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 املوضوع اخلامس

 األنشطة التعليمية  والتقويم

 

 

 اخلامسأهداف املوضوع 

 
 

من املتوقع بعدد اننتادام مدن سةاهدة هدوا املوضدوع أ        

 :تكو  قاسةا على أ 

 مفهوم األنشطة التعليمية حتدد. 

 تبني انواع األنشطة التعليمية املختلفة. 

 ختطط أنشطة تعليمية يف جمال ختصصك. 

 حتدد املقصود بعملية التقويم. 
 تبني خصائص عملية التقويم. 
 تصيغ أسئلة مقالية لتقويم تعلم طالبك. 
 تصمم اختبار موضوعي يف مادة ختصصك. 
 

 الرابععناصر املوضوع 

الفرق بني  األهس اجملانت األمناط املفاوم

التقويم 

 والتقييم

 األهمية

 األنشطة

 التقويم التعليمية

 املفاوم
 األنواع
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ويف . املنهج  كاألهداف التعليمية، واملحتوى، وطرق التدريستعرفنا يف املوضوعات السابقة عىل بعض مكونات منظومة 

 :ولنبدأ باألنشطة التعليمية. هذا املوضوع سنستكمل باقي هذه املكونات أال وهي األنشطة التعليمية والتقويم

 

تزايدددددد االهدددددتألن كةدددددلا باألنشدددددطة التعليميدددددة 

خاصدددة يف األوندددة األخدددله، ملدددا  ةلددد  مددد  أ يدددة 

أهدددددداف املدددددنهج، و ضددددد ا   كبدددددله يف  قيددددد 

ال اعليدددددة واة ابيدددددة عدددددىل كدددددل مددددد  املعلدددددم 

كددددأل أعددددا تعددددد  .واملددددتعلم عددددىل لددددد السدددد ا 

السدددددبيل الر يشددددد يف تشدددددكيل خددددد ات املدددددتعلم، 

 .و كساب  مجلة املهارات والقدرات املنشوده

يقدددون بددد  املعلدددم أو املدددتعلم أو ك  دددا معدددا  عمدددل أو نشدددا كدددل ": هدددذا وتعدددرف األنشدددطة التعليميدددة ب عدددا

يدددد  األهدددددف  ق كجددددز  مدددد  العمليددددة التعليميددددة  دددددف  ددددا  ااف املدرسددددة داخدددل أو خددددار  ال  ددددل

 ".الرتبوية املنشوده
 

 ولكن ما أهم أنواع أو مستويات األنشطة التعليمية؟

 

 

هناك أنواع خمتل ة م  األنشطة التعليمية التي ينبغي أن يكون املعلم عىل وعي  ا لتى يمكد  ت دميم عمليدة تدريسد  

 :والشكل التايل يوضح أهم أنوا ع األنشطة التعليمية. بطريقة جتعلها مستنده  ىل األنشطة

 

 :ةاألنشطة التعليمي: أوًن

 :أنواع اننشطة التعليمية
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ودافعيتهم جتاه موضوع ما، أو التهيئة لبداية درس بعين ،  ،التي يستهدف منها اثاره اهتألمات الط بتشل  ىل االنشطة 

تكليف الط ب بالتحضل ملوضوع معني م  خ   مجع معلومات مبد ية عن ، تكليف الط ب : وم  أمةلة هذه األنشطة

  .(الل ) تايلبزياره متحف ما يتضم  بعض ال ور والنألذ  التي  هد ملوضوع درس 

 

اهتم نحو وهي تلك األنشطة التي هتدف يف املقان األو   ىل  تنمية قدرات الط ب، وتوسيع أفقهم و ثرا  معارفهم واجتاه

بحل  عىل سبيل املةا  املهتمني بحل املسا ل الرياضية ك ن أكلف بعض الط ببعض اجلوانب اهلامة م  املنهج الدرايس، 

بعض التاريخ بدراسة أمد بعض الط ب املهتمني بأن مسا ل أخرى أكةر تعقيدا م  تلك املتضمنة باملنهج املدريس، أو 

 .التي ي ضلوعا والقرا ه واالستزاده لو  بعض موضوعات املنهجخرى ل ط ع األتارخيية الراعع امل

 

تلخيص ما تم التوصل  لي ، والرتكيز عىل ما تم تعلم  خ   ل ة دراسية داخل  وهي تلك األنشطة التي تستهدف

م  أي  بدأنا؟ و ىل أي  أصبحنا؟ وأطلب م  الط ب أن يشرتكوا معا يف تلخيص ما تم : ك ن أطرح س ا  مةلال  ل، 

  .لذلك تسمى أنشطة امجالية أو تلخي ية. الدرستعلم  خ   

 

 

للجهاز اهلضمي، أو جمسم للكره ب نع لولة اع نية، او نموذ  وهي تلك االنشطة التي تتمةل يف تكليف الط ب 

 . وغلها م  االنشطة االخرى....االرضية

 

ك نشطة وهي تلك األنشطة التي تستهدف تنمية امليو  التخ  ية أو النوعية املختل ة لدى الط ب كل وفقا  ملا هيتم ب ، 

وتتألشى هذا النوع م  األنشطة .  لخ...، وكتابة الشعر والق ص، واخلطابةالدرامي والتمةيلالرسم والعزف املوسيقي، 

 .مع فلس ة الذكا ات املتعدده

 التمايديةاننشطة 

 

 اننشطة اإلثرائية

 

 اننشطة اخلتامية

 

 أو اليدوية اننشطة احلرفية

 

 اننشطة النوعية

 

 (06) إىل( 06)ق عمل ةقم اوةأتوجه إىل كتيب أوةاق العمل واشرتك مع زمالئك يف تنفيو  
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يف اعتبددداره عندددد  طدددي   املعلدددم أن يضدددعها أهدددم االعتبدددارات التدددي ينبغددديوالسددد ا  امن مدددا 

  .وتن يذ االنشطة التعليمية املختل ة

 
 

  نشطة يف ضو  االهداف التعليمية املراد  قيقهاأن يتم  طي  وتن يذ األالبد. 

 قدر اةمكان م  االنشطة لتى يمك  مقابلة ال روق ال ردية بني املتعلمني التنويع. 

