
١٨٢

ــار مهمــة هنــاك نــواح  ــاء یجــب أخــذها بعــین االعتب عنــد بن
عنـد الحـدیث عـن إضافة إلى تلك التي ذكرناها االختبارات، 

.الفقرات وتقنیات كتابتهاإعداد 
األســئلة إخــراج االختبــار وتطبیقــه یجــب أخــذ مرحلتــي ففــي 

:التالیة بعین االعتبار
كیــف یجــب تنظــیم األنــواع المختلفــة مــن الفقــرات فــي ١.

االختبار؟
كیــف یــتم تنظــیم األنــواع المختلفــة ضــمن شــكل معــین ٢.

من أشكال الفقرات؟
؟إخراج االختباركیف یجب ٣.
هل یجب تشجیع التالمیذ على حل كل فقرات االختبار ٤.

حتى تلك التي ال یعرفونها تمامًا؟
ما أنواع اإلرشادات التي یجب أن تعطى للطالب؟٥.
هل یجـب علـى الطلبـة تسـجیل إجابـاتهم مباشـرة علـى ٦.

ورقة األسئلة، أم على ورقة منفصلة لإلجابة تستخدم 
لالختبارات الموضوعیة؟

 إخراج وتطبيق وتصحيح االختبار -٦

إخراج االختبار ٦-١

 تطبيق االختبار ٦-٢

 تصحيح االختبار ٦-٣



١٨٣

إخراج االختبار ٦-١

مدخل

 ترتيب فقرات االختبار

 طباعة االختبار

 كتابة تعليمات االختبار



١٨٤

 مدخل

 أسئلة كتابة على والعالي الثانوي التعلیم مرحلتي في وبخاصة المعلمین بعض درج

 

 
 

 
 

 أسئلة كتابة على والعالي الثانوي التعلیم مرحلتي في وبخاصة المعلمین بعض درج•
  .علیها لإلجابة الطالب ودعوة السبورة، على المقال امتحانات

:منها ألسباب سلیمة غیر ممارسة تربویة نظر وجهة من تعتبر الممارسات هذه ومثل•
 یسمح ال واحدة ساعة أو واحدة حصة كان إذا وبخاصة االمتحان وقت إن١.

. متعددة تكون قد التي األسئلة كتابة في بإضاعته
 وقد السؤال، لقراءة السبورة إلى النظر إلى وآخر حین بین مضطر الطالب أن٢.

 باإلضافة للوقت مضیع العملیتین وكال .اإلجابة ورقة في األسئلة نقل إلى یضطر
.خاطئا فهما األسئلة فهم في تتسبب قد التي النقل أخطاء من ینتج قد ما إلى

 عدد كان مهما الطالب على وتوزیعها األسئلة بطباعة المعلم یقوم أن یقترح ولذلك•
 هذا . السبورة على األسئلة كتابة آثار من ذكر ما یتفادى وحتى محدودا، األسئلة
  .المقال ألسئلة بالنسبة



١٨٥

 یجعل بشكل األسئلة ورقة إعداد من فالبد المختلفة بأنواعها الموضوعیة لألسئلة بالنسبة أما• یجعل بشكل األسئلة ورقة إعداد من فالبد المختلفة بأنواعها الموضوعیة لألسئلة بالنسبة أما
  تنظیم سوء من النفور أو االرتباك ینتابهم أن دون األسئلة عن اإلجابة على یقبلون الطالب
.الورقة

 األكمل الوجه على االختبار ألداء ممكنة فرصة أقصي متعلم كل إعطاء هذا من والغرض •
.خارجیة معوقات أي دون

 األمور من كثیرا أن یبدو وقد .االختباریة األسئلة ورقة إعداد خطوات یلي فیما نناقش وسوف•
  .ومعروفة وواضحة بدهیة أمور نذكرها سوف التي

 المدارس من كثیر تضعها التي األسئلة أوراق في وازدحام تنظیم سوء من یحدث ما أن إال•
.خاصة أهمیة الموضوع هذا نعطي یجعلنا بأن كاف مراحلها اختالف على

 یؤثر مما االختیار في الطالب أداء على بالتأثیر كفیل األسئلة ورقة تنظیم سوء أن ذلك•
 لن الطالب علیها یحصل التي الدرجة أن هذا ومعنى وثباته، االختبار صدق على بالتالي
.الفعلیة لقدراته ممثلة تكون

 مدخل



١٨٦

 ترتيب فقرات االختبار
 أن يكون السؤال واضحًا التوجيه العام عند إخراج االختبار يؤكد على أهمية  أن يكون السؤال واضحًا التوجيه العام عند إخراج االختبار يؤكد على أهمية 

 قدر إلمكان
 الطرق التي تساعد على حتقيق هذا الوضوح ترتيب مفردات االختبار إحدى  الطرق التي تساعد على حتقيق هذا الوضوح ترتيب مفردات االختبار إحدى 
األسـئلة وذلك ألن جتميـع يقوم املعلم بتجميع مفردات كل نوع معا، حبيث 

:على هذا النحو له مزايا مهمة منها
يسهل على الطالب االحتفاظ بتهيؤ عقلي واحد داخل كل نـوع بـدالً مـن ١.

تغيري هذا التهيؤ مع كل سؤال، ألن التغيري املستمر يف التهيؤ العقلـي 
.قد يسبب االرتباك هلم

قد ال ينتبه الطالب األصغر سنًا إىل أن التعليمات األوىل لالختبار تنطبـق ٢.
.على مجيع املفردات مما يؤدي إىل ارتباكهم إذا تغري نوع األسئلة فجأة

.جتعل األمر سهالً عال املعلم عند تصحيح االختبار وتقدير درجاته٣.



١٨٧

 ترتيب فقرات االختبار

األفضــل ان تقــدم أنــواع األســئلة املختلفــة يف تنظــيم معــني لــذا مــن  األفضــل ان تقــدم أنــواع األســئلة املختلفــة يف تنظــيم معــني لــذا مــن •
لإلجابة عـن األسـئلة تعقد النشاط العقلي الالزم يتناسب مع مستوى 

 . إىل املعقدمن البسيط ينتقل هذا النشاط حبيث 
التايل ألنواع األسئلة وذلك يف حالة استخدام أكثر مـن ويقرتح الرتتيب •

:االختبارنوع واحد يف 
 .أسئلة الصواب واخلطأ١.
.املزاوجةأسئلة ٢.
 . أسئلة اإلكمال أو اإلجابات القصرية٣.
.االختيار من متعددأسئلة ٤.
.أسئلة املقال٥.
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 ترتيب فقرات االختبار

 واضحاً  فيها واخلط منظمة األسئلة ورقة تكون أن جيب• واضحاً  فيها واخلط منظمة األسئلة ورقة تكون أن جيب
 .ومرتباً 

 شكلها يبدو حىت باألسئلة الورقة ازدحام عدم مراعاة جيب•
   .عليها اإلقبال على الطالب يساعد مما للعني، مرحياً 

