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  الثالثةالمحاضرة 

 التدريس اهداف القياس والتقويم وعالقتهما ب

 اهداف التدريس

او ٌسمٌها البعض ) االهداف السلوكٌة او االهداف التعلٌمٌة ٌمصد باهداف التدرٌس 

وكلما تمكن المعلم  ان ٌحممها فً نهاٌة عملٌة التعلم الغاٌات التً ٌرٌد المتعلم هً( 

الحظة والمٌاس كلما تمكن من صٌاغة هذه العبارات بشكل واضح ودلٌك ولابل للم

من التأكد فٌما اذا تم تحمٌك هذه االهداف ام ال وبالتالً سٌتمكن من تعدٌلها او 

، وعادة تكون االهداف التعلٌمٌة  تطوٌرها او تغٌٌرها لتناسب وضع الطالب

الصعوبة ، كما ان االهداف التعلٌمٌة ال  من السهولة الىهرمٌا  بمستوٌات تتدرج

جانبا واحدا من جوانب شخصٌة الطالب بل نجد اهداف تركز على تركز على 

الجانب المعرفً واهداف تركز على المهارات التً ٌنبغً ان ٌكتسبها المتعلم 

 اتجاهات الطالب واهداف تركز على 

 القياس والتقويم وعالقتهما بمستويات االهداف

بل انها تجري بشكل  عملٌة المٌاس والتموٌم ال تجري بشكل اعتباطً او عشوائً

لذلن فان العاللة بٌن المٌاس  مٌم والتعلالتعلة ٌلعملوكذلن االمر بالنسبة منظم وهادف 

فً ان كالهما ٌعتمدان على مدى دلة ووضوح م م والتعلٌعملٌة التعلوالتموٌم و

اف التعلٌمٌة هذا من جهة ومن جهة اخرى فان كل مستوى من صٌاغة االهد

 للتحمك أيللمٌاس ) نوع اسئلة واجراءات معٌنة مستوٌات االهداف التعلٌمٌة ٌناسبها 

 من مدى تحمٌمها ( 

 تويات االهداف التعليمية المعرفيةمس

عرفً االكثر شٌوعا واستخداما من لبل ٌعد تصنٌف بلوم لالهداف فً الجانب الم

هداف من االكثر سهولة ) التذكر( المدرسٌن والمعلمٌن وفً هذا التصنٌف تتدرج اال

 الى االكثر صعوبة )التموٌم( 

 )التموٌم(-6)التركٌب(   -5)التحلٌل(  -4 )التطبٌك( -3 )الفهم( -2 )التذكر( -1

 

 

 



سنموم االن بتوضٌح هذه المستوٌات واالسئلة التً ٌمكن ان ٌمدمها المعلم فً كل 

 مستوى

   Remember مستوى التذكر)المعرفة( -أوالً 

لتعلم ، وهو لٌات السلون المتولعة من الطالب كنواتج ٌمثل مستوى التذكر أدنى مستو

عبارة عن استرجاع وتذكر بسٌط لما تّم دراسته من حمائك ومصطلحات فنٌة 

  .وتمارٌن روتٌنٌة بنفس األسلوب والكٌفٌة التً لدمت بها

 االسئلة التً تمٌس مستوى التذكر االهداف التعلٌمٌة فً مستوى التذكر

 ؟عدد اسماء ثالثة من االنبٌاء الثة من االنبٌاءان ٌعدد الطالب اسماء ث

 ؟اذكر اسم عاصمة العراق الطالب اسم عاصمة العراق ٌذكران 

الطالب اسماء الدول التً تجاور  ٌبٌنان 

 العراق من الجهات االربعة

الدول التً تجاور العراق من  اسماءبٌن 

 ؟الجهات االربعة

 