 دون االقت ار  عىل جما  والد البد ان تغطي االنشطة املجاالت املختل ة ل هداف املعرفية والوعدانية واملهارية 

 قدر االمكانللط ب القضايا واملشك ت احلياتية البيئة ومراعاه ارتبا  االنشطة ب. 

 التنويع بني االنشطة ال ردية واجلألعية. 

 

 

هدم مكوندات املدنهج، فهدو عدز  ألدد أيمةل التقويم 

سدلوب العلمدي مد  العمليدة التعليميدة، واألمتكامل 

االو  الذي يكشف لنا عىل مدواط  القدوه والضدعف 

نظومددة املددنهج مبالعمليددة التعليميددة عامددة، واملرتبطددة 

وسديلة هامدة للتعدرف عدىل مددى  قد   فهدو .خاصة

 . املنشوده االهداف التعليمية

 ولكن ما املقصوس بالتقويم؟

 
 

 

قددددد خيلدددد  الددددبعض كةددددلا بددددني عدددددد مدددد  امل دددداهيم املرتبطددددة بعمليددددة التقددددويم مةددددل م هددددون  التقيدددديم، 

تدددر   (.التقدددويم، التقيددديم، القيددداس)، رغدددم ان هنددداك فدددروق واضدددحة بدددني هدددذه امل ددداهيم الة ثدددة والقيددداس

 . ما الفرق بينام؟

  :ت مل معي املوقف التايل لتدرك معي ال رق بينهم

 :اعتباةات ختطيط وتنفيو اننشطة التعليمية

 :التقويددددم: ثانيًا

 :مفاوم التقويم
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 ؟السابقةاملفاهيم الثالثة بني الوي ميكن أ  نستنتجه من املوقف السابق الفرق ما 

 

التي ل ل عليهدا الطالدب السداب  ب عدا عمليدة قيداس ملسدتوى   ديل ( مخسة)يمك  أن نشل  ىل الدرعة يف احلقيقة 

مخس مد  )ووعده الطالب  فاملعلم هنا قان بقياس مستوى. طو  شخص ما، أو وزن  تم قياسالطالب، بالضب  مةلأل ي

، أي يعد تقييم ملستوى   يل الطالب فهذا( متوس )ثم بعد ذلك أصدر لكم عىل مستوى   يل الطالب ب ن  (. عرش

يف مسدتوى  لدي  توعيت  بنقا  القوه والضعف رشاد املعلم بعد ذلك للطالب و أما .أصدار لكم عىل مستوى الطالب

باةضافة  ىل  اللغة العربية، و رشاده  ىل بعض املراعع التي يمك  أن تساعده يف مواعهة نقا  ضع   فإن ذلك  ب  يل

  .التقويميمةل  كل ما سب 
 

 :ميكن إجيازه فيما يلي لعلنا توصلنا معا لصوةة مبدئية عن الفرق بني املفاهيم الثالثة

  .معايل حمدده مت   عليهاقواعد و عملية وصف يش  ما وص ا كميا يف ضو  :  ىل القياسيشل م هون 

 .يرتقي اىل مرتبة الع   وت حيح املساررصد الواقع واصدار  لكم عىل اليش ، و ال :  ىل التقييمويشل م هون 

، فهو وسديلة  ددد مددى بق د التحسني والتطوير مواط  القوه والضعف  ع  الكشفعملية : فيق د ب  التقويمأما 

 .عملية تشخيص وع  لذا فهو يعد .  ق  االهداف التعليمية

  

لن رض ان معلم لغة عربية طبد  اختبدارا  يف مادتد  عدىل طد ب ال  دل ليتعدرف عدىل مسدتوى 

وعنددما (. عرشد)مد  الدرعدة الكليدة ( مخس)  يلهم، ول ل طالب م  ط ب  عىل الدرعة 

( متوسد )استلم ذلك الطالب ورقة اعابت  م ححة وعليها درعت ، ومكتوب بجوارها كلمدة 

فإن هذا الطالدب ذهدب ملقابلدة معلمد  ولداو  ان يتنداقح معد  لدو  . لت ف مستوى   يل 

درعت  باالختبار فان املعلم اخ ه بان  ضعيف يف كتابة التعبل، وقواعد النحو وحيتا  اىل ان يركز 

عىل دراستهأل، ومعاجلة نقا  الضعف  ا وأرشده   ىل  مراعع يمك  أن تساعده يف بشكل مكةف 

 .ذلك، ووأخ ه أيضا أن  قوي يف الب غة والن وص وحيتا  اىل تقوية هذه اجلوانب لدي 

 

!ولكن تر  ما األهمية الرتبوية لعملية التقويم؟  
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، وال تنحرصددد أ يتددد  فقددد  املهتمدددني  دددا  وأللقدددا مني عدددىل العمليدددة التعليميدددة بالنسدددبة يعتددد  التقدددويم مهدددأل 

عددددد مددد  اجلواندددب ت مدددل معدددي الشدددكل و ندددأل تتعددددد أ يتددد  لتشدددمل يف التعدددرف عدددىل مسدددتويات الطددد ب 

 :التايل لنتعرف عليها

 
 

 .واحدة من هوه األهمية بشيم من انجيازكل تعال معي لنتعرف على 

 

مسدتوى عىل مواصلة الدراسة والعمل واالعتهاد الن  يوفر هلدم تغذيدة راععدة واقعيدة عد   يعد التقويم لافز للت ميذ

قدراهتم، ومواعهة عوانب   يلهم، وعوانب القوه والضعف لدهيم مما يدفعهم  ىل حماولة تعزيز عوانب القوه، وتنمية 

 .الضعف م  أعل  سني مستوياهتم الدراسية داخل املدرسة

 
 

بندوالي الق دور والقدوه لديس فقد  يف مسدتوى الت ميدذ ذات ع قدة  توفر نتا ج التقويم معلومات وم اات هامدة

واملعوقدات  ، وهذا يساعد عىل  ديد العوامدل ككل املنهج املختل ةوجماالت نموهم املختل ة، بل يف مكونات منظومة 

التي يمك  م  خ هلا مواعهة وع   مةل  املناسبة  امل ثره عىل  قي  أهداف املنهج، وم  ثم  ديد االساليب والوسا ل