 توضع أن جيب االختبار يف اخلرائط أو الرسوم استخدمت إذا•
   .بعده وليس مباشرة السؤال قبل

 نظاماً  توزيعها يتبع حبيث اإلجابات مواقع ترتيب جيب•
 توزيعاً  وزعت لو احلال هو كما معيناً  منطاً  تتبع وال عشوائياً 

.يدوياً 



١٨٩

 كتابة تعليمات االختبار
 اإلمكان قدر وخمتصرة واضحة االختبار تعليمات تكون أن جيب• اإلمكان قدر وخمتصرة واضحة االختبار تعليمات تكون أن جيب

 والوقت .اإلجابات تسجيل وطريقة الطالب من املطلوب بوضوح تبني أن•
 زمن قسم لكل كان إن االختبار أقسام من قسم كل على لإلجابة احملدد
 .حمدد

 .االختبار يف مفردة كل درجة حتدد أن جيب•
 التعليمات حتذر أن جيب التخمني أثر من تصحيح هناك كان وإذا•

 .التخمني من الطالب
 اإلجابة من الطالب يتمكن حبيث الوضوح من التعليمات تكون أن جيب•

 األطفال باستثناء وذلك املعلم، من مساعدة دون االختبار أسئلة على
 .التعليمات عليهم يقرأ أن املعلم من حيتاجون الذين الصغار
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 كتابة تعليمات االختبار

 :االختبار تعليمات إعداد عند يلي ما مراعاة جيب عام وبشكل• :االختبار تعليمات إعداد عند يلي ما مراعاة جيب عام وبشكل
 .به خاصة تعليمات األسئلة أنواع من نوع لكل يكون أن١.

 ورقة أول يف توضع التي العامة التعليمات إىل فباإلضافة
 نوع كل تسبق خاصة إضافية تعليمات إعطاء من البد األسئلة

 تتطلب التي لألسئلة بالنسبة وجيب .األسئلة أنواع من
 احلل خطوات كانت إذا ما للطالب حيدد أن حسابية عمليات
 .ال أم مطلوبة

 وذلك املوضوعية األسئلة على اإلجابة لطريقة أمثلة تعطي أن٢.
 كيف الطالب يرى حىت وذلك .االبتدائية للمرحلة بالنسبة
 .األسئلة على جييب
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 كتابة تعليمات االختبار

 اختبار يف هلم يبني وان .الدرجات تقدير كيفية التعليمات تبني أن.٣ اختبار يف هلم يبني وان .الدرجات تقدير كيفية التعليمات تبني أن.٣
 النحوية لألخطاء كان ما إذا األجنبية اللغة أو العربية اللغة يف اإلنشاء

 اختبار ويف .اجلزء هذا حتديد مع املوضوع درجة من جزء واخلط واإلمالئية
 حىت الدرجة من جزء احلل خلطوات كان إذا ما حيدد أن جيب الرياضيات

 متكن األمور هذه مثل ومعرفة .الصحيحة اإلجابة إىل الطالب يصل مل ولو
 على اإلجابة عند اعتباره يف ووضعها هلا نفسه تهيئة من الطالب
 .االختبار

 يف الصفوف جلميع بالنسبة األسئلة ورقة يف التعليمات تكون أن جيب.٤
 للصفني مرتفع بصوت قراءتها جيب ذلك إىل وباإلضافة .املراحل مجيع
 للفئات أيضاً  التعليمات قراءة وجيب .األقل على االبتدائي والثاني األول

 يعانون من أو التعلم وبطيئي عقلياً  املتخلفني مثل األطفال من اخلاصة
 .القراءة يف صعوبات



١٩٢

 كتابة تعليمات االختبار

 األسئلة ورقة على اإلجابة تسجيل يتم وهل االختبار، على اإلجابة كيفية التعليمات حتدد أن.٥.٥
 جيب وهنا منفصلة؟ إجابة ورقة هناك هل أم لإلجابة، احملدد املكان هو ما احلالة هذه ويف مباشرة؟
 اإلجابة عل الدال احلرف على عالمة وضع مثل اإلجابة، تسجيل كيفية عن واضحة تعليمات إعطاء

 .الصحيحة
 :أهمها عوامل عدة على منفصلة ورقة استخدام ويتوقف

 وذلك منفصلة، ورقة يف اإلجابات تسجيل الصعب من يكون قد االبتدائية املرحلة ففي الطالب، عمر. أ
 ولذلك .بسهولة اإلجابة وورقة األسئلة ورقة بني االنتقال على الصغرية السن يف الطالب قدرة لعدم
 .األسئلة ورقة نفس على الطالب جييب أن احلالة هذه يف يفضل

  األسئلة ورقة نفس على اإلجابة تكون أن يفضل اإلكمال الختبار فبالنسبة نفسه، االختبار طبيعة. ب
 فيها األمر  حيتاج التي للمسائل بالنسبة وذلك الرياضيات يف أيضا الطريقة هذه إتباع يفضل كما
 أكرب دقة على تساعد املنفصلة اإلجابة ورقة إن عام بشكل القول ميكن انه إال .احلل خطوات بيان إىل
 أكثر األسئلة ورقة استخدام على تساعد كما .لالختبار أكرب ثبات على واحلصول الدرجات تقدير يف
 .أعالها يف اإلجابة تعليمات تكتب وان خاص، بشكل املنفصلة اإلجابة ورقة تنظم أن وجيب .مرة من
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 كتابة تعليمات االختبار
عامة الختبار اختيار من متعددإرشادات ) مثال( عامة الختبار اختيار من متعددإرشادات ) مثال(

:العامةالتوجيهات 
أن تقرأ، وتفهم، وتنفذ اإلرشادات التالية، وبمـا أن ورقـة إجابتـك سـوف تصـحح باسـتخدام آلـة التصـحيح، فمـن الضـروري للغايـة كتيب األسئلة قبل ال تفتح  

.أن تظلل بوضوح في ورقة إجابتك كامل الدائرة وبشكل صحيح لكي تتجنب األخطاء في الدرجات التي سوف تأخذها
:اإلرشادات اخلاصة

سـؤال مـن نـوع االختيـار مـن متعـدد، خصـص لكـل منهـا درجـة واحـدة، ليصـبح بـذلك عـدد الـدرجات ) ٦٠(يتكون اختبار نهاية الفصل الذي بين يديك من 
أقــرأ كــل ســؤال مــن األســئلة بعنايــة مــن أجــل تحديــد الخيــار الــذي . لــديك ســاعة ونصــف فقــط إلكمــال االختبــار. درجــة) ٦٠(المخصصــة لكامــل االختبــار 

.يكمل الجملة بشكل أمثل أو يجيب عن السؤال
.اسمك، ورقمك الجامعي، ورقم الشعبة، ورقم نموذج األسئلة: في ورقة إجابتك، اكتب في الفراغات المناسبة١.
.أعتن عناية قصوى بتظليل الدائرة المطابقة لإلجابة التي اخترتها في ورقة اإلجابة فقط، وال تكتب على كتيب األسئلة ٢.
.أحرص على تغطية اإلجابات التي قمت بتظليلها في ورقة إجابتك وإبعادها عن األنظار طوال الوقت٣.
ألنك إذا ظللت أكثر من دائرة للسؤال الواحد، أو وضعت نقاط خاطئة في ورقة اإلجابة، أولم تـتمكن مـن محـو . ظلل دائرة واحدة فقط لكل سؤال٤.

