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تعتبر عملٌة القٌاس والتقوٌم جزءا من مهام المعلم ، وتشكل نهاٌة 
المرحلة األخٌرة من عملٌة التعلم والتعلٌم ، وهً بداٌة لمرحلة جدٌدة من 
التعلم تهدف إلى معرفة مواطن الضعف والقوة فً عملٌة التعلم والتعلٌم 

ادة بهدف تحسٌن وتطوٌر هذه العملٌة من ناحٌة أسالٌب التدرٌس والم
 . الدراسٌة والوضع التعلٌمً بوجه عام 

 
 

وتستطٌع القول أن القٌاس هو العملٌة التً نحصل بواسطتها على صورة 
كمٌة لمقدار ما ٌوجد فً الظاهرة من صفة ، أما التقوٌم فهو عملٌة 

إصدار حكم على مدي تقدم المتعلمٌن نحو بلوغ األهداف التً تم تحدٌدها 
ظرا ألهمٌة عملٌتً القٌاس والتقوٌم فً العملٌة فً ضوء معاٌٌر معٌنة ون

التربوٌة فقد رأٌنا أن نضع تلك المذكرة الموجزة تحت أٌدي زمالئنا 
المدرسٌن لتكون مرجعا لدٌهم ودلٌال ٌسترشدون به عند تكلٌفهم ٌوضع 

 .وهللا ولً التوفٌق  االختباراتاختٌار من 

 مقدمة
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: يفهىو انقيبص وانتقىيى 
 

تيدؼ عممية التعمـ إلي أحداث تغيير في سمكؾ المتعمـ ، سكاء كاف ذلؾ السمكؾ معرفيا ، أك حركيا ، كليذه العممية 
، كليا أدكاتيا كطرقيا ككسائميا كمستمزمات تنفيذىا ، كىذه الجكانب تشكؿ بمجمكعيا مدخالت  دةدأىداؼ عامة كمح

. أما المخرجات فتركز عمى ما يسمي بنتائج التعمـ أك األىداؼ المتحققة منو . عمميتي التعميـ كالتعمـ 
 

لمعممكف عادة بإجراءات مختمفة يقيسكف كلمتأكد مف مدم تحقؽ النتائج أك األىداؼ التعميمية لدم المتعمميف ، يقـك ا
. كتعرؼ مثؿ ىذه اإلجراءات بعمميتي القياس كالتقكيـ . بيا التغير الذم يحصؿ في سمكؾ المتعمـ نتيجة عممية التعمـ 

 

في الظاىرة عند الفرد ، مف سمة معينة . كالقياس ىك العممية التي بكاسطتيا نحصؿ عمى صكرة كمية لمقدار ما يكجد 
فنحف مثال نقيس التحصيؿ . قؼ دقة النتائج التي نحصؿ عمييا بصكرة رئيسية عمى دقة أداء القياس المستعممة كتتك. 

الدراسي بأدكات تتمثؿ باالختبارات الصفية ، كنقيس األطكاؿ بأدكات تتمثؿ باألمتار ، كاألكزاف بالكيمك غرامات ، كدرجات 
فإذا . كاف دقيقا ال يعطي سكم فكرة جزئية عف الشيء الذم يقاس الخ  كالقياس ميما  ……الحرارة بمكازيف الحرارة

كغـ ، فاف ىذا التقدير الكمي ال يبيف فيما إذا كاف ىذا الطالب يتمتع بصحة (  70) قمنا مثال أف كزف طالب ما يساكم 
د يككف كزف مناسب ، كغـ ؽ(  70) كالتقكيـ ىك الذم يزكدنا بيذه األحكاـ ، فالمقدار . جيدة أك أف كزنة غير مناسب 

.  كقد يككف غير مناسب ، كيتـ ذلؾ بناء عمى المعايير التي نحتكـ إلييا 
 

أما التقكيـ التربكم ، فيك يعني عممية إصدار حكـ عمى مدم تقدـ المتعمميف نحك بمكغ األىداؼ التي تـ تحديدىا 
. كالتخطيط ليا 

 

مة ككزنا لمعرفة مدم التغير الذم حصؿ في سمككيـ ، كفيما كيتكلى المعمـ تقكيـ أداء طالبو عف طريؽ إعطائيـ قي
اكتسبكه مف ميارات ، كمعارؼ ، كاتجاىات نتيجة عمميتي التعميـ كالتعمـ ، في ضكء معايير محددة ، كباستخداـ كسائؿ 

ألخيرة منيا ، كبناء عمى ذلؾ فاف التقكيـ يعتبر جزءا مف عمميتي التعميـ كالتعمـ ، كيشكؿ المرحمة ا. كأدكات معينة 
. كباإلضافة إلى ذلؾ ، فيك يشير إلى مكاطف الضعؼ كالقكة في ىاتيف العمميتيف . كنقطة البداية لتعمـ جديد أك الحؽ 

 .بيدؼ إدخاؿ تحسينات عمييا مف حيث أساليب التدريس أك الكضع التعميمي أك المادة الدراسية ، كغير ذلؾ 
 

 :انؼالقخ ثين انقيبص وانتقىيى 

س ىك جزء مف التقكيـ ، كىك سابؽ لو ، كىك أداتو ، فيك يقدـ بيانات مكضكعية تبنى عمييا أحكاـ التقكيـ ، القيا
فالمعمـ يقيس تحصيؿ الطالب عف طريؽ إجراء اختبارات ليـ ، كتعتبر العالمات التي يحصمكف عمييا كصفا كميا أك 

نقارف العالمات التي يحصؿ عمييا الطالب بمعايير كمحكات  كإلجراء عممية التقكيـ. تعبيرا رقميا يمثؿ مقدار تحصيميـ 
معينة فالمتكسطات مثال تعتبر مف المعايير التي نحكـ بناء عمييا عمى مدم قكه أك ضعؼ طالب معيف بالنسبة لزمالئو 

، % 70فمثال يعتبر الطالب الذم حصؿ في اختبار ما عمى عالمة . ، حسب بعد عالمتو أك قربيا مف المتكسط 
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كمتكسط عالمات % 70في ىذا االختبار ، أفضؿ مما لك حصؿ عمى عالمة % 50كمتكسط عالمات طالب صفو 
كما يمكف الحكـ عمى ىذه العالمة حسب العالمات السابقة لنفس الطالب ، فإذا . في نفس االختبار % 70طالب صفو 

م ىذه الحالة تختمؼ عف الداللة التي تككف كانت ىذه العالمة تمثؿ أعمى عالمة حصؿ عمييا الطالب ، فاف داللتيا ؼ
أما المحكات فتككف عندما يطمب المعمـ مف طالبو أف . ليا فيما لك كانت تمثؿ أقؿ عالمة حصؿ عمييا ىذا الطالب 

. كممة فالمعمـ يقيس مدم حفظيـ ليذه الكممات باختبارىـ لعدد كالكممات التي حفظكىا  50يحفظكا معاني 
 

قويم  أغراض القياس والت
 

: يستعمؿ القياس كالتقكيـ في التربية لتحقيؽ أىداؼ متعددة كيخدـ مجاالت كثيرة منيا 
: فً التخطٌط التربوي  -1

  التعرؼ عمى الحاجات الفعمية لممجتمع مف كؿ نكع مف أنكاع التعميـ .
  تحديد مكاصفات القكم العاممة كتكزيعيا .
 مختمفة في ضكء أعداد الطمبة الممتحقيف في المدارس تحديد الحاجة مف المباني كالمكاـز المدرسية اؿ .
  تحديد مستكيات القدرة كالكفاية عند األفراد ، الالزمة لمكصكؿ بيـ إلى درجة معينة مف الكفاية في مينة أك

. تخصص معيف 
 

: فً قبول الطلبة وتصنٌفهم فً أنواع من التعلٌم  -2

  عمى أساسيا قبكليـ في كؿ نكع مف أنكاع التعميـ التعرؼ عمى استعدادات الطمبة كخصائصيـ التي يمكف .
 التعرؼ عمى الطمبة الذيف يمكف أف ينجحكا في منياج أك تخصيص معيف .
  رسـ سياسة الترفيع كالترسيب كالتخريج لمطمبة .
 كضع قكاعد اإليفاد في بعثات دراسية كاختيار المتفكقيف لدراسة برامج معينة .

 
: فً اإلرشاد والتوجٌه  -3

  خصائص الطالب لمساعدتو في اختيار مينة ، أك تخصص دراسػي معيف ، كفؽ قدراتو ، كميكلو ، تقكيـ
اختبارات الذكاء ، القدرات ، الميكؿ : كرغباتو ، كيتـ ذلؾ عف طريػؽ تطبيػؽ االختبارات النفسية عميو ، مثؿ 

. الخ  ………
 بكيا كمينيا كاجتماعيا تييئة البيئة االجتماعية التي تساعد الطالب في التكيؼ الناجح تر .

: فً تطوٌر عملٌة التدرٌس وتحسٌنها  -4

  تأكيد أىداؼ التدريس لدم المعمميف كالطمبة عمى السكاء ، كاختيار مضمكف خبرات التعمـ كتنظيميا بداللة
. الفاعمية التي تتحقؽ فييا األىداؼ 

  التعرؼ عمى مدم التقدـ أك النمك الذم حصؿ عند الطمبة .
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 التعمـ ، كحصر نقاط القكة كالضعؼ ، كاتخاذ اإلجراءات الالزمة لتعزيز نقاط القكة ، كالتغمب  تشخيص صعكبات
. عمى نقاط الضعؼ كتالفييا 

  تكفير الدافعية لمتعمـ ، كتكجيو نشاط المتعمـ .
  تطكير الميارات كالقدرات كصيانتيا .
  ىامة تتعمؽ بجكانب متعددة في العممية بالتقكيـ تتخذ قرارات  إليياكعمى أساس األحكاـ التي يتـ التكصؿ

: التربكية كمف ىذه القرارات 
  تغيير كتعديؿ أسمكب التدريس .
  إعادة تنظيـ مادة الدرس .
  تطكير أك تعديؿ المنياج .
  تعديؿ األىداؼ لتصبح أكثر قابمية لمتحقؽ .
  إعادة تنظيـ العالقات اإلدارية .
  رفع مستكل المعمـ العممي كالميني .
  الكتاب المدرسي أك تطكيره أك تحديثو تعديؿ. 

: وطبئم انقيبص وانتقىيى 
 

 .نظرا ألىمية عمميتي القياس كالتقكيـ ، فقد تعددت كسائميا كتنكعت أساليبيما ، كفيما يمي أىـ الكسائؿ كاألساليب 
 

: االختجبراد : أوال 
 

، كفقرات التكممة ،  أكالاكجة ، كاإلجابة بنعـ كىذه قد تشمؿ فقرات مف نكع االختيار مف متعدد ، كفقرات مف نكع المز
كلكؿ نكع مف ىذه الفقرات شركط كمكاصفات يجب مراعاتيا حتى تككف . كفقرات اإلجابات القصيرة ، كفقرات المقاؿ 

( أم تقيس ما صممت مف أجؿ قياسو ) إذ يجب أف تتصؼ ىذه االختبارات بالصدؽ . نتائج االختبارات صحيحة 
، كقابمية ( نفس النتائج إذا طبقت في فترات زمنية متفاكتة ، أك إذا عممت منيا صكرا مختمفة  تعطي) كالثبات 

( . يجب أف تككف تعميماتيا كاضحة كمقركءة كمفيكمة مف قبؿ الجميع ) االستعماؿ 
 

: انًالدظخ : ثبنيب 
 

ئية األكلى ، كيتطمب ىذا مف المعمـ يعتبر ىذا األسمكب مف األساليب اليامة التي يجب استخداميا في الصفكؼ االبتدا
االستمرار في المالحظة التالميذ عند قياميـ بالكاجبات أك النشاطات ، كتسجيؿ تمؾ المالحظات بصكرة مختصرة ، أماـ 
اسـ كؿ تمميذ ، كبذلؾ تتجمع لدم المعمـ صكرة جيدة عف سمكؾ تالميذه مف حيث كتابتيـ ، كقراءتيـ ، كتعامميـ مع 

ىذا كمو يساعد المعمـ في اتخاذ الطرؽ الفعالة لتحسيف تدريسو ، كتمكنو مف األخذ بيد الطالب الذم يحتاج أقرانيـ ، ك
إلي عناية ، مف خالؿ أعالـ كلي األمر ، أك مف خالؿ العمؿ الفردم مع ذلؾ التمميذ ، كما كتمكف المعمـ ، مف تعميؽ 

. الخ  ………كحب القراءة كالرياضيات كالفف كالمعب  سمكؾ معيف ، أك ميؿ ما ، حينما يالحظو لدم أحد تالميذ
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: قىائى انتذقيق : ثبنثب 
 

كفي ىذا . كىذه تعتبر مف الكسائؿ اليامة التي يجب أف يككف معمـ الصفكؼ االبتدائية الثالثة األكلى عمى عمـ بيا 
 ……الحركؼ ، اإلعداد) رؼ كالمعا( الخ  ………الحاسبية ، كالكتابية ، كالحركية ) المجاؿ يجرم تحديد الميارات 

 . مقابؿ الميارة التي أتقنيا التمميذ × في قائمة كيجرم تخصيص بطاقة لكؿ طفؿ مف ىذه القائمة كتكضع إشارة ( الخ 
 

 :يقبييض انتقذيز : راثؼب 

ىارات في ميارة معينة ، فتكضع الـ ألداءكيستخدـ ىذا األسمكب عندما يرم المعمـ إعطاء التمميذ درجة عمى إتقانو 
مقصر ، = 1جيد ، = 2جيد جدا ، = 3ممتاز ، = 4: قائمة ، كيجرم اعتماد أرقاما لتدؿ عمى درجة إتقانيا مثؿ 

.  كيضع ىنا المعمـ الرقـ المناسب أماـ الميارة حسب درجة إتقاف التمميذ ليا . ضعيؼ جدا = صفر
 :دراطخ انذبنخ : خبيظب 

إذ يتـ مف خاللو دراسة التالميذ ، الذيف تدؿ كافة أساليب التقكيـ . امة في التقكيـ يعتبر ىذا األسمكب أحد األساليب الو
األخرل عمى تخمفيـ عف زمالئيـ ، كيجرم جمع البيانات الالزمة عف مثؿ ىذه الحاالت مثؿ كضع األسرة ، كمستكم 

أميو يتطمب عناية كبيرة مف قبؿ  فتمميذ كالده في الجيش ، ككالدتو. دخميا ، كثقافة الكالديف ، لكؿ فرد عمى حده 
في ىذه الحالة صرؼ المزيد مف الكقت مع ىذا التمميذ في حصص النشاط ، أك بعد الدكاـ ، باالتفاؽ  يمزموالمعمـ ، ك

 .     مع الكالديف أك إلى غير ذلؾ مف األساليب 
 

 مبادئ القياس والتقويم
: ادئ إذا أريد لياتيف العمميتيف أف تحققا أىدافيما كمف ىذه المبادئ تقـك عمميتي القياس كالتقكيـ عمى عدة مب

اتساؽ االختبارات مع األىداؼ المراد تحقيقيا ، فإذا كاف اليدؼ معرفة مدم تحصيؿ الطالب ، فاف المعمـ  .1
ذا كاف اليدؼ قياس . الخ  ………يستخدـ أسمكب االختبارات التحصيمية بأنكاعيا ، مقاليو ، مكضكعية  كا 

ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمميكؿ ، . لذكاء ، تستخدـ إحدل اختبارات الذكاء مثؿ اختبار بنية أك اختبار ككسمر ا
. لكؿ نكع ، االختبارات الخاصة بياكاالتجاىات ، كالقيـ ، كالعالقات االجتماعية ، حيث يستخدـ 

. يجب أف يالئـ المقياس طبيعة األشخاص الذيف يطبؽ عمييـ : المالئمة  .2
المعرفية ، كاالجتماعية ، كاالنفعالية ، : أم يجب أف يشمؿ المقياس جميع جكانب المكضكع : شمكؿ اؿ .3

المادة الدراسية بحيث تشمؿ المفاىيـ كالمبادئ كالميارات  ألىداؼكالجسمية ، ككذلؾ أف تككف فقراتو ممثمة 
رفة ، الفيـ ، االستيعاب ، التحميؿ المع: الرئيسية التي يتضمنيا محتكم المادة ، ككضع فقرات تتناكؿ جكانب 

. الخ   …………، التركيب 
الطالب ، العمـ ، المنياج ، : كما يتطمب أف تشمؿ عممية التقكيـ جميع النكاحي المتعمقة بالعممية التربكية مثؿ  .4

.  الخ  ……………الكتاب المدرسي ، الكسائؿ التعميميػة ، المبني المدرسي ، النشاطات المدرسية 
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ال يككف التقكيـ بعيدا عف الكقؼ التعميمي بؿ يككف في نفس المكقؼ ، كجزء ال يتجزأ منو ، كأف نراعي أف  .5
. تأتي فقرات االختبار مف المادة التي تعمميا الطالب 

أف يشترؾ في عممية التقكيـ جميع مف ليـ عالقة بالعممية التعميمية مف معمميف كمشرفيف كطمبة كأكلياء أمكر  .6
  .