وهيلة لتحفيز 

 التالميو للدةاهة

وهيلة للتشخيص 

 والعالج

يساعد على 

 حتقيق األهداف

يساعد املعلم على 

 توجيه التالميو

وهيلة هامة 

 لتطوير املناج

 التقويمأهمية 

 والعملوهيلة لتحفيز التالميو على الدةاهة  . أ

 :للتشخيص والعالج والوقايةوهيلة  . ب
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ع  كي ية ت ادي مةل هذه هذه العوامل أو املعوقات  دف  قي  االهداف املنشوده، وهذا بالطبع بدوره يوفر لنا رؤية 

  .تقعاملستقبل والعمل عىل مواعهتها قبل ان املعوقات ب

 
 

تن ددب عمليددة التقددويم يف االسدداس عددىل تقددويم مدددى بلددول و قيدد  األهددداف التعليميددة املختل ددة للمددنهج، وبالتددايل 

معلومددات قيمددة لددو  نوعيددة األهددداف التددي  ققددا بال عددل بنجدداح، وتلددك التددي     تددوفر نتا جدد  وم ااتدد

اعده عددىل  قيدد  األهددداف لددذلك يعددد التقددويم وسدديلة هامددة للمسدد. تتحقدد  بعددد، ومدد  ثددم العمددل عددىل  قيقهددا

 .الرتبوية، وتوعي  العملية التعليمية

 

 يسددتطيع املعلددم اكتشدداف قدددرات واسددتعدادات وميددو  واجتاهددات ت ميددذه، ومراعدداه ال ددروق ال رديددة بيددنهم  الال 

التددي يف ضددو  نتا جهددا يددتمك  املعلددم مدد  توعيدد  ت ميددذه، ومسدداعدهتم  ىل تطددوير  مدد  خدد   عمليددة التقددويم

 .وتنمية قدراهتم و مكاناهتم

 

ديدددد أهدددم العوامدددل التدددي تعدددوق  قيددد  األهدددداف املنشدددوده للمدددنهج، طاملدددا تسددداعد عمليدددة التقدددويم عدددىل  

وندددوالي القدددوه والق دددور ببددداقي مكوندددات املدددنهج املختل دددة مةدددل طدددرق التددددريس، واألنشدددطة التعليميدددة، 

 منظومدددة تطدددوير وم دددادر الدددتعلم فإعدددا بدددذلك ترصدددد الواقدددع، و ددددد أهدددم مشدددك ت  ومددد  ثدددم البدددد  يف

 .م  عديد ااملنهج و ديةه

 

  

 

حتدددى تكدددو  عمليدددة    توجدددد بعددد  األهدددس ايامدددة الدددد ينبهدددي أ  تسدددتند إليادددا عمليدددة التقدددويم       

 :الشكل التالي لتتعرف علياامعي ، نحظ صاسقة

 أهس التقويم اجليد

 يساعد التقويم على حتقيق األهداف . ج
 

 :املعلم على تعرف تالميوه وحسن توجيااميساعد .س

 :ديثاايف تطوير املناهج وحتالتقويم  هميسا.هد 
 

 وما هي أهس أو معايري التقويم اجليد؟
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 .بشيم من انجياز األهسواحدة من هوه كل نتعرف على فيما يلي ه

 

، ألعددددا هددددي األسدددداس الددددذي يسددددتد  ليهددددا يددددرتب  التقددددويم ب هددددداف املددددنهج املنشددددوده أن  مدددد  ال ددددوري

وفلسددد ة املدددنهج عدددىل عواندددب بعينهدددا، وتدددرتب   ، لدددذا فددد  ي دددح أن ت كدددد أهددددافمجيعدددامكوندددات املدددنهج 

 .ف بد م  االتساق بني التقويم وأهداف املنهج. عملية التقويم بجوانب أخرى خمتل ة

 

التوصددددل هدددي التدددي تددددتم باسدددتمرار عدددىل مدددددار العدددان الددددرايس لتددددى يمكنندددا  احلقيقيددددة التقدددويمعمليدددة 

وبالتددددايل ، وتشددددخيص نقددددا  القددددوه والضددددعف لدددددهيم عدددد  مسددددتويات الت ميددددذ لنتددددا ج صددددادقة ودقيقددددة

أمدددا عمليدددة التقدددويم الشدددا عة يف نظدددان . اختيدددار أنسدددب الطدددرق والوسدددا ل ملواعهدددة نقدددا  الضدددعف لددددهيم

يف صدددوره جمموعدددة مددد  االمتحاندددات ي دهيدددا الطددد ب فددد   التدددي جتدددري يف عايدددة العدددان الددددرايستعليمندددا 

 .يمك  أن نسميها عملية تقويم و نأل هي عملية قياس الصدار لكم عىل مستوى الط ب فق 

 

أهس 

 التقويم

انةتباط 

 باألهداف

 انهتمراةية

 الشمول
التقنني 

 العلمي

التعاو  يف 

 التنفيو

 :باألهداف الرتبوية ينبهي أ  يرتبط التقويم  . أ

 :ينبهي أ  يكو  التقويم مستمرا . ب
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يق دددد بالشدددمو  هندددا أال تقترصددد عمليدددة التقدددويم عدددىل مكدددون والدددد مددد  مكوندددات املدددنهج، بدددل يشدددمل 

انيدددة دسدددوا  املعرفيدددة أو الوع املدددنهج أهددددافمكوندددات هدددذه املنظومدددة مددد  ناليدددة، وأن يشدددمل مجيدددع مجيدددع 

 .األخرأو املهارية دون االقت ار عىل عانب والد منها عىل لساب 

 

، أي تتسددددم بددددأل ةعلميدددد أسددددسالتقددددويم عددددىل األدوات املسددددتخدمة يف بنددددى ت  أن يق ددددد بددددالتقنني العلمددددي 

 :ييل

 مددد  اليشددد  الدددذي وضدددعا  بالتحديددددتوصدددف أدوات التقدددويم ب عدددا صدددادقة عنددددما تقددديس  :الصددددق

: األوىل: وهنددددداك طدددددريقتني لتحقيددددد  معيدددددار ال ددددددق. بعوامدددددل أخدددددرىدون أن تتددددد ثر  قياسددددد أعدددددل 

عدددددىل (  لدددددخ...كاالختبدددددار، بطاقدددددة امل لظدددددة، مقيددددداس اجتاهدددددات)تتمةدددددل يف عدددددرض أداه التقدددددويم 