.اإلجابة التي ال تريدها بشكل جيد، فلن تحتسب استجابتك لذلك السؤال، ولن تعطى درجة عليها
.الحظ أن لبعض الفقرات أربعة بدائل، بينما لفقرات أخرى خمسة بدائل، فتنبه لذلك٥.
حـاول اإلجابـة علـى كـل الفقـرات، لكـن ال تخصـص وقتـاً طـويالً جـداً . درجتك الكلية فـي االختبـار عبـارة عـن عـدد اإلجابـات الصـحيحة التـي تحرزهـا٦.

.لفقرة واحدة فقط
.حظاً سعيداً . هل لديك أي سؤال حول ما ينبغي عليك فعله، وكيفية ذلك؟ تستطيع اآلن أن تبدأ على بركة اهللا٧.

.صفحة تأكد من ذلك) ١٤(سؤًال في ) ٦٠(يتضمن هذا االختبار 
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 طباعة االختبار
ال جتعل االختبار سهالً على الطالب املمتحن فحسب، بـل بطباعة االختبار إن العناية 

                                                :

ال جتعل االختبار سهالً على الطالب املمتحن فحسب، بـل بطباعة االختبار إن العناية 
باالمتحـان، املمتحن والقـائم ولغرض مساعدة . وجتعل عملية التصحيح أكثر سهولة

):سابقاً ونعرف أن بعض النقاط قد ذكرت ( نقرتح املمارسات التالية 
:                                                تتـــــــزاحمالفقـــــــرات ألجـــــــل أن ال مســـــــافات بـــــــني أتـــــــرك ١.

يف فقرات االختبار من متعدد، تصبح قراءة املنت صعبة جدًا عندما يتداخل املنت 
وهلذا النوع من الفقرات، جيب وضع االختيارات بشـكل عمـودي . مع االختيارات

.حتت الفقرة وليس على شكل فقرات متبادلة
 .أجعل القائمتني يف صفحة واحدةاملزاوجة، متارين يف ٢.
يف فقرة املطابقة جيب أن تكون األرقـام : ترقيم مجيع الفقرات على التعاقبجيب ٣.

البـدائل بـاحلروف تـرقيم ويف أسئلة االختيار من متعدد، جيب . لقائمة االجابات
.وليس باألرقام
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 طباعة االختبار
علـى االجابـات التصحيح سـهالً إذا كانـت سيكون  ورقةاألسئلةيف االجابات سوف تسجل إذا كانت  علـى االجابـات التصحيح سـهالً إذا كانـت سيكون  ورقةاألسئلةيف االجابات سوف تسجل إذا كانت ٤.

، بغـض النظـر عـن نـوع )األمين أو األيسـر مـن الصـفحة(الفقرة املوضوعية مسجلة يف جانب واحد 
 .الفقرات املستخدمة

وفـر هـذه املسـائل، املرحلة االبتدائية، إذا كانت هنـاك حاجـة إىل مسـاحة للعمـل ألجـل حـل يف ٥.
العديد من االحتمـاالت للوقـع يف اخلطـأ ألن هناك . االسئلةوليس يف ورقة ورقة اإلجابة املساحة يف 

 .عند نقل اجلواب من مكان إىل آخر
 .، واضحة مقروءة ودقيقة)من أمثلة وما شابه(أن تكون مجيع املواد التفسريية جيب ٦.
وإذا كان باإلمكان، حاول أن تعطي االختبار للمراجعة . طباعتهاالختبار جيدًا وبعناية قبل أفحص ٧.

وإذا . ويفضل أن تكـون هـذه اجلهـة مدرسـًا يقـوم بتـدريس نفـس املـادة. من قبل جهة مستقلة
 .   ، جيب أن ننبه الطلبة إليها قبل البدء باالمتحانطباعة االختباروجدت أخطاء بعد 

جيـب أن ال يكتـب . يف االختبارات املقالية، جيب أن حيصل الطالب على نسـخة مـن االختبـارحىت ٨.
 .املدرسون األسئلة على السبورة
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االختبارتطبيق  ٦-٢

إدارة االختبار

 مراعاة النواحي النفسية

 اعتبارات أخرى



١٩٧

 إدارة االختبار

 كل جتعل التي الشروط بعض توفري على يعمل أن باالختبار القائم على جيب•
.وسعه يف ما بأفضل يقوم املمتحنني من طالب

 قدر مسرتخني الطلبة يكون أن جيب كما مرحية، الصفية البيئة تكون أن جيب•
 املدارس طالب درجات على قليل االختبار خالل املشتتات تأثري كان فإن .اإلمكان
  .كبرياً  الصغار األطفال على تأثريه فأن واجلامعات، الثانوية

 أو الغداء مثل ممتعة، بفعاليات الطلبة يتمتع عندما االختبار بإجراء تقوم ال•
   االستجمام أو الرياضية األلعاب

 يلي أو يسبق الذي اليوم يف أو مباشرة، طويلة عطلة بعد االختبار جتري ال أيضاً •
 .املباريات مثل مهمة فعاليات



١٩٨

 مراعاة النواحي النفسية

 بوضع يكونوا عندما جمهود أي يف أفضل أداء األفراد يؤدي ما عادة•
  .إجيابي وميل جيد نفسي

 .املمتحنني للطلبة إجيابي ذهني مناخ توفري املعلمني على جيب لذلك•
 كانوا إذا بوسعهم ما أفضل يفعلوا أن الناس يستطيع ال يثح

 .متزايد بشكل متواترين

 الطلبة بعض لدى النفسي الشد على تبعث ذاتها حبد واالختبارات•
 .لذلك االنتباه وجب لذا غريهم من أكثر



١٩٩

 اعتبارات أخرى

  قد اإلجابة أوراق وأن التوجيهات، فهموا قد الطلبة أن يتأكد أن املعلم على االختبار، إجراء عند•
  .الصحيح بالشكل استخدمت

 السبورة على املتبقي الوقت يكتب كأن( املتبقي الوقت عن التالميذ خيرب أن املعلم على جيب•
  .)دقيقة ]٣٠[ كل

 حيث تشجيعه، عدم أو الغش منع أجل من وحازمة واعية االختبار على املالحظة تكون أن جيب•
 جمرد أنها على املراقبة يفهمون الكليات يف وكذلك العامة املدارس يف املدرسني من العديد أن

 أو رواية قراءة يف الوقت ميضون أنهم إال ،فقط بأجسادهم ويتواجدون االمتحان قاعة يف تواجد
 امتحان أوراق تصحيح أو رسالة كتابة

