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امتقويه باالختبارات في ظل اممقاربة بامكفاءات في اممؤسسات امتعنيمية .
د /بن خرور خير الدبن خامعة البليدة 2
د /نوال نوضباف خامعة الم سبلة
امللخص :
هدفذ هره الوزكت المدثُت النكسٍت الخهسف نلى الخلوٍم باالزخماازاث ياا اإلاإطظااث الخهيُ ُات باال عهى نلاى مخؿيمااث
ئنااداالا تزخمااازاث افاام اإلالازكاات بالى اااعاث يااا الخهيااُم تبخاادا ا .يااا قااا ؤلادااياالث ال اضاايت يااا اإلاُاادا ما ز ا ٌ اإلاسجى اصاث
الخالُت:
 مخؿيماث الخلوٍم ال عبوي افم اإلالازكت بالى اعاث بنكسة نلدًت. اط عاجُجُت بؿاكت الخلوٍ اث يا بناع تزخمازاث م خُث الط خُت الدازيُت االخازجُت. الخأهد م اإلاهاًىع ااإلاواض اث اإلاؿيوكت يا تزخمازاث :الش ولُت –اإلاوغونُت -الخ ُى ... الخأهد م جداٌ مواض اث ازخمازاث اإلاواالا م خُث الخواش .اجام الخوضااا اماى مل عخاااث حهخ اد يااا بنااع ازخمااازاث اإلااواالا هاادلُا بنااع ازخمااازاث الخدطاُيُت اكنااون تطا يت يااا هاارا
اإلاجاٌ.
الكلماث املفخاحيت  :الخلوٍم ال عبوي – بناع ازخمازاث  -جداٌ اإلاواض اث -اإلالازكت بالى اعاث .
Summary:
This theoretical paper aims to identify the evaluation of the tests in the educational institutions
by focusing on the requirements of the preparation of tests according to the competency approach
in primary education. In light of the problems occurring in the field through the following pillars:

-The requirements of the educational calendar according to the approach competencies critically.
-The strategy of the calendar card in building tests in terms of internal and external validity.
 -Ensure the standards and specifications required in the tests: comprehensiveness - objectivitydiscrimination...

