائبة التربوٌة تاالقرار اتخاذ على القدرة.6

 هناك مجموعة عوامل تؤثر فً دثة القٌاس منها : :القٌاس فً المؤثرة العوامل 

 من دقة أكثر بشكل تقاس الفٌزٌائٌة فالصفات: قٌاسها المراد الصفة طبٌعة ـ 1

 . الوجدانٌة الصفات من ثباتا   أكثر العقلٌة والصفات النفسٌة الصفات

 : اإلنسانٌة المعادلة أو المالحظة فً الخطأ ـ 2

 ( .الذكاء ـ التذكر:) المقٌسة الظواهر بعض ثبات عدم ـ 3

 .  بعض من دقة أكثر المقاٌٌس بعض: القٌاس ووحدة المستخدم المقٌاس نوع ـ 4
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 والعكس دقة أكثر كان مالئما   كان فكلما: بالظاهرة وعالقته المقٌاس طبٌعة ـ 5

 .كتابٌا   اختبارا   تعطٌه أن السباحة على شخص قدرة لقٌاس ٌصح ال فمثال  . صحٌح

 من واحد اختٌار مثال   الهدؾ كان فإذا النتائج فً هذه تؤثر حٌث: القٌاس أهداؾ ـ 6

   جدا   صعبا   المقٌاس سٌكون ألؾ

 ؼٌر الفرد لها ٌتوصل التً ئجفالنتا: وخبرتهم القٌاس على القائمٌن قدرة مدى ـ 7

 .دقٌقة ؼٌر ستكون المدرب

 ـ:والتربوي النفسً القٌاس خصائص

 .رقمٌة قٌمة ٌعطً أنه أي كمً والتربوي النفسً القٌاس ـ 1

 .مباشر ؼٌر والتربوي النفسً القٌاس ـ 2

 .خطأ نسبة وجود من ٌخلو ال ـ 3

 أو معٌارٌة بدرجة ربطها من بد ال التربوٌة فالوحدات) مطلقا   ولٌس نسبً ـ 4

 . نفهمها حتى متوسط

 الفرق( 35/44 ،34/44 ،25/44 على حصل طالب) متساوٌة ؼٌر وحداته ـ 5

 .الثانٌة من أقل قدرات قاست األولى لكن خمسة واحد كل بٌن

 .افتراضٌا   ولكنه حقٌقٌا   لٌس فٌه الصفر ـ 6

  ـ:المقاٌٌس أنواع

 حسب األفراد مواقع تحدٌد فً وٌتلخص منه الؽرض خالل من المقٌاس ٌعرؾ      

 . لها امتالكهم درجة أو السمة نوع

 (  االشٌاء ٌصنؾ: ) اإلسمً المقٌاس ـ 1

 ال   لذلكٌعطً كمٌاتها  وال  ٌبٌن نوع االشٌاء المقاٌٌس، أنواع أبسطوهو      

 والترتٌب التصنٌؾ عملٌة فً المساعدة  وظٌفته المقاٌٌس، من البعض ٌعتبره

 (   ة، أسماء أماكنبطل مارقأ ، نساء مجموعة رجال، مجموعة)  مثال   والتنظٌم

 (  الفرق ٌبٌن ال لكن وٌرتب ٌصنؾ:  ) الرتبة مقٌاس ـ 2

 حسب تنازلٌا   أو تصاعدٌا   المجموعة أفراد ترتٌب من ٌمكننا الذي المقٌاس هو     

 ال المقٌاس هذا لكن ،  والترتٌب التصنٌؾ خاصٌة ٌمتلك فهو معٌنة لسمة امتالكهم

 .وآخر طالب بٌن الخام العالمة فً بٌن المجموعات: قوالفر ٌبٌن
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( ، جٌد،....جدا   جٌد ـ ممتاز): تم التعبٌر عن مستوٌات مجموعة طلبة كاآلتً : مثال

 والثالث الثانً وبٌن درجة والثانً األول بٌن ٌكون فقد( الثالث ـ الثانً ـ األول)

 .عشرة

 الموسٌقى، ، مثل المٌول نحو تعلم االتجاهات المٌول  فً بكثرة ٌستخدم المقٌاس هذا

 .، أو ممارسة  الرٌاضة ..وؼٌرها.الرسم أو الخط،أو 

 ( الفرق وٌبٌن وٌرتب ٌصنؾ: ) المسافة مقٌاس ـ 3

 كمٌة ٌبٌن  كمٌا   معنى   تحمل هنا فاألرقام السابقٌن، اسٌنٌالمق من أدقوهو      

 . وآخر شًء بٌن مقدارها فً والفرق الصفة

 والنفسٌة التربوٌة لألمور مناسب فهو لذا  مباشرة ؼٌر بطرٌقة الصفات ٌقٌس وهو 

 ؼٌر المقٌاس هذا فً الوحدات لكن ،( وب أ) درجة بٌن الفرق معرفة من وٌمكننا ،

 34-28 الدرجة بٌنما مرتفعا   عقلٌا   مستوى قاست 84-98 الدرجة ألن متساوٌة

 انعدام ٌعنً ال أنه أي افتراضً هنا الصفر أن كما  ، متدنٌا   عقلٌا   مستوى قاست

 . السمة

 25 االفتراضً الصفر عن للتعبٌر المؤسسة تضعه معٌن مقدار هناك/ )  مالحظة

 % ( .44 أو ، الكلٌة الدرجة من%  34&  % 

 :النسبة مقٌاس ـ 4

 وٌقٌس متساوٌة، ووحداته حقٌقً، صفر وله مباشرة، بطرٌقة ٌقٌس المقٌاس هذا     

 أي نسبة وسمٌت الحسابٌة، ملٌاتالع جمٌع إجراء هنا ونستطٌع الفٌزٌائٌة، النواحً

 . المقاٌٌس أدق وهو(.  1 الوحدة إلى نسبة)

 وٌزٌد قبله الذي المقٌاس خصائص ٌمتلك ذكر اعاله ، مقٌاس كلان /  مالحظة

  .تمٌزه خاصٌة علٌه

 ؟ آخر مقٌاس أي خصائص ٌملك ال الذي المقٌاس هو ما/  سؤال
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 ـ:التقديرالمحاضرة الثانية   :  

