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  الثامنةالمحاضرة 

 انواع االختبارات التحصيلية

 ٌمكن تمٌٌز نوعٌن من االختبارات التحصٌلٌة هما:

  (objective ) االختبارات الموضوعية –  ( Essay ) االختبارات المقالية

 

: اختبار الممال هو الذي ٌحتوي على أسئلة, ٌتطلب اإلجابة االختبارات المقالية -أوالا 

علٌها أن ٌنظم الطالب إجابته بنفسه, وٌعبر عنها بلغته حسب متطلبات المولف 

 واستثارة السؤال.

 مزايا االختبارات المقالية:

 ادها.سهولة إعد -1

تعطً الطالب فرصة ألن ٌنظم أفكاره ثم ٌمدمها بأسلوبه وٌعرضها بطرٌمته  -2 

 الخاصة.       

ٌمكن من خاللها لٌاس مدى تحمك األهداف التعلٌمٌة الخاصة بالمستوٌات العلٌا  -3

 فً المجال المعرفً كالتطبٌك والتحلٌل والتركٌب والتموٌم

 تملل من احتمال استخدام التخمٌن. -4 

 عيوب االختبارات المقالية:

نظراً لطول الولت الذي ٌستغرله الطالب فً اإلجابة علٌها, فإن ذلن ٌتطلب أن ٌكون  -1

عددها للٌالً وبالتالً ال توفر الشمول المطلوب فً االختبارات, و التشمل جمٌع 

 أجزاء المحتوى.

تبار فٌه أو تخضع للصدفة, فمد ٌركز الطالب على جزء من الممرر وٌأتً االخ -2

 العكس.

 صعوبة تصحٌحها وحاجتها إلى ولت طوٌل فً التصحٌح. -3

ً ما ٌوضع االختبار فً  -4 تتأثر بالذاتٌة, سواًء فً اإلعداد أو التصحٌح, فغالبا

, وكذلن فً التصحٌح, فاختالف -معد االختبار -األجزاء التً ٌمٌل إلٌها المعلم

ن الدرجة تختلف باختالف حالة المصححٌن ٌؤدي إلى اختالف الدرجات, بل إ

 المصحح نفسه والظروف المحٌطة بعملٌة التصحٌح.

 مقترحات لتحسين االختبارات المقالية:



ٌفضل استخدامها لمٌاس النواتج التعلٌمٌة العلٌا كالتطبٌك وما فوله من  -1

 المستوٌات.

طالب بشكل كتابة السؤال بلغة واضحة ومفهومة بحٌث تتحدد المهمة المطلوبة من ال -2

 واضح ال لبس فٌه, وأن ٌشمل السؤال على كافة المعطٌات الالزمة للحل.

تجنب االختٌار فً األسئلة الممالٌة, فاألفضل أن ٌجٌب الطالب على جمٌع األسئلة  -3

 لٌمكن الممارنة بٌنهم, وتتبٌن األهداف التً تحممت لدى الطالب.

 لالختبار. أن ٌكون عدد األسئلة مناسباً للولت المخصص -4

إعداد نموذج لإلجابة توضح فٌه الخطوات األساسٌة للحل والدرجة المخصصة  -5

 االكتفاء بتحدٌد الدرجة الكلٌة للسؤال. لكل خطوة, دون

ٌفّضل تصحٌح السؤال نفسه فً جمٌع األوراق, بدال من تصحٌح جمٌع األسئلة  -6

 مرة واحدة لكل طالب, لٌكون التمدٌر سلٌماً ودلٌماً.

أن ٌركز المصحح على الهدف من السؤال وأال تؤثر علٌه العوامل األخرى كخط  -7

 تنظٌمه. الطالب أو

 ٌفضل إخفاء أسماء الطالب أثناء التصحٌح.                               -8

 و  ( Complete )أسئلة التكملة  -

 : (Short Answer) األسئلة ذات اإلجابات المصٌرة   

لة إما على شكل إكمال فراغات, حٌث ٌكون السؤال فً صورة وتكون أسئلة التكم

عبارة حذف منها بعض الكلمات أو المصطلحات أو الرموز, وٌطلب من الطالب 

كتابة المصطلح أو الرمز أو العدد أو الكلمة المحذوفة,ولد تكون أسئلة التكملة على 

هذه اإلجابة شكل سؤال ٌطلب من الطالب أن ٌمدم اإلجابة علٌه بشرط أن تكون 

 لصٌرة ومختصرة ومحددة. 

