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  -ثالثا : خطوات اعداد االختبارات الصفية :

  -األهداف التعليمية : أنواعها ومستوياتها : (1

في اعداد االختبار التحصيلي هي معرفة األهداف التعليمية للمادة الدراسية المراد وضع أسئلة اختبار لها . ان اول خطوة 

  -او التعليمية : التربوية لألهدافوفيما يلي شرح موجز مبسط 

  -هنالك عدة تعريفات للهدف والتي سنقتصر على اثنين فقط : -بالهدف : ما لمقصود

 عبارة عن مجموعة من الكلمات والرموز تصنف واحدا من مقاصدك التربوية .بانه  -عرفه روبن فيجر :

يجب على الطالب ان يكون قادرا على عمله ليدل  ما لذيبانه عبارة عن دقيقة تجيب عن السؤال التالي :  -عرفه كمب :

 على انه قد تعلم ما تريده ان يتعلم .

  -ملية التعليمية وكما يأتي :التربوية في الع لألهدافويمكن ابراز الدور الهام  •

تحديد الغايات لمخططي المناهج على اختيار المحتوى التعليمي للمراحل الدراسية المختلفة وصياغة أهدافها  -1

 التربوية الهامة .

 تلعب دوراً هاماً في تطوير السياسة التعليمية . -2

 تنظيم طرق التدريس واساليبها.يساعد تحديد األهداف التربوية في التنفيذ الجيد للمنهج من حيث  -3

 يساعد المعلم على اختيار أنواع النشاط التعليمي التي يمكن ان تحقق هذه األهداف . -4

 ان تحدد األهداف يساعد على اجراء تقويم النجازات الطلبة . -5

 تصنيف األهداف التعليمية ) أنواعها ( 

 الحركي  -3االنفعالي   -2المعرفي  -1

 ليمية مع صياغة األهداف التعليمية ) السلوكية ( مستويات األهداف التع (2

  -فيما يلي المستويات الست لتضيف ) بلوم ( للمجال المعرفي مع إعطاء اهداف سلوكية له :

  -المستوى المعرفي ) التذكر ( : -1

 عرض بها اثناء العملية التعليمية التركيز هنا تذكر حقائق يكون بنفس الصورة او الصياغة التي 

 اق ران يعدد الطالب أسماء األنهار في الع   -ان يذكر الطالب أسماء ثالثة من العلماء العرب      /امثلة 

 نستخدم في صياغة اهداف المستوى أفعال مثل : يذكر , يعدد , يحدد , يسمي , يعرف . 

  -مستوى الفهم ) االستيعاب ( : -2

 وهو القدرة على تفسير او إعادة صياغة المعلومات التي حصل عليها الطالب في مستوى المعرفة بلغته الخاصة . 

 امثلة / ان يعلل الطالب أسباب انتصار المسلمين في معركة بدر الكبرى 
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 ب ان يصف الطالب بلغته الخاصة العالقة بين الحيوان والنبات بعد قراءة الموضوع في الكتا        

 ان يلخص الطالب خواص الهيدروجين التي قرئها في الكتاب المدرسي بلغته الخاصة        

 تستخدم في صياغة اهداف هذا المستوى أفعال مثل : يعلل , يفسر , يوضح , يناقش , يستنتج , يلخص , يبسط 

  -مستوى التطبيق : -3

 ادئ في موقف جديد وهو القدرة على استخدام او تطبيق المعلومات والنظريات والمب

 امثلة / ان يفرق الطالب بين الخاليا النباتية والخاليا الحيوانية 

 ان يميز الطالب االحماض من بين مجموعة من المواد        

 ان يميز الطالب بين الجمل االسمية والفعلية       

 لة رياضية او قاعدة , يحسب تستخدم في صياغة اهداف هذا المستوى  أفعال مثل : يطبق , يستخدم , يحل مسأ

  -مستوى التحليل : -4

 تجزأة الموضوع الى مكوناته األساسية او اجزائه وهو قدرة المتعلم على 

 امثلة / ان يصنف الطالب العناصر الى فلزات وال فلزات بعد معرفته بالخواص العامة لكل منها 

 ان يعدد الطالب خصائص الحديد بعد معرفته بخصائص المعادن        

 تستخدم في صياغة اهداف هذا المستوى أفعال مثل : يقارن , يميز , يحلل موضوعاً الى عناصره , يبرهن على صحة 

  -مستوى التركيب : -5

 وهو قدرة المتعلم على جمع عناصر وأجزاء لبناء نظام متكامل او وحدة جديدة .