وٌستخدم كثٌرا فً  الحواس، على ٌعتمد ، الحدس أو التخمٌن من نوع هو     

 رقمٌة قٌمة ٌعطً ال ألخر، شخص من ٌختلؾ دقٌق، ؼٌر هوحٌاتنا الٌومٌة  ،  و

 البدائٌة، الطرٌقةب قٌاس عملٌة وهو حقٌقٌة، ولٌست افتراضٌة قٌمة فهً أعطاها وإن

 الصفة. مدار تحدٌد بها نستطٌع الدقة من درجة على أدوات للقٌاس أن إال

 :نوعان وهً  ـ:التقدٌر أدوات

 ـ:التقدٌر قوائم ـ 1

 ال، أم موجودة الصفة فهل عدمه، أو الشًء وجود معرفة أساس على تقوم    

 وخٌر لها، ثالث وال موجود، ؼٌر أو موجود ال، أو بنعم تتم علٌها فاإلجابة وبالتالً

 .تقدٌر قائمة فهً األسعار إزالة بعد محل أي فً المعروضات قائمة ذلك على مثال

 أو بنعم أسئلتها على نجٌب أن الصعب فمن   والنفسٌة التربوٌة المجاالت فًأما  

ومن  متوسط بشكل موجودة تكون قد الصفة ألن موجود ؼٌر و موجود أو ال،

 هنا ومن ٌساعد فً ذلك ال  المقٌاس ، وهذا نعم أو  ال الصعب ان نعبر عنها ب:

 من وجودها ولٌس الصفة وجود مدى ٌقٌس تقدٌري سلم لوضع الحاجة ظهرت

 -ر منها :تقدٌال قائمة لبناء الالزمة لخطواتومع ذلك فهناك مجموعة من ا .عدمه

 .وتقدٌرها قٌاسها المراد الظواهر تحدٌد ـ أ
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 .والقٌاس للمشاهدة قابلة سلوكٌة بأفعال تبدأ بجمل الظواهر صٌاؼة ـ ب

 .أهمٌتها حسب الجمل بٌرتت ـ ج

ممٌز للصفة عن  محك باالعتماد على اساس أو بدقة قٌاسه المراد الشًء صؾو ـ د

 السمة ٌمتلك من بٌن التمٌٌز على القادر الشًء ذلك هو :المحك، و ؼٌرها ٌسمى  

 .ٌمتلكها ال ومن

 الجمل تكون أال) فقط واحدا   بعدا   تقٌس جملة التعبٌر عن الصفات بجمل كل ـ هـ

 (.مركبة

 : تقدٌر قائمة إلعداد مثال

 : مثال قٌاسها المراد الظواهر تحدٌد:  أوال  

 .......للمعلم حبه ـ للمدرسة حبه ـ للمادة حب الطالب ـ االنتباه

 ثانٌا  : صٌاؼة الجمل بأفعال سلوكٌة ٌمكن مالحظتها وقٌاسها(

 ة :صحٌح صٌاؼةامثلة على 

 ال  نعم  البند

   ٌجٌب على أسئلة المعلم المتعلقة بالمادة المشروحة.

   ٌطرح أسئلة خارجٌة متعلقة بالمادة 

   ٌستعٌر كتب من المكتبة متعلقة بالمادة

   وٌتطوع ألداء بعض الخدمات للمدرسة 

   ٌثنً على المعلم فً ؼٌابه

 

 خاطئة :ال وهذه بعض الصٌاؼات

 ال  نعم  البند

ٌستعٌر كتب من المكتبة متعلقة بالمادة وٌتطوع ألداء بعض 

 الخدمات للمدرسة 
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   )ٌرؼب فً أن ٌبقى أطول مدة فً المدرسة( 

   ٌنفذ أوامر المعلم  

 

 

 ـ ساللم التقدٌر:ـ 2

 تحدٌد المفحوص من ٌطلب حٌث الصفة، فٌها توجد التً الدرجة تبٌن أدوات هً

 خالل من تقدٌر ساللم إلى التقدٌر قوائم تحوٌل الممكن ومن السمة، وجود مدى

 .متدرج سلم إضافة

 ـ:التقدٌر ساللم أنواع

 ـ:العددي التقدٌر سلم ـ أ

 مدى ٌحدد رقم وضع ثم الصؾ طالب بأسماء قائمة بعمل المعلم ٌقوم حٌث    

 والعدد عالٌة مشاركة العالٌة الدرجة تحدد حٌث مثال   8 شهر فً الطالب مشاركة

 محدود مشاركة المنخفض

 :ممٌزاته

 .طالب كل مشاركة مدى عن صورة المعلم ٌعطً ـ 1

 األشهر فً الطالب ونشاط ببعضهم الطالب نشاط مقارنة على المعلم ٌساعد ـ 2

 .المختلفة

 أو الطالب مشاركة انخفاض ٌلحظ عندما عالجٌة برامج فٌوضع المعلم ٌساعد ـ 3

 .تراجعها

 :عٌوبه

 .ثانٌة تقدٌره المقدر أعاد لو تتؽٌر قد بل ثابتة ؼٌر النتائج ـ 1

 الدرجة نفس على مالحظ من أكثر اتفاق عدم ٌجعل لها معٌار وجود عدم ـ 2

 التقدٌرٌة

 ـ:الوصفً العددي التقدٌر سلم ـ ب
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 معٌارا   له التقدٌر ٌجعل مما الرقم لهذا ووصفا   رقما   ٌعطً ألنه سابقه من أفضل