-Make sure the specification table of material tests in terms of balance.
roposals have been reached to build the material tests, such as the construction of the
collection tests and the question banks in this field.
Keywords: Educational Calendar - Building Tests - Specification Table - Competency Approach.
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أوال-إلاعكاليت :
ال جصاٌ ل زخمازاث اقائف جوهسٍت يا خُاة اإلاخهيم ااإلادزض ااإلاإطظت الخهيُ ُت,با ااإلاجخ و هيا ,ف ً ى
ً
تطخغناع ن تزخمازاث إلاا لها م أالاااز مسهمت يا مجاالث مخهدالاة .اٍخ م ال عبوٍو نلى أه ُت تزخمازاث وونها أطيوكا م
أطالُب جلوٍم اله يُت الخهيُ ُت اإلاخ ثيت يا ج ُاو ألان اٌ البي ًلوم بها اإلادزطو م أجا ال ىم نلى مظخوى الدازطى
ااطدُهابهم لي وغوناث البي الازطوها.
ئ ئنداالا أي مه ت ًجب أ جإزر بجدًت اأ ًسطاظ لها الوكذ اليايا اٍجب أ ًدزن اإلادزض اهو يهم بانداالا
تزخماز أنه أمام ئنداالا أالااة ًدىم بواطؿتها نلى الدازطى اأ لها جأزىعاث ن ظُت اأبهاالا جسكوٍت حظاهم يا حشىُا
الصخطُت اجدفهه ئمى النجاح اإلاظخ س أا ال شا اإلاخىسز .
ام هنا فا هاجع الهدٌ االدكت اال رز ًجب أ ٌظُؿس نلى فىس انلا اإلادزض اهو ٌهد تزخماز نلى انخماز أ
هرا تزىع له مواض اجه ادساؾه اجلنُاث بنائه.
ائذا اججهنا امى مواالا تًلاف البي حهسف بأنهاألانشؿت السٍاغُت اال نُت االثلافُت يا اإلادزطت اها مد ونت فسنُت
م مجاٌ ااطو لي ازطاث الخهيُ ُت اتهدف امى اهدظاب الى اعاث هظائس اإلاواالا الخهيُ ُت غىع أ اإلا ازطاث الُومُت جوما
أه ُت لي واالا ألاطاطُت اإلا ى ة بؿمُهتها اكثلا مدخوٍاتها نلى خظاب مواالا تًلاف اطاز ؤلاج اف خبى يا مجاٌ جلوٍ ها
بهدم كانو الخهيُ ُت اإلاشهوز :ه ا ٌهيم تطخاذ ه ا ًلوم .
الها ازكخنا المدثُت حظىع يا هرا اإلانحا بنُا أطاطُاث بناع تزخمازاث الخدطُيُت إلاواالا ؤلاًلاف يا اإلادزطت
الجصائسٍت افم اإلاناهج الجدًدة بال عهى نلى أنك ت الدزجاث ازؿواث بناع تزخمازاث الخدطُيُت افم جداٌ اإلاواض اث ,
االط خُت الدازيُت االخازجُت ل زخماز ااإلاهاًىع اإلاؿيوكت يا ذلً.اٍ ى أ نج ا ئديالُت الدزاطت يا الدظاؤالث الخالُت :
 ما خلُلت أنك ت الدزجاث اإلاظخسدمت يا الخلوٍم ال عبوي بنكسة نلدًت؟ ماها أطاطُاث بؿاكت الخلوٍ اث لمناع تزخمازاث يا مواالا تًلاف م خُث الط خُت الدازيُت االخازجُت؟ ماها مهاًىع امواض اث تزخماز الجُد يا مواالا تًلاف :الش ولُت –اإلاوغونُت -الخ ُى ...؟ هُف ًخم اطخسدام جداٌ مواض اث تزخماز إلخدار الخواش اماذا ن بنون ألاط يت يا مواالا تًلاف ؟ثاهيا-أهداف الورقت :تهدف هره الوزكت ئمى :
 الخهسٍف بأطاطُاث بناع تزخمازاث الخدطُيُت بال عهى نلى مواالا تًلاف. ئالازاٌ جداٌ اإلاواض اث يا بناع تزخمازاث يا مواالا تًلاف. ال عهى نلى مهاًىع الط خُت الدازيُت االخازجُت ل زخماز يا مواالا تًلاف.ثالثا-أهميت الورقت :جنؿيم أه ُت الوزكت م وونها :
 حظ اعى ئمااى ئًجاااالا نلُاات النجاااش أالالاات مهخ اادة يااا بناااع تزخمااازاث باإلادزطاات الجصائسٍاات ,جخػ ا ن اااذ م ا تزخمااازاث إلاسخياافالخسططاث بال عهى نلى مواالا تًلاف.
 جدااٌ جلدًم مظازاث جدًدة باإلادزطت جسظ مسابس المداث ياا الساائاص اتزخماازاث اكناون ألاطا يت هأزغاُت لمنااع ازخماازاثيا مواالا تًلاف.
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رابعا -مفاهيم ومصطلحاث الورقت  :اها :
أ-مفهوم إعطاء الدرحاث :حغير ن يُت ئنؿاع الدزجاث ( )Gradingممدئُا ئمى ن يُت اطخسدام نكام السموش (ناالاة ال اساف)
ليخهمىااع ن ا أدااياٌ جلاادم ال اسالا ,ا ،غ اساع زخامُاات حظاااند هااره اله يُاات يااا جصاٍااد اإلاهخ ااى واإلاشااسفى ب هيوماااث ن ا ماادى
جدلُم لألهداف الخهيُ ُت( الىبهان ،)147، 2004 ،ا هره الدزاجاث اإلالدمت ً ىا أ جياو ب ثابات هشاف الادزجاث الاري
ٌظاخسدم يااا أغ اساع مخهاادالاة ما ناخااُت أزاسى فاا جياً الاادزجاث الباي حظخااسدم ياا ؤلاً اااع بهاادالا ما ألاغ اساع الخلوٍ ُاات ال
بد أ لها م أ حظدند نلى جلُُم زطمي ا مظخ س ًنسجم مو مهاًىع ألاهداف( العلوي.)65، 1982 ،
ب-الاخخب ااار :أالااة كُ اااض ً ااخم ئن ااداالاها اف اام ؾسٍلاات منك اات م ا زؿ ااواث ن اادة جخػ ا مج ون اات م ا تج اساعاث الب ااي جسػ ااو
لشااساؽ اكوانااد مداادالاة بغااسع جددًااد الازجاات امااخ ن ال اسالا لظا ت أا كاادزة مهُناات ما زا ٌ اجاباجااه نلااى نُناات ما اإلاثىاعاث
البي ج ثا الظ ت أا اللدزة اإلاسغوب كُاطها.
ج-الاخخباار الخصصاي : :ؾسٍلاات منك ات لخددًااد مظاخوى جدطاُا الؿالااب ياا مهيومااث أا مهااازاث مااالاة الازاطاُت وااا كاد حهي هااا
ً
مظملا بط ت زط ُت م ز ٌ اجاباجه نلى نُنت م ألاط يت (ال لساث) البي ج ثا مدخوى اإلااالاة الدزاطُت.
ما ااواالا تًلا اااف يا ااا الخهي ااُم تبخا اادا ا :ها ااا مج ونا اات ألانشا ااؿت اإلاسجمؿا اات بال عبُا اات اإلاوطا ااُلُت اال عبُا اات ال نُا اات اال عبُا اات المدنُا اات
االسٍاغُت االبي ًخم جدزَظها يا الخهيُم تبخدا ا نلى مداز تطموم بحجم طاعا 45الاكُلت ليا نشاؽ.
د -حدول املواصفاث :هو كائ ت جسكـ بى ألاهداف ااإلادخوى م ناخُت اندالا فلساث تزخماز الباي ج ثيهاا ما ناخُات أزاسى
؛ ئذ فهااو مسؿااـ ج طااُلا ًداادالا مدخااوى تزخماااز اٍااسكـ مدخااوى اإلااااالاة الدزاطااُت با،هااداف الخهيُ ُاات الظاايوهُت اٍمااى
الاوش النظاااي الااري ٌهؿُاه اإلاهياام ليااا موغاوم ما اإلاوغااوناث اإلاسخي ات األااشا النظاانُت لألهااداف اإلاهسفُات الظاايوهُت يااا
مظااخوٍاتها اإلاسخي اات  .اجخ ثااا أه ُخااه ياا وونااه ًىشااف نا ج ثُااا تزخماااز لي دخااوى اإلاؿيااوب بالنظاامت لي اااالاة ه ااا أنااه ٌهؿااا
ً
ً
ً
ً
خى ا الاكُلا ن ض خُت تزخماز اجدطُا الؿ ب اَهؿا مإدسا ااض ا يا كُاض ألاهداف اإلاساالا جدلُلها .
خامضا -إلاطار الىظري للورقت :
أ_أدواث الخق ااوأم وأهظم اات ال اادرحاث:كم ااا ال اادًث ن ا أنك اات ال اادزجاث ًخؿي ااب ال اادًث ن ا االاااث اللُ اااض االخل ااوٍم ا
الشيا الخاما زكم (ً )1وضح ذلً:
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أدوات
القياس والتقويم
أدوات
االختبارات
االختبارات
المقننة
اختبارات
التحصيل