يـ أف يترؾ أثرا حسنا في نفس التمميذ ، كركحا معنكية عالية عنده ، فال يخمؽ الضيؽ في يراعي في التقك .7
، كال يككف سببا في يأسو نتيجة فشمو   نفسو

كىذا يعني أف يككف التقكيـ عممية مستمرة لمعرفة ما يحققو البرنامج التربكم مف األىداؼ : االستمرارية  .8
نمامؿ التربكم يجب أف ال يككف عممية نيائية ، المرسكمة لعممية التربية ، فتقكيـ الع يككف بداية لعمؿ جديد  كا 

فالتقكيـ يكشؼ نكاحي الضعؼ عند الطمبة فيتـ رسـ الخطط المناسبة لتالفييا ، كالتقكيـ يكشؼ مدم مناسبة . 
يـ يكشؼ أسمكب التدريس لممعمـ ، فيستطيع المعمـ بناء عمى ذلؾ أف يغير مف أسمكبو في المستقبؿ ، كالتقك

القصكر في المناىج المدرسية فيتـ التكصية بتعديميا ، ككذلؾ يجب أف يككف التقكيـ مستمرا عمى مدار السنة 
.  ، حيث تعمؿ اختبارات متعددة لمطمبة خالؿ العاـ 

يجب أف تتنكع أساليب كأدكات التقكيـ حتى يتسنى لنا الحصكؿ عمى : التنكع في أساليب كأدكات التقكيـ  .9
أكفر عف المجاؿ الذم نقكمو ، ففي تقكيـ السمكؾ اإلنساني يصعب االعتماد عمى كسيمة كاحدة ،  معمكمات

فاالختبارات ، كالمقابمة ، كالمالحظة كغيرىا يكشؼ كؿ منيا عف جانب مف جكانب السمكؾ لو أىمية ، كلذلؾ 
نستعيف بعدد معقكؿ منيا فإننا ال نستطيع أف نقتصر عمى استخداـ أسمكب كاحد منيا فحسب ، بؿ ينبغي أف 

كفي االختبارات المدرسة يجب أف تتضمف أسئمة متعددة تشمؿ . حتى تكتمؿ الصكرة التي نريد أف نحكـ عمييا 
.  أسئمة مقاليو ، أسئمة مكضكعية بأنكاعيا المختمفة : 

ألداء كيحدد التمييز كيقصد بو قدرة االختبار عمى كشؼ الفركؽ الفردية بيف الطمبة مف حيث التحصيؿ أك ا .10
. مف حيث مستكم الصعكبة أك السيكلةمستكياتيـ العممية أك األكاديمية ، كمما يساعد عمى ذلؾ تنكع األسئمة 

كىذا يعني أف ال تستغرؽ االختبارات كقتا طكيال مف الطمبة : سيكلة التطبيؽ كالتصحيح كاستخالص النتائج  .11
ككذلؾ . كمحددة بحيث يسيؿ تصحيحيا بمكضكعية كاف تككف صياغتيا محددة ، كي تككف إجابتيا كاضحة 

. يجب إعداد معايير منظمة لالختبارات بحيث يمكف ترجمة عالمات الطمبة إلى مستكيات محددة 
رىاقيما  .12 . االقتصاد في الكقت كالجيد كالماؿ كذلؾ لمحيمكلة دكف إجياد المعمـ كالطالب كا 
ؿ ما كضع لقياسو ، فاالختبار الذم أعد لقياس ميارة كيعني ذلؾ أف يقيس االختبار بالفع: صدؽ االختبار  .13

معينة يجب أف يقيس تمؾ الميارة بدقة كأف ال يقيس أم شئ آخر ، فاالختبار التحصيمي الخاص بالحساب 
. يجب أف يقيس تحصيؿ الطمبة في الحساب كليس تحصيميـ 
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 :أنواع التقويم حسب المراحل التي يتم فيها 
 

: قكيـ عادة في جميع مراحؿ العممية التعميمية ، كىي عمى ثالثة أنكاع ىي تمارس عممية الت
، كيجرم قبؿ البدء بتطبيؽ البرنامج التربكم ، لمحصكؿ عمى المعمكمات األساسية ( القبمي ) التقكيـ التمييدم : أكال 

متطمبات التعميـ السابؽ لمتعميـ القبمية التي تؤثر في تطبيقو ، كييدؼ إلى قياس مدم استعداد المتعمميف كامتالكيـ ؿ
الالحؽ ، أم تحديد المفاىيـ كالمبادئ كالميارات السابقة ، الضركرية لفيـ المعارؼ كالميارات الجديدة المتضمنة في 

كيستفيد المعمـ مف ىذا النكع مف التقكيـ ، في التخطيط لبعض التدريبات أك النشاطات التي يمكف . كحدة دراسية مثال 
كيقاس ذلؾ إما باختيار استعداد أك . ا المادة الدراسية الجديدة ، كذلؾ لتسييؿ عممية التعمـ كالتعميـ أف تتضمنو

. باختبار قبمي 
 

كىك التقكيـ الذم يتـ أثناء عممية التعمـ كالتعميـ ، كيركز ىذا التقكيـ ، عمى ما ( : البنائي ) التقكيـ التككيني : ثانيا 
ما فشمكا فيو خالؿ تعمـ مكضكع دراسي معيف ، فإذا فشؿ أغمبية التالميذ في االختبار أحرزه التالميذ مف تقدـ ، ك

البنائي ، كجب النظر في أساليب التعميـ كالتعمـ ، أما إذا فشؿ قمة منيـ ، فينبغي إعداد كصفات تصحيحية لمياـ 
ـ مف مياـ تبار البنائي عمى تمكف المتعؿتعميمية محددة ، مف أجؿ تصحيح األخطاء التعميمية الفردية ، كبذلؾ يدلنا االخ

. كبذلؾ يدلنا االختبار البنائي عمى تمكف المتعمـ مف مياـ تعميمية معينة ،تعميمية معينة الفردية
 

: أما أبرز الوظائف التً ٌحققها هذا النوع من التقوٌم ، فهً 
 

 االستكشاؼ المستمر بجكانب الضعؼ كمراقبة تقدمو كتطكره خطكة خطكة ، بقصد ، التعرؼ عمى تعمـ التمميذ
. لعالجيا فكرا كجكانب القكة لتعزيزىا 

 اضحة عف أدائولمو كاعطائو فكرة كعف طريؽ تعريفة بنتائج تع،كاالستمرار فيو،إثارة دافعيو المتعمـ لمتعمـ .
  مراجعة المتعمـ في المكاد التي درسيا ، بيدؼ ترسيخ المعمكمات المستفادة منيا .
 عمـ التمميذ ، كتكجييو في االتجاه الصحيح قيادة ت .
  تحديد الخمؿ في تعمـ التمميذ ، تمييدا لربطو بالمعمـ ، أك المتعمـ ، أك المنياج .
  حفز المعمـ عمى التخطيط لمتدريس ، كتحديد أىداؼ الدرس بصيغ سمككية ، أك عمى شكؿ نتاجات تعميمية يراد

. تحقيقيا مف جانب الطمبة 
 لـ عمى تحسيف أسمكب تدريسو ، أك إيجاد طرؽ تدريس بديمة مساعدة المع .
  زيادة انتقاؿ أثر التعمـ ، كذلؾ عف طريؽ تأثير التعمـ الجيد السابؽ في التعمـ الالحؽ .
 

االختبارات القصيرة ، التمرينات : كيتـ مثؿ ىذا التقكيـ مف خالؿ المالحظة المستمرة لنشاط الطالب كتعممو عف طريؽ 
. ات العممية ، المناقشات الصفية ، الكاجبات البيتية كمتابعتيا كالتطبيؽ
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: انتقىيى انختبيي أو اننهبئي : ثبنثب 

 
كيقصد بو العممية التقكيمية التي يجرم القياـ بيا في نياية البرنامج التعميمي ، الذم ربما يككف تخممو التقكيـ 

حانات تجرم في نياية كؿ فصؿ دراسي ، أك سنة دراسية ، كمف أمثمة ىذا النكع مف التقكيـ ، االمت. التككيني 
. كامتحانات الثانكية العامة ، كاالمتحاف الشامؿ لطمبة كميات المجتمع 

 

كتجدر اإلشارة إلى أف التقكيـ الختامي ، يتـ في ضكء محددات معينو ، مف أبرزىا تحديد مكعد إجرائو ، كتعييف 
ة ، كمراعاة سرية األسئمة ، ككضع اإلجابات النمكذجية ليا ، كمراعاة الدقة في القائميف بو ، كالمشاركيف في المراقب

. التصحيح 
 

:  وفيًب يهي أثزس األغزاض انتي يذققهب هذا اننىع ين انتقىيى 
-------------------------------------------  

أك تحديد مدم استيعاب كفيـ الطمبة  قياس مدم تحقيؽ األىداؼ الشاممة لمكحدة التعميمية بعد االنتياء منيا ، -1
. لممادة التعميمية ، أم يعمؿ عمي تحديد أك قياس التحصيؿ النيائي لممتعمميف 

. إصدار أحكاـ تتعمؽ بالطالب ، مف حيث النجاح كالرسكب كتكزيع الطمبة عمى التخصصات المختمفة  -2
. بيا  الحكـ عمى مالئمة المناىج التعميمية كالسياسات التربكية المعمكؿ -3
. الحكـ عمى ما تحققو المدرسة مف كاجبات كأعباء لكؿ مف المسؤكليف كاآلباء كالميتميف  -4
إجراء مقارنات بيف نتائج الطمبة في الشعب الدراسية المختمفة التي تضميا المدرسة الكاحدة ، أك بيف نتائج الطمبة  -5

 .في المدارس المختمفة 

الممتاز في الحساب في االختبار الختامي في المرحمة اإلعدادية ، نتنبأ لو  التنبؤ بأداء الطالب مستقبال ، فالطالب -6
بأف يككف ممتازا في مادة الجبر في المدرسة الثانكية ، كالطالب المقصر في مادة العمكـ في المرحمة اإلعدادية 

.  نتنبأ لو بأف يقصر في العمكـ في المرحمة الثانكية شريطة أف تبقي ظركفو عمى ما ىي عميو
 .كالمخطط التالي يبيف عالقة أنكاع التقكيـ الثالثة السابقة مع مراحؿ عممية التعميـ كالتعمـ 

 
 يراحم عًهية انتعهيى 

 
 

 (3 ) 
  (2 ) 

  (1 ) 
     

التقكيـ كاإلعداد 
 لمتعمـ الالحؽ

النشاط  التعمـ  
 كالتعميمي

مرحمة التخطيط  
 مراحؿ عممية التعميـ
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تقىيى أنىاع ال

 
التقكيـ الختامي 

 (النيائي ) 

التقكيـ التككيني   
 (البنائي ) 

التقكيـ التمييدم  
 (القبمي ) 

  
: االختجبراد انتذصيهيخ انصفيخ 

 
تشكؿ االختبارات الصفية ، أىـ أداة قياس يستخدميا المعمـ في تقكيـ التحصيؿ المدرسي لمطالب ، كيعرؼ االختبار 

المراد قياسو ، لمعرفة درجة امتالؾ الفرد مف ىذا ( النكاتج التعميمية ) ينيػة مختػارة مف السمكؾ الصفي ، بأنو ع
السمكؾ ، كذلؾ مف أجؿ الحكـ عمى مستكم تحصيمو ، مف خالؿ مقارنة أدائو بتحصيؿ زمالئو ، كىذا التفسير لألداء ، 

الطالب القياـ بيا ، كتمؾ التي ال يستطيع القياـ بيا ، يسمي معيارم المرجع أك تحديد المعارؼ كالميارات التي يستطيع 
كيقـك المعمـ بإجراء اختبارات صفية عديدة خالؿ العاـ الدراسي كىذه . كمثؿ ىذا التفسير يسمي محكي المرجع 

. االختبارات ، إما أف تككف يكمية أك شيرية أك نصؼ فصمية أك فصمية 
: بة المفحكص ليا ، إلى أربعة أنكاع رئيسية ىي االختبارات كتصنؼ أسئمة االختبارات الصفية حسب استجا

 
 األدائٌة -4الموضوعٌة     -3   المقالٌة  -2الشفوٌة   -1
 

كىذه األنكاع األربعة ، يضميا البعض في ثالثة أنكاع ، عمى اعتبار أف االختبارات المقالية كالمكضكعية ، تصنؼ تحت 
االختبارات التحريرية أك الكتابة كتشمؿ : كيجعميا البعض اآلخر نكعيف . نكع كاحد ، ىك االختبارات التحريرية 

( . العممية ) كاالختبارات العممية أك االدائية كتشمؿ االختبارات الشفكية ، كاالدائية . االختبارات المقالية كالمكضكعية 
 

 :االختجبراد انشفىيخ : أوال 

مشافية ، مف قبؿ الفاحص أك عدد مف الفاحصيف الذيف يككنكف  كىي اختبارات تكجو فييا األسئمة إلى المفحكص
كىي مف أقدـ أنكاع االختبارات ، كقد . كجيا لكجو مع المفحكص ، كعمى المفحكص أف يجيب مشافية عمى األسئمة 

م استخدميا الصينيكف كاليكنانيكف القدماء كالعرب المسممكف ، كبقيت ىذه االختبارات سائدة خالؿ القركف الكسط
كحتى فترة متأخرة مف العصكر الحديثة ، حتى ظيرت االختبارات الكتابية ، كأصبحت تشكؿ جزءا كبيرا مف نظاـ القياس 

 . كالتقكيـ في ىذا العصر 
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كبالرغـ مف االنتقادات التي كجيت إلي االختبارات الشفكية ، فانو الغني عنيا في قياس مجاالت معينة مف التحصيؿ 
كما تستخدـ في مناقشة رسائؿ الماجستير كالدكتكراة ، كفي . كالقاء الشعر ، كتالكة القراف الكريـ  كالقراءة الجيرية ،

. قياس التذكؽ المكسيقي ، كفي اختبارات الذكاء الفردية كغير ذلؾ 
، يمكف  كيمكف لممعمـ أف يستخدـ االختبارات الشفكية ، عندما يككف عدد الطالب قميال ، خاصة كأف االختبارات الشفكية