 ومن األمور التً ٌجب مراعاتها عند إعداد هذا النوع من االختبارات ما ٌلً:

أن تحتوي العبارة الواحدة على فراغ واحد أو اثنٌن على األكثر, ألن كثرة  -1

 الفراغات تفمد العبارة وضوحها ومعناها.

العبارة ال تكتمل إال باإلجابة  أن تكون اإلجابة لصٌرة ومحددة بمعنى أن -2

 المطلوبة.

أن تحذف الكلمات أو المصطلحات الرئٌسة )ذات المدلول الرٌاضً( ولٌس  -3

 الكلمات غٌر المهمة أو اإلنشائٌة التً تساعد على تكوٌن الجملة.

أن ٌوضع الفراغ فً نهاٌة العبارة بمدر اإلمكان, وأن تكون الفراغات المتروكة  -4

 ٌة ومناسبة, لما سٌكتبه الطالب.لإلجابة كاف

 أن ٌتناول كل سؤال أو عبارة هدفاً واحداً فمط. -5

 أن تكون العبارات متماربة فً الطول والصٌاغة العامة. -6



 

 

ا   االختبارات الموضوعية: -ثانيا

سمٌت باالختبارات الموضوعٌة ألن تصحٌحها ٌتم بطرٌمة موضوعٌة,فال تؤثر ذاتٌة 

ألن إجاباتها محددة ومعروفة, وبالتالً ال تختلف الدرجة التً  المعلم  فً تصحٌحها

ٌحصل علٌها الطالب باختالف المصححٌن,وتتطلب اإلجابة على األسئلة 

الموضوعٌة أن ٌموم الطالب باختٌار اإلجابة الصحٌحة من بٌن عدة بدائل أو ٌضع 

 إشارة على العبارة الصحٌحة أو ٌكمل جملة أو عبارة نالصة.

 الختبارات الموضوعية:مزايا ا

الشمول حٌث ٌمكن أن ٌغطً االختبار الموضوعً جمٌع عناصر وأجزاء  -1

 الممرر وأهداف المادة بمستوٌاتها المختلفة.

 تعتبر أفضل أنواع االختبارات التحصٌلٌة دلة وأعالها ثباتاً. -2

 تتمٌز بالوضوح التام والبعد عن الغموض. -3

 سهولة وسرعة ودلة تصحٌحها. -4

 ال تتأثر بالذاتٌة, وبالظروف المحٌطة بالتصحٌح , كما فً االختبارات الممالٌة. -5  

 عيوب االختبارات الموضوعية:

صعوبة إعدادها فهً تحتاج إلى ولت وجهد وإلى مهارة وخبرة إلعدادها  -1

 وصٌاغتها.

 ال تتٌح الفرصة للطالب أن ٌعبر عن معرفته بلغته ومفرداته الخاصة. -2

 ٌصل الطالب إلى اإلجابة الصحٌحة بالصدفةً والتخمٌن العشوائً.لد  -3

 تزٌد فٌها نسبة الغش. -4

 أنواع االختبارات الموضوعٌة:

: وٌتكون السؤال فً هذا النوع  ( True and False) أسئلة الصواب والخطأ -أ

من االختبارات من عدة جمل )عبارات( إما أن تكون صحٌحة أو غٌر صحٌحة, 

 الطالب تحدٌد ما إذا كانت العبارة صحٌحة أو غٌر صحٌحة.وٌطلب من 

 ومن األمور التً ٌجب مراعاتها عند إعداد هذا النوع من االختبارات ما ٌلً:

أن تكون العبارة واضحة تماماً, فإما أن تكون صحٌحة أو غٌر صحٌحة وأالّ  -1

 ٌوجد مجال لاللتباس.

ي فكرتٌن أو أكثر, خاصة عندما تجنب الجمل الطوٌلة والمركبة, التً تحتو -2

 تكون إحداهما صحٌحة واألخرى غٌر صحٌحة.

 االبتعاد عن الجمل المنفٌة, وجمل نفً النفً. -3

أال تكون جمٌع الفمرات صحٌحة فمط أو غٌر صحٌحة فمط, وأن ٌكون ترتٌبها  -4

 مختلطاً وال ٌسٌر وفك نمط معٌن وأن تكون متماربة فً عددها.