االختبارات
من إعداد المعلم

أدوات
المالحظة والتقدير
السجل
القصصي

قوائم
الشطب

سلم
التقدير

اختبارات
التحصيل

اختبارات
االستعداد
اختبارات
القدرات العقلية

-1أهظمت الدرحاث :حهخبع ن يُت ئنؿاع الدزجاث ئخدى أضهب جوانب اله يُت ال عبوٍت بالنظمت لي سكى  .اهرا ملولت دا هت
منر شم بهُد( حضوهاث )85، 2000 ،اٍسجو ذلً لألطماب الخالُت
 لِع م الظهولت جلوٍم اإلاخهيم بالشيا اإلاؿيوب. اجوالا نزاع جسكوٍت ا فيظ اث مسخي ت حظخوجب اطخسدام ؾسق لخلُُم ا جلوٍم ا ال ىم نلى مظخوى جلدم اإلاخهيم. -جخؿيب ن يُت ئنؿاع الدزجاث م اإلادزطى ال ىم نلى اإلاخهي ى  .امهكم جيً اله يُاث ضهمت اغىع طهيت الخن ُر.
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ا ًمى الجداٌ الخاما اض ا إلادى ازخ ف تطخ االاة م الدزجاث بازخ ف الجهت اإلاهنُت برلً.
الجدول رقم ( )1اصخخدام الدرحاث حضب (مضخخدمو الدرحاث) ( :الىبهان)149، 2004 ،
مضخخدمو الدرحاث Stakeholders
ال ا ا اار اصخخدام
قم الدرحاث

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

للخأكد مً مضخوى الخصصيل الصفي
لخوثيا ا ما اادى الخقا اادم ال ر ا ااوي وما اادى
إكمال مخطلباث املضاق
للخوحيا ا ا ااف ما ا ا ااى املكا ا ا ا اات أو جوحيا ا ا ااف
العقوبت
لجا ا ا ا اامب اهدبا ا ا ا ااا املعلا ا ا ا اام و الاهخما ا ا ا ااام
الاحخماع
لخصدً ا ا ااد الىمط ا ا ااين ال ر ا ا ااوي الجدً ا ا ااد
املطلوب
للحكم ع:ى كفاًت املعلم وعدالخف
لإلعارة إلى مغكالث املدرصات املخعلقات
الطالب
لدعم رامج الخوحيف املنهي و الوظيفي
للحااد مااً  /أو وقااا مغاااركت الطالااب
ف وغاطاث الالمىهجيت
أغراض ال رقيت و الىقل أو إلاعادة
ملى عهاداث الخخرج
لخصدًا ا ااد ما ا ااا إ ا ا ا ااان الفا ا اارد ًصخ ا ا اااج
لدراصت مخطلباث صا قت ما
ألغراض الالخصاق الدراصاث العليا
للخأكا ا ا ااد ما ا ا ااً ما ا ا اادى اما ا ا ااخال القا ا ا اارد
املهاراث ألاصاصيت الالزمت ملهىت معيىت

املخعلم

الوالا ا اادا
ن

x

املعلم

املرع اادأ
مؤصضااا
املض ا ااخخدمون
و
ث
إدارة
أصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااحاب
املغاارف
املدرصت الخعلا اايم
ألاعمال
(املف ا ا ا ا ا ااد
العال
ظ)