بكاسطتيا قياس أىداؼ تعجز عنيا االختبارات التحريرية ، فيي تمكف المعمـ مف معرفة كيؼ يقرأ التمميذ ، ككيؼ 
كىي تفيد الطالب في تدريبو . يتفاعؿ مع المكضكع ، ككيؼ يمفظ لفظا صحيحا ، ككيؼ يستجيب لممكقؼ االختبارم 

اجية المكاقؼ الصعبة ، كاستدعاء العبارات المناسبة عند الحكار عمى التعبير عف نفسو ، كتحفز عمى إعداد نفسو لمك
كأىـ عيكبيا ، أنيا تحتاج إلي كقت طكيؿ في إجرائيا ، كأنيا غير شاممة لممادة المراد قياسيا ، كىي غير . كالمناقشة 

نصيب آخر سؤاال مكضكعية ، كبالتالي فيي ال تعطي فرصا متكافئة لمجميع ، فقد يككف نصيب طالب سؤاال سيال ، ك
. صعبا ، ىذا باإلضافة إلى تقمب مزاج الفاحص بيف فترة كأخرم 

 

 :االختجبراد انًقبنيخ : ثبنيب 

كيسمي ىذا النكع مف االختبارات ، باالختبارات اإلنشائية أك التقميدية ، كىذا النكع مف االختبارات ىك الشائع في 
أف يقارف ، أف يناقش ، أف يعمؿ ، أف يمخص ، أف يستنتج ، أف : ب كىي تتطمب في العادة مف الطاؿ. مدارسنا حاليا 

. يذكر 
كىذا النكع يسمح لمطالب . قارف بيف الفمسفة المثالية كالفمسفة التجريبية ، مف حيث مصادر المعرفة ؟ : كمف أمثمتيا 

خطكات مرتبة ، كفؽ ما يراه  كقد يتبع أسمكبا إنشائيا ، كقد ينظـ إجابتو عف السؤاؿ في. بأف يسترسؿ في اإلجابة 
:  مناسبا ، يمكف تصنيؼ ىذا النكع مف األسئمة إلى نكعيف 

 

: أطئهخ اإلجبثخ انًذذدح أو انًقيذح  .1
    ---------------------------  

 كىي األسئمة التي تتطمب اإلجابة عنيا كتابة جممة ، أك فقرة ، لتكضيح مشكمة معينة ، أك لمتعميؽ عمى مكضكع معيف
. ، كيقيس ىذا النكع قدرة المفحكص عمى إنشاء اإلجابة ، كلكف بشكؿ مقيد 

 

. في جممتيف بحيث تككف في األكلى فاعال كفي الثانية مفعكال بو ( البحر ) استعمؿ كممة : مثاؿ 
 .لماذا يعتبر ابف خمدكف مؤسس عمـ االجتماع ، أجب بفقرة قصيرة 

 

: أطئهخ اإلجبثخ انطىيهخ أو انذزح  .2
  -----------------------------  

ينظـ الطالب اإلجابة عف السؤاؿ  كىي األسئمة التي تتطمب اإلجابة عنيا ف كتابة مقاؿ يتككف مف عدة فقرات ، كفييا
بطريقتو الخاصة ، كتظير فييا قدرة الطالب عمى تنظيـ كتكامؿ أفكاره ، كذلؾ باختيار الحقائؽ كاألفكار المتعمقة 

. طيا مع بعضيا البعض كتنظيميا في كؿ متناسؽ بالسؤاؿ ، كرب
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ناقش األثر النسبي لكؿ مف الكراثة كالبيئة في حياة الفرد ؟ : كمف أمثمتيا 
ذا كاف مف أىـ حسناتيا قدرتيا عمى قياس المستكيات العميا مف النكاتج التعميمية المركبة  باإلضافة إلى سيكلة . كا 

يكبيا ، ذاتية التصحيح ، كاقتصارىا عمى عدد مف مستكيات األىداؼ في كضعيا كقمة تكاليفيا ، فاف مف أىـ ع
. االختبار الكاحد ، نظرا لقمة أسئمتيا ، باإلضافة إلي الكقت الطكيؿ الذم تأخذه عند التصحيح 

 

: االختجبراد انًىضىػيخ : ثبنثب  
 

كقد أخذت اسـ المكضكعية مف . ت المقالية كيسمي ىذا النكع مف االختبارات ، باالختبارات الحديثة مقارنة باالختبارا
. طريقة تصحيحيا ، فيي مكضكعية لعدـ تأثر تصحيحيا بالعكامؿ الذاتية لممصحح 

 

ذا أردنا أف نكسع مفيـك المكضكعية ، نقكؿ  إنيا مكضكعية أيضا لشمكليا عمى عينة ممثمة لمختمؼ أجراء المادة : كا 
. كالخطأ ، كاالختيار مف متعدد ، كالمقابمة ، كالتكميؿ الصكاب : كىي عمى أشكاؿ متعددة أشيرىا . 
 

كمع ذلؾ فمف عيكبيا أف إعدادىا صعب ، . كتتميز االختبارات المكضكعية أيضا ، بارتفاع معاممي الصدؽ كالثبات 
غش ، كما أنيا تسمح بالتخميف كاؿ. كتعجز أحيانا عف قياس بعض األىداؼ التعميمية المعقدة ، كالتعبير كاالبتكار 

باإلضافة إلي أنيا مكمفة ماديا ، كتتطمب كمية أكبر مف الكرؽ ، كلذلؾ فانو ينصح أف يككف معيا اختبارات مقاليو ، 
 . أم يتككف االختبار التحصيمي مف النكعيف معا 

 
 : األدائيخاالختجبراد : راثؼب 

 
ت التً ال ٌمكن قٌاسها وهً االختبارات التً تقٌس أداء األفراد العملً ، وهً تستخدم فً المجاال

باالختبارات الكتابٌة من مقالٌه وموضوعٌة ، وبذلك فهً ال تعتمد على األداء النظري اللغوي للمفحوص 
، وإنما تعتمد على قٌاس وتقٌٌم ما ٌقدمه المفحوص من أداء عملً فً الواقع ، وهً تستخدم فً معظم 

من إتقان الطالب من التجارب العملٌة المرتبطة مجاالت المواد الدراسٌة ، فهً مثال تستخدم للتحقق 
. بالعلوم الطبٌعٌة ، كالكٌمٌاء والفٌزٌاء واألحٌاء 

وفً هذا المجال ٌمكن اعتبار االختبارات الشفوٌة ، شكال من أشكال االختبارات األدائٌة ، وكذلك فً 
زف على اآلالت الموسٌقٌة كالضرب على اآللة الكاتبة وأعمال السكرتارٌة والع: مجال التدرٌب المهنً 

، والتخصصات المختلفة فً المدارس الصناعٌة والزراعٌة ، والكلٌات التً تعتمد على األداء العملً ، 
. ككلٌات الطب والهندسة ، والتمرٌض ، والمعلمٌن ، والتربٌة الرٌاضٌة وغٌرها 
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خطىات إعذاد االختببرات انصفية  
  ========================

 

: انتؼزف ػهى أنىاع األهذاف انتذريظيخ ويظتىيبتهب : أوال 
---------------------------------------  

يعتمد التخطيط الدراسي عمى األىداؼ التربكية ، فعمى ضكئيا ، يتقرر كؿ ما في العممية التربكية ، مف كسائؿ ، 
. كأساليب ، كنشاطات تكصؿ إلى اليدؼ ، بأفضؿ السبؿ كأيسرىا 

تحديد األىداؼ ككضكحيا ، يتيح لمتمميذ أف يتزكد بكسائؿ يعرؼ مف خالليا مدم تقدمو في أم نقطة مف نقاط كما أف 
. يؤدم إلى زيادة جكىرية في تحصيميـ . رحمتو التعميمية ، ككذلؾ فاف استخداـ األىداؼ السمككية كتزكيد الطالب بيا 

 

: ونألهذاف انتؼهيًيخ تؼزيفبد ػذيذح ينهب 
   --------------------------

اليدؼ عبارة عف مقصد مصكغ في عبارة ، تصؼ تغيرا مقترحا يراد أحداثو في سمكؾ التمميذ نتيجة  :تعرٌف ماجر 
. عممية التعمـ 

. كيقصد بالسمكؾ ، كؿ استجابة تصدر عف الكائف الحي ردا منو منبو 
 

عمـ كالتعميـ ، مبمكرة في سمكؾ  األىداؼ التعميمية عبارة عف حصيمة عممية الت :تعرٌف جرونالند 
 

يمثؿ اليدؼ ، المنتكج النيائي لعممية التعمـ كالتعميـ ، كما يبدك في إنجاز بشرم ، أك أداء قابؿ  :تعرٌف دي سٌكو 
 .لممالحظة 

 
: تصنيفبد األهذاف انتذريظيخ 

---------------------  

ق التصنيفات ىي التصنيؼ المعرفي ، كالتصنيؼ ىناؾ ثالثة تصنيفات تستخدـ لتصنيؼ األىداؼ التدريسية كىذ
 . االنفعالي ، كالتصنيؼ النفس حركي 

كتقدـ ىذه التصنيفات ، مساعدة كبيرة لكاضعي األىداؼ السمككية ، ككاضعي االختبارات ، ألنيا تعينيـ عمى تحديد 
ات الثالثة متشابكة ، كمتداخمة مستكم اليدؼ السمككي ، كمستكم الفقرات المستخدمة في االختبار ، اف ىذه التصنيؼ

كتتصؼ ىذه التصنيفات ، بأف كال منيا يقسـ إلى مستكيات . ، بشكؿ يصعب معو أحيانا فصؿ أم منيا عف اآلخر 
تبدأ بالعمميات العقمية الدنيا ، كتنتيي بالعمميات العقمية العميا ، كاف تحقيؽ مستكم معيف داخؿ التصنيؼ الكاحد ، 

 .يات التي سبقتو في التصنيؼ قد تحققت لدم المتعمميف يعني أف جميع المستك
 

: ويًكن تىضيخ هذه تىضيخ هذه انتصنيفبد في انشزح انًىجش انتبني 
================================================= 
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لممتعمـ ، كيقسـ  يشير ىذا التصنيؼ إلى السمككيات التي تختص بنمك القدرات كالميارات العقمية: أ التصنيؼ المعرفي 
: إلى المستكيات التالية  -حسب تصنيؼ  بمـك   –التصنيؼ المعرفي 

كال . كتتضمف استرجاع المعمكمات ، كمعرفة األحداث ، كاألرقاـ ، كالتكاريخ كالحقائؽ ، كالنظريات  :المعرفة  -1
. ديث النبكية تعني المعرفة حفظ المعمكمات أك تذكرىا حرفيا باستثناء اآليات القرآنية ، كاألحا

كيقصد بو تككيف المقدرة لدم المتعمـ ، عمى تحكيؿ المكضكع مف صيغة إلى صيغة  ( :االستٌعاب ) الفهم  -2
أخرم مكازية ليا ، مع الحفاظ عمى المعني األساسي فييا ، كيتضمف ذلؾ ، السمكؾ الذم يدؿ عمى قدرة الفرد عمي 

. كمف األمثمة عمى ذلؾ . التفسير كالترجمة ، كنقؿ المعني مف شكؿ إلى آخر 
 

  أف يفسر الطالب المفاىيـ المعطاة لو في النص الذم درسو بمغتو الخاصة .
  أف يستعرض الطالب األفكار الكاردة في النص كيستمخص المميزات المشتركة بينيا .
  أف يميز بيف ما ىك صحيح ، كما ىك غير صحيح ، في التطبيقات المتعمقة لقاعدة نحكية .

كيعني قدرة الفرد عمى استخداـ المعمكمات التي حصؿ عمييا ، في حؿ مشكالت جديدة ، كيكجد فرؽ : بيؽ التط – 3
بيف االستيعاب ، كالتطبيؽ ، عمى أساس أف المكقؼ في االستيعاب ، يككف محددا كمعطي لو ، أما في التطبيؽ ، فاف 

. مف غير أف نحدده لو ندلو عمى كيفية استخدامو المشكمة تعطي لمتمميذ ، كيترؾ لو أف يختار التعميـ المناسب ، 
عندما يطمب المعمـ مف التمميذ أعطاه مثاال جديدا عمى الفاعؿ ، فانو يقيس استيعاب التمميذ لقاعدة الفاعؿ ، : مثاؿ 

ألمثمة كمف ا. أما إذا كمفو بإعراب جممة جديدة تحتكم عمى فاعؿ ، فانو يقيس مقدرة التمميذ عمى تطبيؽ قاعدة الفاعؿ 
: عمى التطبيؽ أيضا 

  أف يكتب الطالب الجممة كتابة صحيحة خالية مف األخطاء النحكية .
   أف يستخدـ األفكار الرئيسية في قصيدة معينة ، في كتابة مكضكع إنشاء معيف

 

كيقسـ  كيعني قدرة الفرد عمى اكتشاؼ األجزاء ، كالمككنات ، كالمبادئ التي يتككف منيا تركيب ما ،: التحميؿ  - 4
كمف األمثمة عمى . تحميؿ المبادئ التنظيمية  –تحميؿ العالقات  –تحميؿ العناصر : التحميؿ إلى األقساـ التالية 

. التحميؿ 
  ميارة التمييز بيف الحقائؽ مف الفركض .
  القدرة عمى اكتشاؼ النتيجة مف السياؽ .
  القدرة عمى التعرؼ عمى االفتراضات في نص معيف. 

 

يعرؼ التركيب بأنو القدرة لدم التمميذ عمى كضع العناصر كاألجزاء معا بحيث ( : اإلنشاء أك التأليؼ ) التركيب  -5
. كمف األمثمة عمى ذلؾ . تككف كال جديدا متكامال 
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  القدرة عمى ارتجاؿ خطاب مؤثر .
  القدرة عمى كتابة مكضكع إنشائي  .

 

ماؿ أك ‘حسب معايير داخمية أك خارجية عمى قيمة أفكار أك أيعرؼ التقكيـ بأنو عممية إصدار أحكاـ : التقكيـ  -6
: كمف األمثمة عميو . الخ  ……حمكؿ 

. المقدرة عمى تطبيؽ معايير معطاة ، في الحكـ عمى عمؿ أك مكضكع معيف 
  يعطي رأيا في حادثة أك مكضكع ما. 