السددددتط ع رأهيددددم لددددو  األداه وتعددددديلها يف ضددددو  جمموعددددة مدددد  اخلدددد ا  واملتخ  ددددني يف املجددددا  

تتمةدددددل يف قيددددداس صددددددق األداه مددددد  خددددد   اسدددددتخدان أسددددداليب  :والطرقدددددة الةانيدددددة. هدددددذه األرا 

 .ال ا ية متخ  ة يف قياس صدق األداه

 يق دددد بددد  أن تعطيندددا أدوات التقدددويم نتدددا ج ثابتدددة تقريبدددا يف لالدددة  عددداده تطبيقهدددا أكةدددر مددد   :الثبدددات

 .عىل الط بمره 

 ان تتسدددم م دددردات أداه ويق دددد بددد  (. عامدددل التمييدددزم  )يسدددمى يف جمدددا  القيددداس والتقدددويم بدددد :التمييدددز

عامددددل  ييددددز مرت ددددع، أي يكددددون لدددد  قدددددره عاليددددة عددددىل التمييددددز التقددددويم ب بددددني املسددددتويات املختل ددددة م 

 .، وهناك أساليب ال ا ية خمتل ة لتحقي  ذلكللط ب

 

 

كدددداملعلم، مدددد  األفضددددل أن يشددددرتك يف عمليددددة التقددددويم أفددددراد عديدددددون يف    ددددات أو جمدددداالت خمتل ددددة 

 .واملدير، وويل األمر، بل والت ميذ أن سهم

 

 :بالشمول التقويمعملية ينبهي أ  يكو   . ج

 :تكو  عملية التقويم مقننة علميةينبهي أ   . س

 :عملية تعاونيةكو  التقويم يينبهي أ  . س

 (06) إىل( 06)ق عمل ةقم اوةأتوجه إىل كتيب أوةاق العمل واشرتك مع زمالئك يف تنفيو  
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 (.النها ي)التقويم املبد ي، والتقويم البنا ي، والتقويم اخلتامي :  ذ تشملتتعدد  األنواع املختل ة للتقويم، 

 

 يعدد بمةابدة  ليدل اللتياعدات الدارسدنيو، وهو ذلك النوع مد  التقدويم الدذي يدتم غالبدا قبدل بدايدة عمليدة الدتعلم
Need Assessment . التعدددرف عدددىل التياعدددات ومسدددتويات الت ميدددذ منددد  يف الر يشددد ويتمةدددل اهلددددف

بددأل يقابددل  البددد  يف بنددا  املددنهج بمكوناتدد  املختل ددةلتددى يمكدد  يف ضددو ها  ديددد أهددداف الددتعلم ومدد  ثددم  القبليددة

 .االلتياعات التي كش ا عن  نتا ج التقويم املبد ي

 

، ومراقبددة تعلددم منددذ بدددايتها يف مجيددع عوانبهددا  خطددوه بخطددوه التقددويم عمليددة الددتعلمي ددالب هددذا النددوع مدد  

وذلددك مدد  خدد   تطبيدد  االختبددارات الشدد وية والكتابيددة والعمليددة  الت ميددذ باسددتمرار عددىل مدددار العددان الدددرايس

ألندد  يبنددي وي كددون صددوره لقيقيددة عدد  مسددتوى التلميددذ  لددذلك سددمي بالبنددا ي أو التكددويني. اليوميددة بشددكل مسددتمر

  .منذ بداية عملية التعلم ولتى عايتها

  

لدذلك فهدو ي ددر لكدم عدا ي عدان  ، يف عايدة العمليدة التعليميدةمدره والدده هو ذلك النوع م  التقدويم الدذي يدتم 

 .دراست  للمنهجعاية  يفعىل مستوى التلميذ 

 

 

 

عدددىل تقدددويم اجلاندددب املعدددريف  يق دددد بددد  االقت دددارتقدددويم املدددتعلم هنددداك اعتقددداد لددددى بعدددض الرتبدددويني أن 

بتقدددويم لديددد ، ولكددد  مةدددل هدددذا االعتقددداد غدددل صدددحيح، ألن عمليدددة تقدددويم املدددتعلم تتعلددد  والتح دددييل 

تأمدددل معدددي الشدددكل التدددالي لنتعدددرف لدددانت تقدددويم املدددتعلم،          .املدددتعلم معرفيدددا ووعددددانيا ومهاريدددا

 :وأهاليب كل مناا

 :أمناط التقويم

 :Initial Evaluationالتقويم املبدئي 

 :Summative Evaluation الناائيالتقويم 

 :Formative Evaluation (التكويين)البنائي التقويم 

 :لانت تقويم املتعلم

 (06) إىل( 06)ق عمل ةقم اوةأتوجه إىل كتيب أوةاق العمل واشرتك مع زمالئك يف تنفيو  
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وال  .بعد دراست  لدروس املدنهجيق د ب  تقويم ما تعلم  التلميذ م  معارف ومعلومات ولقا   وم اهيم ونظريات 

يتجاوز ذلك  ىل قياس املستويات املختل ة عىل تقويم ل ظ وتذكر التلميذ للجوانب السابقة، و نأل ذلك االقت ار يعني 

وم  أهم األساليب املستخدمة يف قياس اجلانب . ال هم، والتطبي ، والتحليل، والرتكيب، والتقويماملتمةلة يف األخرى 

 .تعا  معي لنتعرف عىل ك  النوعني. املعريف، االختبارات املقالية واملوضوعية
 

 :انختباةات املقالية - أ
 

وت دبف االختبدارات . ا تطدرح عليد م  املتعلم أن  يب عىل س ا  أو مشكلة م هي نوع م  االختبارات التي تتطلب

 :املقالية  ىل

 اجلانب الوجداني

 

 اجلانب املااةي

 

 اجلانب املعريف

 

 اختباةات
 مقالية

 

 اختباةات

 موضوعية

 

 

مقاييس 

التقدير 

 املتدةجة
 

 

انختباةات 

 العملية

مقياس 

التقدير 

 الواتي

اختباةات 

 املواقف

ةاملوضوعي  

 لانت تقويم املتعلم

صواب ال

طأاخلو  
من انختياة 

 متعدس
 اإلكمال

 
 املزاوجة

 :املعرفدددددي اجلانبتقويم 
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 عىل الس ا  املطروح بكلمة او مجلدة وتتمةل يف استجابة املتعلم   :(املقا  الق ل)  البسي   االستجابة  انتا   اسئلة