 ما الفقرات تغطي ال حيث ضعيف، بشكل  املصمم االختبار يف حيدث أن حيتمل الغش أن علماً •
 .العقلية املهارات على الرتكيز من بدالً  األمور لصغائر األصم احلفظ على تركز أو تدريسه، مت



٢٠٠

تصحيح االختبار ٦-٣

تصحيح االختبارات املوضوعية

املقاليةتصحيح االختبارات 



٢٠١

 تصحيح االختبارات املوضوعية

التصحيح اليدوي

اآليلالتصحيح 

بعض االعتبارات العامة لتصحيح االختبارات املوضوعية



٢٠٢

 التصحيح اليدوي

 مفتاح وضع خالل من يدوياً  تصحيحها ميكن منفصلة إجابة ورقة الطلبة استخدام عند•
 ورقة فوق وضعها وميكن الصحيحة اإلجابة فيها خترم إجابة ورقة عن عبارة وهو خمرم
 املسودة الفراغات عدد حيسب أن الطالب، حىت أو املعلم، ويستطيع التلميذ إجابة
 من ويتأكد يفحص أن املعلم وعلى .صحيح بشكل أجيبت التي الفقرات عدد ليحدد
 .الواحدة لفقرةل إشارة من أكثر على حتتوي ورقة وجود عدم

 على احللول كتابة خالل من للتصحيح مفتاحاً  املعلم يعد اإلكمال، نوع من الفقرات يف•
 الفراغات عدد مع يتوافق الفقرات عن جمرداً  منفصالً  مفتاحاً  يعد وقد .االمتحان ورقة

 جانب إىل التصحيح مفتاح يضع أن املعلم يستطيع الطريقتني وبكال .للطالب املعطاة
 .السرعة من بشيء األوراق ليصحح الطالب استجابات
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 اآليلالتصحيح 

 على إجابتهم يكتبون الطلبة جتعل أن هي املوضوعية االختبارية الفقرات لتصحيح طريقة أسهل إن  •
   .التصحيح آلة باستخدام تصحح منفصلة أوراق

 لألطفال، بها نوصي ال أننا إال ثباتا، وأكثر أسهل التصحيح جتعل املنفصلة األوراق أن من الرغم وعلى•
 أن جيب كما .)سؤاال ترك إذا وباألخص ( إجابته حياول الذي السؤال يتذكر أن التلميذ على جيب حيث
 تكون قد كهذه مهمة وان .اإلجابة ورقة إىل بدقة هذه كل ينقل ثم ومن املختار، اجلواب يتذكر
   .) األويل االبتدائية املرحلة وأطفال الروضة أطفال : حتديدا ( الصغار األطفال بها يقوم أن من أصعب

  أن وجيب اإلجابة، ورقة استخدام كيفية الطلبة تعليم فيجب لإلجابة منفصلة أوراق استخدمت ما وإذا•
 أمثلة يعطي لو أيضا للمعلم املفيد من وسيكون .األسئلة دفرت يف أمثلة يعطوا وأن .عليها يتمرنوا

 سؤال أي معاجلة ميكن ذلك، بعد .السبورة باستخدام االختبار، بدء قبل اإلجابة ورقة استخدام على
 .االختبار بدء قبل مشكلة أو



٢٠٤

 بعض االعتبارات العامة لتصحيح االختبارات املوضوعية

 مفتاح دقة مدى بفحص الكفيلة الطرق ومن .مسبقا ومفحوصا معدا التصحيح مفتاح يكون أن جب١.
 :هي التصحيح

   .املفاتيح تقارن ثم ومن أخر مفتاحا لك يعد أو مفتاحك آخر معلم يفحص أن •
 بعض أوراق انتقاء هي اإلكمال، فقرات يف خصوصا التصحيح، مفتاح دقة فحص يف األخرى والطريقة•

 مفتاح مع االختالفات بعض توجد رمبا املقارنة وهذه املفتاح مع استجابتهم ومقارنة املتفوقني الطلبة
 جواب حصل كلما طبيعية، وبصورة .املتوقع غري الصحيح للجواب أو الغامضة، للفقرات نتيجة التصحيح
 األوراق تصحيح بعد ما خطا وجد وإذا .له وفقا املفتاح تصحيح يتم أن جيب متوقع، غري ولكن صحيح،
 . منفصلة درجة إعطائه فيجب

 فيجب )اخلط وضوح القواعد، اإلمالء،( مثل االعتبار بعني اجلواب، دقة باستثناء أخري، عوامل أخذت إذا٢.
  . منفصلة درجة إعطائها

 غري املشكالت جتنب وسيتم .متساوية وقيما وزنا املوضوعية الفقرات مجيع تعطي أن جيب عامة، بصورة٣.
 إعطاء تربيد حناول أن الصعب من أن حيث .بالتساوي موضوعية فقرة كل قيمة حتديد مت ما إذا الضرورية

 متييزية قيما بإعطائه املعلم، أن حيث درجة، نصف وأخري واحدة درجة وأخري درجتني معينة فقرة
 بذلك، يؤمن املعلم كان وإذا .آخر مفهوم معرفة من أهمية أكثر معني مفهوم معرفة أن يقول متباينة،

 متييزية قيما إعطائها خالل من وليس التدريس، أثناء مهمة يظنها التي ااالت على يؤكد أن عليه فان
 . متباينة
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 املقاليةتصحيح االختبارات 

 وكذلك ،املصحح على كبري حد إىل يعتمد لكنه ،اجلواب انتهاء مع الطالب حتصيل قياس ينتهي ال ، املقايل السؤال يف
 . املعتمدة التصحيح طريقة على كبري حد إىل املقايل االختبار فاعلية تعتمد حيث ،املستخدمة التصحيح طريقة على

 طرق أفضل باستخدام حىت وتصحيحه مستواه رفع ميكن ال ضعيف بشكل واملكتوب خاطئ بشكل املعد االختبار
   .دقة وأكثرها املقال أسئلة أفضل تفسد أن السليمة غري التصحيح ومعايري ألساليب املمكن من ولكن ، التصحيح

   :املصحح على ،املقالية اآلسئلة تصحيح عند
   .التحيز لتقليل مناسبة طرق يستخدم أن١.
   .اإلجابة من العالقة وذات املهمة اجلوانب إىل ينتبه أن٢.
  . التصحيح على تؤثر الشخصية واهتماماته ميوله ترك من حيذر أن٣.
 أمر وتشابهها التصحيح معايري اتساق أن فيه شك ال ومما ،األسئلة مجيع على موحداً  معياراً  يطبق أن٤.