 

: عاؿ ادائية عمييا في الجدكؿ التالي كيمكف تكضيح فئات تصنيؼ األىداؼ في مجاؿ المعرفي ، كأمثمة أؼ
 

أمثمة أفعاؿ ادائية لتحديد األىداؼ فئات التصنيؼ الرقـ 
. يحدد ، يعيف ، يسمي ، يعرؼ ، يصؼ ، يذكر قائمة ، يكافئ ، يختار المعرفة  1
الفيـ  2

االستيعاب 
. يصنؼ ، يشرح ، يمخص ، يكضح ، يتنبأ ، يميز بيف كذا أك كذا 

. ف ، يعد ، يحسب ، يحؿ ، يغير ، يرتب ، يبيف عالقة يبرهالتطبيؽ  3
يرسـ أك يخطط جدكال ، يقدر ، يفصؿ ، يستدؿ ، يرتب في تسمسؿ ، التحميؿ  4

. يقسـ إلى أجزاء 
. يككف ، يركب ، يبني ، يبدع ، يصكغ ، يعيد ترتيب ، يراجع التركيب  5
، يفند ، يمخص ، يبيف  يحكـ عمى ، ينقد ، يقارف ، يتحقؽ مف ، يبررالتقكيـ  6

. ميزة أك نقيضو 
  

: انًجبل االنفؼبني : ثبنيب 
======  ===========

ات التي ترتبط بالعكاطؼ ، كالشعكر كالعمميات الداخمية التي ينبثؽ عنيا التعمـ ، ميشير ىذا التصنيؼ إلي السمكؾ
بمـك كجماعتو ىذا المجاؿ إلى المستكيات  كقد قسـ. كيندرج تحتو ، االىتمامات ، كاالتجاىات ، كالميكؿ كالقيـ 

:  الخمسػة التالية 
 

  كيمثؿ ىذا أدني مستكيات المجاؿ االنفعالي ، كيتكقع مف المتعمـ عند ىذا المستكم ، أف يبدم كعيو  :االستقبال
.  لقضية معينة ، أك رغبة في االىتماـ بمكضكع أك نشاط معيف 

  كالشعكر بالرضي . كيتضمف الرغبة في االستجابة . لة مف قبؿ المتعمـ كتشير إلي المشاركة الفعا  :االستجابة
. كالسركر نتيجة القياـ بيا 
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  الخ   ………كيعني أف يعطي المتعمـ قيمة لشيء ما ، كالمثابرة ، كالعمؿ الجماعي كاحتراـ الكبار  :التقٌٌم ..
.  كتتبمكر في ىذا المستكم ، االتجاىات ، كالمعتقدات كالقيـ 

 ًكيقصد بو أف يتمكف المتعمـ مف تجميع عدد مف القيـ المختمفة ، كحؿ بعض التناقضات إف كجدت ،  :م التنظ
. كصيرىا في قالب كاحد لتككيف نظاـ متماسؾ مف القيـ 

  كيمثؿ أعمى المستكيات في مجاؿ االنفعالي ، كيشير إلي المرحمة التي يستطيع الفرد فييا  :التذوٌب أو التجسد
لككو الشخصي ، بحيث يصبح سمككو منسجما ، كيمكف التنبؤ بو ، كفيو يختار الشخص طريقة السيطرة عمى س

. في سف الرشد  إالالحياة المدرسية ، كال يصمو الشخص  لفي الحياة ، كمعتقده كنظامو القيمي ، كىك يتعد
 

: انًجبل انذض دزكي : ثبنثب 
 ===================== 
 

لحركية ، كيتداخؿ مع المجاؿ المعرفي في مياديف عديدة ، كمف األمثمة عمى ذلؾ ، كيغطي ىذا المجاؿ الميارات ا
الميارات الكتابية ، كالمخبرية ، كالعزؼ عمى اآلالت المكسيقية ، كالرسـ ، كالتمكيف ، كالتربية البدنية ، كاالقتصاد 

:  تالية كقد قاـ سبمسكف ،  بتصنيؼ ىذا المجاؿ إلى المستكيات اؿ. المنزلي ، كالفف 
 

. استعماؿ أعضاء الحس المختمفة  كىك أدني مستكيات ىذا المجاؿ كيتركز االىتماـ فيو عمى مدم: اإلدراك 
  كيدؿ ىذا المستكم عمى استعداد المتعمـ لمقياـ بنكع معيف مف العمؿ: المٌل  -1

.  كالخطأ  كيدؿ عمى بداية تعمـ الميارة كيشمؿ التقميد كالتجربة :االستجابة الموجهة 
. كيعني ىذا أف المتعمـ قد تمكف مف أداء الميارة كاعتادىا بشكؿ آلي  :التعوٌد  -2
كيدؿ ىذا عمى األداء الماىر لمحركات ، التي تشمؿ أنماطا معقدة ، كتقاس  :االستجابة الظاهرٌة المعقدة  -3

بالسرعة ، كالدقة في األداء ، حيث يتـ أداء الحركات بسيكلة ، كبتحكـ جيد في العضالت  
كفي ىذا المستكم ، يتمكف المتعمـ مف تطكير كتعديؿ أنماط الحركة ، بحيث تتمشى مع المتطمبات  :التكٌف  -4

. الخاصة بيا ، أك تناسب كضع مشكمة معينة مف المشكالت 
كيتمكف فيو المتعمـ مف إيجاد أنماط جديدة مف الحركات تناسب مشكمة خاصة ، كيمثؿ ىذا المستكم  :اإلبداع  -5

. ت المجاؿ الميارم أعمى درجا
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:  يظتىيبد األهذاف انتزثىيخ 
========  ============

 :تقظى األهذاف انتزثىيخ دظت يظتىيبتهب إنى 
 

 

المستكم العاـ لألىداؼ فيو شئ مف التجريد كالشمكؿ كيتضمف صيغة اليدؼ بعيد المدل ، كما : أهداف عامة ـ  1
تنمية المكاطف الصالح ، فيذا : ة طكيمة لتحقيقيا ، كمف األمثمة عمى ذلؾ يتضمف عدة مكاقؼ تعمـ تأخذ فترة نسبي
.  اليدؼ يحتاج إلي زمف طكيؿ لتحقيقو 

 قلتحقيؽ لكتترجـ األىداؼ العامة إلي أنماط مف السمكؾ الخاصة التي تشكؿ ما يسمي بالسمكؾ النيائي الذم نسعػ  2
) كاألىداؼ العامة سيمة الصياغة بينما تحتاج األىداؼ المحددة . نتيجة دراسة كحدة دراسية معينة ، في مادة معينة 

كيعبر عف . إلي دقة في الصياغة ، كتشتؽ األىداؼ التربكية العامة مف فمسفة ، كقانكف التربية كالتعميـ ( الخاصة 
) ياغتيا أفعاؿ مثؿ اليدؼ التربكم العاـ ، بجممة أك عبارة عامة تبيف الغابة مف التعميـ  كفي الغالب تستخدـ عند ص

أف يعرؼ الطالب احتياطات األمف التي تتعمؽ بالكيرباء كعند تصميـ الخبرة : كأف نقكؿ ( يفيـ ، يستكعب ، يعرؼ 
. التعميمية يفترض االىتماـ باألىداؼ بعيدة المدل باعتبار أف المؤسسة التربكية تعد اإلنساف لمحياة 

 

  ثؿ السمكؾ المتكقع تككنو لدم المتعمـ بعد مركر  سنة أك كتـ( أهداف موضوع دراسً ) أهداف مرحلٌة
.  كمف األمثمة عمى ىذه األىداؼ . مرحمة دراسية ، أك بعد تعمـ مجمكعة مف الكحدات الدراسية 

  أف يستطيع الطالب كتابة نص مقركء غير منظكر ، كفؽ قكاعد اإلمالء .
 يف الصفر كاآللؼ أف يطبؽ عمميات الحساب األربع ، عمى اإلعداد الكاقعة ب .
 

  تتضمف األىداؼ السمككية ، السككات النيائية التي يتكقع أف يظيرىا المتعمـ ( : قصيرة المدم ) أىداؼ سمككية
كتتضمف األىداؼ السمككية . عند نياية التعمـ ، كتشير األفعاؿ المستعممة إلي سمككات يمكف مالحظتيا كقياسيا 

ؼ ، يصنؼ ، يحدد ، يميز ، يركب ، يسمي ، يذكر قاعدة ، يطبؽ شغؿ آلة ، يستخدـ ، يعر) أفعاال إجرائية مثؿ 
.  الخ  ………يمحـ 
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: انجيذح  األهذافيىاصفبد 

  ===================

. أف تككف كاقعية ، ممكنة التطبيؽ في ظؿ ظركؼ المدرسة  -1
.  أف تككف مرغكبة مف قبؿ التالميذ ، كتمبي حاجاتيـ ، كحاجات مجتمعيـ  -2
.  نسجـ األىداؼ التعميمية ، مع األىداؼ التربكية العامة ، كتككف مرآة ليا أف ت -3
.  كاستعدادات كقدرات التالميذ  ألعمارأف تككف األىداؼ مناسبة  -4
. أف تككف محددة ككاضحة ، كأف تصاغ أفعاؿ تدؿ عمى سمكؾ يمكف مالحظتو  -5
: أف ترتبط األىداؼ بمعيار معيف مثؿ  -6
  تمميذ بشكؿ سميـ ، سبع مسائؿ جمع ، تتككف كؿ منيا مف ثالثة إعداد في فترة ثالث أف يحؿ اؿ :معٌار الوقت

. دقائؽ 
  مف الكممات التي تضمنتيا تماريف اليجاء % 90أف ييجئ التمميذ بشكؿ سميـ : نسبة اإلجابة الصحٌحة

. المعطاة لو 
. داكؿ الضرب ، أك اآللة الحاسبة أف يحؿ التمميذ المسألة دكف الرجكع الج: تحديد تفاصيؿ شركط المكقؼ مثؿ  -7
 

: صيبغخ األهذاف انتذريظيخ ثصىرح طهىكيخ : ثبنيب 
=================================== 

المراد تحقيقيا ، تأتي خطكة ترجمة ىذه األىداؼ إلى صيغ سمككية ، أك ( التعميمية ) بعد تحديد األىداؼ التدريسية 
لتالميذ أف يحققكىا ، كذلؾ حتى يتسنى تحديد التغيرات التي طرأت عمى سمككيـ عمى شكؿ نتاجات تعميمية ينتظر مف ا

.  كفيما يمي الشركط التي يجب مراعاتيا في صياغة األىداؼ السمككية . كنتيجة لتعمميـ 
 

يجب أف تحدد عبارة اليدؼ ، السمكؾ النيائي الذم نتكقع حدكثو لدم المتعمـ بداللة الفعؿ ، كما يجب أف يحدد  -1
أف يميز التمميذ بيف الجممة االسمية كالجممة الفعمية في : لمحتكم أك السياؽ الذم يستخدـ فيو ىذا السمكؾ مثؿ ا

.  فيذه العبارة مثال تشتمؿ عمى العنصريف السابقيف . نص معطي لو 
( . يميز ) فعؿ يرشد إلى السمكؾ الذم سيقـك بو المتعمـ / أ
 ( .أنكاع الجمؿ ) إكساب المتعػمـ ىذا السمكؾ يساعد في ( مادة دراسية ) محتكم / ب
 
: إلى سمكؾ المتعمـ كليس إلى سمكؾ يقـك بو المعمـ مثؿ  ةأف يشير السمكؾ المصكغ بالعبارة اليدفي -2
. أف يطبؽ التمميذ أحكاـ كتابة اليمزة في كسط الكممة في فقرة تممى عميو / أ
. اليمزة في كسط الكممة في فقرة تممى عميو  أف تزداد مقدرة التمميذ عمى تطبيؽ أحكاـ كتابة/ ب
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فمف الكاضح ىنا أف العبارة األكلى تمثؿ أسمكبا لتحديد اليدؼ مف كجية نظر المتعمـ ، كتشير بشكؿ مباشر إلى فعؿ 
.  سيقـك بو ، أما العبارة الثانية فتمثؿ أسمكبا لتحديد اليدؼ مف كجية نظر المعمـ 

: ارة اليدفية قابال لمقياس ، مثؿ أف يككف السمكؾ المكصكؼ في العب -3
.  أف يحمؿ كممة باب إلى مقاطعيا / أ         

.  17+  15أف يجمع عدديف يتككف كؿ منيما مف رقميف ، مثؿ/ ب   
. أف يقارف بيف النعت كالحاؿ / ج   
 

، عمى اعتبار أف  أف تبدأ العبارة اليدفية بفعؿ مبني لممعمـك ، كيراعي في اختيار ىذا الفعؿ أف يككف مضارعا -4
:  كأف يشير إلى نتيجة التعمـ كليس إلى عممية التعمـ مثؿ . المتعمـ سيقـك بو 

. أف يتعمـ الطالب كيؼ يصنع جيازا لقياس المطر / أ    -5
. أف يصنع الطالب جيازا لقياس المطر / ب    -6
مراد تحقيقة مف جانب الطالب ، مما فالعبارة األكلى تفييد بأف ىناؾ عممية تعمـ تجرم ، دكف تحديد لنمط السمكؾ اؿ -7

فنمط السمكؾ المراد تحقيقة . أما في العبارة الثانية . يحكؿ دكف تبيف النتيجة التي أسفرت عنيا عممية التعمـ 
.  محدد ، مما يسيؿ مالحظتو كتقكيمو 

 
: أف تشتمؿ العبارة اليدفية ، عمى فعؿ سمككي كاحد ، حتى يتسنى قياس مدم تحقؽ اليدؼ مثؿ  -8
. أف يعرؼ الطالب نائب الفاعؿ / أ       -9

. أف يعرؼ الطالب نائب الفاعؿ ، كيستعممو في تراكيب لغكية سميمة  / ب      -10
فالعبارة األكلى تشمؿ عمى فعؿ سمككي كاحد تسيؿ مالحظتو ، كيمكف قياسو ، أما العبارة الثانية فتشمؿ عمى   -11

يو ، مما يكلد صعكبة في قياس مدم تحققيما معا ، نظرا الف ىدفيف ىما معرفة معني نائب الفاعؿ ، كالتطبيؽ عؿ
.  الطالب قد يعرؼ معني نائب الفاعؿ ، كلكنو قد يخفؽ في التطبيؽ عميو 

ىؿ يعتمد التمميذ في : تحديد الشركط كالظركؼ اليامة التي مف المفركض أف يحدث السمكؾ ضمنيا مثؿ  -12
. ينة ، أـ أف عممية التحميؿ تؤدم كمية مف الذاكرة تحميمة لنص أدبي عمى القامكس أك عمى مراجع مع

مف الضركرم تحديد معايير األداء عف طريؽ كصؼ كيؼ يمكف ( : المعيار ) تحديد مستكم األداء المقبكؿ  -13
خمس ) لممتعمـ مف األداء السميـ كالمقبكؿ ، كأف نقكؿ أف يتكمـ التمميذ المغة العربية بطالقة لمدة خمس دقائؽ 

كممة  20أف يكتب التمميذ ) كيمكف أف يتحدد المعيار بعػدد اإلجابات الصحيحة مثؿ ( . معيار األداء  دقائؽ تمثؿ
( مف الكممات المعطاة لو كتابة صحيحة % 80مثؿ كتابة ) أك بدرجة دقة معينة ( في كسطيا ىمزة دكف أخطاء 

. كما يمكف أف يتحدد المعيار بدرجة اإلتقاف التي يرضي عنيا المعمـ . 
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: إػذاد جذول انًىاصفبد : ثبنثب 
================  ======

ترتبط االختبارات المدرسية بمكاد دراسية معينة تـ تدريسيا بالفعؿ ، كمعني ذلؾ أنو ال يكجد ما يبرر إعداد اختبارات مف 
د عند إعداد االختبار كلذلؾ ال ب. ىذا القبيؿ تتناكؿ مكاد يتـ تدريسيا ، أك لـ تكف محددة كمحتكم لعممية التعمـ 

التحصيمي ، مف تمثيؿ كؿ ما حظي باىتمامنا أثناء عممية التدريس ، كمف الطرؽ المالئمة لذلؾ ، أف نعد قائمة 
كبعد ذلؾ نقكـ بتحديد الكزف النسبي لكؿ مكضػكع مػف ( . تحميؿ المحتكم ) بالمكضكعات التي تـ تدريسيػا 
إال أف . م ذلؾ مقدار الزمف المخصص لتدريس كؿ مف ىذه المكضكعات لمستخدمة ؼامكضكعاتػو ، كمػف المحكػات 

الكقت المستغرؽ في تدريس مكضكع معيف ، ال يدؿ في بعض األحياف عمى أىمية ، كلذلؾ فاف األكزاف النسبية 
. ة لمادتو ثـ يحدد المعمـ األكزاف النسبية لكؿ مف األىداؼ التعميمي. لممكضكعات ال بد أف تعكس اىتماـ المعمـ بيا 

. فإذا كاف يؤكد في تدريسو عمى كصكؿ التالميذ إلى التعميمات كتطبيقيا مثال ، فيجب أف يعطي ىذا اليدؼ كزنا أكبر 
كبذلؾ يتـ إعداد جدكؿ المكاصفات ، عمى أساس األىمية النسبية لكؿ مف مكضكعات المحتكم كنكع األىداؼ المراد 