 : Understanding مستوى الفهم )االستٌعاب( -ثانٌاً  

صمم مستوى الفهم )االستٌعاب( لٌكون أكثر تركٌباً وتعمٌداً فً السلون من مستوى  

التذكر، وٌمصد بالفهم المدرة على ترجمة األفكار من شكل لفظً أو رمزي إلى شكل 

 بطرٌمته الخاصة لتلمٌذ بلغته عن فكرة ما آخر، كأن ٌعبر ا

 الفهماالسئلة التً تمٌس مستوى  الفهماالهداف التعلٌمٌة فً مستوى 

االٌمان باسلوبه الطالب  ٌعرفان 

 الخاص

 عرف االٌمان باسلوبن الخاص؟

احوال المسلمٌن اثناء  الطالب ٌوضحان 

  الدعوة السرٌة فترة 

الدعوة احوال المسلمٌن اثناء فترة  وضح

   ؟السرٌة

فً  انتصار المسلمٌنان ٌعلل الطالب 

 غزوة بدر

 فً غزوة بدر انتصار المسلمٌنعلل 

 

 ً   Applying  مستوى التطبٌك -ثالثا

ٌتضمن سلون مستوى التطبٌك سلسلة متعالبة من االستجابات تمٌزه عن المستوٌٌن 

ٌث ٌتّم فً هذا المستوى من السلون اختٌار التجرٌد السابمٌن التذكر والفهم، ح

المناسب من نظرٌات أو لواعد أو مبادئ واستخدامه بطرٌمة صحٌحة فً حل 

المشكلة، المفردات أو ،األسئلة التً توضع فً مستوى التطبٌك ٌجب أن تكون 

مطابمة  مألوفة لدى الطالب فتكون مشابهة للمواد التً لابلوها أثناء التعلم ولكنها غٌر

 ً  .لها تماما

 



 التطبٌكاالسئلة التً تمٌس مستوى  التطبٌكاالهداف التعلٌمٌة فً مستوى 

االرملة  نصٌب ان ٌحسب الطالب ممدار

ام  لهاذا كان  زوجها المتوفًارث فً 

 وولد وبنت معها

ارث فً احسب ممدار نصٌب االرملة 

ام وولد وبنت  لهاذا كان  زوجها المتوفً

 ؟معها

ان ٌبٌن الطالب احكام النون الساكنة 

 والتنوٌن فً آٌة معٌنة

بٌن احكام النون الساكنة والتنوٌن 

 التالٌة .... ؟ ةالموجودة فً االٌ

 

 ً   Anyalsing مستوى التحلٌل -رابعا

حل مسائل غٌر روتٌنٌة )لم ٌسبك حل مثلها من لبل( واكتشاف  هذا المستوى ٌتضمن

ان االسئلة  أي. ، وٌتسم السلون فً هذا المستوى باألصالة واإلبداع جدٌدةخبرات 

فً هذا المستوى تتطلب ان تكون جدٌدة ولم ٌتم تناولها فً الدروس الٌومٌة بهذه 

الطرٌمة علما انه ٌجب ان تكون المعلومات المطلوبة لحل السؤال معروفة لدى 

 الطالب ومما درسها فً الدروس الٌومٌة

 التحلٌلاالسئلة التً تمٌس مستوى  التحلٌلاالهداف التعلٌمٌة فً مستوى 

دات فً ان ٌمارن الطالب بٌن العبا

 الدٌانات السماوٌة

لارن بٌن العبادات المفروضة على 

 الناس فً الدٌانات السماوٌة؟

 ان ٌنمد الطالب ظاهرة التطرف الدٌنً

 فً الدٌانات السماوٌة

اكتب مماال تنمد فٌه ظاهرة التطرف 

 ؟فً الدٌانات السماوٌة الدٌنً

 

َتضًٍ هذا انًستىي وضع انعُاصز أو    Creatingخايسا : يستىي انتزكُب

ذ انًتعهى عهً وانتٍ تساعاألجزاء يعاً فٍ صىرة جذَذة الَتاج شٍء يبتكز ويتفزد، 

وانتزكُب بذنك َكىٌ  اكتشاف واستكشاف طزق جذَذة فٍ أداء انًهاو أو األشُاء.