 .العلمي، أو احلقا   العلمية نمعرفة امل طلحات، او امل هو: ، وهي مةلق له

 

 

  بعده مجدل او فقدرات قدد استجابة املتعلم عىل الس ا  املطلوب يتمةل يف  (:املقا  الطويل)انتا  االستجابة املركب

  .ص حة والده أو أكةرت ل  ىل 

 

 
 

 ما أهم مزايا وعيوب انختباةات املقالية؟ولكن تر  

 

 

 

 

هلبيات اختباةات  

 املقال

تتسم بالوتية يف  

 التصحيح

تتأثر باحلفظ 

وعدم وضوح 

 الصياغة

تستهرق وقت يف  

 التصحيح

قد تركزعلى  

جوانب معينة من 

 املناج سو  غريها

مزايا اختباةات 

 املقال

إتاحة احلرية  

للتعبري عن  

 األفكاة

تقيس القدةة على  

 تنظيم األفكاة

 هالة اإلعداس

تقيس القدةة على  

 التفكري انبداعي

العربية؟ أو أذكر املقصوس بالعوملة؟متى أهست جامعة الدول : مثال  

 فسر  العالقة بني الزياسة السكانية وانتشاة ظاهرة البطالة يف مصر؟: مثال

 (67) إىل( 66)ق عمل ةقم اوةأتوجه إىل كتيب أوةاق العمل واشرتك مع زمالئك يف تنفيو  
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 :اعتباةات إعداس األهئلة املقالية
 

 . عداد عدو  مواص ات دقي  يوضع األسئلة يف ضو   

 .الت كلتنويع األسئلة كي تقيس املستويات املختل ة م   

 .االهتألن بس مة اللغة ووضوح ال ياغة ودقتها 

 .جتنب العبارات املشتتة و ديد املطلوب بدقة 

 .قدرات الط ب العقليةارتبا  األألسئلة ب 

 .، وعدن االقت ار عىل عز  دون امخرشمو  أعزا  املاده الدراسية 

 .وضع معايل أو نقا  العابات الط ب 

 .مستويات الط ب املختل ةتنويع األسئلة لتناسب  
 

 :انختباةات املوضوعية - ب

هدددي ندددوع مددد  االختبدددارات التدددي تتطلدددب مددد  الطالدددب احلكدددم عدددىل صدددحة او خطددد  عبددداره مدددا، أو اختيدددار 

وسدددميا باملوضدددوعية . اعابدددة صدددحيحة مددد  بدددني عدددده اعابدددات متالدددة لددد ، او اكدددأل  مجلدددة مدددا بدددأل يناسدددبها

 :وم  أنواعها املختل ة ما ييل .لت حيحعدن التحيز يف ااملوضوعية والعا تتسم ب

 

 

  بني اهم االعتبارات وم. وهي نوع م  األسئلة تتطلب م  التلميذ  ديد مدى صحة أو خط  عباره ما، مع تعليل اعابت 

 :التي  ينبغي مراعاهتا عند صياغة هذا النوع م  األسئلة ما ييل

 

 

 

 

 

 

 

  ان تركز ال قره عىل فكره والده فق. 

 صياغة ال قره بلغة واضحة ودقيقة. 

 لخ..دا أل، كل، غالبا، نادرا: االبتعاد ع  استخدان الكلألت التي تولي باالعابة مةل . 

 االبتعاد ع  النقل احلريف م  الكتاب. 

  (.ما أمك )االبتعاد ع  استخدان الن ي 

  عدن استخدان الن ي املزدو.  

   يف مجيع األسئلة ان يكون طو  ال قرات متساو. 

 عدن اتباع ترتيب معني لألسئلة ال حيحة واخلاطئة لتى ال تساعد املتعلم عىل  مني االعابة. 
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خيتار  أنطلب م  التلميذ الس ا ، وبدا ل مناسبة ل عابة ع  هذا الس ا ، وي   تتكون م  مت  هي نوع م  األسئلة

وم  بني االعتبارات التي  ينبغي مراعاهتا  .املعطاه ل  يف كل س ا  م  األسئلة البدا لاةعابة األنسب أو األصح م  بني 

 :عند صياغة هذا النوع م  األسئلة ما ييل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  أن تكون ال قره دقيقة ، واضحة ال ياغةينبغي.  

 اعابة صحيحة والده فق   ينبغي أن يكون لل قره. 

  عدن اعطا  م اات ل عابة ال حيحة. 

  ان تشتمل ال قره عىل فكره والده فق. 

 اعابة فقره اخرىاعابة فقره عىل  ال تعتمد أ. 

 االبتعاد ع  املعلومات املشتتة التي ال داع هلا. 

  صيغة س ا  مباا أو مجلة خ ية ناق ة يفكتابة ال قره. 

  الس ا  عىل معظم البيانات ال زمة للس ا  أن يشتمل مت. 

 عدن استخدان الن ي اال اذا كان رضوريا.  

 تساوي طو  البدا ل. 

 الخ...كل ما ذكر صحيح، ال يش  مما ذكر، :  االبتعاد ع  استخدان الكلألت. 

  الس ا  مت  يف وردتاستخدان كلألت يف البدا ل  االبتعاد ع. 

   بدا ل4ي ضل أال يستخدن أقل م. 

 توزيع االعابات ال حيحة بشكل عشوا ي. 

 

 

. تعترب القاهرة عاصمة مجهورية مصر العربية، وأكرب مدينة مصرية من حيث عدد السكان واملساحة 

ةكييرة الرتكيي  علي    )صيياةة هي ا السي ال خيياط  ألنين يتثيمن أك يير ةكيرة واحيدة و  ييراع  يير          

 (.واحدة

صيياةة هي ا السي ال    . ال تتحول ورقة عباد الشمس إىل اللون األمحير إاا   يوضيع عليهيا سيائي محثيي      

 (.عدم استخدام النفي امل دوج)خاط  ألنن يتثمن نفي م دوج و  يراع  ر  

 .صياةة ه ا الس ال خاط  ألنن ةري دقيق الصياةة. إمنا تعترب حرب أكتوبر حرب نفسية بي عسكرية 

 

 

 

 

 

 ةن تراعي انعتباةات السابق خاطئة أمثلة
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 كألل  يف ضو  ما درس م  دروس  ي طلب م  التلميذا فرال بسيطة التكوي ، ت ال يف مجلة م يده  هي نوعية م  االسئلة 

 :وم  اعتبارات صياغة هذه األسئلة ما ييل. املنهج

 

  

 

 

 

 

 

 

 أن تكون العبارات ق له قدر االمكان. 