داد ىذا الجدكؿ ىي إعداد جدكؿ ثنائي التصنيؼ ، تكضع فيو األىداؼ كالطريقة األكثر سيكلة في إع. تحقيقيا 
.  التعميمية أفقيا ، كمكضكعات المحتكم رأسيا 

 

كبذلؾ يمكف تعريؼ جدكؿ المكاصفات بأنو عبارة عف مخطط تفصيمي يتضمف العناكيف الرئيسية لمحتكل المادة 
. زء منيا الدراسية ، كنسبة التركيز ، كعدد األسئمة المخصصة لكؿ ج

 

:  أيب خطىاد تذضيز جذول يىاصفبد فهي ػهى اننذى اآلتي 

----------------------------------------------- 
  تحديد عناصر المحتكم الذم سيجرم قياسو .
  إلييا الفاحص لمعرفة مدم تحققيا   للممادة الدراسية التي يسع( األىداؼ التعميمية ) تحديد النكاتج
 سبة التركيز لكؿ جزء في المادة الدراسية كيتكقؼ ذلؾ عمى عدد الحصص المقررة لكؿ كحدة أك كؿ جزء تحديد ف

: حسب المعادلة التالية 
                         

عدد حصص الكحدة الدراسية أك الجزء                   
   100× ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  =  نسبة التركيز 

الحصص الكمية لممادة الدراسية        عدد                 
:  أما عدد األسئمة لكؿ جزء فيحسب كفؽ المعادلة التالية 

 

 .ة التركيز بنس× عدد األسئمة الكمي = عدد األسئمة لكؿ جزء 
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: أطض تذذيذ نىػيخ انفقزاد انتي طتظتخذو في االختجبر : راثؼب 

===============================================  ======
بعد أف يفرغ المعمـ مف صياغة األىداؼ التربكية بصيغ سمككية ، أك عمى شكؿ نتاجات تعميمية محددة ، تكاجيو 

مشكمة تحديد شكؿ االختبار ، أم تحديد نكع الفقرات أك األسئمة التي ستستخدـ فيو ، كىؿ ىي مقاليو ، أك مكضكعية 
 ر مف متعدد ، أك ىييؿ ، أك مقابمة ، كىؿ ىي أسئمة ذات اختيا، كىؿ ىي أسئمة قصيرة اإلجابة ، أك أسئمة تكـ

 . صكاب كخطأ 
 

كيستطيع المعمـ التغمب عمى المشكمة المشار إلييا ، مف خالؿ مراعاتو لعدد مف األسس ، كالقكاعد المتعمقة بيذا 
:  المجاؿ كالتي مف أبرزىا ما يمي 

 

الصكاب كالخطأ ، في قياس أىداؼ خاصة ، تكاد مقصكرة عمى عبارات  فمثال تستخدـ أسئمة: اليدؼ المراد قياسو  -1
أك حقائؽ ليس ىناؾ شؾ في صحتيا ، أك عمى عبارات ليس ىناؾ شؾ في خطئيا ، كيغمب استعماؿ ىذا النكع 

مف األسئمة في اختبار معرفة حقائؽ ثانكية كتعاريؼ كمعاني مصطمحات ، كيصعب قياس الفيـ كاالستنتاج 
معاني كممات ، تكاريخ أحداث ، : كتستخدـ أسئمة المقابمة ، في اختبار حقائؽ تقريرية مثؿ . بكاسطتيا كالتطبيؽ 

أما األسئمة .. ارتباط مؤلفيف بعناكيف كتب ، ارتباط أعالـ بأحداث ككقائع ، ارتباط أجيزة كأعضاء جسـ بكظائفيا 
ترابطة كتستخدـ األسئمة ذات االختيار مف متعدد إذا المقالية فتستخدـ عندما نريد قياس حقائؽ كمعمكمات كأفكار ـ

.  أردنا قياس أىداؼ تربكية متقدمة مثؿ الفيـ كاالستيعاب كالتطبيؽ 
 

مع أنو يمكف استخداـ جميع أشكاؿ األسئمة في أية مادة دراسية إال أف بعض تمؾ : طبيعة المحتكم المراد قياسو  -2
ففي مادة النصكص األدبية مثال ، يككف مف . نة مف البعض األخر األشكاؿ تككف أكثر مالءمة لمحتكل مادة معي

المناسب استخداـ أسئمة مقاليو ، بينما يككف مف المناسب استخداـ أسئمة مكضكعية مف نكع االختيار مف متعدد 
غرافيا ، كذلؾ يمكف استخداـ أسئمة التكميؿ في مادة التاريخ ، كأسئمة المقابمة في مادة الج. في مادة الرياضيات 

. أك مادة الكيمياء ، كىكذا 
 

فإذا كاف المعمـ يفتقر إلى ميارات كضع األسئمة المكضكعية : ميارة المعمـ في كتابة األنكاع المختمفة مف الفقرات  -3
مثال ، كيفتقر إلى القدرة المغكية العالية كالي اإللماـ بتفاصيؿ المادة الدراسية ، فال ينتظر منو أف يككف قادرا عمى 

. كضع أسئمة مف نكع االختيار مف متعدد ، كيككف مضطرا في ىذه الحالة إلى استخداـ األسئمة المقالية 
 

فمستكم الدقة في التعبير عف كاقع التحصيؿ في أسئمة الصكاب : مستكم الدقة في التعبير عف كاقع التحصيؿ  -4
الصحيحة بالتخميف في حالة أسئمة الصكاب  كالخطأ ، أقؿ منو أسئمة االختيار مف متعدد ، كذلؾ الف نسبة اإلجابة

في حالة كجكد أربعة % 25، كتقؿ ىذه النسبة في أسئمة االختيار مف متعدد لتصؿ إلى % 50كالخطأ تصؿ إلى 
ذات إجابات قصيرة بحيث  مقاليوكلمتغمب عمى عامؿ التخميف عند اإلجابة ، فانو مف المفضؿ كضع أسئمة . بدائؿ 

. دة الدراسية تغطي جميع أجزاء الما   
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إذا كاف الكقت المخصص لتحضير األسئمة قميال فاف األسئمة المقالية ، كأسئمة : الكقت المخصص لتحضيرىا  -5
أما إذا كاف الكقت . التكميؿ ، كأسئمة المقابمة ، كاألسئمة ذات اإلجابات القصيرة تككف أكثر مالءمة مف غيرىا 

.  ار مف متعدد ىي المناسبة المخصص لتحضيرىا كافيا ، فاف أسئمة االختي
 

تساعد عمى استخداـ األسئمة المكضكعية ، كفي حالة : تكفير اإلمكانات المادية كالقرطاسية كتسييالت الطباعة  -6
عدـ تكفرىا فانو يفضؿ استخداـ األسئمة المقالية التي ال يتطمب إعدادىا تكاليؼ كبيرة ، كيمكف االكتفاء بكتابتيا 

.  الميذ عمى السبكرة أماـ الت
 

إذا أردنا استخداـ أسئمة شاممة لجميع محتكم كأىداؼ المادة الدراسية ، فانو يفضؿ استخداـ األسئمة المكضكعية  -7
، الف عدد األسئمة المقالية قميؿ ، كال يغطي جميع أجزاء المادة الدراسية  

 

: أطض كتبثخ فقزاد االختجبراد انصفيخ : خبيظب 
============================  ======

: ىناؾ أسس عديدة يجب مراعاتيا عند كتابة فقرات االختبارات الصفية منيا 
 

كىذا يعني اإلحاطة بأىداؼ المنياج قبؿ كضع األسئمة لتمكف كاضعكىا مف اختيار : أف تككف األسئمة ىادفة * 
مف النكاتج المرصكدة في األسئمة التي تقيس مدل ما تحقؽ مف تمؾ األىداؼ كيجب أف تقيس كؿ فقرة ناتج تعميمي 

. جدكؿ المكاصفات 
كىذا يعني اإلحاطة التامة بمادة المنياج لكي تغطي األسئمة المكاضيع كالجكانب : أف تككف األسئمة شاممة * 

. الرئيسية فيو 
بحيث تجمع بيف األسئمة التي تقيس مدل تحصيؿ الطالب المعرفي مف معمكمات : أف تككف األسئمة متنكعة * 

. اىيـ أساسية ، كبيف األسئمة التي تكشؼ عف قدرتو عمى االستيعاب كالتطبيؽ كالتحميؿ كالتركيب كالتقكيـ كمؼ
 
كىذا يعني أف تككف دقيقة الصياغة ، سميمة المغة ، كاضحة المعنى ، : أف تككف األسئمة كاضحة كمحددة *  

.  سيمة العبارة ، كال يحتمؿ السؤاؿ أكثر مف إجابة كاحدة 
 
كىذا يعني أف تككف مميزة مف بحيث تراعي المستكيات المختمفة : ف تككف األسئمة مراعية لمفركؽ الفردية أ*  

. لمطمبة 
 
كىذا يعني أف تبدأ الكرقة باألسئمة السيمة ثـ المتكسطة في : أف تككف األسئمة متدرجة في الصعكبة *  

. الصعكبة ثـ األصعب 
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ر محكي المرجع ، يجب أف تتناسب مع صعكبة الميمة التي يحددىا الناتج إف درجة صعكبة الفقرة في حالة اختبا
التعميمي المعيف ، كال نمجأ إلى تغيير صعكبة الفقرة مف أجؿ الحصكؿ عمى انتشار في عالمات االختبار ، كتككف 

. ىا صعكبة الفقرات المختمفة في اختبارات محكية المرجع متدنية حتى يستطيع معظـ الطمبة اإلجابة عمي
 

أما في حالة فقرات االختبارات معيارية المرجع ، فإف جؿ اىتمامنا يككف مكجيا إلى معرفة فعالية الفقرة المعينة في 
، حتى نحصؿ مف ذلؾ عمى أكبر قدر %  50التمييز بيف المفحكصيف ، لذلؾ فإف درجة صعكبتيا يجب أف تككف حكؿ 

. مف التمييز المطمكب 
كع مف االختبارات يمكف استخداـ بعض الفقرات ذات الصعكبة المتدنية في بداية االختبار ، كمع أنو في حالة ىذا الف

لغايات تشجيع المفحكصيف الضعفاء كحفزىـ ، كبعض الفقرات ذات الصعكبة العالية في نياية االختبار ليجد فييا 
. الطمبة األقكياء شيئا يتحدل قدراتيـ 

 
عني أال تعتمد إجابة أم سؤاؿ أك فرع منو عمى إجابة أم سؤاؿ أك فرع كىذا م: أف تككف األسئمة مستقمة *  

. آخر 
: أف يتناسب عدد األسئمة مع الزمف المخصص لالختبار كيتكقؼ ذلؾ عمى *  
( . استعداد ػ تحديد مستكل ػ تككيني ػ تشخيصي ػ تقكيـ نيائي ) الغرض مف إجراء االختبار ، كىؿ ىك اختبار / أ 
. ة كمستكل قدراتيـ العقمية أعمار الطمب/ ب 
. األىداؼ كالنتاجات السمككية المطمكب قياسيا / ج 
( . مقاليو ػ اختيار مف متعدد ػ تكميؿ ػ صح أك خطأ ) نمط األسئمة كىؿ ىي / د  
 
. تكزيع العالمات عمى األسئمة بطريقة تتناسب كأىمية السؤاؿ المكضكع *  

، فإنو يفضؿ العمؿ عمى تحضيرىا قبؿ أسبكع كاحد أك أسبكعيف عمى األقؿ  كعند بناء فقرات لتكضع في اختبار مدرسي
. مف مكعد إعطاء االختبار 

كاإلجراء المميز في مثؿ ىذه الحالة ، أف يقـك المدرس بتحضير عدد مف الفقرات كؿ يـك ، كخالؿ المدة التي يجرم 
كفي كؿ األحكاؿ فإف تحضير فقرات االختبار في تدريس المادة فييا ، حيث تككف المعمكمات ناضجة كحية في ذىنو ، 

كقت مبكر ، يمد المدرس بالفرصة الكافية ألف يراجعيا ، كيدليا إذا لـز األمر ذلؾ ، كما أنو يستحسف تحضير عددا 
. أكبر مما يمـز مف الفقرات ، حتى يظؿ ىناؾ عدد كاؼ منيا فيما لك جرل حذؼ بعضيا أك استبعاده لسبب أك آلخر 
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 االختببرات انتحصيهية انًىضىعية
 

 يفهىيهب ، خصبئصهب ، أشكبنهب 
 

==========================  
 

االختبار المكضكعي ، ىك ذلؾ االختبار ، الذم ال يسمح بأف يككف لرأم المصحح الذاتي أم دكر في تقدير  يفهىو
ف فقراتو محدد تماما ، بحيث ال يختمؼ في تصحيحة أك تدقيقو عالمة المفحكص ، كذلؾ بسبب أف الجكاب عمى كؿ ـ

. اثناف 
كقد أخذ ىذا النكع مف االختبارات اسمو مف طريقة تصحيحو ، فيي مكضكعية في التصحيح مقابؿ الذاتية في 

ات كلكف ىؿ المكضكعية تعني تصحيحا مكحد فقط ؟ إنيا أكثر مف ذلؾ حيث أنيا تشمؿ أيضا صالحية فقر. التصحيح 
. االختبار كظركؼ إجرائو 

أسئمة الصكاب كالخطأ ، كاالختيار مف متعدد ، كالمقابمة : كاالختبارات التحصيمية المكضكعية عمى عدة أشكاؿ أشيرىا 
.  ، كالتكميؿ 

 

: خصبئص االختببرات انًىضىعية 
========================== 

باإلضافة إلى الخصائص الخاصة بكؿ شكؿ ، كفيما يمي  ىناؾ خصائص مشتركة بيف أشكاؿ االختبارات المكضكعية ،
. أبرز الخصائص المشتركة المتضمنة المزايا كالعيكب 

 

: انًزايب : أوال 
----------  

 لشخصي أك الذاتي عند كضع إنيا مكضكعية في طريقة التصحيح ، أم إنيا التعطي مجاال لرأم المصحح ا
. العالمة

 ؽ ، حيث تعطي تعميمات كاضحة ، لكيفية إجراء االمتحاف إنيا مكضكعية في طريقة التطبي  .
  تمكف كاضح األسئمة مف تغطية مختمؼ أجزاء المادة .
  يمكف إخضاعيا لمتحميؿ اإلحصائي لمتأكد مف صالحيتيا .
  نتيجة لمتصحيح المكضكعي ، ككثرة عدد األسئمة ، ( إذا كضعت بشكؿ جيد ) تتصؼ بثبات كصدؽ عالييف ،

 .يع أجزاء كأىداؼ المادة الدراسية كشمكليا لجـ

  تتطمب كقتا قصيرا في التصحيح ، كيمكف تصحيحيا مف قبؿ أشخاص غير مختصيف .
  تشعر التمميذ بعدالة التصحيح ، كتبعد عف المصحح تيمة التحيز كالظمـ .
  تمكننا مف استخداـ الكمبيكتر ، في التصحيح ، كالتحميؿ اإلحصائي .
 يجاد معامؿ الصعكبة تعطي لكاضعي االختبا رات فرصة لتحسينيا باستمرار ، نتيجة التحميؿ اإلحصائي لفقراتيا ، كا 

.  كالتمييز لكؿ مف ىذه الفقرات 
  تعمـ التمميذ تكخي الدقة في اختيار اإلجابة الصحيحة .
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  نستطيع بكاسطتيا ترتيب أسئمة االختبار مف السيؿ إلى الصعب .
 كة كالضعؼ لدم التالميذ تساعد المعمـ عمى تشخيص نقاط الؽ .
  يمكف استعماليا في سنكات أخرم إذا تمت المحافظة عمى سريتيا  .
 