  أن املصحح يستطيع ال ،االتساق هذا مثل بدون ألنه .املقال أسئلة تصحيح نواح من هامة وناحية ،جداً  ضروري
  .الطالب لتحصيل صادقاً  مقياساً  متثل الدرجة أن من يتأكد

   .الكلية آو الشاملة الطريقة)٢  التحليلية الطريقة)١ :هما املقالية االختبارات لتصحيح شائعتان طريقتان وهناك
 :على كبري حد إىل منهما أي استخدام ويعتمد
 .منه والغرض االختبار استخدام ١.
 .املتوفرة والتسهيالت الوقت على٢.
 .)مستفيضا أو قصريا يكون كأن( املقال نوع على٣.
 للطريقة وفقاً  الورقة تصحيح يعاد ،الطالب رسب إذا ثم ،للتصحيح الكلية أو الشاملة الطريقة يستخدم والبعض
   .التحليلية
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 املقاليةاالختبارات طرق تصحيح 

الطريقة التحليلية

)الكلية(الشاملة الطريقة 

مقرتحات عامة لتصحيح االختبارات 
املقالية



٢٠٧

 الطريقة التحليلية يف التصحيح

مثال تطبيقي
مميزاتها

وصفها

عيوبها
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 وصف الطريقة التحليلية يف التصحيح

 يتم "النقاط تصحيح طريقة أحياناً  تسمى والتي" الطريقة هذه يف•
 النقاط من جمموعة إىل النموذجي اجلواب )حتليل( تقسيم
   .الدقيقة

  .جوابه يف املوجودة النقاط عدد على الطالب درجة وتعتمد•
 مثل لسلمقال املكونة لألجزاء درجات وختصيص حتديد يتم كما•

  .باألدلة اجلمل ودعم املنطقي والتنظيم التعبري فاعلية
 .تام موضوعي بشكل استخدامها ميكن تدقيق قائمة إىل وننتهي•
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 قبل من الكليات يف القبول اختبار يف م١٩٦٤ عام استخدامه مت تصحيح دليل ،التايل املثال
 .األمريكي التاريخ يف املتقدمة الدراسات يف القبول امتحانات مكتب

   :السؤال
  . إقليمياً  وشعوراً  العرقية النزعة من عميقاً  إرثاً  األمريكي اجلنوب لدى األهلية احلرب تركت
 ختفيف مت مدى أي وإىل كيف ؟ تعززه التي والقوى الشعور هذا تضعف التي القوى ماهي
   الالحق؟ قرن النصف خالل الشعور هذا

Grading :التصحيح معايري Standards
General :عامة حمكات Criteria

  :الطالب ذكر هل١.
   .اجلنوبي اإلقليمي الشعور تضعف التي القوى-  أ

   اجلنوبي؟ اإلقليمي الشعور تعمق التي القوى- ب
 هذا تعزيز أو ختفيف على القوى عمل كيفية بيان خالل من مجلته الطالب أعد هل٢.

  الشعور؟
   القرن؟ نهاية عند اجلنوبي باالنتماء الشعور حالة حول عامة خالصة إىل الطالب توصل هل٣.

 مثال تطبيقي على الطريقة التحليلية يف التصحيح
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Checklist التدقيق قائمة :
   : اإلقليمي باالنتماء الشعور من تقلل التي القوى

  . الفيدرالية املعونات يف والرغبة احلديدية السكة شبكات نـمو-
 .١٨٧٧ عام تسوية يف الشماليني األعمال رجال مع )األحرار حزب أعضاء( القدماء األحرار تعاون-
  . صناعياً  اجلنوب استثمار يف الشمالية الرساميل استخدام يف الرغبة-
   . اجلنوب تفسري يف والكتاب االت جهود-
 . جديد جلنوب املستقبلية الرؤية-
  . اخلري فاعلي قبل من الزنوج تعليم يف املساعدة-
   . الناس تعليم على تؤكد التي اجلديدة التشريعات-
  . الزنوج حقوق ترعى التي العليا الشرعية القرارات-
   . واطسون لتوم املبكرة الشرعية اجلهود-
   . األبيض الرجل عبء . األسبانية –األمريكية احلرب-
  . اجلنوبي / الشمايل السياسي التحالف مع اجلديدة القضايا تتوافق مل ،١٨٩٠ عام بعد-
   . األوىل العاملية احلرب-

 مثال تطبيقي على الطريقة التحليلية يف التصحيح
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  : للجنوب باالنتماء اإلقليمي الشعور تعزز التي القوى
   . الواسعة وتأثرياته احلرب سببته الذي الدمار-
 . األعمار يف الكونغرس سياسة-
  . االستثمارية األسهم وتنمية احملصول رهن نظام ، الواحد احملصول اقتصاد-
   . احلمر والقمصان ،)كالن كوكلوس( الـ اخلرج، ذوي-
  . بالدم املضرج بالقميص التلويح-
   . الضائعة القضية ذكريات-
   . احلرب قبل ما حالة متجيد-
  . األخرى بالواليات مقارنة اجلنوب يف التعليم ضعف استمرار-
  . الشعبية السياسة-
   . ١٨٩٠ سنة بعد كرو جم قوانني-
   . الراسخ اجلنوب-

 مثال تطبيقي على الطريقة التحليلية يف التصحيح
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 الطلبة إجابات يف مناقشتها جيب رئيسية نقاط على التدقيق قائمة حتتوي
 .السؤال على

 باالنتماء الشعور تضعف التي للقوى مذكورة نقطة عشر إثنا هناك أن نالحظ 
   . للجنوب اإلقليمي

 املقالية االسئلة يف النقاط قيم حتديد عند مراعاتها جيب التي العواملو
   : فتتضمن

   . لإلجابة الالزم الوقت.١
 . السؤال تعقيد مستوي.٢

   .التدريس مرحلة أثناء احملتوى من اجلزء لذلك والتأكيد الرتكيز٣.
 يعطي أن عليه جيب ، معني سؤال على األجوبة )القارئ أو( املعلم يقرأ وعندما
  . األجوبة يف واملتوفرة للسؤال الرئيسية األجزاء لتلك درجات

 مثال تطبيقي على الطريقة التحليلية يف التصحيح
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   . الواعي املصحح يستخدمها عندما جداً  ثابتة درجات تعطي.١
 بعض إىل املعلم ينبه ما كثرياً  ذاتها حبد املفصل اجلواب إعداد عملية إن.٢

 الوقت وضيق السؤال تعقيد أو املفرطة والصعوبة اخلاطئ، كالتعبري األخطاء،
 قبل مكتوباً  النموذجي اجلواب كان إذا ، وعليه . منطقي غري بشكل االختباري

 يتالءم مبا الوقت ومتديد ، السؤال صياغة إعادة املمكن فمن ، االختبار إجراء
   . االختبار وهدف

  املعطاة الدرجة مناقشة جيعل أن النموذجي اجلواب )حتليل( لتقسيم ميكن .٣
  .سهولة أكثر أمراً  للطالب

 مميزات الطريقة التحليلية يف التصحيح
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   . للوقت ومستهلكة جداً  شاقة إنها.١
  أكرب الرتكيز يصبح قد العناصر، تعريف عند-٢