x

x

X

x

X

x

x

x

x

x

x
x

x

x

X
X
x

x
x

x

X

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

املصدر :كخاب أصاصياث القياش ملوس ى الىبهان .
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ا ًخضح م المُاناث الوازالاة ي هرا الجداٌ أ النلؿت زكم ( )2اإلاخهيلت بخوزُم مدى الخلدم ال عبوي ا مدى ئه اٌ
اإلاخؿيماث الظابلت ها ألاهثع اطخاسدام ما كماا وافات اإلاهنُاى ا مظخااسدما الاادزجاث أطااجرة ا مسدادً ا أالُااع أماوز ا خباى
مإطظ اااث الخهي ااُم اله اااما .ي ااا الوك ااذ الا اري جخ ااااث فُا ااه هثاف اات اط ااخسداماث ال اادزجاث ما ا مظ ااخ ُد ئم ااى نزا ااس ( .الىبها ااان،
)150،2004
-)2هقد أهظمت الدرحاث و العالماث  :الاأب اإلاسكو نلى جوجُه الهدًد م تنخلاالااث ليدزجاث نلى مدى م الظانى  ,ا فُ اا
ًلا جطنُف لخيً تنخلاالااث ا ًدمو وا منها حهيُلا مناطما ( :الىبهان)150، 2004 ،
 الىقد ألاول :ليضذ الدرحاث اث معنى :ا ًنمو هرا النلد م ز ٌ اطخهساع المنوالا الخالُت: .1هنان جنوم همىع بى اإلا دشى ا اإلادزطى يا اغو الدزجاث.
ً .2نلظ الهدًد م اإلاإطظاث ااإلادازض طُاطاث زاضت لخلدًس الدزجاث.
 .3ال ٌظخؿُو مجسالا زمص الخهمىع ن ج اضا مهلدة خوٌ مظخوى اإلادزض.
 .4ناالاة ما ًيو اإلالدمو ليدزجاث غىع ممالى نند اغو الدزجاث.
 .5حظخسدم الدزجاث يا هثىع م ألاخُا لي هاكمت أا ل سع النكام أهثع م وونها اضا ا الاكُلا لألالااع.
 الىقد الثاوي :ليط للدرحاث أهميت جربوأت :ا ً ى جلخُظ ذلً م ز ٌ المنوالا الخالُت: .1لِظذ الدزجاث ئال مجسالا زموش.
 .2النخائج الهامت غىع مي وطت ا ال ً ى جلُُ ها بالدزجاث.
 .3الازجاث اإلا دش أكا أه ُت لي دزض م جلُُ ه الراحا.
 .4ال جخنمأ الدزجاث ب ظخوى الخدطُا يا اإلاساخا اللاالامت بدكت.
 .5زك ا ًدخا البعنامج ال عبوي ئمى جلوٍم أهثع م خاجت اإلادزض له.
ٌهد هرا النوم م النلد مصٍجا م نماازاث خوٌ اللُا ت م ناخُت ا اإلاالازناث غىع الػسازٍت م ناخُت زانُت فهنان
نوامااا جيهااب الاازا هامااا مثااا ال سضاات ا الجهااد ا ال ل,ن ا اة ذلااً ًنميااا أ حهىااع الاادزجاث اإلاواغااُو البااي ج ااع ن ااا
اإلادزض فاذا لم جخوافم مهها فاننا نخوكاو أ ًيو الااز الدزجاث غهُ ا يا الخنمإ( حثروبي)92، 2002 ،
 الىقد الثالث :ليضذ الدرحاث طرورة  :ا كد اننثم هرا النلد م ز ٌ المنوالا الخالُت: .1لِظذ الدزجاث مثىعاث فهالت لخ هُا اإلادزطى .
 .2تبخهاالا ن اإلاهاًىع ,ال ًكهس فساق ااض ت يا اإلاظخوٍاث لخلُُ ها.
 .3ما شالذ الدزجاث ها ألامس الشا و يا اإلادازض ا ذلً بظنب حهيم اإلاادزطى باإلا ازطاث الخليُدًت.
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التقو ميابالابتخراتفملظااقملربةابافكلءاتفمالمواسستالتعليميمة.

د/نبرخور م
خر م
وبضاف
ادلي ،د/ونال م

جوضح النلاؽ الظاابلت أ الادزجاث ال ً ى ا الخسيااظ منااها ا ئلغاؤهاا ج اماا ,فالمُانااث جد ااخا ئماى جلخاُظ ا جنكاُم
م أجا أ ًخم اطدُهابها بدزجت همىعة .الهرا فمالسغم م ندم ه اٌ الدزجاث فانها حهد جلخُطا ا سج لل ل.
 الىقد الرابع :حغكل الدرحاث مصدرا لأللم :ا ذلً افم ما ًأحا: .1جثمـ الدزجاث اإلاخدنُت اتطاجرة ألاكا كدزة م برلهم الجهد ال شم.
 .2جإالاي الدزجاث ئمى جها ال شا أمسا ال م س منه لدى بهؼ اإلاخدزكى .
ٌ .3هاكااب اإلاإطظاااث أخُانااا اإلاااوق ى ئذا خطاايوا نلااى الازجاااث مخدنُاات ا ًياااف و أي ا اب الاادزجاث اإلاسج هاات بشاايا غىااع
مناطب.
 .4حشيا الدزجاث مهاًىع ناإلاُت ليافت ألافساالا زغم احظام ال ساق ال سالاًت بُنهم.
 .5جسهص الدزجاث نلى أهداف نامت لج ُو اإلاوق ى .
 .6جيايئ الدزجاث تمخثاٌ ا حهاكب ؤلابدام ا تبخياز.
 .7حصجو الدزجاث اإلانافظت أهثع م حصجُهها ليخهاا .
ً .8لوالا غغـ ال طوٌ نلى الدزجاث الهالُت للجوع بهؼ اإلاوق ى نلى أموز غىع ملمولت .
ا ما ألاماوز الباي حظااخدعا تهخ اام ا الخاأزىع اإلاثاامـ بالادزجاث اإلاخدنُات مااا كاام باه هسانمااار بخديُاا جاأزىع الاادزجاث ا
اك اعاح بهاؼ الؿاسق لل ااد ما ؤلاخمااؽ .ا بااالسغم ما أ الادزجاث كاد جىشااف فلاـ ال شاا االلطااوز ياا ألاالااع فانهاا ال جا م
بالياما نلى هرا ال شا فانه م ألاه ُت الازاطت هُ ُت جأزىع جيً الدزجاث نلى اإلادزطى .
-)3أهظمت الدرحاث و العالماث املخعددةً:لخظ الجداٌ آلاحا ئًجابُاث ا طيمُاث الؿسق اإلاسخي ت البي حظخسدم يا الخهمىاع
ن مدى الخلدم لي خهي ى أا اإلادزطى االجداٌ الخاما ًوضح ما طمم:
الجدول رقم (ً )2بين صلبياث و إًجا ياث الطرائ املضخخدمت ف الخقييم.
هوع الطرأقت