 .جٌدا  

 :مثال

 .المشاركة علٌه تفرض عندما ٌشارك ـ 1

 .المشاركة على ٌشجع عندما ٌشارك ـ 2

 .البسٌطة األنشطة بعض فً ٌشارك ـ 3

 .النشاطات معظم فً ٌشارك ـ 4

 .األنشطة جمٌع فً وٌشارك للمشاركة ٌبادر ـ 5

 :الممٌزات

 .درجة لكل وصؾ إعطاء بسبب أكبر المقدرٌن اتفاق إمكانٌة ـ 1

 .السابق المقٌاس من أكبر فٌه الثبات إمكانٌة ـ 2

 :العٌوب

 .متتالٌٌن وصفٌن بٌن ٌقع تقدٌر إلعطاء مجاال   السلم هذا ٌفسح ال

 ـ:لٌكارت سلم مقٌاس ـ ج

 مستوى فً السلم هذا ٌتدرج والتربوٌة، النفسٌة البحوث فً شائع السلم هذا       

  ثم ( بشدة أوافق ال ، أوافق ال ، متردد ، أوافق بشدة، أوافق: مثل 5 ـ 1 من الصفة

 .إحصائٌا   معها وٌتعامل أرقام إلى األلفاظ تترجم

 . خٌارات بسبع سلم عمل ٌمكن كما خٌارات بثالث سلم عمل ٌمكن -

 كثٌر لذا شاق اإلحصائً الجهد ولكن أدق النتائج كانت كلما الخٌارات زادت كلما -

 إلى تحتاج ال ألنها لكن دقة أقل أنها رؼم الثالث الخٌارات ٌفضلون الباحثٌن من

 . أكبر جهد

 فٌجب(  وسلبٌة إٌجابٌةمتنوعة ) كانت إذا أما إٌجابٌة، الجمل تكون أن ٌفضل ـ

 .الدرجة قٌمة إعطاء عند ذلك مراعاة

 : لٌكارت لسلم مثال
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 مقٌاس القٌم الدٌنٌة / بنٌن 

 نادرا   أحٌانا   ؼالبا   البند م

    أقرأ القرآن بتدبر .  .1

    أشكر هللا على نعمه  .  .2

    بقضاء هللا مهما كان وال أتذمر . ىأرض  .3

    أوفً بالعهود .  .4

 

 ـ:التقدٌر ساللم خصائص ممٌزات

 .ختبارياالال وٌمالتق عملٌة فً استعماال   أكثر ـ 1

 .المعلومات من كمٌة أكبر جمع فً فعالة أداة ـ 2

 .مثال   كالمالحظة األخرى التقوٌم أدوات من موضوعٌة أكثر ـ 3

 .االختبارات استخدام ٌتعذر عندما المعلم إلٌها ٌلجأ ـ 4

 ـ:التقدٌر ساللم استعماالت

 .وحاجاتهم ومٌولهم اتجاهاتهم ومعرفة للطالب االجتماعً التكٌؾ لتقٌٌم ـ 1

 .الطالب لها وصل التً األهداؾ تحقق مدى تحدٌد ـ 2

 .المتعلم لدى والقوة الضعؾ مواطن تحدٌد ـ 3

 .منها ٌعانً التً الصعوبات بنفسه ٌشخص حٌث الذاتٌة بالتؽذٌة المتعلم تزوٌد ـ 4

 .أفضل بشكل  أداءه تحسٌن فً المعلم تساعد ـ 5

 ـ:التقدٌر فً الخطأ مصادر

 ـ العدوانً السلوك ـ القلق ٌعرؾ ال) السلم بمصطلحات الباحث معرفة عدم ـ 1

 (.إلخ..... الصفً النشاط

 فتحتاج الرٌاضٌات أما حفظ تحتاج التارٌخ حصة) المقدر السلوك عٌنة اختالؾ ـ 2

 (.تفكٌر
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 بالمادة . المسبقة المعرفة ـ 3

 .التقدٌر فً التساهل ـ 4

  .التجاور أو التقارب خطأ ـ 5

  المنطقً الخطأ ـ 6

 .التقدٌر بجانب كافٌا   إلماما   لهم لٌس المقدرٌن بعض ـ 7

 .الوسط إلى ٌمٌل المقدرٌن بعض ـ 9

 ـ:القٌاس وأدوات التقدٌر أدوات بٌن الفرق

 .وموضوعٌة فحدٌثة القٌاس أدوات أما وذاتٌة، قدٌمة التقدٌر أدوات ـ 1

 قٌمة فتعطً القٌاس أدوات أما ،(كمٌة معلومات) كمٌة قٌمة تعطً التقدٌر أدوات ـ 2

 .رقمٌة

 .اختبارٌة امتحانٌة أدوات القٌاس أدوات بٌنما اختبارٌة ال التقدٌر أدوات ـ 3

 .دقة أكثر القٌاس أدوات أما التخمٌن على مبنٌة دقٌقة ؼٌر التقدٌر أدوات ـ 4

 .النوع فً ولٌس الدرجة فً فرق والقٌاس التقدٌر أدوات بٌن الفرق ـ 5

 التقويمالمحاضرة الثالثة :  

 مفهوم التقوٌم والفرق بٌنه وبٌن القٌاس

تربوي . ٌستمد التقوٌم أهمٌته من خطورة اصدار األحكام والقرارات فً المٌدان ال

على هذه األحكام تنعكس اٌجابا أو سلبا على الناشئة  ةألن اثار القرار المعتمد

 وبالتالً على المجتمع ككل .

 التقوٌم قدٌما  و حدٌثا  :أوال : مفهوم 

 :   القدٌم بمفهومه التقوٌم 

 على قاصرا   كان حٌث مدارسنا فً االمتحانات لمفهوم مرادفا التقوٌم كان قدٌما     

 وهو المتعلم عند النمو جوانب من واحد جانب وقٌاس بل. القٌاس وهً واحده ناحٌة

 وذلك للتالمٌذ درجات إعطاء هو للتقوٌم الرئٌسً الؽرض وكان. المعرفً الجانب

 الحفظ على قدرتهم تقٌس فهً.  أعلى صؾ اخر إلى صؾ من نقلهم أو لترتٌبهم
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 على قدرتهم تقٌس وال،  واألفكار القواعد فهم على قدرتهم تقٌس وال والتذكر