  االعابةكلألت تولي بعدن ذكر. 

 معرفة اساسية  أن يمةل ال رال. 

  عىل األكةر 2أن يكون عدد ال راغات. 

 أن يكون ال رال يف عاية ال قره وليس يف أوهلا. 

 االبتعاد ع  االقتباس احلريف م  الكتاب. 

   قدر اةمكان ان يكون طو  ال راغات متساو. 

 أن تكون العباره واضحة ودقيقة ال ياغة. 

 

 

 

 ةيها مصر عل  اسرائيي يوم توقعت احلرب االخرية اليت انتصر........ 

 ال  يء مما سبق -ال امن من نوةمرب        د -العا ر من رمثان        ج -السادس من أكتوبر      ب - أ
 (.صياةة ه ا الس ال خاط  النن يتثمن أك ر من اجابة صحيحة، واستخدم بديي ال  يء مما سبق )

 

  الثمري قوة كامنة داخي........ 

 األ خاص األقوياء                -ج            ن واإلنسان        احليوا -ب                   اإلنسان           - أ

صياةة ه ا الس ال خاط  الن ليس هناك تساوي يف طول البدائي، و بن ثالث بدائي ةقط، وبن اجابتيان  )

 (."أ، ج"صحيحتان هما 

 

 ةن تراعي انعتباةات السابق خاطئة  أمثلة
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عمودي  متوازيني حيتوي كل منهأل لت ميذ يف مرالل التعليم االوىل، وهي تتكون م  هي نوع م  االسئلة التي تناسب ا

العنارص  التي يت لف منهدا العمدود األو   غلها، وتسمى ..عىل جمموعة م  العبارات أو الرموز أو الكلألت أو ال ور

وم  اعتبدارات  .امل ردات التي خيتار منها الطالب بالبدا ل االختيارية او االستجابةباملقدمات أو املةلات، بينأل تسمى 

 :صياغة هذه األسئلة ما ييل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العوملة......... استمرار الصراع بني الشرق والغرب يعترب. 

 

 (. ةري واضح الصياةةصياةة ه ا الس ال خاط  النن )

 

 ........  تنظيم تفكري اإلنسانيساعد عل. 
 

 (.الفراغ جاء يف بداية اجلملة صياةة ه ا الس ال خاط  الن)

  بني الدول التجارة واالقتصاد واالست مارحرية ............... يقصد بالعوملة 

 (.كلمات توجي باالجابةصياةة ه ا الس ال خاط  الن يتثمن )

  

 ةن تراعي انعتباةات السابق خاطئة  أمثلة

 أن تكون التعليألت واضحة يف بيان عملية الرب  بني القا متني. 

  االشاره اىل ما اذا كان البديل سيستخدن مره أو أكةر. 

 أن  توي القا متان عىل بيانات متجانسة. 

 أقل م  عدد االستجابات( املقدمات)ان يكون عدد ال قرات. 

 أن يكون طو  االستجابات اقرص م  طو  ال قرات. 

  ًابجديًا أو عددياً : حيس  ترتيب االستجابات ترتيبًا منطقيا. 

   ن س ال  حة يف ب أن يكون س ا  املطابقة كام. 
 

 (66) إىل( 67)ق عمل ةقم اوةأتوجه إىل كتيب أوةاق العمل واشرتك مع زمالئك يف تنفيو  
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 ولكن تر  ما أهم إجيابيات وهلبيات انختباةات املوضوعية؟

 

 
 

 

وم  أهم األساليب . بعد دراست  لدروس املنهجاملهارات والقدرات الن سحركية التي اكتسا ا املتعلم  يق د ب  تقويم 

 .تعا  معي لنتعرف عىل ك  النوعني. العملية ومقاييس التقدير، االختبارات املهارياملستخدمة يف قياس اجلانب 

 

 

أدا  مهددداره بعينهدددا بشدددكل فدددوري كددد ن أطلدددب مددد  وهدددي االختبدددارات التدددي ي طلدددب فيهدددا مددد  الطالدددب 

ت خدددذ  مةدددل هدددذه وقدددد . أدا  لركدددة رياضدددية معيندددة، أو تن يدددذ مهددداره يدويدددة مدددا عدددىل سدددبيل املةدددا  الطالدددب

هلبيات انختباةات 

 املوضوعية

 تتأثر بتخمني اإلجابة

صعبة الصياغة 

 واإلعداس

ن تقيس القدةة على  

اإلبداع وةبط وحتليل 

 األفكاة

مزايا انختباةات 

 املوضوعية

ن تتأثر بواتية املعلم 

 يف التصحيح

ن حتتاج لوقت كبري  

 يف اإلجابة عناا

تهطي أجزام كبرية 

 من سةوس  املناج

 :املااةي اجلانبتقويم 

 :العمليةانختباةات  - أ
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بطريقددددة بعددددض املهددددارات أو األدا ات أدا  عددددىل الطالددددب عددددرض ي    أناالختبددددارات شددددكل لخددددر يتمةددددل يف 

 .اتاملهارهذه    أدا    ديد مدى صحة أو خط    وي طلب من عملية

 

 

يف تقدددويم اجلاندددب املهددداري لددددى الطددد ب، وتتمةدددل فكرتددد  املسدددتخدمة هدددي والدددده مددد  أهدددم األسددداليب 

يف  ليددددل املهدددداره املطلددددوب قياسددددها لدددددى املددددتعلم  ىل أدا ات أو مهددددارات صددددغله فرعيددددة، ثددددم وضددددع 

عدددىل حي دددل بكدددل مهددداره فرعيدددة عدددىل لدددده،  املدددتعلم أمدددان كدددل مهددداره فرعيدددة بحيددد  يف لالدددة قيدددانتقددددير 

مددد  خددد   مجدددع التقدددديرات التدددي ل دددل حيسدددب درعدددة كليدددة للمدددتعلم  التقددددير املقابدددل هلدددا، ويف النهايدددة

 . لمهارات ال رعيةلعليها املتعلم نتيجة أدا   
 

 ؟Rubricsولكن ما هي خطوات إعداس مقياس التقدير املتدةجة 

 :ت مل معي الشكل التايل لنتعرف عىل خطوات  عداد مقياس التقدير املتدر 

 
 .ح ذلكيوضعملي لتوإليك مثال 

، اسددددتخدان امليكروسددددكوب املركددددبن ددددرتض أنددددك معلددددأل للعلددددون وتريددددد تقددددويم مهدددداره الطالددددب يف 

فإننددددا يمكدددد  أن وتطبيقدددد  عددددىل فحددددص عينددددة مدددد  لبيبددددات السددددكر، واخلددددي  القنطددددي وورقددددة النبددددات، 

 :السابقة كأل ييلن مم مقياس تقدير لقياس هذه املهاره وف  اخلطوات 

 

. 