 

: انعيىة : ثبنيب 
----------- 

: عمى الرغـ مف المزايا السابقة ، إال أف ىناؾ بعض العيكب ، في ىذا النكع مف االختبارات أبرزىا ما يمي 
 
ريف ، كعندما يستخدميا مف يجيؿ قكاعد تصميميا ، تككف ضارة إعدادىا صعب ، حيث يحتاج جيدا ، ككقتا كبي -1

. كغير مجدية 
تتيح مجاال لمغش كالتخميف ، مف قبؿ المفحكص ، كلكف يمكف معالجة ىذا العيب ، باستخداـ معادلة التصحيح  -2

. مف اثر التخميف ككسائؿ أخرم سيرد ذكرىا 
لى أجكر الطباعة  مكمفة ماديا ، حيث تتطمب كمية أكبر مف الكرؽ عالكة ع -3
في حمة تصميميا مف قبؿ مف يجيؿ أسس بنائيا ، ال تقيس سكم المعرؼ كالمعمكمات السطحية ، كبالتالي  -4

 .تشجع الصـ ، كىي في أيدم الخبراء تقيس مختمؼ أنكاع العمميات العقمية ، باستثناء قدرة التعبير أك اإلنشاء 

 
: أشكبل االختببرات انًىضىعية 

------------------------ 
: أهم أشكال االختبارات الموضوعٌة أربعة هً 

 

.   الصكاب كالخطأ -1
. االختيار مف متعدد  -2
. المقابمة  -3
. التكميؿ  -4

كفيما يمي مناقشة لكؿ نكع منيا مف حيث مفيكمو كأشكالو كخصائصو كمجاالت استخدامو ، كأسس كتابة فقراتو مع 
.  األسئمة االختبارية تدريب عممي عف طريؽ األمثمة التكضيحية ك

 
 

: اختببرات انصىاة وانخطأ : أوال 
------------------------ 

مجمكعة مف الفقرات كؿ فقرة منيا عبارة عف جممة أخبارية ، أنيا تتككف مف  اختبارات الصكاب كالخطأ يفهىو
كص تحديد ما إذا كانت تتضمف معمكمة كاحدة ، ليس ىناؾ شؾ في الحكـ عمى صحتيا أك خطئيا ، كيطمب مف المفح

. ىذه المعمكمة صحيحة أك خاطئة ، كذلؾ بكضع إشارة معينة في المكاف المعد لمجكاب 
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: أشكبل أسئهة انصىاة وانخطأ 
------------------------ 

: ىناؾ عدة أشكاؿ ألسئمة الصكاب كالخطأ منيا 
 

ية ، حيث يطمب مف المفحكص أف يحكـ عمى كىك أكثرىا انتشارا ، كيتألؼ عادة مف جممة إخبار : النمط العاـ -1
.  ىذه الجممة بأنيا صحيحة أك خاطئ 

(  ص )ضع دائرة حكؿ : ، أك ضع كممة نعـ ، أك ال بيف القكسيف فيما يمي (   ×)  أك (        )ضع إشارة   :مثاؿ 
. إذا كانت العبارة خاطئة (  خ )إذا كانت العبارة صحيحة أك 

. شمس حكؿ األرض تدكر اؿ)         ( : 
. يقؿ الضغط الجكم كمما ارتفعنا عف سطح األرض : خ .ص 
يطمب في ىذا النمط مف المفحكص أف يصحح الجممة ، فإذا كانت خاطئة ، تشطب الكممة  : نمط التصحيح -2

. الخطأ ، كيضع بدال منيا الكممة التي تجعؿ الجممة صحيحة ، أك يقـك بتصحيح العبارة الخاطئة 
إذا كانت خاطئة ، ثـ صحح (  ×) إذا كانت العبارة صحيحة ، كعالمة (        ) بيف القكسيف عالمة  ضع :مثاؿ 

:  العبارة الخاطئة 
  …………: لمنحمة ثماني أرجؿ )     (  

     …………:  قيككف القياس إما كميا أك كيفيا لمسمة المقاس)     ( 
اؿ عدة جمؿ تدكر حكؿ محكر أك مكضكع كاحد ، كيطمب مف في ىذا النمط نضع في كؿ سؤ:  النمط العنقكدم -3

. في الفراغ ( خ )  ، أك ( ص)حرؼأك ،أك نعـ أك ال،أك خطأ،كممة صحأك( ×)، أك(    ) المفحكص أف يضع إشارة 
 

: إذا كانت خاطئة ( خ)إذا كانت العبارة صحيحة أك حكؿ ( ص)ضع دائرة حكؿ  :مثال 
: تطفكا في الماء ىي المكاد التي 

. الفميف : . خ.  ص   
.  الحديد : . خ. ص   
. الخشب : . خ. ص   
. النحاس : . خ. ص   

 

كيستخدـ ىذا النمط في حالة كجكد عقكبة عمى التخميف ، باستعماؿ معادلة  : ال أعرف -خطأ –نمط ، صح  -4
.  أعرؼ ، كبذلؾ ال يخصـ منو عالمات  ال: تصحيح أثر التخميف ، كعدـ استخداميا لممفحكص الذم يكتب 

 

(  خ (  ) أ (  ) ال (  ) ص : )القراءة في الضكء الساطع تفيد العيف :  مثاؿ
ص ال أ خ  : التعزيز السمبي مف أشكاؿ العقاب        
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: خصبئص اختببرات انصىاة وانخطأ 
=========================== 

: ة ، كفيما يمي أبرز مزاياىا كعيكبيا ىناؾ مزايا كعيكب ليذا النكع مف األسئؿ
 

: انًزايب 
----- 

  تمكف الفاحص مف كضع عينة ممثمة مف األسئمة ، تككف شاممة لمختمؼ أجزاء المادة الدراسي .
 مكانية استخداـ مفتاح التصحيح عند تصحيحيا إسيكلة إعدادىا ، كتصحيحيا ، ك .
  المكضكعية في التصحيح .
 

: انعيىة 
------ 

:  عيكب عديدة ترتبط باختبارات الصكاب كالخطأ ، كمف أبرز ىذه العيكب ما يمي ىناؾ 
  الف الطالب يختار جكابا مف جكابيف ، % 50ارتفاع نسبة التخميف فييا ، إذا أف نسبة النجاح بالصدفة تصؿ إلى

. كيمكف تقميؿ نسبة التخميف بعدة طرؽ سنكضحيا فيما بعد 
 بسيطة كالمعرفة كالفيـ ، كىناؾ صعكبة في استخداميا في قياس عمميات  غالبا ما تستخدـ في قياس أىداؼ

عقمية عميا ، كالتحميؿ كالتركيب كالتقييـ كالمقارنة كالتفسير كاالستنتاج ، كادراؾ العالقات المبركة كغير ذلؾ مف 
.  األىداؼ التي تتكخاىا التربية الحديثة 

 كف فيـ ، خاصة عندما يمجأ المعممكف إلي أخذ جمؿ مف الكتاب يشجع ىذا النكع مف األسئمة عمى الحفظ الصـ بد
.  ، فاف الطالب سيحفظكف الجمؿ ، كال يحاكلكف فيميا كالتفكير فييا ، أك نقدىا ، أك تكظيفيا بحياتيـ اليكمية 

  سيكلة الغش في ىذا النكع مف األسئمة .
 يثبت الخطأ في أذىاف التالميذ ، فقد يتذكر  احتماؿ حدكث تعمـ خاطئ لدم التالميذ ، حيث أف إيراد جمؿ خاطئة ،

. التمميذ بعض الجمؿ الخاطئة عمى أنيا صحيحة 
  انخفاض معامؿ ثباتيا ، كىك أقؿ مف معامؿ ثبات االختبارات المكضكعية األخرل ، كمف أسباب ذلؾ ارتفاع نسبة

% . 50، أم  1:1التخميف التي تصؿ إلى 
 

 طأمجاالت استخدام أسئلة الصواب والخ
 

============================= 

يغمب استعماؿ ىذا النكع مف األسئمة ، في قياس معرفة حقائؽ ثانكية ، كتعاريؼ ، كمعاني ، كمصطمحات ، كيصعب 
كلكف إذا أعدت إعدادا جيدا أمكف استخداميا ، في قياس بعض العمميات . قياس الفيـ كاالستنتاج كالتطبيؽ بكاسطتيا 

.  مثؿ الفيـ كاالستنتاج العقمية العميا 
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كرغـ المحاذير حكؿ استخداـ ىذا النكع مف االختبارات إال أننا نضطر أحيانا الستخدامو في حالة الخيارات الثنائية ، 
. كخاصة في تحديد ما إذا كانت مبادئ معينة ، تنطبؽ أك ال تنطبؽ في مكاقؼ معينة 

إذا تعذر إيجاد بدائؿ مناسبة ، فيفضؿ استخداـ فقرات الصكاب  كيحبذ عادة استخداـ أسئمة اختيار مف متعدد ، كلكف
.  كالخطأ التي تسمي أيضا ، فقرات البديميف 

 
 

 أسس إعذاد فقرات انصىاة وانخطأ
 

======= ====================
 

: مف األسس التي كضعيا المختصكف في القياس كالتقكيـ لبناء فقرات الصكاب كالخطأ ما يمي 
 
 كفيما . ككف العبارة مككنة مف فكرة كاحدة صحيحة أك خاطئة ، كليس ىناؾ شؾ في صحتيا أك خطئيا يجب أف ت

يمي تكضيح لذلؾ مف خالؿ مثاليف ، األكؿ يشير إلي عبارة يمكف أف تككف صحيحة كيمكف أف تككف خاطئة ، 
.  كالثاني يشير إلى عبارة تتككف مف الجزأيف كاحد صح ، كاآلخر خطأ 

 

  اإلرشاد غير المباشر أفضؿ مف اإلرشاد المباشر :ول المثال األ
 

دائما اإلرشاد : ) كيمكف أف نقكؿ . ىذه العبارة تطرح فكرة كاحدة ، كلكف أحيانا تككف صحيحة ، كأحيانا تككف خاطئة 
ستعماؿ حيث أف ا/ كىذه العبارة أيضا عمييا محاذير ( . خطأ) كمفتاحيا ( غير المباشر أفضؿ مف اإلرشاد المباشر

كؿ ، جميع ، قطعا ، دكما ، حتما ، فقط ، تجعؿ الطالب يدرؾ أنيا ال تنطبؽ في : كممات التعميـ كالتخصيص مثؿ 
عطاؤىا صفة القطعية ، يجعؿ خطأىا كاضحا  في بعض األحياف يككف : ) كيمكف أف نقكؿ . حاالت استثنائية ، كا 

كىذه أيضا عمييا محاذير ، حيث ( . صكاب ) تاح أؿ اإلجابة كمؼ( اإلرشاد غير المباشر أفضؿ مف اإلرشاد المباشر 
في كثير مف األحياف ، في بعض األحياف ، نادرا ، مرارا ، تكرار تجعؿ السؤاؿ غير محدد ، : أف استعماؿ كممات مثؿ 
. كبالتالي يككف ضعيفا 

 

ة مككنة مف جزأيف ، األكؿ صحيح ىذه العبار( التعمـ سمكؾ تكيفي ، يتألؼ مف أفعاؿ منعكسة ) : المثال الثانً 
. يتككف سمكؾ التعمـ مف تآلؼ عدة أفعاؿ منعكسة ، كمفتاحيا خطأ : كالثاني خطأ ، كاألفضؿ أف نقكؿ 

 

  تعتبر األسئمة التي  تعتمد عمى خداع الطالب أسئمة ضعيفة .
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أغفمت كممة مكعبا ، كىذه  سنتيمترا كمفتاحيا خطأ ، ألنيا( 27)سنتيمترات ىك ( 3)حجـ مكعب طكؿ ضمعو  :مثال 
الصيغة التكشؼ أف الطالب يعرؼ أك ال يعرؼ إف كحدة قياس الحجـ ، ىي السنتمر المكعب لذلؾ فاألفضؿ أف تككف 

.  العبارة عمى النحك التالي 
 كفتاحيا خطأ الف الكحدة ىي السنتيمتر المكعب ، كتؤلؼ مكضكعا أساسيا( كحدة قياس الحجـ المتربة ىي السنتمر ) 

. في السؤاؿ 
 
  ينبغي تجنب إيراد العبارات ، بنفس الشكؿ الذم كردت عميو في الكتاب .
  أف يككف عدد الفقرات الصحيحة قريبا مف عدد الفقرات الخاطئة .
  الخ   …………ص ص  خ خ : أال يككف ىناؾ نمط معيف في تسمسؿ اإلجابات الصحيحة كالخاطئة مثؿ

.  الخاطئة ترتيبا عشكائيا كاألفضؿ أف ترتب اإلجابات الصحيحة ك
  أف ال تككف العبارات طكيمة كمعقدة ، كأف تتساكم أطكاؿ العبارات بقدر اإلمكاف ، حيث اشارت الدراسات ، أف ىناؾ

ميال العتبار العبارات الطكيمة صحيحة ، خاصة إذا كانت الجمؿ اإلضافية في العبارة تكضح الظركؼ التي تجعؿ 
. المحتكم صحيحا 

 
.  غراـ  (800)لكيمك غراـ كحدة قياس فرنسية ، كىك مف كحدات الكزف المنتشرة في العالـ ، كتساكم ا :مثال 

 
. كمفتاحيا خطأ ( غراـ ( 008)الكيمك غراـ كحدة مف كحدات الكزف تساكم ) كاألفضؿ أف تقكؿ 

 

 دائية ألنيا اسيؿ عمييـ يفضؿ استخداـ ، نعـ ، ال ، بدال مف استعماؿ صح ، خطأ مع التالميذ في المرحمة االبت  .
 
