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فنيات االختبارات



٢

صياغة األسئلة اجليدة 
فن ميكن تعلمه

ٌ



٣

نوعا االختبارات من حيث الوظيفة

 اختبارات التحصيل
وهي وسيلة لقياس التحصيل الدراسي
ِّ

 اختبارات األداء
 .وهي وسيلة لقياس قدرة الطالب على  اداء عمل معني

. اختبار  التجارب العملية: مثال

:مدخل



٤

صفات االختبار اجليد صفات االختبار اجليد 

السهولةالسهولة الشمولالشمول التمييزالتمييز الثباتالثبات
 
 
 

 الصدق
 
 
 

 الصدق



٥

فنيات االختبارات
 :اكتب من األسئلة أكثر مما حتتاجه يف االختبار!

حىت إذا تبني لك ـ بعد الفحص واملراجعة ـ أن بعضها غري 
َّ

.مالئم فلديك بدائل عنها



٦

 :ٍحضر املسودة األوىل من أسئلة االختبار يف وقت مبكر!

أترك مسودة األسئلة جانبا ملدة أيام، ثم راجعها بعد ذلك 
ً

ليتبني لك أن بعض العبارات التي بدت لك يف غاية الوضوح 
َّ

.عند كتابتها أول مرة، تظهر اآلن غامضة حتتاج إىل تعديل 



٧

:ً ضع فاصال بني !

 .ـ بني التعليمات واألسئلة١
ـ بني كل سؤال والذي يليه مبسافة معقولة٢

ِّ
.



٨

: نبه الطالب إىل !

 .ـ عدد األسئلة الكلية يف االختبار١
 .ـ عدد الصفحات التي حيتويها االختبار٢
).ورقة مستقلة أو على نفس ورقة األسئلة( ـ املكان املخصص لإلجابة ٣



٩

من اخلطأ االلتزام بوضع عالمة االستفهام !
نهاية كل سؤال ) ؟( 

ِّ
:

 عرف:مثال
ّ

   عدد؟...
ِّ

 حتدث عن ؟...
ّ

؟... علل؟...

والصحيح أن عالمة االستفهام توضع نهاية السؤال املشتمل 
َّ

 .على أداة استفهام فقط
 ....؟.. كيف؟... ما؟... أين؟..  مىت؟.. كم:مثال

ý

ü



١٠

:من اخلطأ إغفال بعض البيانات!

 إغفال كتابة البسملة، أو اسم املدرسة، أو :مثال
اسم املادة،أو الزمن احملدد لإلجابة، أو الفصل 

الدراسي
ِّ

.....



١١

:صحة صياغة األسئلة ودقتها!
جيب أن يصاغ السؤال بدقة، حبيث يستوعب الطالب املعىن 

ْ
.املقصود بيسر وسهولة

استخدم ألفاظا مألوفه
ً

 . «



١٢

استخرج من اجلملة السابقة نعتا:مثال
ً

   .
لن يستطع الطالب اإلجابة عن هذا السؤال 

إذا مل يدرك أن النعت هو الصفة
ِّ

.

ý

  =    35+32امجع :  مثال



١٣

 مهاجرة من الشمال إىل تطري الطيورملاذا :  مثال
اجلنوب يف فصل الشتاء؟

كن دقيقا يف األلفاظ والعبارات؛ كي ال يـسيء 
ً

.الطالب فهم املقصود من السؤال «

ý



١٤



«

ü

:ميكن صياغة السؤال السابق على النحو التايل



١٥

مىت هاجر الرسول حممد ـ صلى اهللا :  مثال
 عليه وسلم ـ ؟ وكيف هاجر؟ وملاذا هاجر؟

إن ( ما قاعدة كان؟ و 
َّ

؟) 

اجعل النص سهال وقصريا
ً ًّ. «

ý



١٦

:ميكن صياغة األسئلة السابقة على النحو التايل «







ü



١٧

:مالءمة األسئلة ملستويات الطالب !

من احلقائق التي يؤكدها علماء النفس والرتبية تباين 
طالب الصف الواحد يف قدارتهم العقلية ومستويات 
حتصيلهم، لذا من الضروري أن ينوع املعلم مستويات 

ْ
.األسئلة



١٨

: أن تشتمل األسئلة على القيم والفضائل!

كثري ما يهمل هذا اجلانب الرتبوي، مع أنه أكثر األهداف 
َّ

خطورة ، فجميع املواد تهدف إىل غرس قيم واجتاهات 
.معينة يف الطالب



١٩

:أمثلة

«

ــراء  ــة، أو إج ــوانني الفيزيائي ــظ الق ــدف إىل حف ال يه
التجارب فقط بل إنه يصبو إىل جعل الطالب يستشعر 

َّ
عظمة اخلالق ـ سبحانه وتعاىل ـ الـذي جعـل األشـياء 

 .تسري وفق قوانني معينة

:معلم الفيزياء



٢٠

:معلم النحو»

 :يف اجلملة التالية) شكر(بـ ) ضرب ( يستبدل الفعل 
ضرب حممد خالدا 
ً

 . 
. كي حيث طالبه على قيمة خلقية وهي الشكر



٢١

: مناسبة األسئلة للزمن املقرر!