ً يٍ انتحهُم االسئلة فً هذا المستوى تتطلب ان تكون وكذنك  .عهً انُمُض تًايا

جدٌدة ولم ٌتم تناولها فً الدروس الٌومٌة بهذه الطرٌمة علما انه ٌجب ان تكون 

المعلومات المطلوبة لحل السؤال معروفة لدى الطالب ومما درسها فً الدروس 

 الٌومٌة

 

 التركٌباالسئلة التً تمٌس مستوى  التركٌباالهداف التعلٌمٌة فً مستوى 

ان ٌضع الطالب خطة لنشر مفهوم 

امح فً المجتمع بناءا على لراءاته التس

 فً الفكر االسالمً

امح فً خطة لنشر مفهوم التسضع 

فً الفكر  نالمجتمع بناءا على لراءات

 ؟االسالمً

بناءا العاللة بٌن االٌمان والمناعة شتك أان ٌشتك الطالب العاللة بٌن االٌمان 



الفكر بناءا على لراءاته فً والمناعة 

 الدٌنً السماوي

 الفكر الدٌنً السماويفً  نعلى لراءات

  

 

وَتضًٍ هذا انًستىي اصذار انحكى عهً األفكار أو   Evaluating انتمىَىسادسا: 

يٍ حُث انمذرة أو انمًُت أو انُىعُت، بحُث  ثًُُهااألشُاء أو األَشطت أو انًىالف، وت

ك األحكاو عهً َىعُت انفكزة اعتًاداً عهً يعاَُز يحذدة وواضحت، َتعهى انفزد كُف َطه

وَعتبز  يًا َؤدٌ إنً دعى انفكزة أو رفضها، وتكىٍَ يسهًاث ثابتت َؤَذها وَذافع عُها.

هذا انًستىي أعهً يستىَاث انًجال انعمهٍ )انًعزفٍ(، وال ًَكٍ انىصىل إنُه إال بتًاو 

االسئلة فً هذا المستوى تتطلب ان وكذنك سبمته،  انىصىل إنً انًستىَاث انخًست انتٍ

تكون جدٌدة ولم ٌتم تناولها فً الدروس الٌومٌة بهذه الطرٌمة علما انه ٌجب ان تكون 
 المعلومات المطلوبة لحل السؤال معروفة لدى الطالب ومما درسها فً الدروس الٌومٌة

 

 التموٌماالسئلة التً تمٌس مستوى  التموٌماالهداف التعلٌمٌة فً مستوى 

 تماسنان ٌصدر الطالب حكما على 

بعد وفاة الرسول االسالمً المجتمع 

  )ملسو هيلع هللا ىلص(

المجتمع  تماسنحكما على صدر ا

بعد وفاة الرسول )صلى هللا االسالمً 

 علٌه وسلم(

بٌن ان ٌمٌم الطالب الترابط المنطمً 

لوة و لعبادات المفروضة على المسلمٌنا

  المجتمع

لعبادات بٌن االترابط المنطمً لٌم 

 لوة المجتمعو المفروضة على المسلمٌن

 

  يليةاالختبارات التحص

تعد االختبارات التحصٌلٌة أكثر أسالٌب التموٌم شٌوعاً، والشن أن لها دوراً مهماً فً 

العملٌة التعلٌمٌة وخاصة فً تموٌم تحصٌل المتعلمٌن وفً المرارات التربوٌة المبنٌة 

على ذلن، فبناًء على نتائج االختبارات ٌسمح للطالب باالنتمال من صف آلخر أو 

االختبار ونظرا الن  ٌبمى فً صفه، وبناًء علٌها ٌوجه الطالب لتخصص دون آخر،

اجراء منظم لمالحظة ووصف خاصٌة او اكثر للطالب وفما لمٌزان التحصٌلً هو 

عملٌة بناء واستخدام االختبارات التحصٌلٌة فان  عددي او نظام تصنٌفً معٌن

تتطلب مهارات متعددة من المعلم، واتباع خطوات علمٌة منّظمة فً إعدادها 

 . وتنفٌذها وتصحٌحها

 خطوات إعداد االختبارات التحصيلية:

ٌعد المحتوى الوسٌلة الرئٌسة لتحمٌك األهداف : التعلٌمً  تحدٌد وتحلٌل المحتوى -1

ختبار، خطوة أساسٌة الموضوعات التً ٌشملها االالمنشودة، وٌعتبر تحدٌد وتحلٌل 

النه سٌتم تحدٌد العناصر االساسٌة والمهمة  فً إعداد االختٌارات التحصٌلٌة



الموجودة فً المحتوى التعلٌمً والتً سٌركز علٌها االختبار التحصٌلً الذي ٌسعى 

 المعلم العداده.

 تحدٌد وصٌاغة األهداف التعلٌمٌة لموضوعات االختبار: -2

تحممها لٌاس مدى ٌتم فً هذه الخطوة تحدٌد األهداف التعلٌمٌة )نواتج التعلم المراد 

اسئلة  بما ٌٌسر تحوٌلها الى م صٌاغتها بطرٌمة إجرائٌة سلوكٌةعند الطالب(، وٌت

 واضحة ودلٌمة .

   او الخارطة االختبارٌة إعداد جدول المواصفات -3

جدول ذي بعدٌن ٌمثل أحدهما المحتوى )موضوعات االختبار(، عبارة عن وهو 

وفً ضوء االهمٌة  وٌمثل اآلخر مخرجات التعلم)األهداف(المرتبطة بهذا المحتوى

لفمرات ل الكلً عددالالخذ بنظر االعتبار النسبٌة لكل من الموضوعات واالهداف مع ا

ٌتم تحدٌد عدد الفمرات فً كل خلٌة من خالٌا  االختبارٌة التً ٌشتمل علٌها االختبار

 جدول المواصفات . 

بحسب العدد المطلوب والذي تم تحدٌده فً  االسئلةو  الفمرات االختبارٌةبة كتا -4

 ضوء جدول المواصفات 

 ً لالختبار اجراء التحلٌل االحصائ -5

مدرس بعد ان ٌموم بكتابة فمرات االختبار وتطبٌمها على الطلبة معلم او ٌشترط باي 

) اي اجراء اختبار لهم ٌشتمل على هذه الفمرات( ان ٌموم بعد ذلن ببعض العملٌات 

االحصائٌة البسٌطة بهدف التحمك من فاعلٌة تلن الفمرات ومدى مالئمتها للطلبة . 

حصائً على التعرف على كل من معامل صعوبة الفمرة وتشتمل عملٌات التحلٌل اال

وفً ضوء نتائج التحلٌل االحصائً  ومعامل التمٌٌز وفاعلٌة البدائل الخاطئة.

لالختبار ٌتم االحتفاظ بالفمرات االختبارٌة المناسبة وتعدٌل الفمرات التً تحتاج الى 

   تعدٌل وحذف الفمرات الضعٌفة 

ترتٌب أسئلة االختبار حسب السهولة والصعوبة أو تبعاً لموضوعات المنهج الدراسً -6

 أو حسب األهداف التعلٌمٌة.

ما هو مطلوب من التلمٌذ  تمدٌم وإعطاء إرشادات واضحة ودلٌمة تعمل على توضٌح -7

 عمله أو اتباعه عند اإلجابة.

لٌتمكن المعلم من الحكم بموضوعٌة على مدى تفسٌر نتائج االختبار لتهٌئة وسٌلة  -8

 تحمك االهداف التعلٌمٌة

 

 

 

  