 .جدٌدة مواقؾ فً تعلمه سبق ما وتطبٌق القواعد هذه استخدام

  :   الحدٌث بمفهومه التقوٌم

 فالتقوٌم،  كبٌرا   اختالفا السابق المفهوم عن الحدٌث بمفهومه التقوٌم ٌختلؾ     

 جزء هو بل،  التعلٌمٌة العملٌة لخدمه الالزم الضروري النشاط من نوع الحدٌث

 عملٌه هو بل درجات التالمٌذ إعطاء مجرد من أكثر وهو،  العملٌة هذه فً رئٌسً

 -منها :  أنشطة عدة على تشتمل المراحل متعددة

 اجراءات الً وترجمتها.  سلٌمه بطرٌقة المنشودة التعلٌمٌة األهداؾ تحدٌد .1

 .مالحظتها ٌمكن سلوكٌة

 (. الخ.... االستبانات – المالحظة بطاقات – االختبارات)  األدوات إعداد .2

 .وتفسٌرها تجمٌعها تم ًتال البٌانات بتحلٌل القٌام .3

 على للتؽلب التالمٌذ توجٌه الً تهدؾ عمل خطة إلى البٌانات هذه ترجمة .4

 .لدٌهم القوة نواحً وتنمٌة الضعؾ نواحً

 الحكم وهً وحسنته، عدلته أي كذا قومت تقول والتحسٌن التعدٌل لؽة التقوٌم

 .بكذا أقومها تقول والتثمٌن

 .كٌفً أو كمً وصؾ على بناء   حكم إعطاء هو: اصطالحا  

 من تحتوٌه ما ضوء فً قٌاسها المراد الظاهرة على حكم( إصدار) إعطاء هو أو

 .خصائص

 !التقوٌم؟ بعملٌة نقوم كٌؾ

 (.بدقة الخاصٌة قٌاس أي. )تقوٌمها المراد الخاصٌة درجة تحدٌد ـ 1

 (.محدد بمعٌار) علٌها المتفق بالقٌمة القٌاس ناتج مقارنة ـ 2

 .علٌها المتفق القٌمة عن الخاصٌة هذه بعد أو قرب مدى تحدٌد ـ 3

 .الخاصٌة على القرار أو الحكم إصدار ـ 4

 : مثال
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 نجري له االختبار الخاص بذلك لنحدد درجته ، ثم ،أحد الطلبة فاننا  ذكاء لقٌاس

  : المعروفة الذكاء بمستوٌات نقارنه

 (164 عبقري ،144 أذكٌاء ،144 عادي)

 .أحمد ذكاء على الحكم نصدرومن ثم   

 ـ:والتقوٌم القٌاس بٌن الفرق

 والوسائل اإلجراءات من معٌن نوع إلى ٌشٌر والتقوٌم القٌاس من كال  ان  ـ 1

 .األخرى عن المختلفة

 . القٌاس من أوسع لكنه القٌاس نتائج على ٌعتمد ألنه للتقوٌم سابق القٌاس ـ 2

(. مثال التقدٌر أدوات) القٌاس وؼٌر القٌاس على التقوٌم ٌعتمد ـ 3  ً 

 .كٌفٌا   حكما   فٌصدر التقوٌم أما رقمٌة قٌمة ٌعطً القٌاس ـ 4

 ـ:التقوٌم فً عامة مبادئ

 . إنسانٌة عملٌة التقوٌم .1

 .تعاونٌة عملٌة التقوٌم .2

 .شاملة عملٌة التقوٌم .3

 .مستمرة عملٌة التقوٌم .4

 .ؼاٌة ولٌس وسٌلة التقوٌم .5

 .متعددة  التقوٌم أدوات  .6

 :مثل ملةتحالم األخطاء معرفة اسباب .7

 .العٌنة فً الخطأ ـ أ

 .التخمٌن أخطاء ـ ب

  الهالة أثر ـ ج

 .المقوم شخصٌة سمات ـ د

  ـ:التقوٌم مجاالت
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 -ان التقوٌم فً العملٌة التربوٌة ٌشمل مجاالت كثٌرة منها:  

 .وتحصٌله وشخصٌته وآدابه أخالقه:  الطالب ـ 1

 .بالمدرسة عالقة له من وكل اإلدارٌة واألقسام التدرٌسٌة والهٌئة المعلم ـ 2

 .إلخ.....والحدائق والمالعب والمكتبة والمختبرات المدرسٌة والكتب المنهاج ـ 3

 .وؼٌرها واألنشطة والمسابقات كالرٌاضة الالمنهجٌة المدرسٌة البرامج ـ 4

 ـ:فهً  المتعلم الطالب و لدى  الجوانب التً ٌشملها ماأ

 (.والقٌم والمٌول االتجاهات: )االنفعالً المجال ـ 1

 نتٌجة التلمٌذ أتقنها التً( الٌدوٌة) العملٌة المهارات: حركً النفسً المجال ـ 2

 .التعلم

 .بأنواعها التحصٌل اختبارات: المعرفً المجال ـ 3

  ـ: التقوٌم صعوبات ـ

 -ٌواجه القائمون بعملٌة التقوٌم مجموعة صعوبات منها :

 مما  واألهداؾ الوسائل بٌن الخلطكعملٌة  التربوٌة بالمؤسسات تتعلق صعوبات ـ 1

 .التقوٌم عملٌة على سلبا   ٌؤثر

 ـ:بالمعلم تتعلق صعوبات ـ 2

 مما كاؾ بشكل مؤهلٌن قلٌلً الكفاءة واالخالص وؼٌر  معلمٌن وجود منها  

 حتى) ٌتبعونها التً التقوٌم عملٌة على سلبا   تؤثر وبالتالً المتعلم واقعٌة ٌضعؾ

 ٌجعلو( الطلبة جمٌع ٌنجحوا أو سهال   االختبار فٌجعلوا المسئولٌة من أنفسهم ٌعفوا

 .موضوعً ؼٌر التقوٌم

 :بالمتعلم تتعلق صعوبات ـ 3

 وهذا مادٌة أو أمنٌة أو نفسٌة أو اجتماعٌة  عادٌة ؼٌر بظروؾ المتعلم ٌمر حٌث

 .التقوٌم عملٌة على سلبا   ٌؤثر

 :االختبار إعداد فً تتعلق صعوبات ـ 4
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 بناء مجال فًو والتقوٌم القٌاس مجال فً خبراء وجود عدم فًاحٌانا  ٌتمثل وهذا  