 .اجلواب من السطحية للنواحي

 عيوب الطريقة التحليلية يف التصحيح



٢١٥

 يف التصحيح) الكلية(الطريقة الشاملة 

مثال تطبيقي

وصفها



٢١٦

 وأجزاء حمددة نقاط إىل النموذجي اجلواب تقسيم يتم ال الشامل التصحيح طريقة يف•
 . كمعيار اجلواب هذا يستخدم وإمنا ، مكونة

 من( النوعية املساحة مدى على تتوزع والتي النموذجية من األقل االمتحانية األوراق ثم•
   . داللة نقاط أو أخرى معايري واعتبارها انتقائها فيمكن ، )الردئ إىل املمتاز

   .عاماً  انطبعاً  ويكون ، بسرعة االستجابة بقراءة املصحح يقوم ثم•
 زائد اهتمام يوىل ال . املكتوبة العينة نوعية على واحد عام حكم بإطالق املصحح يقوم•

 احلكم هذا تكوين عند باحلسبان العناصر كل تؤخذ وإمنا اجلواب، عناصر من واحد لعنصر
   . االستجابة دقة حول

 داللة نقاط تصبح لكي النوعية يف تتباين أوراق اختيار هي الطريقة هذه يف نقطة أهم أن•
  اجلواب على السريع املرور على املصحح وتدريب ، األحكام هذه إصدار عند عليها يرتكز

   .اجلواب نوعية عن مشويل أو عام إنطباع وإعطاء )السريعة القراءة(

 يف التصحيح) الكلية(وصف الطريقة الشاملة 



٢١٧

  :نقاط مخسة ذو مقياس وفق األوراق قراءة ميكن ، املطلوبة التمييز درجة على باالعتماد•
   . املمتاز النوع.١
   . املتوسط فوق لنوعا.٢
   . املتوسط النوع.٣
   . املتوسط دون النوع.٤
   . املتدني النوع.٥

 ، أعاله اخلمسة الفئات إحدي يف يضعها أن املصحح يستطيع ، لالستجابة سريعة قراءة خالل ومن•
 حصل الذي الطالب ورقة توضع مثالً، .املختلفة العينات إىل بالرجوع اجلواب نوعية على معتمداً 

 يف لألوراق الدرجات قيم حتديد مهمة تكون ذلك بعد .الثالث احلقل أو الفئة يف متوسط على
  . بها يقوم أن موظف ألي ميكن سهلة مهمة ، أعاله اخلمسة الفئات

 - تقدير أقل على مرتان وتصنف استجابات جمموعة كل تقرأ أن جيب الشاملة، القراءة طريقة يف•
 .مستقل تصنيف بوضع ليقوم آخر مصحح قبل من الثانية املرة يف تقرأ أن ويفضل

 يف التصحيح) الكلية(وصف الطريقة الشاملة 



٢١٨

 :التصحيح )معيار( قاعدة
 :)الشرف درجة( العايل االمتياز

  يشرحها ثم اإلقليمي باالنتماء اإلحساس تضعف التي والقوى تعزز التي القوى الطالب يعدد أن 
 . شاملة خالصة يستنبط ثم .عملها كيفية بيان خالل من تام بشكل

   :االمتياز
 السؤال من واحداً  جانباً  يعاجل أو ، كفاءة أقل بشكل يشرحها ولكنه ، بوضوح القوى هذه يوجز أن

   . جداً  عام أو ضمني عمله لكن ، عامة خالصة يستخرج ثم . جودة أقل واآلخر ، جداً  جيد بشكل
   :املتوسط

 باختصار يشرحها لكنه ، اإلقليمي باالنتماء الشعور تعزز والتي تضعف التي القوى يناقش أن
 يف شاملة خالصة يستخرج وقد . السؤال لشطري معاجلته يف ملحوظ اتزان عدم يظهر أو . شديد

   .عامة مالحظات
 :) النجاح درجة( املقبول

 بعض الشرح بعض مع يناقش أو ملحوظ بعمق ذلك يفعل لكنه السؤال من واحداً  جانباً  يناقش أن
 .تفصيلي شرح أي دومنا الطرفني كال على فقط القوى يقسم أو الطرفني كال من القوى

   :الرسوب
  . عام وبشكل فقط اجلنوب عن يتكلم عندما

 مثال تطبيقي على الطريقة الكلية يف التصحيح



٢١٩

  يف الكليات يف القبول اختبارات هليئة اختبار يف املستخدم التصحيح دليل على مثال
   : ١٩٨٨ لعام األمريكي التاريخ اختصاصات
  :السؤال
 وأخرى متفائلة نظر وجهات ١٨٦٠ وعام ١٨٢٠ عام بني األمريكية اإلصالح حركات جسدت

 اإلصالح حركات إىل بالرجوع اجلملة هذه صدق قيم . البشرية والطبيعة اتمع عن متشائمة
  : التالية ااالت من ثالثة يف
   . والتعليم الرتبية.١
  . النفس ضبط.٢
   . املرأة حقوق.٣
  . املثالية التجارب.٤
  . العقوبات قانون.٥

 مثال تطبيقي على الطريقة الكلية يف التصحيح



٢٢٠

   : التصحيح دليل
 فئات من فئة كل تفصل التي الصفات لتشخيص التصحيح ملعايري فئات مخس وتطوير إعداد يتم 

   :يلي كما اخلمسة الفئات هذه إعداد ويتم . غريها عن االستجابة
•١٥-١٣:   

 بني ما التوتر ويناقش املذكورة اجلملة صدق يقيم جيد، بشكل مكتوب ، منطقي بشكل مبني ، مرتابط مقال
 حركات من ثالثاً  عقلياً  متوازن علمي بشكل ويناقش ، واتمع اإلنسان طبيعة حول اآلراء يف والتشاؤم التفاؤل
  الزمنية الفرتة ضمن حركة كل مناقشة تضع ومفصلة دقيقة مقومات يعطي ، السؤال يف املذكورة اإلصالح

 أو ، الراهنة الفرتة حلد مثال، ( الفرتة هذه نطاق خارج اإلصالح حركات أيضاً  املقال يناقش وقد )١٨٦٠- ١٨٢٠(
 موضوع الفرتة عن يبتعد وال االرتباك عن بعيداً  أو صحيحاً  ذاك كان طاملا ) الفرتة هذه قبل اإلصالح جذور يتتبع
   . السؤال

•١٢-١٠:   
 التشاؤم / التفاؤل مسألة يعاجل ال ولكن ، املذكورة اجلملة صدق تثمني حياول ، جيد بشكل مكتوب مرتابط مقال

 يبني ، نفسها احلركات نظر وجهة من التشاؤم/التفاؤل مسألة يفسر أو ، اتمع أو البشرية الطبيعة خيص ما يف
 يتم ، املعطاة القائمة من املنتقاة الثالثة لإلصالحات مناقشة أيضاً  املقال ويتضمن ، اإلصالح حلركات الطالب فهم
 أخطاء على املقال حيتوي وقد ، )١٨٦٠-١٨٢٠( للفرتة اإلصالحات مناقشة على ويركز ، الزمنية للفرتة فهم عن