 ثلة / ان يتابع الطالب المقاالت الصحفية ويعد مقاالً بذلك ام

 ان يتوصل المتعلم الى السلسلة الغذائية في النظام البيئي التالي        

 تستخدم في صياغة اهداف هذا المستوى أفعال مثل : يركب , يخطط , ينظم , يعيد ترتيب , يصمم 

  -مستوى التقويم : -6

 لى موضوع او طريقة في ضوء معايير يفهمها الطالب او تعطى له وهو الحكم الكمي والكيفي ع

 امثلة / ان يعطى الطالب رأيه في أنواع األطعمة التي يتناولها من حيث أهميتها لجسم االنسان 

 ان يبين الطالب الجوانب السلبية وااليجابية في موضوع االنجاب والتنظيم االسري        

 تستخدم في صياغة هذا المستوى أفعال مثل : يصدر حكماً على , ينتقد , يبين جوانب القوة والضعف في موضوع ما 
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  -تحليل المحتوى : (3

ان الغرض من تحليل المحتوى هو اخذ عينة على شكل اختبار نفترض بها ان تمثل محتوى المادة الدراسية ان هذه العينة 

 تقيس اهدافاً معينة . من األسئلة او الفقرات البد ان

أي ان كل فقرة تقيس هدفاً معيناً اال ان الهدف الواحد يقاس بأكثر من فقرة , هذا يعني ان المدرس امام اعداد كبيرة نسبياً 

من الفقرات فهل يدخلها جميعاً في االختبار ؟ على االغلب ان نكون اإلجابة بالنفي حتى ولو كان االختبار قصيراً لتقويم 

 م بطول االختبار عدة عوامل أهمها اهداف الدرس الواحد , اذ يتحك

 يقيمها االختبار نوع األهداف التي  -4نوع األسئلة    -3زمن االختبار   -2عمر المتعلم    -1

الحل هو اختيار المدرس لعينة من الفقرات مفترضاً ان إجابة الطالب عن هذه العينة تمثل اجابته عن وبالتالي فان 

ؤال هو كيف يختار المدرس هذه العينة ؟ الجواب على ذلك هو استخدام جدول  المجتمع الكلي للفقرات ولكن الس

 في الفقرة االتية / اعداد جدول المواصفات  -المواصفات :

  -اعداد جدول المواصفات : (4

يمكن تحديد عد الفقرات فيه من مالحظة تكرار الخاليا او الصفوف او االعمدة ولو افترضنا ان مدرس معين أراد عمل 

  -المواصفات لمحتوى واهداف مادة دراسية معينة فعلية ان يتبع الخطوات االتية : جدول

تقسيم المادة الدراسية الى محتوى او موضوعات او عناوين رئيسية يمكن إعادة تقسيمها الى موضوعات فرعية  -1

 , حيث تعتمد ضرورة التقسيم على اتساع المادة الدراسية والغرض من االختبار .

 االت ) معرفي , انفعالي , حركي ( والمستويات التي يمكن تميزيها ضمن كل مجال تقع فيه األهداف .تحديد المج -2

تحديد وزن او أهمية كل محتوى بالنسبة للمحتويات األخرى في المادة الدراسية فقد يقوم المعلم باستخدام اكثر  -3

ستغرقه في تدريس الموضوع او اعداد صفحات من معيار لتحديد هذا الوزن , مثاًل ) النسبة المئوية للزمن الذي ا

 الموضوع الذي تم تدريسه .

تحديد وزن او أهمية كل مجال او مستويات المجال الواحد , األهداف هنا هي التي ستقاس باالختبار , اذ ان هناك  -4

من بين األهداف لنفترض هنا  بعض األهداف تناسبها أدوات قياس أخرى غير االختيارات , وهذه يتم فرزها سلفاً 

, ان األهداف التي سيقيسها االختبار في المستويات الثالثة من المجال المعرفي ) المعرفة , الفهم , التطبيق ( 

% 50% , 30% , 20ونفترض ان االوزان التي تناسب عدد واهمية األهداف في كل مستوى هي على التوالي ) 

 ن قبل المدرس . ( وقد يكون هذا التحديد افتراضي م

فقرة من نوع  60كان العدد المناسب  فاذاتحديد طول االختبار أي عدد فقراته , مع االخذ باالعتبار لطوله ,  -5

االختيار من متعدد مثالً فانه يمكن تحديد عدد الفقرات لكل محتوى وهدف ) للمحتوى ومستوى التطبيق ( يساوي 

40 %x 50 %x 60 = %12  فقرة 
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خطوات السابقة في الئحة ذات بعدين بحيث يبين البعدين المحتوى ما لمناسب المحددة ألوزانها , ويبين يمكن تلخيص ال

البعد الثاني األهداف واوزانها ,كما تبين الفقرات في كل خلية , ويبين الجدول االتي الئحة مواصفات للمثال الوارد في 

 الخطوات السابقة . 