 ٌكون ال قدو منه، أهم آخر وٌهمل جانب على المعلم ٌركز قدو وتصحٌحه االختبار

 .خاطئة القٌاس نتائج ٌجعل مما االختبار بنود على الدرجات توزٌع فً موفقا  

 ـ:التقوٌم أدوات

 .النفسٌة االختبارات ـ 1

 .المٌول قوائم ـ 2

 .الشخصٌة قوائم ـ 3

 .االتجاهات ساللم ـ 4

 .االستبٌانات ـ 5

 .المقابالت ـ 6

 .المالحظات ـ 7

 التراكمٌة السجالت ـ 9

 .القصصٌة السجالت ـ 8

 .التحصٌلٌة االختبارات ـ 14

 .العمل حقٌبة ـ 11

 التقويم أنواعالمحاضرة الرابعة  : 

 ( : التمهٌدي)  المبدئً التقوٌم  ـ 1

 البرنامج أو التعلٌمً المحتوى تقدٌم قبل أي.  القبلً بالتقوٌم أحٌانا وٌسمى        

 سعٌا للتدرٌس الصحٌحة البداٌة نقطة لتحدٌد وٌهدؾ  .بداٌته فً أو،  بالفعل التعلٌمً

 : هما رئٌسٌن هدفٌن أو ؼرضٌن أحد لتحقٌق

 .الجدٌد التعلم بموضوع ترتبط متطلبات من التالمٌذ لدى ٌتوفر ما تحدٌد . أ

 تعلم فً للنجاح الزمه تاومهار وقدرات معارؾ صورة فً المتطلبات تحدٌد أي

 .منهج أو مقرر أو وحدة أو موضوع
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 لهم تنفٌذه قبل الجدٌد التعلم موضوع من التالمٌذ تمكن مدى على الحكم . ب

 .بالفعل

 نواتج فً البداٌة فً التالمٌذ ٌختبر أن وهً اخرى طرٌقة الً ٌلجأ الحالة هذه فً

 أو معٌن  مقرر أو وحدة دراسٌة  أو لموضوع النهائً التحصٌل فً تتمثل كما التعلم

 ٌحدد ان االسلوب بهذا  المعلمٌستطٌع ف، بالفعل بتدرٌسه قام لو كما دراسً ، منهج

 استشارة المعلم من المبدئً التقوٌم ٌتطلب قدو ، البداٌة  منذ التالمٌذ اتقان درجة

 االستعدادات تقٌس التً النفسٌة االختبارات أو النفسٌة الخدمات فً الخبراء بعض

 االجتماعً السلوك وجوانب االستذكار وعادات والمٌول الشخصٌة وسمات القبلٌة

  -، وعلٌه ٌتمٌز هذا التقوٌم بما ٌأتً:المختلفة

 أو للعام) التدرٌس بدء قبل الدراسً العام بداٌة فًٌجرى  :الزمنمن ناحٌة  -1

 (.الحصة

 صادقة محددة تشخٌصٌة اختباراتتستخدم : األدواتومن ناحٌة  -2

 .وموضوعٌة

 اآلتٌة : األهداؾوٌستهدؾ تحقٌق  -3

 .بالتعلٌم البدء قبل التالمٌذ قدرات عن الكشؾ. 1

 .الدرس بموضوع الطالب معرفة مدى عن الكشؾ. 2

 .المتعلم دافعٌة ارةاستث. 3

 .والقوة الضعؾ مواطن على والتعرؾ المتعلمٌن تصنٌؾ. 4

 .مناسبة تعلٌمٌة استراتٌجٌة وضع على المعلم ٌساعد. 5

 ـ(:البنائً) التكوٌنً التقوٌم ـ 2

 بذلك وٌقدم،  التدرٌس أثناء المتعلم تعلم مراقبة  الذي ٌستند على التقوٌموهو      

 نحو مسارها وتصحٌح التعلٌمٌة العملٌة تحسٌن على تساعده مستمرة راجعه تؽذٌه

 نسبٌا   القصٌر الزمنً مداه بحكم  التكوٌنً التقوٌم ٌقتصر ما وعادة، األهداؾ تحقٌق

 بالنسبة الراجعة التؽذٌة فهذه. الدراسً المقرر أو البرنامج وحدات إحدى على

 التً التعلم أخطاء وتبٌن، لدٌه التعلٌمٌة األهداؾ تحقق نتٌجة  نجاحه تعزز للتلمٌذ

 فإن للمعلم بالنسبة أما.  االهداؾ هذه تحقٌق نحو مساره ، لتعدل تصحٌح إلى تحتاج

 من ٌستخدمه فٌما النظر إعادة فً كثٌرا   تفٌده بمعلومات تزوده الراجعة التؽذٌة هذه
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 فٌها ٌقع التً الصعوبات على والتؽلب األخطاء لتصحٌح طرق أو وسائل أو مواد

 -، وٌتمٌز هذا التقوٌم بما ٌأتً : التالمٌذ

 . الدراسً العام أثناء أو ، الحصة أثناء فانه ٌجرى الزمن من ناحٌة -1

 .المرجع محكٌة اختبارات فتستخدم  األدواتومن ناحٌة  -2

 -ٌأتً :فهً كما  األهداؾطبٌعة ومن ناحٌة   -3

 .المطروح الموضوع فً التلمٌذ إلٌه وصل الذي التقدم معرفة. 1

 .الفصل داخل التالمٌذ استٌعاب مستوى معرفة. 2

 .راجعة تؽذٌة والتلمٌذ المعلم ٌكتب. 3

 .التربوٌة األهداؾ تحقٌق مقدار معرفة. 4

 .التالمٌذ قدرات ٌناسب بما التعلٌم استراتٌجٌات تعدٌل. 5

 ـ:الختامً التقوٌم ـ 3

. أي ٌأتً الشامل أو التجمٌعً علٌه وٌطلقعادة فً نهاٌة التعلم الختامً  ٌتم التقوٌم

 المقرر .وله عدٌد من االؼراض منها : نتهاء من تدرٌس الوحدة أواالبعد 

 تقدٌر مدى كفاءة المنهج الدراسً. .1

 تقدٌر مدى تحصٌل التالمٌذ وكفاءتهم فً نهاٌة التعلم . .2

 د بالبٌانات التً ٌمكن على اساسها أن ٌعدل وٌعاد تخطٌط المنهج .التزو .3

حقق  قد بأن التلمٌذة  تبٌن أو اجاز ةفً منح شهاد من التقوٌم  وٌستخدم هذا النوع

  -، وٌتمٌز بما ٌأتً  :األهداؾ التعلٌمٌة المطلوبة

 .الدراسً العام نهاٌة فً فانه ٌجرى  الزمنمن ناحٌة  -1

 .المرجع معٌارٌة اختبارات ومن ناحٌة االدوات المستخدمة فهً  -2

 -هً :ف المرجوة منه  األهداؾطبٌعة وأما   -3

 .نهائً بشكل الطالب تحصٌل على الحكم. 1

 (.  أدبً – علمً)  الصفوؾ على وتوزٌعهم الطالب تصنٌؾ. 2

 .ال أم أعلى صؾ إلى انتقالهم معاٌٌر تحدٌد. 3

 .ال أم صالحة هً هل التعلٌمٌة العملٌة على الحكم. 4
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 ـ:والتقوٌم القٌاس أؼراض