 جابة علٌها لٌام الطالب بعملٌات تحرٌرٌة كثٌر ومطولة.طلب اإلأال تت-5

 

: وٌتكون سؤال االختبار من (Multiple Choise)  أسئلة االختيار من متعدد -ب

متعدد من جزأٌن األول: أصل السؤال وهو عبارة عن الفكرة أو المضٌة التً ٌسأل 

ب من الطالب أن عنها الطالب والجزء الثانً عبارة عن البدائل أو المموهات وٌطل

 ٌختار البدٌل الصحٌح من بٌنها.

 ومن األمور التً ٌجب مراعاتها عند إعداد هذا النوع من االختبارات ما ٌلً:

 أن تمثل كل فمرة هدفاً محدداً, أي أن تتناول كل فمرة ناتجاً تعلٌمٌاً محدداً. -1

واضحة أن ٌتضمن رأس السؤال جمٌع المعلومات الضرورٌة, وأن ٌصاغ بلغة  -2

 وسهلة.

وأن تكون جمٌع البدائل محتملة ومعمولة ولها  5-3أن ٌكون عدد البدائل ما بٌن  -3

 ارتباط بالسؤال ومتجانسة من حٌث الشكل والصٌاغة.

 أن ٌكون لكل سؤال بدٌل واحد فمط ٌمثل اإلجابة الصحٌحة. -4

 أال ٌكون مولع البدٌل الصحٌح ثابتاً فً جمٌع الفمرات. -5

 ما تكون البدائل عددٌة أن ترتب تصاعدٌاً.      ٌفّضل عند -1

 

                          

 ( Matching)  أسئلة المقابلة )المزاوجة( -جـ

 ٌتكون سؤال الممابلة من لائمتٌن )عمودٌن( تحتوي األولى على عدد من العبارات,

لائمة وتحتوي المائمة الثانٌة على االستجابات,وٌطلب من الطالب أن ٌختار من 

 الثانٌة االستجابة المناسبة للعبارة المعطاة فً المائمة األولى.

 ومن األمور التً ٌجب مراعاتها عند إعداد هذا النوع من االختبارات ما ٌلً:

أن ٌوجد تجانس بٌن عبارات السؤال, بمعنى أن تدور العبارات حول محور  -1

 ٌز بٌن الطالب.واحد, وإال فإن السؤال سٌصبح سهالً وواضحاً, وال ٌم

أن ٌكون عدد العبارات فً المائمة الثانٌة )االستجابات( أكبر من عدد عبارات  -2

 المائمة األولى.

أن ٌكون عدد عبارات السؤال مناسباً,وأن تكتب جمٌع عبارات المائمتٌن على  -3

 صفحة واحدة.

 أن تكون التعلٌمات واضحة, فٌوضح مكان وضع الرلم أو الحرف وإمكانٌة -4

التوصٌل أو إمكانٌة استخدام البدٌل الواحد أكثر من مرة) بالرغم من أنه ال ٌفضل 

 استخدام اإلجابة أكثر من مرة(.

 



 

تعّد وسٌلة تموٌمٌّة ال غنى عنها فً تموٌم التحصٌل,  :( Oral) االختبارات الشفويّة

ٌع المواّد وتُستخدم لتموٌم لدرة المتعلّم على المراءة الصحٌحة, والنطك السلٌم لجم

أنّها تستخدم بعد االنتهاء من مرحلة العرض لكّل درس للسؤال عن   الدراسٌّة, كما

 .جوانب الدرس المشروح

  :مزايا االختبارات الشفويّة

تساعد على إصدار الحكم على لدرة المتعلّم على المنالشة والحوار وربط -

 .المعلومات

ف االختبارات التحرٌرٌّة تساعد على سرعة تصحٌح الخطأ فور ولوعه, بخال-

والّتً تحتاج إلى ولت فً التصحٌح وإعادة النتائج للمتعلّمٌن ما ٌسبّب استمرار 

 .الخطأ لدٌهم فترة طوٌلة

 .تكّون فً المتعلّم اإلٌجابٌّة, فٌدافع وٌنالش وٌحاور المعلّم حول إجابته-

اإلجابات تساعد على تركٌز المعلومات فً أذهان المتعلّمٌن, بسبب سماعهم -

 .الصحٌحة أكثر من مّرة فً الحّصة الواحدة

 :االختبارات الشفويّة عيوب

تكوٌن صورة غٌر صحٌحة عن مستوى المتعلّم فً حال كونه خائفاً, أو شدٌد -

الخجل, أو كثٌر االرتبان, أو من النوع الّذي ال ٌجٌب إاّل إذا ُوّجه له السؤال 

 .مباشرة

العدل بٌن المتعلّمٌن, فٌوّجه ألحدهم سؤاالً سهالً توزٌع األسئلة بشكل ال ٌحمّك -

 ً  .ولآلخر سؤاالً صعبا

, ما ٌجعله ٌكّون  .تأثّرها بذاتٌّة المعلّم- ًّ وتحدث كثٌراً خاّصة فً بداٌة العام الدراس