حتديددد املادداةات 

الفرعيدددة الدددد  

ميكددددددددددددن 

مالحظتاا يدوه  

 .املااةة الكلية

. 

حتديد تقديرات 

ألسام كل ماداةة  

مددددن املادددداةات  

الفرعيددة الددد   

حتديدددها هددابقا 

 . .76-7من الدةجة 

حتديدددد الدددزمن 

الالزم ألسام كدل  

مادداةة فرعيددة،  

وتنظددديم هدددوه  

املااةات الفرعيدة  

 .يف جدول منظم

 :(أو بطاقات املالحظة) Rubrics ةمقاييس التقدير املتدةج - ب
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 :تقسيم هذه املهاره  ىل مهارات فرعية كأل ييل: أوالً 

 .تسمية أعزا  امليكروسكوب .1

 . داره القرص املعدين .2

 .العينية وتركيز املرلهالنظر بالعدسة  .3

 .وضع احية العينة يف املكان املناسب وتةبيتها .4

 . ريك الضاب  ملزيد م  الوضوح والرتكيز .5

 . ريك القرص املعدين للح و  عىل الشيئية الك ى .6

 .فحص عينة لبات السكر وتسجيل امل لظات .7

 .اخلي  القطني وتسجيل امل لظاتفحص عينة  .8

 .جيل امل لظاتفحص عينة ورقة البنات وتس .9

 .تنظيف املجهر ووضع  يف صندوق خاص .11
 

 .11-1 ديد تقدير لكل مهاره م  املهارات ال رعية السابقة م  : ثانيا

 :التايل دو اجليف  ذلك  ديد الزم  ال زن ألدا  كل مهاره فرعية، وتنظيم: ثالةا

 ............................./..................اهم التلميو

 .........................../...........................التاةيخ

 ............................/......................املدةهة

 ............................/......................الفصل

 التقدير املااةات الفرعية

 (1) .تسمية أعزا  امليكروسكوب .1

 (2) . داره القرص املعدين .2

 (3) .النظر بالعدسة العينية وتركيز املرله .3

 (4) .وضع احية العينة يف املكان املناسب وتةبيتها .4

 (5) . ريك الضاب  ملزيد م  الوضوح والرتكيز .5

 (6) . ريك القرص املعدين للح و  عىل الشيئية الك ى .6

 (7) .فحص عينة لبات السكر وتسجيل امل لظات .7

 (8) .القطني وتسجيل امل لظاتفحص عينة اخلي   .8

 (9) .فحص عينة ورقة البنات وتسجيل امل لظات .9

 (11) .تنظيف املجهر ووضع  يف صندوق خاص .11

 )......(                                                                                                       للطالب  اجملموع الكلي
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ومد  أهدم األسداليب املسدتخدمة يف قيداس اجلاندب . لدى املدتعلم والدوافع االجتاهات والقيم وامليو يق د ب  تقويم 

 .تعا  معي لنتعرف عىل ك  النوعني. املوضوعي القياسمقياس ليكرت، واختبارات  ،الوعداين

 

 

م  أكةر املقداييس رواعدا يف تقدويم اجلاندب الوعدداين، وتتسدم بسدهولة مقياس التقدير الذايت وف  طريقة ليكرت يعد 

امليو  املراد قياسها ببعض االجتاهات أو وتتمةل يف صياغة عدد م  العبارات ذات الع قة . الت ميم وبالدقة والشمو 

لدى ال رد، م حوبة بخمس استجابات ي طلب م  ال رد أن خيتار استجابة والده يعتقد أعا تع  ع  اجتاه  نحو كدل 

، غدل موافد ، غدل (أو مدرتدد) مواف  بشده، مواف ، حمايدد)م  العبارات املعطاه ل ، واالستجابات اخلمس هي  عباره

 (.مواف  بشده

 
 

 ؟وفق طريقة ليكرت وات إعداس مقياسولكن ما هي خط

 :مقياس وف  طريقة ليكرتت مل معي الشكل التايل لنتعرف عىل خطوات  عداد 

 
 

 :للتوضيحالتالي  ثالوإليك امل

يقون بذلك وفد  اخلطدوات ، فإن  يمك  أن وف  طريقة ليكرت االنجازنحو   قياس دافعية ط بيريد معلم  أنن رتض 

 :التالية

 .م هون الدافعية ل نجاز بدقة باعتبارها االجتاه املطلوب قياس   دف التوصل الهم ابعادها ديد : أوالً 

 :الوجداني اجلانبتقويم 

 :مقياس التقدير الواتي - أ
 

 ( 60)عمل ةقم  وةقةتوجه إىل كتيب أوةاق العمل واشرتك مع زمالئك يف تنفيو  



املتدةب كتيب املناهج وطرق التدةيددددس  

 

 
82 

الطموح، املةابره، التوع  املستقبيل، االتقان،  مدل :  ديد ابعاد او حماور الدافعية ل نجاز وليك  تتحدد فيأل ييل: ثانياً 

 .املسئولية

 .عد أو حمور م  هذه املحاور وتنظيم  يف اجلدو  التايل وف  طريقة ليكرتصياغة جمموعة م  العبارات لو  كل ب: ثالةا  

موافق  العبارة م
 بشدة

غير  محايد موافق
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .أضع لن ش أهداف صعبة املنا  وأسعى  ىل  قيقها 1