 لمؤسسة المنطقة احتٌاج أو جدٌد تخصص فتح مناسبة مدى معرفة: المسح ـ 1

 .جدٌدة تربوٌة

 . والحالً السابق المستوى معرفة خالل من .المستقبلً الطلبة بمستوى التنبؤ ـ 2

 وضع ثم ومن الطالب عند والقوة الضعؾ نقاط لمعرفة: والعالج التشخٌص ـ 3 

 .عالجٌة برامج

  .التخصصات حسب الطالب توزٌع: التصنٌؾ ـ 4

 .باستمرار وتعدٌلها التدرٌسٌة األهداؾ اختٌار ـ 5

 طرق صحة على النتائج تحكم حٌث: والتالمٌذ للمعلمٌن األداء مستوى تحسٌن ـ 6

 .األداء من ٌحسن مما المتبعة التعلٌمٌة والوسائل التدرٌس

 الطالب بترفٌع ٌتعلق فٌما القرارات اتخاذ فً المدرسٌة اإلدارة مهمات تسهٌل ـ 7

 .وؼٌرها التخصص حسب توزٌعهم أو

 -:من خالل االجابة على مجموعة من االسئلة منها : الدراسٌة المناهج تقوٌم ـ 9

 .؟ التالمٌذ لقدرات مناسبة األهداؾ هل

 .؟ للصعب السهل من منطقً تسلسلً بشكل ٌتم المحتوى ترتٌب هل

 األمثلة فً  تنوٌع؟ وهل ٌوجد  الطالب بٌن الفردٌة الفروق ٌراعً المنهاج هل

 .؟الجمٌع لٌفهم المطروحة

 -: التقويم عملية أبعاد

 :األول البعد •

 ضوء فً المناسبة القرارات باتخاذ وتنتهً،  البٌانات بتجمٌع تبدأ التقوٌم عملٌة

 .البٌانات تفسٌر

 :الثانً البعد •

،  المناسبة القرارات ضوئها فً تتخذ موضوعٌة معاٌٌر من لها البد التقوٌم عملٌة

 .الشخصٌة النظر وجهات على مبنٌة قرارات اتخاذ ٌصح ال أنه أي

 :الثالث البعد •
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 القٌاس على تعتمد البٌانات تجمٌع وعملٌة البٌانات تجمٌع على تعتمد التقوٌم عملٌة

 السمة أو الخاصة من الشًء فً ٌوجد ما كمٌة تحدٌد القٌاس خالل من ٌتم حٌث

 .تقٌسها التً

 :الرابع البعد •

 أدوار هناك ولكن فقط التالمٌذ تعلم مدى على الحكم على مقصورا   لٌس التقوٌم

 :منها للتقوٌم رئٌسٌة

 قرارات وتتخذ،  أحكام تصدر حٌث: ككل للمدرسة التربوي البرنامج تقوٌم. أ  

 .الدراسة ومواعٌد،  التدرٌب وخطة للبرنامج العامة األهداؾ بشأن

 المنهج أهداؾ صالحٌة حول القرارات تتخذ حٌث:  نفسه المنهج تقوٌم. ب

 .ووضوحها المتعلمٌن لمستوى ومناسبتها

 سلوكهم فً تؽٌرات من حدث ما حول القرارات تتخذ حٌث:  التالمٌذ تعلم تقوٌم. ج

 ذلك ؼٌر أم األهداؾ فً جاء لما مطابقة هً وهل، 

 ـ:وأنواعها التحصيلية المحاضرة الخامسة :  االختبارات

 خالل من معٌنة لسمة الفرد امتالك درجة لتحدٌد منظمة طرٌقة االختبارات   

 .السمة تمثل التً( األسئلة) المثٌرات من عٌنة على الطالب إجابات

 :أهمٌتها

 طرٌقة ـ التعلٌمٌة الوسائل ـ تدرٌسه طرٌقة) الراجعة بالتؽذٌة المعلم تزود ـ 1

 (.المستوى من أعلى األهداؾ ـ التقوٌم

 (.االختبار أسئلة ذهنه فً ٌعلق الطالب) للتعلم جٌدة وسٌلة ـ 2

 (.إلخ...... راسب ـ ناجح) مستوٌات إلى الطالب لتصنٌؾ الوحٌدة المعلم وسٌلة ـ 3

 .الضعٌؾ عالج وبالتالً طالب كل قدرات معرفة ـ 4

  ـ:االختبارات أنواع

 .شفوٌة اختبارات ـ 1

 .مقالٌة اختبارات ـ 2

 .موضوعٌة اختبارات ـ 3
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 . األداء اختبارات – 4

 ـ:الشفوٌة االختبارات ـ[ 1]

 (.شفوٌا   اإلجابة وأخذ شفوٌا   السؤال توجٌه)