الرمس املضخخدم
أ ب

الدرحاث
الحروف

ألارقام أو
اليضب
امل وأت

.......الخ

الضلبياث

إلاًجا ياث
أ -طهيت ؤلاالاازة ا تطخسدام.

ا ً ى ا ا ا ئغ ا ا ااافت أا – بٌ -هخلد بأنها طهيت الخ ظىع.
ه ا ا ا ا ا ااا ي ا ا ا ا ا ااا (أ )-أا (ب )
 جلخظ بدكت ألاالااع هيا.مث .
أزك ا ا ااام ي ا ا ا ُدت (4 3
)5
أا نظ ا ااب م وٍ ا اات 98.99
%

أ -ن ع أ ب

يا المند الظابم.

ب -مخطيت أهثع م ال ساف.
 ً ى ا اط ااخسدامها جنم اا ئم ااى جن ااب م ااوال ساف.
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أً -دنوم مهنى الدزجت بشيا ااطو خظب الخسطظ.
ب -ال جطف نواحا اللوة ا مواؾ الػهف.
 ٌشهس بنوم م الخُمت.أ -مثا أ ب

أن ه.

ب -ال ًم اادا اإلاهن ااى ااض ا ا مماد ااسة م ااا ل اام ًوافل ااه ج ظ ااىعا
مناطما أا جوغُذ.
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د/نبرخور م
خر م
وبضاف
ادلي ،د/ونال م

 ٌص ااجو اإلا ااوق ى نل ااى حس ااجُا مظ ااافاث أ -أكا زماجا .م النكم اإلاخطيت أا جيً ألاهثع م ف خى .غى ااع مه اات زوف ااا ما ا انس اااع الازج اااتهنم
ب -ال ًوض ااا مهيوم اااث وافُ اات خ ااوٌ أالااع الؿيم اات ل ز ااسٍ
ال عاه ُت.
ل ىم نلى مدى الخلدم ا الخدظ .

الدرحاث
التي جخألا
مً خين

نا اااجح زاطا ااب مس ا ا ي
غىع مس ي

قوائم
الفصص و
صاللم
الخقدًر

ئدااازة ( )xأمااام ألاهااداف أٌ -هؿى ج طُ إلاظخوى أالااع اإلاوقف.
البي جدللاذ أا جلادًساث
ب ً -ى ا ا ا اطا ا ااخسدامها بجانا ا ااب الخلا ا اادًس بً -طهب خ كه يا السج ث.
زك ُت لدزجت الخدلُم
بال ساف.

أً -ثلا فه ه نكسا لىثعة الخ اضُا.

أٌ -ظخغسق اكذ ؾوٍا.

الخقرأر
القصص ي
(الضردي)

ال ًوجااد زمااوش مداادالاة ا أً -دُذ ال سضت لوضف مدى الخلدم.
كا ا ا ااد ٌظا ا ا ااخسدم أي م ا ا ا ا
بٌ -ه ااسع جل اادم اإلاوق ااف افل ااا إلاه اااًىع أا بً -دخا ئمى مهازة ليىخابت ا الخواضا ال هاٌ.
الخلا ا ا اادًساث أن ا ا ا ا ه ا ال
مإدساث ؤلانجاش أا اإلاإه ث الخهيُ ُت.
جلوالا ئمى الازجاث.
 ًا اإالاي جنظ ااُـ اليغ اات ئم ااى اخخ اااٌ فل ااد به ااؼ اإلاه ااانا ًدا ا ااُذ ال سضا ا اات ل ا ا ااخذ خا ا ااواز أا ئجم ا ا ااام اإلاه ت.اطائا اجطاٌ ...
الاً -لج ا ااأ ال ا اامهؼ ئم ا ااى ئه ا اااٌ الخلسٍ ا ااس أا ن ا اادم فه ا ااه نك ا اسا
الفخلازهم كدزا لغوٍت مهُنت.
ا -غالم ااا م ااا ً ااخم حهدًي ااه باغ ااافت به ااؼ ك ااوائم ال د ااظ أا
مإدساث ا حهيُلاث مسخطسة

لقاءاث
الطلبت و
املدرصين

ال ًوجا ا ا ااد زما ا ا ااوش ا لى ا ا ا ا أً -دااُذ ال سضاات إلاناكشاات ماادى الخلاادم يااا أً -دخا اإلالوم ئمى مهازة جلادًم اإلاهاازاث بأنوانهاا ؤلاًجابُات
ا الظيمُت.
ً ى ا ا ا ا ا ا ا ا مناكش ا ا ا ا ا ا ا اات أي ألاالااع بشيا شخص ي.
السموش أن ه
بٌ -ظخغسق اكخا ؾوٍ .
ب ً -ى أ ًيو ن يُت مظخ سة.
 ٌشيا تهدًدا لمهؼ اإلاوق ى .الا -ال ًلدم سج ث مسخطسة ا ملخطت لي دزطت.