ليكن الزمن املقرر لالختبار متالئما مع عدد األسئلة، 
ً

فاألسئلة املقالية حتتاج إىل زمن أطول من األسئلة . ونوعها
.املوضوعية



٢٢

: مشولية األسئلة للمقرر!

وزع األسئلة على املقرر، وتأكد أن كل سؤال يتناول جانبا 
ً َّ َّ

مهما من احملتوى املقرر وليس أمرا ثانويا
 ً ً

.





٢٤

 مناسبة حجم ونوع اخلط مع مستوى !
:الطالب التعليمي

فطالب املرحلة االبتدائية خيتلف عن طالب املرحلة 
.املتوسطة، وطالب املرحلة الثانوية خيتلف عنهما



٢٥









أجب عن ثالثة أسئلة من أربعة على أن يكون الثاني من بينها                     

أجب عن ثالثة أسئلة من أربعة على أْن یكون الثاني من بینھا

:أمثلة



٢٦

أال يتكون السؤال من أجزاء تعتمد إجابة األجزاء  !
: املتأخرة على صحة جواب األجزاء املتقدمة

:أمثلة
.هات مخسة أبيات بعد البيت اآلتي ثم اشرحها/ س
.مع الناتج) ٩( ثم امجع ) ٤×٥( اضرب / س
. ثم ضع أحدها يف مجلة) كان ( عدد أخوات / س

ý



٢٧

:ميكن صياغة األسئلة السابقة على النحو التايل «




ü







٢٨

جيب أال يوحي جزء من السؤال باإلجابة عن جزء  !
أو يكون أحد األسئلة يف االختبار متضمنا اإلجابة . آخر

ً
.ٍلسؤال تال فيه

:أمثلة
.يف مجلة) أخوك(ضع / س.    عدد األمساء اخلمسة/ س

ý
٥×٣اضرب / س.                ٣×٥اضرب / س



٢٩

أال تكون األسئلة خمالفة للواقع، بل جيب أن  !
ْ

 .تكون مراعية ملقتضى احلال

:أمثلة

اشرتى حممد بيتا / س
ً ٌ

بعشرين دينارا
ً

....

ý



٣٠

أال تكون األسئلة منافية لألخالق، والعادات  !
 .والتقاليد، واآلداب العامة

:أمثلة
ٍسرق لص مائة ريال، وبعد يوم قبض عليـه ووجـد / س ٍ

ٌّ
إنه شرب به : فسئل عن الباقي فقال. ًمعه عشرين رياال

َّ
مخرا
ً

فكم كان مثن اخلمر؟. 

ý



٣١

ــدرات  ! ــاس ق ــاحلة لقي ــئلة ص ــون األس أن تك
.عديدة، ومستويات خمتلفة

ال تقف عند جمرد احلفظ والتسميع فقط، بـل جيـب أن 
ْ

تتعدى ذلك لقياس الفهم واملقارنة والتلخيص والشرح 
.والتحليل والرتكيب والتطبيق والتقويم



٣٢

أن تكــون األســئلة متعــددة املــستويات مــن  !
.حيث صعوبتها

كـــي تـــشجع الـــضعفاء وتأخـــذ بأيـــديهم، وتراعـــي 
املتوســطني، وحتــث املمتــازين وتــشجعهم، وتــدفعهم 

. ملزيد من التفوق



٣٣

أن تكون األسئلة خالية من األخطاء النحويـة  !
.واإلمالئية واملطبعية

ٍاخلطأ يشوش أذهان الطالب األذكياء، وتكون مبثابة فخ 
.يقعون فيه، ويبعدهم عن اإلجابة الصحيحة



٣٤

ــياغة  ! ــد ص ــرف عن ــادات والع ــي الع أن تراع
األسئلة

ِمن القطعة التالية هـات معـاني الكلمـات التـي / س
فوقها خط
ٌ

.

:أمثلة

ý



٣٥

أن تكون األسـئلة متدرجـة مـن الـسهل إىل  !
الصعب

حىت ختفف من حدة صدمة املوقف االختباري، ومتتص 
.الرهبة واخلوف من نفوس الطالب



٣٦

يف اختبارات التكملة ال ترتك فراغات كثـرية  !
.يف اجلملة الواحدة

فالفرغات الكثرية تربك الطالـب، وجتعـل اإلجابـة عـن 
.السؤال كاإلجابة عن األلغاز

وتزيـل اختـصاصها ..... وأخواتها، فتكفها عـن ..... على) ما( تدخل :مثال
فـإن .... مـا عـدا ..... وجتعلها صـاحلة للـدخول علـى اجلملـة...... باجلملة

َّ
....مع بقاء اختصاصها باجلملة..... و....الزائدة إذا دخلت عليها، جاز...