 تالوةكما فً  فً السٌما مستخدما   زال ال لكن العالم، فً االختبارات أقدم من ـ

 .للكلمات الصحٌح اللفظ وؼٌرها وتقتضً  التخرج أبحاث ـ الشعر ـ القرآن

 ـ:استخداماتها

 .الصؽار مع ـ 1

 .سبق كما كتابٌة بطرٌقة التحصٌل تحدٌد ٌصعب التً المواد فً ـ 2

 .والمؤسسات الشركات فً الموظفٌن اختبار فً ـ 3

 .قلٌال  الممتحنٌن   عدد كان إذا ـ 4

 .الطالب شخصٌة معرفة ـ 5

 ـ:ممٌزاتها

 .بالؽش تسمح ال ـ 1

 .للتعلم فرصة له ٌوفر مما فورٌة راجعة تؽذٌة الطالب ٌتلقى ـ 2

 المعلم وتعرؾ والشجاعة الجرأة على الطالب تعود للمعلم الطالب مواجهة ـ 3

 .الطالب شخصٌة بجوانب

 .المعلومات استدعاء على وقدرته الطالب عند البدٌهة سرعة معرفة ـ 4

 ـ:عٌوبها

 .كبٌرا   العدد كان إذا خاصة طوٌل وقت إلى تحتاج ـ 1

 (.سهل وآخر صعب سؤاله طالب) األسئلة توزٌع فً العدالة توفر ال ـ 2

 .ضبطه ٌصعب هاما   دورا   تلعب الفاحص ذاتٌة ـ 3

 .المادة لمحتوى شاملة ؼٌر ـ 4

 ـ:الشفوٌة االختبارات تحسٌن
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 عن والبعد والموضوعٌة للدقة توخٌا   واحدشخص  من أكثر باالختبار ٌقوم أن ـ 1

 .الذاتٌة

 .الممتحنٌن  جمٌع تؽطً بحٌث األسئلة عدد زٌادة ـ 2

 .المادة من جزء من أكثر ٌؽطً بما للطالب األسئلة تعدد ـ 3

 ـ:المقالٌة االختبارات ـ[ 2] 

 االختبارات علٌها وٌطلق. مقالٌة إنشائٌة طرٌقة إجابته تتطلب اختبار كل وتشمل  

 .التقلٌدٌة

 :أنواعها

 (.مقٌدة) قصٌرة إجابة ذات اختبارات ـ أ

 (.حرة) طوٌلة إجابة ذات اختبارات ـ ب

 .ناقش إشرح، وضح،: مثل

 (:شٌوعها أسباب)و (خصائصها) ممٌزاتها

 .والتحضٌر اإلعداد سهلة ـ 1

 .هو ٌراها كما اإلجابة وتقدٌم األفكار وعرض ترتٌب فً حرٌة الطالب تعطً ـ 2

 (.تقوٌم ـ تركٌب ـ تحلٌل) علٌا عقلٌة قدرات تقٌسٌمكن ان  ـ 3

 .درس لما وفاهما   دارسا   الطالب ٌكون أن بد فال للتخمٌن، تخضع ال ـ 4

 فرصة عطًٌ ذاته حد فً االختبار حٌث جٌدة تعلٌمٌة بخبرات الطالب تزوٌد ـ 5

 .المعلومات ومراجعة للربط

 ـ:عٌوبها

 .جٌد بشكل المادة تؽطً ال   ـ 1

 .الهالة أثر خالل من المصلح بذاتٌة تتأثر ـ 2

 .لتصحٌحها طوٌل وقت إلى تحتاج  ـ 3

 أخرى وٌهمل موضوعات على الطالب ٌركز قد حٌث كبٌرا   دورا   الحظ ٌلعب ـ 4

 .علٌه ركز مما االختبار فٌكون
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 .المفتوحة األسئلة فً سٌما ال الموضوع جوهر عن الطالب ٌخرج قد ـ 5

 .الوقت واستثمار الطالب عند واالستظهار الحفظ تعزز ـ 6

 -تحسٌنها : كٌفٌة

 .شامل بشكل المادة تؽطً أسئلة وضع محاولة ـ 1

 :ٌلً ما خالل من المصحح ذاتٌة على التؽلب ـ 2

 .الطالب أسماء إخفاء ـ أ

 كل درجة وتوزٌع إجابته عناصر وتحدٌد سؤال لكل نموذجٌة إجابة وضع ـ ب

 .عنصر

 ٌساعد مما وهكذا الثالث ثم الثانً السؤال ثم الطالب لجمٌع سؤال تصحٌح ـ ج

 .التصحٌح فً العدالة على المعلم

 .رسبت التً األوراق فً النظر ٌعٌد ـ د

 .والتقوٌم التحلٌل بل الحفظ على تعتمد ال علٌا مستوٌات تقٌس جعلها ـ 3

 ـ:المقالٌة األسئلة فً المتبعة األسس

 .  األسئلة لكتابة كاؾ وقت تخصٌص ـ 1

 .ومحددة واضحة بطرٌقة األسئلة صٌاؼة ـ 2

 :مثل المحاذٌر بعض فٌها ألن االختٌارٌة األسئلة تجنب ـ 3

 .واالرتباك القلق موضوع الطالب وضع ـ أ

 كبٌر كم تؽطٌة ٌستطٌع حتى قصٌرة إجاباتها وٌجعل األسئلة عدد المعلم ٌزٌد ـ 4

 .المادة من

 أن ٌجوز فال المعلم قدمها التً التعلٌمٌة األهداؾ مع المعلم أسئلة تتناسب أن ـ 5

 .والتركٌب التحلٌل على قائم االمتحان بٌنما والتذكر الحفظ على منصبا   التعلٌم ٌكون

 .الكبٌرة الدرجة ذا السؤال على لٌركز سؤال كل بجوار الدرجة مقدار وضع ـ 6

 .االختبار طول مع تتناسب لإلجابة الكافً الوقت إعطاء ـ 7
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 التوتر الطالب ٌتجنب حتى الصعب إلى السهل من األسئلة ٌرتب أن المعلم على ـ 9

 .والقلق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحاضرة السادسة , تكملة موضوع االختبارات 

 ـ:اإلنشائٌة األسئلة فً االختٌار عٌوب

 .اختٌاري ٌأتً لعله آخر جزء وترك جزء دراسة على الطالب تشجٌع ـ 1

 .االرتباك ـ 2

 .إجابة األفضل السؤال ٌختار للمعلم تاركا   األسئلة جمٌع على الطالب ٌجٌب ـ 3

 على ٌجٌبون الطلبة ٌجعل فاالختبار الطالب بٌن الحقٌقٌة الفروق تخفى  -4

 .عنهم مضللة صورة ٌعطً مما األسئلة جمٌع

 ـ:الموضوعٌة االختبارات ـ[ 3]