   . النقاش لدعم بدقة املستخدمة الدقيقة التفاصيل بعض ويتضمن ، الزمني التتابع ويف  احلقائق يف ثانوية

 مثال تطبيقي على الطريقة الكلية يف التصحيح



٢٢١

٩-٧:   
 اتمع خيص ما يف التشاؤم/للتفاؤل املركزية للنقطة املعاجلة بعض مع ، دقيق بشكل منظم مقال

 ضعيف فهم عن ويتم ، خارجية قضايا على السؤال يطبق أو مرتبك لكن ، البشرية النفس وطبيعة
 حيث من خاطئة أنها إال ن الدقيقة املعلومات بعض ويعطي ، املذكورة اجلملة صدق تقييم ملعىن
  . الزمني والتتابع الواقع

٦-٤:   
 للرباهني متناقض أو منطقي غري استخدام على حيتوي وقد ، التنظيم حيث من ضعيف عام مقال

 وتكون ، التشاؤم /التفاؤل مسألة مناقشة انعدام أو قليلة مناقشة مع اجلدلية، للمناقشات أو
 مذكورة غري إصالح حركة يدخل أو ، فقط حركتني يناقش وقد ، غامضة اإلصالحية احلركات مناقشة

   . احلقائق يف أخطاء وجود مع الدقيقة التفاصيل إىل تفتقر عامة مناقضة مع ، القائمة يف
٣-١:   

 ملسألة فيهما يبني وال السؤال على يرد وال مالئم وغري مرتابط غري السؤال، بؤرة ميس قلما مقال
 غياب مع ، احلقائق يف كبرية أخطاء ، واحدة إصالح حركة يناقش أو مصطنع التشاؤم، /التفاؤل

   .خاطئ زمني تتابع ، والدقيقة املتخصصة املعلومات

 مثال تطبيقي على الطريقة الكلية يف التصحيح



٢٢٢

  .حقيقية استجابات إىل بالرجوع تصحيحك مفتاح أفحص١.
 خبصوص متفائل أنه الواضح فمن املقايل، السؤال إعداد عند منوذجياً  جواباً  املعلم أعد إذا

 الفعلي البدء وقبل .حيفزها أن للسؤال ميكن التي االستجابات طبيعة وخبصوص السؤال وضوح
 دليل مالئمة من للتأكد عشوائي بشكل األوراق بعض انتقاء نقرتح التصحيح، بعملية

 يف وضعت التي تلك عن خمتلفة استجابات يقدمون الطلبة أغلب أن لوحظ وإذا  .التصحيح
 أريد إذا املثال، سبيل فعلي . السؤال لغاية الطالب فهم سوء على يدل فهذا التصحيح، مفتاح
 ميكن ، منخفض فهم مستوى االستجابات أوضحت بينما التعليل، يقيس أن السؤال من

 عدم وجيب ، املعايري تغيري عدم جيب التدريج يبدأ وحاملا . التصحيح معايري تنقيح حينها
  . ألخرى ورقة ومن آلخر مصحح من تنوعها

 املقاليةمقرتحات عامة لتصحيح االختبارات 



٢٢٣

 :تصحيحك يف متسقاً  كن٢.
 التطبيق عن خيتلف شيء وتوحيد باتساق جيري أن جيب عمل األسئلة مجيع تصحيح بأن القول جمرد نإ

 يتأثرون وقد للخطأ عرضه فهم لذا بشر، فاملصححون . فعلياً  االتساق على للحصول القول هلذا الفعلي
 بصرامة أو كبرية مبرونة إما درجات يعطونها األساس، هذا وعلى ، فيقرأونها األوىل االمتحانية باألوراق
 التصحيح معايري فحص يتم أن ،مبجرد السبب هلذا .األولية العقلية أنظمتهم على باالعتماد كبرية،
 يرجعوا أن ، وآخر حني بني ، املعلمني على ، التصحيح يبدأ  أن ومبجرد الفعلية، االستجابات إىل بالرجوع

 ، وإال ، متسق بشكل املعايري على حمافظني زالوا ما أنهم من ليتأكدوا صححوها التي األوىل األوراق إىل
 ظهرت التي النظام يف الورقة ظهور يف صدفة جمرد على الطالب عليها حيصل التي الدرجة ستعتمد

 ، اليوم نهاية فلي تقرأ التي األوراق تلك على متاماً  هذا وسينطبق فيه ظهرت الذي الوقت ويف فيه
  .وجسدياً  ذهنياً  متعباً  املصحح يكون أن ميكن حيث

 املقاليةمقرتحات عامة لتصحيح االختبارات 



٢٢٤

 :التصحيح قبل عشوائي بشكل األوراق أخلط٣.
 الورقة، فيه ترد الذي بالوضع يتأثر الطالب يكتبه الذي املقال درجة أن الدراسات أظهرت
 حيصل قد ، املثال سبيل على.جداً  ضعيفة أو جداً  جيدة السابقة اإلجابات كانت إذا خصوصاً 

 جداً  جيدة كانت سبقته التي األوراق ألن )ب( تقدير يستحق أنه مع )ج( تقدير على مقال
 سبقته إذا )أ( تقدير على اجلواب نفس حيصل قد أخرى، ناحية من . )ب( تقدير على وحصلت
 خيلط أن األوراق مصحح على نقرتح ، لذلك ونظراً .املتوسطة النوعية ذات األوراق من جمموعة

 وهذا حيدث، قد الذي االحنياز لتقليل التصحيح قبل عشوائي بشكل املقايل االمتحان أوراق
 مرتفعة صفوف مع املدرسون يعمل عندما وخاصة جداً  ومهم مؤثر لألوراق العشوائي اخللط

 .املستوي  ومنخفضة

 املقاليةمقرتحات عامة لتصحيح االختبارات 



٢٢٥

 :الواحدة املرة يف األوراق لكل فقط واحد سؤال بتصحيح قم٤.
 لنوعية املصحح تقويم على معني لسؤال االستجابة نوعية تؤثر أن( اهلالة أثر تقليل أجل من 

 من أفضل ، مرة لكل واحد سؤال بتصحيح املعلمون يقوم أن بشدة نوصي ،)األخرى األسئلة
 إجابات ويقرأ األوراق خيلط ثم ، واحد وقت يف )كثرية إجابات على حتتوي( واحدة ورقة تصحيح
 اهلالة أثر تقليل على وزيادة . األوراق مجيع تصحح حىت وهكذا ، األوراق مجيع يف التايل السؤال
 من فقط واحد نظام مع متألفاً  لصبح الرتكيز من ومتكينه القارئ مبساعدة الطريقة هذه تقوم

 تسجيل خالل من وأيضًا، .آخر إىل سؤال من االنتقال يف ذهنه يتشتت وال التصحيح معايري
   . اهلالة أثر تقليل سيتم منفصلة، ورقة يف سؤال لكل الدرجات