  -فقرة : 60تبار يتكون من جدول مواصفات يبين توزيع فقرات اخ

 األهداف المحتوى
 المجموع

 %50التطبيق  %30الفهم  %20المعرفة  نسبة المحتوى الزمن المواضيع

 12 6=  6.0 4= 3.6 2=  2.4 %20 8 س

 16 3=3.0 2=1.8 1=1.2 %10 4 ص

 18 9=9.0 5=5.4 4=3.6 %30 12 ع

 24 12=12.0 7=7.2 5=4.8 %40 16 ل

 60 30 18 12 %100 40 المجموع

 

 

 

  -كتابة أسئلة االختبار ومراجعة األسئلة : (5

  -يستحسن به ان يراعي األمور االتية : لألسئلةعند كتابة المعلم 

 ان تكون لغة الكتابة في األسئلة واضحة محددة , ال لبس فيها وال غموض  -1

قراءة األسئلة مرة ثانية استطاع ان أعاد ان يقوم المعلم بكتابة عدد األسئلة اكثر مما هو مطلوب , حتى اذا ما  -2

 يحذف منها ما هو غير ضروري 

 لها . ال قيمةاال تقيس األسئلة مستويات من األهداف الهامشية التي  -3

اال تكون لغة األسئلة منقولة حرفياً من الكتاب المدرسي , كي ال ينمو عند الطلبة اتجاهات نحو حفظ المادة غيباً  -4

 دون فهم .

 عنه . باإلجابةاال يوجد في السؤال الواحد ما يوحي  -5

 ان يكون نص السؤال قصيراً ما امكن شريطة اال يكون على حساب المعنى  -6

 سؤال ما تكشف عن إجابة سؤال آخر غيره  اال تكون اإلجابة على -7

 ان تكون األسئلة منصبة بشكل صحيح نحو األهداف التي يرمي المعلم الى تقويمها  -8
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  -ترتيب أسئلة االختبار : (6

  -هنالك عدة طرق لترتيب فقرات او أسئلة االختبار منها :

  -الترتيب حسب شكل الفقرة : -1

  -حيث تندرج اشكال الفقرة من حيث صعوبتها على النحو االتي :

فراغات , مقالية ذات إجابة قصيرة , اختيار متعدد , أسئلة مقالية ذات إجابة مفتوحة مع االخذ بعين االعتبار 

 ترتيب األسئلة في المجموعة الواحدة من السهل الى الصعب 

  -الترتيب حسب سهولة السؤال : -2

األسئلة في المجموعة الواحدة من السهل الى الصعب ولكن الكشف عن سهولة السؤال يتم تندمج وهذا يعني ان 

في العادة من خالل استخراج وإيجاد معامل السهولة لكل فقرة , وهذا ال يؤثر في الغالب اال في االختبارات المقت 

م قليل , ولكن المعلم يمكن ان يعتمد الن االختبارات من اعداد المعلم غالباً ما تطبق على طلبة صف يكون عدده

على تحليل المحتوى , وترتيب األسئلة حسب المستوى الذي تقيسه ) تركيز , استيعاب , تطبيق , تحليل , تركيب 

 , تقويم ( 

  -الترتيب حسب المستوى العقلي الذي تقيسه : -3

لها , وهذا يعني ان المجموعة فالفقرات ذات المستوى الواحد من الصعوبة تظهر كمجموعة دون النظر الى شك

. : صح وخطأ , اختيار من متعدد .الواحدة من األسئلة قد تحتوي على اشكال مختلفة من الفقرات , كان تكون من 

الخ وفي هذا فان الطالب يشعر بكثير من االرباك والتشويش عند اإلجابة على فقرات االختبار , باإلضافة الى ذلك 

 لط فيما بينها وتصبح دون جدوى , وهذا الترتيب صعب ومعقد وينصح بعدم استعماله . فان تعليمات االختبار تخ

  -ترتيب الفقرات حسب الموضوع الذي يتناوله : -4

فقرات اختبار تاريخ يقيس قدرة الطالب التحصيلية في مادة التاريخ اإلسالمي في العصريين االموي والعباسي , 

يمكن تقسيمها الى مجموعات ثالثة : فقرات تتعلق بالدولة االموية ثم فقرات تتعلق بالعصر العباسي األول , ثم 

 فقرات تتعلق بالعصر العباسي الثاني وهكذا . 