  ال : استخداـ عبارات منفية ، يكقع الطالب في متاىة كيجعمو يفكر بتركيب العبارة ، أكثر مف تفكيره باإلجابة ، مثاؿ

كلكف ال يستطيع . فاف الطالب قد يعرؼ أف الماء المقطر غير صالح لمشرب . يعتبر الماء المقطر صالحا لمشرب 
في خطأ لغكم ، كمف األفضؿ صياغة العبارة عمى النحك  قكممة خطأ ، خكفا مف كقكعأف يضع كممة ، صح أك 

 .الماء المقطر غير صالح لمشرب : التالي 
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 االختجبراد انًقبنيخ
  =================

 

مف  تعتبر االختبارات المقالية مف أقدـ أنكاع االختبارات كأكثرىا شيكعا كاستعماال في المدارس ، كفي ىذا النكع
عدد ، اذكر ، اشرح ، : كغالبا ما تبدأ ىذه االختبارات في كممات . االختبارات يسترسؿ الطالب في اإلجابة المناسبة 

. الخ  ………عف  قناقش ، قارف ، اكتب ما تعرؼ
 

: يجبالد اطتخذايهب  .1
      =================

: ين اثزس االطتخذايبد انتي تظتؼًم ين اجههب هذه االختجبراد 
--------------------------------------------- -

. قياس القدرة التعبيرية لمتمميذ كقياس قدرتو عمى انتقاء األفكار كربطيا كتنظيميا  .1
قياس األىداؼ التربكية التي يككف التعبير الكتابي ميما فييا ، كأجراء مقارنة بيف شيئيف ، أك تككيف رأم  .2

. سبب ، أك التحميؿ ، أك اقتراح حمكؿ لمشكالت كنحك ذلؾ كالدفاع عنو ، أك بياف العمة أك اؿ
. عندما يككف عدد التالميذ قميال  .3
. عندما يككف كقت إعداد االختبار محددا  .4
 .عندما تككف تكاليؼ طباعة االختبارات المكضكعية مرتفعة كال تسمح اإلمكانات المادية بذلؾ  .5

: خصبئصهب 
  =======

 ات مزاٌا وعٌوب عدٌدة ، وفٌها ٌلً أبرز مزاٌاها وعٌوبها لهذا النوع من االختبار
 

: يشايب االختجبراد انًقبنيخ /  أ
--------------------  

. يتـ إعدادىا بسرعة كسيكلة ، مما يكفر الكثير مف كقت المعمـ كجيده  -1
الختبار ، كربطيا مع بعضيا يبرز الطالب مف خالليا قدرتو عمى االبتكار كعمى اختبار الحقائؽ كاألفكار المتعمقة با -2

. البعض ، كتنظيميا في كؿ متناسؽ 
صدار األحكاـ كنحك ذلؾ  -3 بداء الرأم الشخصي ، كا   .تساعد عمى الكشؼ عف قدرة الطالب عمى التحميؿ ، كالنقد ، كا 

 
: ػيىة االختجبراد انًقبنيخ / ة

---------------------- 

في % 90ات جميع أجزاء المادة ، فالطالب الذم يحصؿ عمى حيث التغطي أسئمة ىذه االختبار: عدـ الصدؽ  -1
مف المادة التي كضع فييا االختبار ، كانما مف المادة التي غطتيا األسئمة % 90اختبار ما ال يعني أنو يعرؼ 

.  فقط ، مما يعني افتقارىا لصفتي الشمكؿ ، كالتمثيؿ لمحتكم المادة الدراسية 
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ختبارات ، فينجح الطالب إذا جاءت األسئمة مف المكاضيع التي درسيا ، كيرسب تعمب الصدفة أك الحظ في ىذه اال -2
. إذا جاءت مف المكاضيع التي لـ يدرسيا 

يتطمب االختبار المقالي كتابة عدد مف الصفحات في كقت محدد ، مما يجعؿ الطالب ، يميؿ إلى الحفظ كي يجيب  -3
 ……بعض األسئمة تشجع الحفظ مثؿ أذكر ، متي ، لخص عمى أسئمة االختبار في ىذا الكقت ، عالكة عمى أف 

. الخ 
تتيح ىذه االختبارات لمطالب مجاال لممراكغة ، فيجب عمى معمكمات ليس ليا عالقة باالختبار ، فيحصؿ عمى  -4

. عالمات عمييا بدال مف أف يأخذ صفرا 
إجابة الطالب عمية جيدة ، يتساىؿ  يتأثر المدرس في تقديره لعالمة الطالب ، بجكاب السؤاؿ السابؽ ، فإذا كانت -5

معو في السؤاؿ الالحؽ ، ككذلؾ إذا ارتبط الطالب بإجابات ممتازة في االختبارات السابقة ، يحصؿ عمى عالمات 
كما تتأثر عالمة الطالب في كثير مف األحياف بالزيادة أك النقص . أكثرمف الطالب الذم يرتبط بإجابات رديئة 

الذيف يصحح المعمـ أكراقيـ قبؿ كرقتو فقد يعطي المعمـ تقديرا جيد جدا لكرقة إجابة بمستكم إجابات زمالئو 
.  متكسط ، إذا كاف قد قرأ قبميا مجمكعة أكراؽ ذات إجابات سيئة 

يتأثر المصحح في تقديره لعالمة الطالب ، بعدة عكامؿ ، مثؿ خط التمميذ ، كاإلمالء ، كالنظافة ، كالترتيب  -6
ا ما يؤثر جماؿ الخط كاألناقة كالترتيب عمى قارئ اإلجابة فيعطيو انطباعا حسنا مما يؤثر فكثير. الخ  …………

ككثيرا ما يككف لرداءة الخط ، كقبح األسمكب ، تأثيرا سيئا عمى المعمـ ، لدرجة . عمى العالمة التي تعطي لمسؤاؿ 
. يغفؿ فييا بعض العناصر الجيدة في االجابو 

ذلؾ مف كثرة استفسار التالميذ عنيا كما أف فيميا يتـ مف قبميـ بأشكاؿ مختمفة  غمكض بعض االسئمو ، كيتضح -7
مما قد ينجـ عنو عدـ تمكف بعضيـ مف إعطاء اإلجابة الصحيحة ، ال بسبب ضعؼ مستكاىـ بالمادة المقاسة ، . 

. كانما نتيجة لعدـ كضكح المطمكب مف السؤاؿ ليدىـ 
ذ ، كالتي تتمثؿ في قدرتو عمى التعبير الكتابي ، كعرض المعمكمات ، كالربط تمعب الميارة المغكية العالية لمتممي -8

بينيا ، دكرا كبيرا في حصكلو عمى عالمات مرتفعة عمى إجابات قد ال تتضمف أفكارا جكىرية ، أك مكضكعات ذات 
سالمة  قيمة ، مما يعني أف أسمكب اإلجابة كنمطيا قد يؤثر عمى كـ العالمة المعطاة ، بغض النظر عف

.  المضمكف كدقتو 
تتخذ اإلجابة الكاحدة عمى ىذا النكع مف األسئمة ، درجات متفاكتة مف الصحة بالنسبة لقارئ اإلجابة ، أك  -9

الشخص المعني بتصحيحيا ، فقد بينت الدراسات ، أف نفس اإلجابة لسؤاؿ معيف ، نالت عالمات مختمفة اختالفا 
كما بينت الدراسات ، أف العالمة التي يضعيا نفس . كؿ عمى حده بينا عند عرضيا عمى عدد مف المصححيف 

الشخص ، عمى إجابة الحد األسئمة قد تختمؼ بيف يـك كآخر إذا مضي بيف تصحيحة اإلجابة مرتيف متتاليتيف كقتا 
تغيرات كافيا ، تقمبت أثناءه أحكالو النفسية ، كتأثرت اعتباراتو لعناصر اإلجابة الصحيحة بعكامؿ النسياف كاؿ

.  االنفعالية 
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يستغرؽ تصحيحيا كقتا طكيال ، نظرا لطكؿ اإلجابات الناجـ عف كجكد اعتقاد لدم بعض التالميذ بأف الكـ لو  -10
حتى لك أف بعض ىذا الكـ ، ال عالقة لو باإلجابة المطمكبة ، كؿ يخفي ما يترتب عمى . تأثير عمى ارتفاع العالمة 

لمكثير مف كقتو ، كجيده ، كما قد يضطر إلى أف يصحح االختبار ، عمى أكثر  ذلؾ ، مف إرىاؽ لممعمـ ، كاستنزاؼ
.  مف جمسة ، مما ينسيو بعض أسس التصحيح 

ال تزكد المعمـ كالتالميذ بالتغذية الراجعة المناسبة ، كالتي تشير إلى مدم التقدـ الذم تـ إحرازه في اتجاه بمكغ  -11
تمميذ بمحاكلة عالج نقاط ضعفو ، كيحكؿ دكف قياـ المعمـ بتحسيف األىداؼ المنشكدة ، مما يحكؿ دكف قياـ اؿ

.  ممارساتو التعميمية 
مف المفركض أف تتراكح عالمات الطالب بيف صفر لمف ال يممؾ المعمكمات التي : تقميص مدم العالمات  -12

، %  90 – 20بيف لمف يمتمؾ المعمكمات كاممة ، إال أف العالمات في ىذه االختبارات تكضع  100درسيا ، إلى 
 100كحجة مف ال يضع صفرا ، أنو ال يمكف أف ال يككف لدم التمميذ أم شئ مما درسو ، كمف ال يحصؿ عمى 

.  كذلؾ الف الكماؿ هلل ، كأنو يكجد نقص في المعمكمات عند الطالب كلكف االختبار فشؿ في اكتشافيا 
بسبب صعكبة كضع معايير كاضحة الداء  يصعب إخضاع نتائج ىذه االختبارات لطرؽ البحث كاإلحصاء ، -13

. التالميذ عمى أسئمتيا 
 

أطض كتبثخ األطئهخ انًقبنيخ 
  ===================

 

معظـ النقد المكجو إلى اختبارات المقاؿ ، يرجع إلى سكء االختبارات التي يضعيا المعممكف ، كتشير الدراسات كالشكاىد 
مف ىذه االختبارات إذا بذلت عناية خاصة في كضعيا ، كطريقة تقدير  ، إلى أنو يمكف الحصكؿ عمى نتائج أفضؿ

.  العالمة عمييا 
 

:  كفيما يمي بعض األسس التي يجب مراعاتيا عند كتابة أسئمة االختبارات المقالية حتى تؤدم الغرض المطمكب منيا 
 

:  وضغ خطخ نالختجبر تشًم يب يهي  .1

      -----------------------------
تحديد أىداؼ تدريس المادة كاختبار تمؾ التي يمكف قياس تحقيقيا بكاسطة أسئمة المقاؿ ، بحيث تككف شاممة /  أ

. لمستكيات األىداؼ مف معرفة ، كفيـ كتطبيؽ ، كتحميؿ ، كتركيب ، كتقكيـ 
 

لة ما أمكف لجميع تحميؿ المناىج كالكتاب ، كتصنيؼ المحتكم إلى عناكيف رئيسة ، ثـ كضع األسئمة لتككف شاـ/  ب
. أجزاء المحتكم ، كاألىداؼ التدريسية الخاصة 

 

. تحديد عدد األسئمة في االختبار كأىمية كؿ سؤاؿ قبؿ البدء بكتابتو /  ج
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ػ تحديد الزمف الالـز لإلجابة عمى جميع األسئمة في االختبار ، كنتأكد ىنا أف ال تككف األسئمة أكثر أك أطكؿ مف أف 2

. الب المتكسط في الزمف المحدد يجيب عمييا الط
ػ عند كتابة األسئمة يجب أف يككف المطمكب فييا محددا ككاضحا ، كأف تفيـ األسئمة عمى نحك كاحد مف جميع  3

.  الطمبة 
بيف ) ، ( كيؼ ... بيف األسباب التي أدت إلى ) ، ( مف حيث ... قارف بيف ) ػ يفضؿ أف يبدأ السؤاؿ بعبارات مثؿ  4

عدد ، اذكر ، متى ، مف ، أكتب ما تعرفو عف ، قارف ، ) ، كتجنب ما أمكف أف يبدأ السؤاؿ بعبارات مثؿ . ( ...لماذا 
( . الخ ..... اشرح لماذا ، كيؼ حدث ، ما رأيؾ ، ىؿ تعتقد 

. ػ لتكف األسئمة متعمقة بأساسيات المادة كليس بالشاذ أك الغريب كاليكامش أك المقدمة  5
: سئمة قبؿ االختبار مباشرة ، كخصص ليا الكقت الكافي ، كيستحسف أف تتبع الخطكات التالية ػ تجنب كتابة األ 6
. اكتب األسئمة في البيت آخذا بعض االعتبار لمستكل الطمبة *  
. اتركيا جانبا ليـك أك أكثر ثـ أعد النظر فييا *  

. ء ذلؾ اعرضيا عمى زمالئؾ إف أمكف ، كاطمب منيـ انتقادىا كعدليا في ضك* 
ػ تجبف إعطاء أسئمة اختيارية ، ألف كؿ طالب يصبح لو اختباره الخاص ، كتصعب المقارنة بيف الطالب ، كما ينجـ  7

: عف ذلؾ المخاطر التالية 
ال يكشؼ االختبار نقاط الضعؼ عند الطالب ، ألف الطالب يتجنب األسئمة التي ال يعرفيا ، كيبيف االختبار * 

الطالب ، كيمجأ الطمبة إلى حذؼ أجزاء مف المادة عمى افتراض أنيـ سكؼ ال يختاركف  نقاط القكة فقط عند
اإلجابة عمى السؤاؿ أك األسئمة التي يمكف أف تكضع عمييا ، ككذلؾ ال نستطيع عف طريؽ كضع أسئمة 

. اختيارية في االختبار التأكد مف أف اليدؼ مف تدريس المادة قد تحقؽ أـ ال 
ؤاؿ تعتمد إجابتو عمى ما قبمو ، حتى يعطى لمتمميذ الفرصة الكاممة لإلجابة عف كؿ سؤاؿ ػ عدـ كتابة س 8 

.  بشكؿ مستقؿ 
ػ زيادة عدد األسئمة ذات اإلجابات المحددة القصيرة ، كذلؾ لمراعاة شمكؿ األسئمة ألمثمة متنكعة مف معرفة الطالب  9

المكضكعية في التصحيح ما أمكف ، كيستحسف أف كقدراتو ، كالقضاء عمى عامؿ النجاح بالصدفة ، كتحقيؽ 
. سؤاؿ  50ػ  10يتراكح عدد األسئمة بيف 

: ػ أف يتـ كضع إجابة نمكذجية لكؿ سؤاؿ ، كىذا اإلجراء يفيد المعمـ في نكاحي كثيرة مف أبرزىا  10
. التأكد مف سالمة صياغة السؤاؿ *  
. تحديد المطمكب مف السؤاؿ بشكؿ دقيؽ *  

. كقت الالـز لإلجابة عف السؤاؿ تحديد اؿ* 
تقدير العالمة التي ينبغي أف تعطى لمسؤاؿ ، في ضكء مقارنة أىميتو بأىمية األسئمة األخرل  * 
. التي يتضمنيا االختبار   
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ػ يجب أف تضع أسئمة لمضعفاء ، كأسئمة أخرل لألقكياء ، كأسئمة لمطالب العادييف ، كأف ترتب ىذه األسئمة مف  11

. إلى األصعب  األسيؿ
 

ػ أف ال تككف عبارة السؤاؿ منزكعة بحرفيتيا مف المقرر ، ألف اليدؼ مف السؤاؿ ىك قياس قدرة التمميذ عمى  12
. تكظيؼ المعرفة ، كليس مجرد استدعاء معمكمات كما كردت في الكتاب المقرر 

 

مف العالمات ، فمعنى ذلؾ %  40عميو  ػ يبيف في كرقة األسئمة العالمة التي يستحقيا كؿ سؤاؿ فإذا كاف سؤاؿ 13
مف كقتو ، كيتصرؼ الطالب بكقتو بناء عمى ذلؾ ، أما إذا كانت أكزاف األسئمة متساكية %  40أف الطالب يخصص لو 

. فال داعي لذلؾ 
 

طرق تدقيق إجبببت األسئلة املقبلية 
 

ث نجد أف عالمة التمميذ تتكقؼ عمى المصحح أىـ ما يؤخذ عمى االختبارات المقالية أنيا تتصؼ بذاتية التصحيح ، حي
. فيك قد ينجح عند مصحح ، كيرسب عند مصحح آخر 

: كفيما يمي اقتراحات لبعض طرؽ التصحيح الخاصة بمعالجتيا 
 

:  انتصذيخ وفق انطزيقخ انتذهيهيخ:  أكال
 

: كيتـ ذلؾ حسب ما يمي 
لكي ال تتأثر بفكرتؾ عنو أك بشخصيتو أك  ػ أخؼ اسـ المفحكص ككؿ ما يستدؿ منو عمى ىكيتو ، كذلؾ 1 

بأية عكامؿ أخرل خارجة عما كتبو في كرقتو ، كيككف ذلؾ بعدة طرؽ مثؿ كتابة االسـ خمؼ الكرقة أك عمى طرفيا 
. كثني ىذا الطرؼ 

ـ وضع سلم أو دلٌل للتصحٌح ، وذلك بتحدٌد عناصر اإلجابة النموذجٌة وما ٌستحق كل  2 
. ل مسبق عنصر من عالمات بشك