      .ألتمس أكةر م  وسيلة أو طريقة لبلول هديف املنشود 2

      .يف ليايت املستقبليةكةلا ما أفكر  3

      .أتطلع  ىل أدا  عميل يف أكمل صوره ممك  أن يكون عليها 4

      .ألرص عىل االلتزان باملواعيد املحدده للمهان املكلف  ا 5

كلأل لققا نجالا يف ت دية عمل ما دفعني لتحقي  نجاح أخر أك   6

 .من 

     

 يقلل م   رصاريفشيل يف  قي  اهلدف املنشود م  املحاولة األوىل  7

 .عىل  قيق 

     

      .ألرص عىل وضع أهداف أسعى لتحقيقها يف املستقبل 8

ألرص عىل االلتزان باملعايل والقواعد املحدده يف أدا  العمل الذي  9

 .أ كلف ب 

     

      .أدا  مهمة ماألتزن بأل  ت قا علي  مع امخري  عند  11
 

 .عرض العبارات السابقة عىل جمموعة م  اخل ا  واملتخ  ني الستط ع رأهيم فيها وتعديلها يف ضو  ذلك: رابعاً 

 . عداد ال وره النها ية ملقياس دافعية االنجاز بعد تعديل  يف ضو  ارا  اخل ا : خامسا

 ولكن كيف ميكن تصحيح مثل هوه املقاييس؟

 

 

 

وهي تلك العبارات التي )فإذا كانا العباره سلبية . درعاتكل عباره م  العبارات السابقة حيسب هلا مخس 

فإذا عا ت  عابت  بغل ( يف املةا  الساب   7مةل العباره رقم م  امل رتض ان  يب عنها املتعلم بغل مواف  بشده

واذا عدا ت ( 4)، و ذا عا ت اعابت  بغل موافد  حي دل عدىل الدرعدة (5)حي ل عىل الدرعة  بشده مواف  

لدو اعداب و ،(2)، أما  ذا عا ت اعابت  بمواف  حي دل عدىل الدرعدة (3)اعابت  بمحايد حي ل عىل الدرعة 

ت التي مد  تلك العبارا)والعكس صحيح بالنسبة للعبارات اال ابية  (.1)بمواف  بشده حي ل عىل الدرعة 

 (.امل رتض ان  يب عنها املتعلم بمواف  بشده
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املتعلم ذات الع قة باجتاهات أو ميو  حمددده، م دحوبة بد ربع  تتضم  هذه االختبارات عرض عدد م  املواقف عىل

بدا ل حمدده وي طلب م  الطالب اختيار البديل الذي يرى ان  يع  ع  موق   أو سدلوك  أو رأيد  جتداه كدل موقدف مد  

يف تقويم اجلانب ومةل هذه االختبارات شبية باالختبارات املوضوعية التي سب  وان  دثنا عنها  .املواقف املعروضة علي 

 .املعريف،  ال أن هذا النوع يتمركز يف املقان األو  عىل قياس اجتاهات وسلوكيات وميو  املتعلم
 

 

 

 

يتم  عداد اختبار القياس املوضوعي بن س الطريقة التي تعد  ا مقاييس االجتاه وف  طريقة ليكرت السابقة، ولك  بدال 

لو  هذه االبعاد م حوبة م  ان نقون يف اخلطوه الةانية باعداد عبارات لو  ابعاد االجتاه، نقون باعداد مواقف خمتل ة 

 .والد فق ب ربعة بدا ل خيتار منها املتعلم بديل 
 

 :وإليك املثال التالي للتوضيح

 

موضوعي،  مواقفراطية وقبو  امخر ع  طري  ت ميم اختبار مقن رتض أن معلم يريد قياس اجتاهات ط ب  نحو الدي

 : فإن  يمك  أن ي مم هذا االختبار عىل النحو التايل
 

القضايا محور النقاش بينكم، ويكون لديك وجهات  إحدىأراؤه حول  زميلك يطرحعندما  -(1)
من األسانيد والحجج المنطقية ما يدعمها، ويثبت خطأ وجهة  ولديكنظر، وأفكار تختلف عنه، 

 (اختر األنسب).........ون موقفك حينئذ؟فماذا يك. نظره

 . أترك الفرصة للزميل لطرح أفكاره كاملة عن الموضوع، ثم أطرح أفكاري .أ 
 .أن وجهة نظره غير سليمة، ولكن دون أن يالحظ اآلخرينأوضح له  .ب 

 .أقاطعه، وأطرح وجهات نظري والحجج المنطقية لها حتى أقنع بها الجميع .ج 
 .استمع ألفكار الزميل بعناية، وأحاول إثبات عدم صحتها أمام الزمالء .د 

 :اختباةات املواقف املوضوعية - ب
 

ولكن كيف ميكن إعداس اختباة املواقف 

 ؟املوضوعي

 

 (66)، ( 66)عمل ةقم  أوةاقتوجه إىل كتيب أوةاق العمل واشرتك مع زمالئك يف تنفيو  
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غالبًا ما يكون موقفك عندما يعبر أحد األفراد عن رأي، أو وجهة نظر تخالف وجهة نظرك  -(2)
 .............أو أفكارك حول قضية ما، واحدًا مما يلي

 .أتجاهل تماما جميع آراء هذا الفرد المختلفة مع آرائي .أ 
 .ليست على صواب أفكارهأتقبل ذلك حتى ال أحرجه، ولكن أبين له أن  .ب 

 .الضعف في آراء الزميل ألثبت عدم صحتهاأبرز نقاط  .ج 
 .وجهات نظره وأفكارهتدعم مبررات وأسانيد  إذا كانت لديهأتقبل ذلك  .د 

وأظهر ما بها من تناقضات مبررًا إنتقاده لك  القضايا، إحدىتجاه أفكارك إنتقد أحد األفراد  -(3)
 .(اختر األنسب)..................فماذا يكون موقفك حينئذ؟. باألدلة والبراهين المنطقية

 .ألوم هذا الشخص فال يصح أن ينتقدني مباشرة أمام الجميع .أ 
 .ها، وأحاول مناقشته فيوما ذكره من أسانيد منطقيةأتقبل نقده  .ب 

 .نظري طالما أنني على اقتناع بها، فهذا حقيأتمسك بوجهة  .ج 

 .أتقبل نقده، ولكني أنتظر حتى يعبر عن آراءه النتقدها كما فعل .د 
 

 

 ( 66)عمل ةقم  وةقةتوجه إىل كتيب أوةاق العمل واشرتك مع زمالئك يف تنفيو  