٣٧

ــبة  ! ــن مناس ــد م ــة تأك ــارات التكمل يف اختب
الفرغات  لإلجابـة عنـدما تكـون اإلجابـة يف نفـس 

.الورقة



٣٨

 يف اختبــارات التكملــة تأكــد مــن أن الكلمــة !
َّ

الغائبة كلمـة أساسـية يف العبـارة، فـال جيـوز أن 
ْ

تكون الكلمة املغيبة كلمة هامشية، أو ال تكتمـل 
. العبارة بذكرها



٣٩

يف اختبــارات التكملــة تأكــد مــن أن الفــراغ  !
َّ

ــك أن  ــيس أوهلــا؛ وذل ــارة ول ــة العب ــرب نهاي ق
َّ

ــى  ــساعد عل ــا ت ــا بينه ــة فيم ــات املرتابط الكلم
.اسرتجاع املوضوع



٤٠

 يف اختبارات املقابلة تأكد من وضوح العالقـة !
بني عبارات القائمـة األوىل وإجاباتهـا يف القائمـة 

.الثانية





٤٢

يف اختبارات املقابلة ينبغي زيـادة مفـردات  !
قائمة االسـتجابات يف القائمـة الثانيـة عـن عـدد 
املثــريات يف القائمــة األوىل؛ حــىت يقــل عامــل 

.التخمني



٤٣

يف اختبــارات املقابلــة ينبغــي وضــع قائمــة  !
.االستجابات بطريقة عشوائية



٤٤

ـــون ! ـــي أن تك ـــة ينبغ ـــارات املقابل  يف اختب
ْ

العبارات قصرية، وأن يتم اختيار ألفاظها بدقة ال 
ْ

.حتتمل اللبس أو عدم الفهم



٤٥

ــتالف ! ــة اخ ــارات املقابل ــأ يف اختب ــن اخلط  م
.املواضيع املطروحة يف القائمتني

 يرملون.                ـ عاصمة اململكة العربية السعودية١ :  مثال
 الرياض.                   ـ حروف اإلدغام جمموعة يف كلمة٢
الضمة.                                   ـ عالمة الرفع األصلية٣

ý



٤٦

من اخلطأ يف اختبارات املقابلة احتواء بعض الفقرات  !
علــى إشــارات لغويــة كالتــذكري، والتأنيــث والتثنيــة، 

التي تـسهل الوصـول إىل اإلجابـة الـصحيحة ...واجلمع 
.دون جهد

 األمحر.      ً ـ حيد اململكة مشاال ثالث دول عربية هي١ :  مثال
ـ حيد اململكة غربا البحر                             ٢

ً
 .قطر واإلمارات

                الكويت والعراق واألردن:             ـ حيد اململكة من الشرق دولتان هما٣

ý



٤٧

جيب أن تكون االختيارات يف أسـئلة االختيـارات  !
ْ

املتعددة من نفس النوع؛ حىت ال يؤدي االخـتالف إىل 
.معرفة اجلواب الصحيح دون تفكري

)واشنطن ـ الرياض ـ بروكسل ( .   عاصمة اململكة العربية السعودية:  مثال

)مكة ـ الرياض ـ القصيم ( .   عاصمة اململكة العربية السعودية:  مثال

ý

ü



٤٨

يف أسئلة االختيارات املتعددة جتنـب اسـتعمال  !
الكلمــات النــسبية التــي خيتلــف النــاس يف فهمهــا 

.وتفسريها وتقديرها

 .  احلصان حيوان:  مثال
كبري ـ كبري جدا ـ متوسط ـ صغري ـ صغري جدا (               

ً ً
(ý

 .  مبقارنة احلصان باألرنب فإن احلصان:  مثال
ü)أكرب ـ أصغر ـ متساويان (                                                 



٤٩

ــس ! ــه يف نف ــسؤال بأكمل ــب ال  جيــب أن يكت
ْ

الصفحة، حىت ال يضطر الطالب إىل تقليب الورقـة 
ـــسؤال  ـــة ال ـــني مقدم ـــريبط ب ـــرات ل ـــدة م ع

.واالختيارات املختلفة



٥٠

املراجع

جمدي عزيز إبراهيم ـ مهـارات التـدريس الفعـال ـ مكتبـة األجنلـو / ـ د١  
َّ

 .م١٩٩٧ /١املصرية ـ ط
حممد جان ـ املنـاهج بـني األصـالة والتغريـب ـ دار الطـرفني للنـشر / ـ د٢

 .هـ١/١٤١٦والتوزيع ـ ط 
 



٥١

 كفارة الس

جزاكم اهللا خريا 
ً

 على حسن تفاعلكم

 أخوكم
 حممد السلطان

سبحانك اللهم 
َّ

وحبمدك أشهد أن ال 
إله إال أنت  أستغفرك 

. وأتوب إليك