احخماعاث
أولياء ألامور
و املدرصين

ال ًوجا ا ااد زم ا ااوش ا ً ى ا ا ا أً -د ا ااُذ ال سض ا اات إلاناكش ا اات تهخ ام ا اااث ا أٌ -ظخغسق الوكذ الىثىع.
مناكشت أي السموش أن ه جوغُذ طوع ال هم.
بً -خؿيب جدػىعا مظملا
ب ً -ىا ما ناسع ن ااذ ما ألان اااٌ ا
 كد ًمهث الليم لدى بهؼ اإلادزطىج ظ ا ا ااىع أط ا ا ااع جلُُ ه ا ا ااا ا ال ى ا ا اام نلا ا ا ااى
نونُتها.
الا -ال ٌه ا ااد اط ا ااُيت فاني ا اات ي ا ااا جوض ا ااُا ه ُ ا اااث همى ا ااعة ما ا ا
اإلاهيوماث.
ها -كد ًيو م غىع الظها خػوز بهؼ أالُاع ألاموز.

ال ًوجا ا ااد زم ا ااوش ا ً ى ا ا ا حظا اااهم ي ا ااا جا اادنُم ال ائ ا اادة اإلاسجا ااوة م ا ا
رصائل
اطا ااخسدام ااخا ااد أا أهثا ااع الخلازٍس ألازسى.
ألولياء ألامور
م أن ه

أ -السطائا اللطىعة أا حهبع ن مدى الخلدم ب انيُت.
ب -جخؿيب مهازة فائلت اهثىعا م الوكذ

املصدر :كخاب موس ى الىبهان أصاصياث القياش ف العلوم الضلوكيت
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د/نبرخور م
خر م
وبضاف
ادلي ،د/ونال م

اله ااا مسخيا ااف جيا ااً ؤلاج ا اساعاث اإلان جُا اات حهؿا ااا لنا ااا ض ااوزة ن ا ا هُ ُا اات الخدا ااسي ن ا ا موزوكُا اات امطا ااداكُت لمنا اااع
تزخمازاث االمدث ن دساؽ بنائها امواض اث تزخماز الجُد .
ب  :الاخخباراث الخصصيليت وخطواث ىائها ( :وغواحي)235، 1996 ،
-1أهداف الاخخبار الخصصي: :
ٌهااد تزخماااز الخدطااُلا ؾسٍلاات لخهُااى اجددًااد مظااخوى اإلاااخهيم اماادى جدطااُيه ام ا أهاام أهدافااه- :كُاااض مظااخوى
جدطُا اإلاخهي ى احصخُظ نلاؽ اللوة االػهف لديهم.
 -جطنُف الدازطى يا مج وناث اكُاض مظخوى جلدمهم يا اإلااالاة.

 -الخنمإ بأالاائهم يا اإلاظخلب .االىشف ن ال ساق بى اإلاخهي ى  :اإلاخ وكى

االهاالاًى

اكؿُئي الخهيم

 جنشُـ الاافهُه الخهيم االنلا م ضف آلزس امنذ الدزجاث االشهاالااث.-2أهواع الاخخباراثً :وض ها الشيا الخاما زكم (:)2

أنواع االختبارات
حسب طريقة تفسير النتائج

اختبارات معيارية المرجع

اختبارات محكية المرجع

(يقارن أداء الطالب عمى االختبار بأداء

(يقارن أداء االمتعمم بمستوى أداء معين

مجموعتو المعيارية)

يتم تحديده بصرف النظر عن أداء مجموعتو)
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د/نبرخور م
خر م
وبضاف
ادلي ،د/ونال م

أنواع
االختبارات
حسب شكل
الفقرات
اختبارات
موضوعية

اختيار من
متعدد

مطابقة/
مزاوجة

االختيار من
بديلين
( صح،خطأ)

اجابات
قصيرة

اختبارات
مقالية

التكميل

االنشائية
المقيدة

االنشائية
المفتوحة

 -3خطواث ىاء الاخخبار الخصصيليت ف مواد الاًقاظ :اٍ ى جلخُظ خظب فُ ا ًاحا ( :الىبهان)78، 2002 ،
 .1جددًد اإلااالاة الدازيت يا تزخماز م اإلالسز الدزاس ي إلااالاة م مواالا تًلاف.
 .2جديُا اإلادخوى اخطس النخاجاث الخهيُ ُت اإلاخوكهت لها.
 .3جطنُف النخاجاث خظب هسم بيوم ليه يُاث الهليُت .
ً
 .4بناع جداٌ اإلاواض اث )(.(Table of Specificationطىعالا الخلا بالخ طُا)
 .5جددًد أنوام ألاط يت :موغونُت أا ملالُت أا موغونُت املالُت.
 .6ضُاغت أط يت (فلساث) تزخماز يا غوع جداٌ اإلاواض اث دسٍؿت أ حغؿا اإلااالاة اإلالسزة.
 .7ي ااا خ اااٌ وان ااذ ألاط ا يت موغ ااونُت ًج ااب ازخُ اااز الم اادائا بش اايا الاكُ اام امنؿل ااا ام اادزاض نل ااى أ جدناط ااب الم اادائا م ااو
اإلاظخوى اله سي ليؿيمت انوم اإلااالاة اإلاسجمؿت باإلًلاف االخنشُـ.
 .8اغااو ؤلاجاباات الن وذجاات لألط ا يت ليخأهااد م ا  :ا ا ا ه اًاات الوكااذ اإلاسطااظ ل مخدااا اي ا ت ألاط ا يت ااج اوالا ئجاباااث ليااا
منها.
 .9حغؿا ألاط يت ز زت مظخوٍاث خظب ضهوكتها.
 .11جلظُم اله ماث يا غوع ضهوكت ألاط يت ااشنها افم اإلااالاة اإلالسزة.
 .11ئناالاة جدكُم احهدًا تمخدا يا غوع ما ٌُظخجد م المنوالا.
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التقو ميابالابتخراتفملظااقملربةابافكلءاتفمالمواسستالتعليميمة.