 .فكرة خاطئة عن المتعلّمٌن

 :مقترحات لتحسين االختبارات الشفويّة

ً وتمسٌمها حسب الصعوبة وشمول المنهج, ومن ثم  إعداد المعلّم األسئلة مسبما

 .توجٌهها إلى كّل متعلّمً الصفّ 



ً لإلجابة, ومن ثّم اختٌار أحدهم  توجٌه السؤال لجمٌع المتعلّمٌن, وإعطاؤهم ولتا

 .لإلجابة

عند إجابته ولو إعطاء المتعلّم ولتاً لإلجابة عن السؤال, وممابلته باالبتسامة والتشجٌع 

  كانت غٌر صحٌحة

 

: هً تلن االختبارات التً تمٌس أداء (Performance) االختبارات االدائية

الطالب من خالل تطبٌك المعرفة كهدف نهائً من أهداف تنظٌم التعلم, فهً تتطلب 

 من الطالب أن ٌبرهن على مهاراته فً أداء عمل ما .

 االداء فً بناء لائمة تموٌماالسس التً تتبع 

تحدٌد مجموعة السلوكات التً تمثل الجوانب المختلفة ألداء الطالب, من خالل  .1

 تحلٌل المهارة المراد لٌاسها عند الطالب.

 دراسة هذه السلوكات للتأكد من شمولها للمهارة التً سٌنفذها الطالب. .2

 وضع هذه السلوكات فً لائمة وتنظٌمها على شكل ممٌاس متدرج. .3

 لون الطالب وتمدٌر درجة كفاٌة السلون.مالحظة المعلم لس .4

 

 بحسب طريقة تفسير الدرجة االختباراتانواع 

اذ ٌتم تفسٌر الدرجة وفما لمستوى اداء المجموعة التً ٌنتمً  ةالمعٌارٌ االختبارات -1

 الٌها

 داء محدد مسبمااذ ٌتم تفسٌر الدرجة وفما لمستوى ا ةالمحكٌ االختبارات -2

 

 مفاتيح التصحيح

فً االختبارات الموضوعٌة فمط ٌمكن للمعلم تهٌئة مفاتٌح لتصحٌح االسئلة بما ٌٌسر 

علٌه انجاز التصحٌح بولت للٌل ودون جهد ٌذكر كما ان تهٌئة مفاتٌح التصحٌح 

شخص اخر النجاز عملٌة تصحٌح  أيتٌسر االستعانة بالحاسبات االلكترونٌة او 

 نان عدة انواع من مفاتٌح التصحٌح مثل :االسئلة الموضوعٌة وه

 -:المفتاح ذو الثقوب 
يتم تحزيخ قطعة من السقهى بشفس حجم ورقة االجابة وتتقب االجابات الرحيحة 
بحيث يسكن وضعيا فهق ورقة االجابة وتحدب عشج ذلك عجد االجابات الرحيحة 

 بذكل دقيق وسخيع 
 -المفتاح الشفاف: -ب



االجابة وعشج يتلخص بكتابة االجابات الرحيحة على ورقة شفاف تهضع فهق ورقة 
ب عجد االجابات الرحيحة .والفخق بيشة وبين الشهع االول ىه أن السفتاح ذلك يحد

 الذفاف يسكن حداب الفقخات الرحيحة والخطا وتلك التي تخكت بجون 
 -:المفتاح الكربوني   -ج

وىه مفتاح يهضع تحت ورقة االجابة ويفرلة عن ورقة االجابة ندخة كخبهن ومتى 
على السفتاح مباشخة وفق مؤشخات خاصة  ما وضع الطالب اجابتو تطبع االجابة

 االجابات الرحيحة  يدتعسليا السرحح لحداب عجد
 -:المفتاح االلي   -د

يدتخجم في ىحه الطخيقة الحاسبة االلكتخونية اذ تعج أوراق اجابة بذكل يسكن أن تقخا 
 .بالحاسبة وتحهل الى أرقام وتجخلة ضسن العسليات االحزائية السطلهبة 

 


