
االختبارات والمقاييس

:ويمكن ان نعرف االختبار
اجراء منظم لقياس سمة ما من خالل عينة من السلوك 

اهم وسائل جمع المعلومات



اغراض االختبار

قياس تحصيل الطلبة وتقدمهم ووضعهم في الصف المناسب 
تويات الطلبة وتنشيط الدافعية والتشخيص  والتنبؤ والمراقبة وتحديد مس

واتخاذ القرارات المالئمة



شروط االختبار الجيد

الصدق 
شيء الصدق اي ان يقيس االختبار الوظيفة التي يرغب ان يقيسها وال يقيس

اخر بدال منه

تخدم الثبات يكون االختبار ثابتا اذ كان هناك تطابق في النتائج في كل مرة يس
فيها االختبار 

يين قدرة االختبار على التمييز بين الطلبة الممتازين والعاد: الفروق الفردية
والضعفاء

سهولة االستخدام  وضع تعليمات وطريقة اجرائه والزمن المحدد له



ارات انواع االختبارات  ويمكن تصنيف االختب
انواع3الى 

االختبارات
النفسية

االختبارات
االداء

االختبارات
يةالتحصيل



االختبارات التحصيلية / أوال

االختبارات التحريرية االختبارات الشفوية

اختبار المقال
اختبارات 
موضوعية

اختبار 
مقننة 

صواب 
مزاوجةداختيار متعدوخطا

وهو في االصل اختبار موضوعي تم حساب صدقه 
وثباته وتحديد الوقت المناسب ألجابه عليه



ختبارات االداء ا

اختبارات 
التي 
تعتمد 
على 
الورقة 
والقلم 

اختبار 

اختبارالتعرف
االداء 

الظاهري

اختبار 
عينة 
العمل 

مثال رسم خريطة 
جغرافية او رسم 

اجزاء نبات 

مثال القيام 
اعمال الدراسية
تحديد مواقع 
المدن الهامة 
على خريطة 

صماء

يركز على االجراء 
ب الصحيح مثال يطل
من الطالب 

المالكمة في الهواء 
امام مراه

حيث يقوم 
باداءالطالب 

مهمات عملية 
على انها مثال 
لإلداء المطلوب



االختبارات النفسية 

عد مصدرا رئيسا وتكشف عن ذكاء الطالب وقدراته وشخصيته ودرجة تكييفه االجتماعي كما ت
في الوقت للبيانات في يد االخصائي النفسي لتحديد الطريق ووضع الشخص المناسب

المناسب

اختبار ذكاء

ات  القدرات واالستعداداختبار 
كاختبار القدرة اللغوية

اختبار القيم واالتجاهاتاختبار الشخصية

اختبار الميول



اختبار الذكاء

اء للذكاء احدى اختبار للذكوكسلرمقياس 
ى يطبق على االطفال ويقسم   المقياس ال

قسمين

عملي ادائيلفظي

؟مثال في اي يوم عيد االستقاللمعلومات عامة 

والقطن مثال في اي وجه يتشابه الصوفمتشابهان 
؟

30مثال اذا كان ثمن البيضاستدالل حسابي 
البيضة الواحدة ؟فماثمن

مثال ما معنى كلمة فاسدمفردات 

لب اي عبارة عن شفرة سرية وتعطى للطا:رموز االرقام 
ويكتب اكبر عدد من الرموز

جمع االشياء و يعطى الطالب نموذج مقطع ويطلبتجميع
القطع مكون شكال كامل

المتاهات



االختبارات والمقاييس

اعداد 
م رؤى عبد الرزاق.ا