د/نبرخور م
خر م
وبضاف
ادلي ،د/ونال م

 -5جصلياال وجفضااير هخااائج الاخخبااار فا مااواد الاًقاااظ :اذهااس أخ ااد ناوالاة يااا هخابااه :اللُاااض االخلااوٍم يااا اله يُاات ال عبوٍاات بهااؼ
اإلالاًِع اإلاظخه يت يا ذلً م أه ها ( :عودة)54، 2000 ،
ً
 الوصااا الحضااابي ( املخوصااا ) : )Average( Meanالوطاـ ال ظااالا لهاادالا ما اللااُم هاو مج ااوم جيااً اللااُم ملظااوما نلااىندالاها .مثاٌ :الوطـ ال ظالا ليلُم )1 4 5 9 8( :هو مج وم اللُم ( ÷ )27ندالاها (ُ ً 5,4 = )5د الوطـ ال ظالا يا
مهسفت ألاالااع الهام لي خهي ى ؛ ف ا ازخماز (يا قساف ناالاًت) م  31الازجت وا الوطاـ ال ظاالا لادزجاث الؿا ب ٌ 24هخباع
ً
ً
ً
أالااع جُدا بِن ا ًيو أالااع الؿ ب غىع جُد ئذا وا الوطـ ال ظالا  12مث .
ً
ً
 الوصاايا  :MEDIANاللُ اات البااي ًلااو جدتهااا  %51م ا اللااُم اٍدظااب بهااد جسجِااب اللااُم جطاااندًا أا جناشلُااا .ف ااا اللااُمأن ا ه االبااي مخوطااؿها  5,4فااا الوطااُـ لهااا هااو ُ ً .5ااد الوطااُـ يااا مهسفاات الدزجاات البااي ًلااو جدتهااا نطااف ناادالا الخ مُاار.
اناالاة ما ًلازب اإلاخوطـ.
 املادى :RANGEال اسق بااى أنلاى كُ ات اأالانااى كُ ات يااا مج ونات ما اللااُمُ ً .اد اإلاادى يااا ئنؿااع ضاوزة منظااؿت ليدشادذ ياااالازجاااث الخ مُاار االخ ااااث بُنهااا فهناادما جيااو الدزجاات الهكمااى يااا ازخماااز م ا  31الازجاات  21االدزجاات الطااغسى ً 1يااو
ً
اإلادى ااطها م ا ٌهبع ن جماً يا أالااع الخ مُر هدىم ممد ا.
 معام اال الض ااهولت :اٍل ااِع م اادى ط ااهولت ال ل ااسة اه ااو نم ااازة ن ا ن اادالا ؤلاجاب اااث ال ا ُدت بالنظ اامت له اادالا الخ مُ اار ال اارًخ اااالوا ؤلاجاب اات .ف ااا ازخم اااز خػ ااسه  26جي ُ اارا أج اااب م اانهم  21جي ُ اارا نل ااى أخ ااد ال لا اساث اوان ااذ ئجاب اااث  12م اانهم ئجاب اات
ي ُدت ف هاما الظهولت لي لسة ه ا ًلا:مهاما الظهولت = (.%57,14=111× )33÷21
 معامل الصعوبتً :لِع ضهوكت ال لسة اٍدظاب بؿاسح مهاماا الظاهولت ما  .%111فُياو لي لاسة ياا اإلاثااٌ أنا ه -111ٌ.%42,86=57,14هخ د مهام الطهوكت االظهولت نلى الهدف م ال لسة ف هاماا الظاهولت  %71ل لاسة مظاخوى الهادف ف هاا
ً
ً
ً
جرهس مث كد ال ًيو ملموال نند ال اخظ بِن ا هو نالُا يا فلسة مظخوى الهدف ف ها جديُا.
 معامل الخمييزً:لِع مهاما الخ ُى مدى ج ُى ال لسة بى اإلاخهي ى نلى ازخ ف مظخوٍاتهم .فاالزخماز الجُد هو الري ً ىبااى لخ مُاار .اٍدظااب بهااد جلظااُم مج وناات الخ مُاار ئمااى مج ااونخى نيُااا االانُااا .اؾسٍلاات خظااابه ه ااا ًلااا :مهامااا الخ ُى ا =
(ناادالا تجاباااث ال ا ُدت يااا اإلاج وناات الهيُااا – ناادالا تجاباااث يااا اإلاج وناات الهيُااا) ÷ ناادالا ج مُاار ئخاادى اإلاج ااونخى  .ف ااا
ً
اخاادى ال ل اساث (ازخماااز ل ا  21جي ُاارا) وااا ناادالا ؤلاجاباااث ال ا ُدت يااا اإلاج وناات الهيُااا  8اناادالا ؤلاجاباااث ال ا ُدت يااا
اإلاج ونت الدنُا  3فا مهاما ج ُى ال لسة ًيو :مهاما الخ ُى = (.%51 =11 ÷ )3-8
 عاارق قيماات معاماال الخمييااز :حهااد كُ اات مهامااا الخ ُىا  %25ال ااد ألاالانااى اإلالمااوٌ يااا هثىااع ما اللُاطاااث اكااد جلااا أا جصٍاادً
ً
خظب ال اجت .اوي ا وا مهاما الخ ُى مسج ها يا فلسة وا ذلً أفػا االات نلى ج ُى ال لاسة باى ج مُار اإلاج ونات الهيُاا
ً
اج مُر اإلاج ونت الدنُا .لى ذلً ال ً ى جدلُله يا ج ُو فلساث تزخماز خُث طُنخج ننه ازخماز ضهب جدا لي ج ونت
الدنُا.
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صادصا-خاجمت واق راحاث:
حش اايا م ااواالا تًل اااف ي ااا اإلاسخي اات تبخدائُ اات لغ اات جواض ااا مهساف اات بيغ اات ال ا االجظ ااد ام ااى جان ااب اليغ اااث تطاط ااُت
اإلاهسافت يا الخهيُم تبخدا ا م لغت اإلانؿم السٍاغُاث االيغت الهسكُت االيغت تجننُت فامى مبى جدزا لغت ال االجظد يا
الخلااوٍم اكناااع تزخمااازاث االخأهااد م ا ماادى اهدظاااب الى اااعاث البااي جناااالاي بهااا اإلاناااهج السط ا ُت إلاسخيااف اإلاااواالا زطوضااا مااو
اإلاظخجداث ال اضيت يا اإلاُدا .
يا غوع ما جم جنااله يا الؿسح الظابم ً ىننا الخسا باالك عاخاث الخالُت:
-1
-2
-3