 املقاليةمقرتحات عامة لتصحيح االختبارات 



٢٢٦

 :انقطاع دون معني لسؤال االستجابات كل تصحح أن حاول٥.
 آراءه وتنوع املصحح معايري تغيري يف التصحيح عند الدرجات ثبات عدم مصادر أحد يكمن 

  نكون وسوف . اليوم نفس من املساء إىل الصباح من حىت بل آخر إىل يوم من كبري بشكل
 أو مؤمل، صداع أو مثالً  الزوجة مع شخصي خلالف مسحنا إذا لطلبتنا متاماً  منصفني غري

 يكون . إجابته على الطلبة ألحد نعطيها التي الدرجة على يؤثر أن املعدة يف اضطراب
 املصحح حالة على وليس الطالب جواب نوعية على يعتمد عندما فقط صادقاً  تصحيحنا
 زمنية فواصل هناك تكون أن البد وبالطبع .معينة حلظة يف العام ووضعه النفسية

 للتغيري قصرية أوقات هناك تكون أن جيب كما . التصحيح وقت أثناء القصرية لالسرتاحة
 يف واضحة املعايري إبقاء أجل من لكن . املصحح إىل اإلجهاد أو امللل يدب ال أن أجل من

 أخذ ما وإذا . زائدين تأجيل أو عرقلة أي دون من األوراق جمموعة تصحيح جيب ، الذهن
  معايريه مع التألف ليعيد األوىل األوراق بعض قراءة يعيد أن عليه طويلة، اسرتاحة املصحح

 على متاماً  الشيء هذا وينطبق . التيار خضم يف املعايري تلك تضيع لن وبهذا التصحيحية،
   . الشاملة القراءة

 املقاليةمقرتحات عامة لتصحيح االختبارات 



٢٢٧

 :الطالب هوية معرفة دون اإلجابات صحح٦.
 دون معني طالب إجابة املعلم يفضل أن جداً  الطبيعي من ، األسباب عن النظر بغض 

 باحنياز تتأثر ال أن جيب الطالب درجة لكن النوع، يف متشابهة األجوبة كانت إذا حىت غريه
  املصحح، احنياز من الطالب محاية أجل ومن . التصحيح دليل استخدام مت وأن حىت املعلم،
 جيرون التي الورقة صاحب معرفة عدم أجل من الزم هو ما بكل بالقيام املعلمني ننصح

   . تصحيها
 :احملتوي عن مبعزل التعبري آليات على احلكم جيب٧.

 الدرجة، على تؤثر أن وجيب جداً  مهمة التعبري آليات بأن يشعرون الذين املعلمني هلؤالء 
 مثل العوامل لبعض السؤال قيمة من نسبة حتديد هلؤالء نقرتح ، اإلجابة سجلت وإن حىت

 هذه حتديد جيب كما النحوية، والقواعد التنقيط  النوعية، اخلط، التهجي، الوضوح،
 التصحيح، يف املنهج بهذا مسبقاً  الطلبة إعالم أيضاً  وحيب التصحيح، معاير يف النسب
 إجابة تقويم على تؤثر أن العوامل هذه مثل يرتك ال أن املعلم على جيب حصل، ومهما
   . العلية املادة حمتوي على الطالب

 املقاليةمقرتحات عامة لتصحيح االختبارات 



٢٢٨

 واستخدام ممكنا ذلك كان أن االختبار ألجوبة مستقلتني بقراءتني قم٨.
 :نهائية كدرجة املعدل

 .صدقاً  أكثر الدرجة سيجعل املصححني من اثنني قبل من املزدوجة أو املضاعفة القراءة إن 
 تعذر حالة ويف .منفصلة أوراق على الدرجات كتابة جيب ، املستقلة بالقراءات القيام وعند

 دقة يتفحص أو مرتني األوراق وتصحيح قراءة املعلم على ، اثنني مصححني على احلصول
 بني أيام عدة انقضاء بعد أي الزمن، من فاصل بعد هذا جيري أن على التصحيح واتساق

 عدم جيب أخرى، ومرة .آخر منظار من قراءته يبدأ أن للمعلم يتيح مما القراءتني،
   . نفسها اإلجابة ورقة على الدرجة تسجيل

 املقاليةمقرتحات عامة لتصحيح االختبارات 



٢٢٩

 :األخطاء وصحح تعليقات أعط٩.
 خبصوص راجعة تغذية للطالب تقدم أنها هو االختبارات أهداف أهم أحد أن شك ال 

 واإلجابات التعليقات كتابة أن من الرغم وعلى . مباشرة غري بطريقة وتعلمه و تقدمه،
 ليكون الطالب ملساعدة منها مناص ال أنه إال واجلهد، الوقت تستنزف عملية الصحيحة

  األخطاء بأنواع سجل أو قائمة بعمل قام إذا مؤثراً  معلماً  سيكون املعلم أن كما ، أفضل
 أن املمكن من أليس .األخطاء تلك أسباب حيلل أن حياول ثم ومن الطلبة، ارتكبها التي
 يقم مل إذا حال، كل وعلى  جيدًا؟ تدريساً  يدرسوا مل ألنهم جيد غري الطلبة أداء يكون
 حتليل جداً  الصعب من سيكون طلبته فيها وقع التي األخطاء ألنواع سجل بأي املعلم
  . مطلوبة معاجلة أي حتفيز وبالتايل األخطاء
 تفسري املعلم على ستسهل أنها هي األخطاء، على التعليقات إلعطاء األخرى الفوائد ومن

 سبب الطالب فيها يفهم ال التي األمثلة بعض وهناك .املعينة الدرجة حتديد يف طريقته
 إىل إضافة مفصل تصحيح دليل كان إذا ولكن، ،عليها حصل التي الدرجة على حصوله
  .الطالب مع يتواصل أن املعلم على السهل من سيكون مناسبة، تعليقات
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٢٣٠

 :واقعية معايري ضع٠١.
 أدوات كونها من أكثر عقابية كأدوات االختبارات املعلمني بعض يستخدم األسف، مع 

 بشدة االختبار املعلم يصحح مل ما أنه املعلمني هؤالء مثل ويزعم .تقوميية تعليمية
 املعلمون بعض يكون ، أخرى ناحية ومن . جبدية الطلبة يعمل لن ، متناهية وصرامة
 سوف أنهم معتقدين وتساهل مبرونة استطاعوا ما بكل االختبار تصحيح يف رجعيني
 التصحيح أن ، وبراينا . ذلك خالل من الطلبة وإعجاب احرتام كسب على قادرين يكونون

 يقومون املعلمني من النوعني وكال  .تناهيةم صعوبةب التصحيح بسوء واملرن املتساهل
 لفكرة املعلمني هؤالء ويؤسس . بالبناء يقومون مما أكثر بالتدمري البعيد املدى على

   . التقويم عملية مفهوم عن جداً  مشوهة
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