ػ اختيار عينة مف أكراؽ التالميذ كقراءتيا كمطابقتيا بسمـ التصحيح ، فقد يذكر التالميذ نقاطا لـ يأخذىا  3 
. المصحح بعيف االعتبار ، كبذلؾ يستطيع أف يعدؿ فيو 

 

ألكراؽ ػ أف يتـ تصحيح السؤاؿ نفسو في جميع األكراؽ ، بمعنى أف يصحح المعمـ السؤاؿ األكؿ في جميع ا 4 
، ثـ يصحح السؤاؿ الثاني في جميع األكراؽ أيضا ، كيفعؿ نفس الشيء مع كؿ سؤاؿ مف األسئمة األخرل ، كىذا 
األسمكب يساعد المصحح عمى تذكر أسس التصحيح الخاصة بكؿ سؤاؿ ، كمقارنة أجكبة التالميذ بيا ، كمف ثـ 

ر تقديره لمعالمة بفكرتو السابقة عف التمميذ ، مما يكفؿ المحافظة عمى مستكل كاحد في التصحيح ، ككذلؾ حتى ال يتأث
. المكضكعية في تقديراتو 
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ػ أف يصحح المعمـ جميع أكراؽ اإلجابة في جمسة كاحدة ، كذلؾ لضماف تشابو الظركؼ التي يتـ فييا  5 

. التصحيح ، كمف ضمنيا الحالة النفسية لممعمـ 
ند التصحيح ، كأف ال يأخذ المصحح في الحسباف األسمكب أك الخط ػ يجب االىتماـ بالمعمكمات المطمكبة ع 6 

. أك اإلمالء أك اإلعراب كيمكف أف يمفت انتباه الطالب إلييا كلكف ال يحاسبو عمييا 
ػ يستحسف إذا كاف ذلؾ ممكنا ، أف يساعد المصحح أحد الزمالء ممف يدرسكف نفس المادة ، في إعادة  7 

. تى يعطيو تغذية راجعة عف مدل صالحيات عمميات التصحيح التي قاـ بيا تصيحي بعض اإلجابات ، ح
ػ إذا كاف المعمـ سكؼ يعيد األكراؽ إلى الطمبة ، فمف المفضؿ أف يكتب مالحظاتو كتعميقاتو عمييا ، كيحاكؿ  8 

. تصكيب األخطاء فييا إف أمكف ، ألف ذلؾ يجعؿ االختبار أقرب ما يككف إلى الكسيمة التعميمية 
 

: انتصذيخ وفق انطزيقخ انكهيخ :  ثانيا
كيتـ ذلؾ عف طريؽ قياـ المصحح بقراءة مجمكعة مف األكراؽ ، ثـ تصنيفيا إلى عدد مف الفئات حسب مستكل كؿ 

فإذا كاف . منيا ، بناء عمى االنطباع العاـ الذم يتككف لديو نتيجة قراءة كؿ ما جاء في كرقة االمتحاف ككحدة كاحدة 
االختبار يطمب تكزيع الطالب إلى ممتاز كمتكسط كضعيؼ ، يتـ تصنيؼ األكراؽ إلى أربع فئات ، بحيث يككف نظاـ 

عددىا متساكيا ثـ تدمج الفئة الثانية مع الثالثة لتككنا فئة المتكسط ، فيصبح لدينا ثالث فئات مف األكراؽ ، فئة 
عميا كتحتكم ربع األكراؽ ، ثـ فئة األكراؽ الكسطى كتحتكم األكراؽ الممتازة كىي مؤلفة مف األكراؽ ذات العالمات اؿ

. نصؼ األكراؽ ، ثـ فئة األكراؽ الضعيفة كىي مؤلفة مف األكراؽ ذات العالمات الدنيا كتحتكم ربع األكراؽ 
. كىذه الطريقة مالئمة لممدارس االبتدائية ، كما يمكف اتباعيا في مراحؿ أعمى 

 

: ( االنطجبػيخ وانتذهيهيخ ) انطزيقتين  هنبك ين يًشج ثين:  ثالثا
 

كفييا تصنؼ األكراؽ أكال طبقا لمطريقة الكمية ، أم حسب االنطباع العاـ لمستكل ىذه األكراؽ ، ثـ تصحح بالطريقة 
. التحميمية 
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مقبرنة بني االختببرات املقبلية واالختببرات املوضوعية 

 

، أك مزايا ، كعيكب ترجح استعمالو ، أك عدـ استعمالو ، بالنسبة لغرض معيف ، لكؿ نكع مف ىذه االختبارات خصائص 
: كىذه الخصائص يمكف تكضيحيا في الجدكؿ التالي 

 

 االختبارات المكضكعية االختبارات المقالية م

 .حيحيا تحتاج إلى كقت أكبر لتأليفيا ، ككقت أقؿ لتص .تحتاج إلى كقت أقؿ لتأليفو ، ككقت أكبر لتصحيحيا  1

 .تستعمؿ إذا كاف عدد المفحكصيف كبيرا  .تستعمؿ إذا كاف عدد المفحكصيف قميال  2

ينفؽ المفحكص كقت اإلجابة في القراءة كالتفكير  .ينفؽ المفحكص كقت اإلجابة في الكتابة  3
 .كالتعرؼ عمى الجكاب الصحيح 

عدد األسئمة قميؿ ، كبذلؾ ال يغطي محتكل كأىداؼ  4
 .المادة 

 .عدد األسئمة كبير ، كتغطي جميع أجزاء المادة 

 . تتطمب مف المفحكص أف يتعرؼ عمى بدائؿ اإلجابة  .تتطمب مف المفحكص أف يخطط لإلجابة  5

تتيح التحايؿ كالمراكغة أك المؼ كالدكراف كالخركج عف  6
 .المكضكع كمف الصعب الغش فييا 

 .تشجع الممتحنيف كمجاؿ الغش فييا أسيؿ 

 .تتطمب قدرة عمى القراءة  .تتطمب ميارة كمقدرة عمى الكتابة كربط األفكار  7

قميمة الصد كالثبات كيكجد احتماؿ لمرسكب فييا عف  8
طريؽ الصدفة إذا كاف عدد األسئمة قميال أك مما درسو 

 .أك لـ يدرسو الطالب 

 .أكثر صدقا كثباتا كمكضكعية 

اليالة كالخط يتأثر تصحيحيا بعكامؿ خارجية كأثر  9
 .كاألسمكب كمزاج المصحح 

تصحيحيا أكثر مكضكعية ، كما يمكف أف تصحح مف 
قبؿ أشخاص يجيمكف المادة أك بكاسطة الحاسبات 

 .اإللكتركنية 

أكثر مناسبة لمحياة اليكمية ألف اإلنساف يختار أشياء  .أقؿ مناسبة إلى حياة الفرد اليكمية  10
 .ز بيف الصكاب كالخطأ أك يتطمب تكيفو السميـ التميي

تعطي المفحكص حرية أكبر في التعبير كالفاحص حرية  11
 .أكبر في التصحيح 

تعطي الفاحص حرية أكبر ليعبر عف معرفتو الشخصية 
 .أثناء بناء االختبار كحرية أقؿ لممفحكص 

 كرؽ كغيرىا أكثر تكمفة كتتطمب تكاليؼ طباعة ك أقؿ تكمفة كيمكف كتابة أسئمتيا عمى السبكرة  12
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اختجبراد األداء 
 

 =============

يقصد بو ما يقـك بو الفرد في مجاؿ مف المجاالت التي تتطمب عمال أك إنجازا حيث تيتـ االختبارات الخاصة بقياس 
ت الكتابية األداء بما يؤديو الفرد مف ميارة عممية ميما تعددت تمؾ الميارات كتقيسيا قياسا صحيحا عف طريؽ االختبارا

مثال كالطباعة عمى الكمبيكتر أك اآللة الكاتبة أك الضرب عمى آلة مكسيقية أك القياـ بتمريف رياضي سكاء يخص 
ميارات لعبة معينة أك بدني يخص عنصر مف عناصر المياقة البدنية فالتجارب العممية الخاصة بمادة العمـك كفؾ 

الخ كميا ..... نبات كبرامج التدريب الميني كبرامج التربية الفنية كتركيب كتشغيؿ بعض األجيزة كتشريح حيكاف أك 
ػ : نقيسيا عف طريؽ اختبارات األداء كىي تشمؿ 

. ػ األداء مف النكع الكتابي  1
. ػ األداء الخاص بتحديد النكع أك التعرؼ عميو  2
. ػ األداء في حالة نمكذج المحاكاة  3
. ؼ الكمي ػ األداء في حالة عينة ممثمة لممكؽ 4

تمؾ نبذة سريعة قدمناىا كتعريؼ باختبارات األداء بكجو عاـ كفيما يمي مف صفحات نستعرض بعض االختبارات في 
مجاؿ التربية البدنية كنختتميا بنمكذج تفصيمي الختبارات البطاقة التتبعية كالتي تنفذ في مدارس المرحمة االبتدائية 

في المرحمة الثانكية كنمكذج لبعض اختبارت األداء في مجاؿ التربية ( صميف نظاـ الؼ) كالمتكسطة كالثانكم العاـ 
.  البدنية 

أنكاع االختبارات في التربية البدنية 
. الحركية / ػ االختبارات البدنية  1 
. ػ االختبارات الميارية الرياضية  2 
. ػ االختبارات المعرفية  3 
. ػ االختبارات النفسية  4 
. الختبارات االجتماعية ػ ا 5 
. ػ اختبارات الكفاية المينية  6 

: المعامالت العممية لالختبار 
ىي شركط ينبغي تكافرىا في أم اختبار عند بنائو ، بحيث ال يعتد بنتائجو مادامت ىذه الشركط غير   

ػ : متكفرة كىي 
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: المكضكعية * 
كطريقة حساب الدرجات أك النتائج ، بحيث إذا طبؽ نفس تعبر عف مدل كضكح التعميمات الخاصة بتطبيؽ االختبار 

االختبار في مكانيف مختمفيف اللتـز المحكمكف أك القائمكف عمى االختبار بنفس التعميمات كبدقة ، فال يفسرىا كؿ 
. محكـ بطريقة تتصؼ بالذاتية 

 
: الصدؽ *  

كضع مف أجميا ، كدرجة صدؽ االختبار تعبر عف صدؽ االختبار يعبر عف مدل تمثيؿ االختبار في قياس الظاىرة التي 
. درجة االعتماد عمى ىذا االختبار في قياس ما كضع مف أجمو 

 
: الثبات *  

يعبر ثبات االختبار عف مدل دقة االختبار في استخراج نتائج ثابتة ، بحيث إذا كرر االختبار أكثر مف مرة عمى نفس 
لبكصة كالياردة ىي الياردة كالسنتيمتر ىك السنتيمتر كالمتر ىك المتر في العينة ألعطى نفس النتائج ، فالبكصة ىي ا

. أم مكاف كىذا مثاؿ لثبات المقياس 
 

البدنية / الحركية  تاالختبارا
مقدمة  

يمجأ المعمـ كالطالب عادة إلى إجراء كاستخداـ بعض االختبارات الحركية ككسيمة لمتقدير الكمي كالتقكيـ السريع لبعض 
ئص المياقة البدنية كالحركية ، كذلؾ بيدؼ االنتقاء أك التصنيؼ أك البحث ، كنعرض فيما يمي لعدد مف ىذه خصا

: االختبارات 
اختبار كركز ػ كبر  

: كيتككف مف ستة تماريف أساسية 
 ( .مع سند القدميف ) رفع الجذع عاليا ، ( ) : ( لمس الرقبة . رقكد )  1

 ( .مع سند القدميف ) رفع الجذع عاليا ، ( ) : ( لقبة قرفصاء لمس ا. رقكد )  2

 .رفع الرجميف زاكية ( لمس الرقبة . رقكد )  3

 ( .مع سند المقعدة كالرجميف ) رفع الجذع عاليا ، ( ) : ( لمس الرقبة . انبطاح )  4

 ( .صدر مع سند الظير كاؿ) رفع الرجميف عاليا ، ( ) : ( اليديف أسفؿ الكجو . انبطاح )  5

 .ثني الجذع أماما أسفؿ ببطء لمحاكلة لمس األرض ( الذراعاف عاليا . كقكؼ )  6
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اختبار ركجرز لمياقة البدنية  
 .قياس الطكؿ كالكزف كالسف  1

 .قياس السعة الحيكية  2

 ( .اليمنى كاليسرل ) قياس قكة القبضة  3

 ( .دينامكمتر ) قياس قكة عضالت الظير  4

 .كة عضالت الرجميف قياس ؽ 5

 .الشد ألعمى باستخداـ الحمؽ كالعقمة  6

 ( .المتكازم ) اختبار قكة الدفع بالذراعيف  7
 

: كباستخداـ المعادلة يمكف معرفة مستكل المياقة البدنية 
 

( الطكؿ + الكزف الناشئ ) × عدد مرات الدفع + ػ عدد مرات الشد ألعمى 
                                                                   10 

قكة عضالت + قكة عضالت الظير ( + اليسرل + اليمنى ) قكة القبضة + السعة الحيكية = ػ مستكل قكة الالعب 
قكة عضالت الذراعيف  + الرجميف 

(  سـ  2.54= سـ ، البكصة  30.48= عمما بأف القدـ ) 
 

بكمية سبرتج فيمد ( سيمكر )بجامعة أكريجكف ، ك( كالرؾ ككارتر ) راسات كقد مر االختبار بعدة دراسات أىميا د
. كتكصمكا إلى ثالثة معمكمات مقننة نستخدـ نتائجيا كمؤشر لمقكة 

:  المرحمة االبتدائية
.  133( + الدفع عمى المتكازم ) × (  10.92+قكة الظير ) ×  1.35( + قكة الرجميف ) ×  1.05= مؤشر القكة 

:  حمة المتكسطةالمر
.  286( + الدفع عمى المتكازم ) × (  10.92+قكة الظير ) ×  1.20( + قكة الرجميف ) ×  1.33= مؤشر القكة 

:  المرحمة الثانكية
.  499( + الدفع عمى المتكازم ) × (  10.92+قكة الظير ) ×  1.23( + قكة الرجميف ) ×  1.22= مؤشر القكة 

دنية لمشباب المصرم اختبار المياقة الب
 ( .العقمة ) الشد ألعمى  1

 .انبطاح ثني الذراعيف كمدىما  2

 .الجمكس مف الرقكد  3

 .الكثب الطكيؿ مف الثبات  4

 .متر  50عدك مسافة  5

 .ياردة  600جرم كمشي  6
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( رعاية الشباب بمصر ) اختبار اللياقة البدنية 

 

 . كالمعدؿ ثابت( عقمة ) الشد ألعمى  1

 .الجمكس مف الرقكد  2

 .الكثب الطكيؿ مف الثبات  3

 ( .قدـ  30) الجرم االرتدادم  4

 .ياردة  50العدك مسافة  5

 ( .أطكؿ مسافة ) رمي كرة بيسبكؿ لمسافة  6

 .ياردة  600المشي كالجرم لمسافة  7
 

ختبارات في المدارس المتكسطة كالثانكية كالتي كيمكف لمدرس التربية البدنية مكاكبة ىذا التطكر العممي بتقديـ تمؾ اال
: كذلؾ مف خالؿ ( عينة تعييف االختبارات ) سنة  17ػ  11تقابؿ المراحؿ السنية مف 

 

 .دركس التربية البدنية  1

 .إقامة المسابقات الخاصة بالمياقة البدنية  2

 .التعريؼ بأىمية فكائد المياقة البدنية  3

 .معايير خاصة بتمؾ االختبارات لكؿ مف المدارس المتكسطة كالثانكية المشاركة في إعداد  4

 
ليؾ اختبارات المياقة البدنية الخاصة بالبطاقة التتبعية في مدارس الككيت  . كا 
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