-4
-5

ال سص نلى اغو بنون تط يت باإلاإطظاث الخهيُ ُت بانداالا ن اذ الزخمازاث زاضت ب واالا تًلاف افم الشساؽ
الهي ُت لها باالنخ االا نلى جداٌ اإلاواض اث االط خُت الدازيُت االخازجُت ل زخماز.
جيااوٍ فسٍاام ن ااا مشا عن بااى مسخيااف ألاطاااجرة إلنااداالا الالُااا بناااع تزخمااازاث يااا مااواالا تًلاااف :ما جسكُاات موطااُلُت
اجسكُت حشييُت امى ال عبُت المدنُت االسٍاغُت باإلادزطت الجصائسٍت.
م منؿيام جياميُات اإلاظاإالُاث ياا جياوٍ أطااجرة امسَاا اإلاظاخلما ال اانيى ياا اإلادزطات ًخؿياب ال اسص نلاى مهسفات
اطاطُاث اللُاض االخلاوٍم ياا مسخياف جوانماه افام النكسٍااث الى طاُىُت اال دًثات اٍخجظاد ذلاً ياا بسمجات اًاام
الازاطُت اميخلُاث بهرا الشأ .
تهخ ام بالساائص اتزخمازاث م خُث المناع االخلنى االخىُف ب خذ مسابس يا هرا الشا .
جمنااي مظااخلم فىااسة مشااسام تزخمااازاث تلى عانُاات اكنااون تطا يت يااا مسخيااف اإلاااواالا االخسططاااث الاا ته ااِش يااا
خم تنشؿت تًلاغاُت ال نُات االسٍاغاُت االباي ًنمياا ئالازاجهاا ياا اإلانااهج ال عبوٍات ب اا ًخوافام ماو السؤٍات اإلاظاخلميُت
يا قا الخهيُم تلى عانا .
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صابعا  :قائمت املراحع:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

أخ د نوالاة(  ")2111القياش والخقوأم ف العمليت ال ر وأت" ؽ 4الااز ألاما ئزكد ألازالا .
ناٌش شٍخو (  ")1999أصاليب جدريط العلوم" ؽ 5الااز الشساق ن ا ألازالا .
نمد اإلاجُد نشواحا(  ".)1996علم الىفط ال ر وي" ؽ 3الااز ال سكا ئزكد ألازالا .
مد د الطالح خثعالا (".)2112املدخل إلى الخدريط الكفاءاث " الااز الهدى الجصائس .
مد د الؿُب الهيوي ( ".)1982ال ر يت وإلادارة املدارش الجسائرأت"  . 2ننابت الجصائس.
مد د خظوناث ,ازمػا ئزشٍا(".)2111مدخل إلى الخفخيػ الكفاءاث ف مرحلت الخىعليم الا خدائي " ,جىا ي اشا
الجصائس .
موس ى النبها (".)2114أصاصياث القياش ف العلوم الضلوكيت"ؽ 1الااز الشساق لينشس ألازالا .
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