 المنطقً أوالخطأ للهالة أثر فٌها توجد وال المصحح ذاتٌة عن لبعدها بذلك سمٌت    

 .اإلجابة مفتاح امتلك ذاا ٌصححها أن شخص ألي وٌمكن التقاربً أو
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 ـ:أنواعها

 .والخطأ الصح أسئلة ـ 1

 .التكمٌل أسئلة ـ 2

 .المطابقة أسئلة ـ 3

 .متعدد من اختٌار أسئلة ـ 4

 ـ:وخصائصها ممٌزاتها

 .وبسهولة المادة أجزاء جمٌع تؽطً ـ 1

 .التصحٌح سهولة ـ 2

 .عالٌة وثبات صدق بدرجة تمتاز ـ 3

 الحفظ عن وتبعده المشكالت وحل العلمً التفكٌر أسلوب الطالب لدى تنمً ـ 4

 .األصم

 .تحٌز وجود وعدم بالعدالة الطالب تشعر ـ 5

 .للتحٌز مجال فال سلفا   الصحٌحة اإلجابات تحدٌد ـ 6

 .المصحح ذاتٌة أو الهالة ألثر فٌها وجود ال ـ 7

 الصفوؾ ٌناسب مما المطابقة أسئلة سٌما ال اللعب من جوا   االختبار على تضفً ـ 8

 .الدنٌا

 ـ:عٌوبها

 .صٌاؼتها فً ماهرٌن مدربٌن وإلى طوٌل، وقت إلى تصمٌمها ٌحتاج ـ 1

 .الزمالء من الؽش على تساعد ـ 2

 المتعدد ،%54 والخطأ الصح أسئلة فً) فٌها رئٌسٌا   دورا   التخمٌن ٌلعب ـ 3

25.)% 

 .علٌا لٌةعق عملٌات تقٌس ال ـ 4

ً   جهدا   تتطلب ـ 5  .الطالب بعدد لطباعتها كثٌرا   وماال   كبٌرا 
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 ـ:الموضوعٌة االختبارات أنواع

 ـ:والخطأ الصواب أسئلة ـ

 تحتمل أن ٌصح وال خاطئا   أو صحٌحا   معناها ٌكون إما التركٌب كاملة جمل هً

 أو صواب كلمة بوضع علٌها ٌجاب خطأ واآلخر صحٌحا   نصفها ٌكون كأن التأوٌل

 )        (. مثل التحاٌل إلمكانٌة اإلشارة ٌفضل وال اإلشارة أو خطأ

 ـ:عٌوبها

 .علٌا عقلٌة عملٌات تقٌس ال ـ 1

 %.54 بنسبة للتخمٌن المجال تفسح ـ 2

 .الؽش على تساعد ـ 3

 ـ:ممٌزاتها

 .والتصحٌح اإلعداد سهلة ـ 1

 .العلٌا وكذلك الدنٌا الطبقات ذوي تناسب ـ 2

 .المحتوى من كبٌرا   جزءا   تؽطً أن تستطٌع ـ 3

 .المصحح بذاتٌة تتأثر ال ـ 4

 ـ:والخطأ الصواب فقرات لتحضٌر إرشادات

 .تماما   خاطئة أو تماما   صحٌحة إما الجملة تكون أن ـ 1

 .واضحة سهلة بلؽة وتكتب قصٌرة الجملة تكون أن ـ 2

 .بنفً تبدأ أالٌنبؽً  ـ 3

 .حرفٌا   الكتاب عبارات استعمال عدم ـ 4

 .معٌن لنظام تبعا   ولٌس عشوائً بشكل األسئلة ترتٌب ـ 5

 .أمكن ما والخاطئة الصحٌحة اإلجابات بٌن التساوي ـ 6

 ٌؽش لم أنه لتأكد. )اإلجابة تفسٌر أو الخاطئة، العبارة بتصحٌح الطالب تكلٌؾ ـ 7

 (.   اإلجابة
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 ـ:التكمٌل أسئلة ـ( 2)

 .األهداؾ من دنٌا مستوٌات وتقٌس ، الناقصة الجمل إكمالوهب اسئلة 

 ـ:ممٌزاتها

 .والتخمٌن للحزر فٌها مجال ال ـ 1

 .سهل وتصلٌحها قصٌرة، إجاباتها ـ 2

 .اإلعداد سهلة ـ 3

 .المادة من كبٌرا   جزءا   تؽطً أن ٌمكن ـ 4

 ـ:عٌوبها

 .واالستظهار الحفظ عادة الطالب عند تنمً ـ 1

 لم إذا بالذات اإلجابة فً المعلم ٌتحٌز قد ذاتٌة، ألحكام مستندة اإلجابة تكون قد ـ 2

 .جٌدة إجابتها تكن

 .علٌا عقلٌة درجات تقٌس ال ـ 3

 ـ:التكمٌل أسئلة لتحضٌر إرشادات

 .الدراسٌة المادة فً هامة جوانب تقٌس أن ـ 1

 .للجملة الرئٌسً بالمعنى الفراغ ٌرتبط أن ـ 2

 .الوسط فً وال األول فً ال الجملة نهاٌة فً الفراغ ٌكون أن ـ 3

 أخطأ األول الفراغ ٌعرؾ لم إذا ألنه واحد فراغ من أكثر الجملة فً ٌكون أال ـ 4

  اآلخر فً

 .المحددة لإلجابة تقود التً السلٌمة الصٌاؼة ـ 5

 

 المحاضرة السابعة : تكملة موضوع االختبارات 

 ـ:المزاوجة المقابلة أو  المطالعة أو  أسئلة ـ( 3)
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 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 14 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
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 .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 9
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 .الطالب ٌرٌح فهذا عمودٌا   االجابات ترتٌب ٌفضل ـ 8

 .المعترضة والجملة السؤال فً النفً عن االبتعاد ـ 14

 .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

 الموضوعٌةاألسئلة  األسئلة المقالٌة

 ـ صعبة اإلعداد، سهلة التصحٌح. 1 ـ سهلة اإلعداد صعبة التصلٌح.                     1
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 .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 ،% 74 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 معٌارٌةاالختبارات  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
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 .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.تعدها لجنـ  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

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