  -تبار بصورته النهائية :االخ اخراج (7

 عند اخراج االختبار علينا ان الحظ األمور االتية 

 ان تكون طباعة األسئلة واضحة  -1

ان يراجع المعلم األخطاء المطبعية واللغوية في االختبار قيب طباعتها الن عليه تصحيح السؤال بعد الطباعة هو  -2

اخفاقا لدى الممتحن , عندما تطلب منه التوقف عن الكتابة  داً ووقتاً كبيرين وبالتالي تخلقعملية مرهقة وتأخذ جه

 لتصحيح خطأ ما في األسئلة 

ان يوجد فاصل بقدر سطر واحد بين السؤال والذي يليه , ويفضل ان يوضح هذا الفاصل بخط قصير , يظهر في  -3

 منتصف السطر , وليس في اوله , وآخره . 

كله في الصفحة التالية اذا لم يوجد له  السؤالال يتجزأ السؤال على صفحتين متتاليتين , ويستحسن ان يوضع  -4

 متسع في الصفحة التي قبلها .
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 ان تكون األسئلة على الوجه األيمن من الصفحة في األسئلة . -5

مختلفة , فاذا بدأت أسئلة الصح  ( مهما كانت اشكال األسئلة 1ان تعطي األسئلة ارقاماً متسلسلة تبدأ من رقم )  -6

( , فان األسئلة التي تليها , ولكن مثالً من نوع  30( وتنتهي برقم )  1والخطأ وكانت هذه األسئلة تبدأ من رقم ) 

 , وهكذا حتى االنتهاء من كتابة األسئلة . (  31التكميل , يجب ان تبدأ بالرقم ) 

 ى او األسفل لها . ضرورة كتابة رقم لكل صفحة في المنتصف األعل -7

 

 :بنك االسئلة  (8

مكان امن توضع فيه مجموعة من االسئلة  ذات مستويات مختلفة في تقدير قدرة معينة ويسهل عن طريقة     

 سحب او اضافة مجموعة من االسئلة المختلفة, وتخزن االسئلة وفق برنامج سابق التجهيز.

 

 اهداف بنك االسئلة:

 تقويم التحصيل الدراسي للطالب.ق الموضوعية في يتحق -1

 اتاحة الفرصة لقياس تحصيل الطالب. -2

 توفير وقت وجهد عضو هيئة التدريس في بناء االختبارات التحصيلية. -3

 تخفيض عوامل القلق والرهبة والتوتر المصاحبة لموقف االمتحانات. -4

ات المستخدمة ومهما اختلفت امكانية المقارنة الموضوعية بين مستوى تحصيل الطالب مهما اختلفت االختبار -5

 مستويات المجموعات.

 

 انواع االسئلة: 

 اسئلة المقال. -1

 اسئلة االكمال. -2

 اسئلة االختبار من متعدد. -3

 اسئلة الصواب والخطأ. -4

 .اسئلة اعادة الترتيب -5

 

 

  -:رات األداء اختبا (9

 بانه اختبار يتطلب عادة استجابة يدوية او استجابة حركية عموماً يقوم بها الفرد .  -يعرف اختبار األداء :

واالختبارات االدائية غالباً ما تكون فردية , اذ يصعب توفير مجموعة من األجهزة والمواد تكفي الجراء اختبار جمعي , 

ل الغش عن طريق المحاكاة والتلقيد , وهذا وان كانت اختبارات كما يصعب ضبط المواقف ويكلف الكثير مادياً ويحص
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األداء تطبيق احياناً لمجموعات صغيرة من األشخاص وفي مثل هذه الحالة توضع حاجز على مقاعد االختبار كي ال يغش 

  -الطالب . وتستخدم االختبارات االدائية او العلمية في المجاالت االتية :

 للمهارات المرتبطة بالعلوم الطبيعية , كالكيمياء والفيزياء واالحياء  التحقق من اتقان الطالب -1

 برامج التدريب المهني , كتعلم الضرب على االله الكتابة , واعمال السكرتارية , والعزف على االالت الموسيقية . -2

دارس اساساً على المدارس الفنية والمهنية كمدارس التمريض والمدارس الصناعية والتجارية , وتعتمد هذه الم -3

 الستكمال متطلبات التخرج .التدريب العلمي 

تعليم اللغة : التدريب على صوتيات اللغة في مختبرات اللغة الموجودة في مدارس تعليم اللغات والمدارس الثانوية  -4

 والمعاهد والجامعات , وتعتبر هذه االختبارات من متطلبات التخرج في مجال اللغات .
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والتربية األساسية ومعاهد المعلمين . فالطالب في كلية التربية يتدرب على مهارات التدريس من خالل برامج 
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