
هي وسيلة ترمي إلى قياس كمية المعلومات التي يحفظها أو : االختبارات التحصيلية
ويحدد اإلختبار التحصيلي الدرجة التي . يفهمها، أو يطبقها ويحللها الطالب في أي مادة دراسية

 . يحصل عليها الطالب، فهو يعتبر مؤشرًا على التقدم نحو تحقيق األهداف التربوية

وطرح األسئلة يحتاج  دفعهم للمشاركة الفعالةينتباه الطلبة وتفكيرهم واسلوب يثير أواألسئلة 
 القدرة على القيام باألعمال المعقدة بسهولة ودقة :وتعرف المهارة بانها .الى مهارة من المدرس

هو عبارة :والسؤال. ومهارة طرح األسئلة جزء رئيس من مهارات التدريس الصفي الفعال .تقانإو
و عبارة مصاغة صياغة دقيقة واضحة تقدم لفرد يدرك معناها فيتفاعل معها وتولد أعن كلمة 

ستجابة تبين مدى فهمه للسؤال وهذا يتطلب تفاعاًل بين الشخص السائل الموجه للسؤال، إلديه 
. والموجه اليه السؤال

 التحصيلية (االسئلة)ختبارات الهمية اأ
خذ قسطًا كبيرًا من وقت أ وت،همية كبيرة في العملية التعليمية في التربية الصفيةألألسئلة  

 وتزود الطلبة بتوجيهات ،الدرس وهي وسيلة مهمة لتهيئة التعليم في الصف وترفع من فعاليته
:  همية األسئلة على النحو اآلتيأويمكن تلخيص  .بناءة ضرورية محفزة لتعليمهم

فعالة لتنمية اله بشكل جيد التي تعتمد على مهارة المدرس في طرح األسئلة هاألسئلة الموج● 
 . تجاهات الطلبة وقدرتهم على التفكيرا

جتماعيًا داخل الصف وتنمي روح المبادأة لدى ا وتفاعليًا واً توفر األسئلة جوًا فكري ●
. الطلبة

.  تقدم تغذية راجعة تعزز المعلومات في ذهن الطالب●

.  سئلة التفكير العلياأثارة إتوفر فرصة الكتشاف اإلبداع لدى الطلبة وخاصة ب ●

 تشخص نقاط الضعف والقوة لدى الطلبة والصعوبات التي تواجههم في تعلم مادة ●
.  معينة

 .رئيسةنواع التحصيلية حسب استجابة الطالب الى أاالختبارات تصنف أسئلة و

  .ااًل محدداً ؤ يسأل المدرس كل طالب على حدة سأنوهي  :الشفويةاالختبارات 

سئلة موحدة ضمن فترة أعلى فيها  يجيب الطلبة  هي التيو الكتابيةأ: واالختبارات التحريرية
 .هم جميعاً زمنية محددة ل



 .و الفنون والرياضة والمختبراتأالحاسوب و  الطبيةختباراتامثل  :(العملية)االدائية

اإلختبارات الشفوية  
ستخدمت لتقويم التحصيل انواع الوسائل التي أقدم أهي : الشفوية (األسئلة) اإلختبارات

ومازالت حتى الوقت الحاضر هي وسيلة فعالة لتقويم الطالب بالنسبة لبعض األهداف التربوية 
ساليب التقويم في عملية أوهي من . التي تتعلق بقدرته على التعبير عن نفسه لفظيا وشفويا

ذهان الطالب وتدريبهم أتقان من المدرس الذي يستثمر كل دقيقة لمحاكاة إالتعليم وتحتاج الى 
.  كتشاف قدراتهماعلى التفكير و

الغرض من االختبارات الشفوية 
 معرفة يوه ،(التحريرية)الغرض منها قياس األهداف التي تعجز عن قياسها االختبارات المقالية 

مدى فهم الطالب للمادة الدراسية وقدرته على التعبير عن نفسه وحجم مايمتلكه من مفاهيم 
و الخوف  أوكيف يتكلم ودرجة الجرأة ورباطة الجأش، ومهارات والتلفظ الصحيح للكلمات،

ديه في الدرس فهي وسيلة مهمة لتهيئة مرحلة التعلم ؤوال يمكن تجاهل الدور الذي ت .والتردد
وهي وسيلة فعالة لتنمية  . وتزود الطلبة بتوجيهات بناءة ضرورية ومحفزات مباشرة للتعلم،وبدئها

 .االتجاهات المرغوبة وتكوين الميول وتنمية القدرة على التفكير اإلبداعي

شروط صياغة األسئلة الشفوية 
فبقدر ماتكون هذه األسئلة واضحة ومناسبة   من وقت الدرس،اً خذ األسئلة الشفوية جزءأت

نتاج تعلم كمي إثارها في آفي الصياغة واإلستعمال بقدر ماتوفره من تربية صفية نشطة تتمثل 
تنمية كذلك  و،من المشاكل السلوكية الروتينية  ال تتخله كثيراً ضافة الى جعل التعلم ممتعإمرتفع 

. دارة صفية فاعلةإلف وتعاون بين الطلبة وقبولهم بعضهم لبعض بما يحقق آاالتجاهات والقيم وت
: تيةآلولتحقيق ذلك البد من مراعاة الشروط ا

عادة السؤال تجنب إعى عند ايصاغ السؤال بلغة بسيطة وسليمة وبصوت واضح وير- 1
.  خرآنه سؤال أ منه اً و الصياغة إلن ذلك يربك الطالب ظنأتغيير الكلمات 

سئلة المدرس على أتنويع مستويات األسئلة في المجاالت المعرفية واألدائية والتقتصر - 2
دائهم في سلوك أو مستوى سلوكي واحد ألن هذا يميت فكر الطلبة ويقولب أنوع 
. محدد

 .مالئمة األسئلة لقدرات الطلبة ومستوياتهم العقلية وخبراتهم السابقة- 3



االختبارات التحريرية  
 .نواع تشمل االختبارات المقالية والموضوعيةأوهي على عدة 

عداد شروط    التحريريةاالختبارات صياغة وا 
ي يستعمل المدرس المفردات أ. وضوح األسئلة وصحتها من الناحية اللغوية والبنائية -1

ال إظ العامية ا عن األلفيبتعدظ الصعبة والغريبة واالاالتي يفهمها الطلبة ويتجنب األلف
جابة مباشرة دون إمما يضمن الحصول على  .جل التوضيحأفي حاالت نادرة من 

.  و تردد من قبل الطالبأتخمين 
.  رتباط األسئلة بموضوعات الدرسا -2
لى المركب مما يساعد الطلبة على إلى الصعب ومن البسيط إتدرج األسئلة من السهل  -3

.  جاباتهمإفكارهم وأتجميع 
.  تسلسل األسئلة وفق تسلسل المادة الدراسية -4
تنوع األسئلة حسب المجاالت المعرفية واالنفعالية والوجدانية واألدائية مما يشجع تفكير  -5

.  الطلبة
لى الفهم والتطبيق والتحليل إتدرج األسئلة حسب مستويات بلوم المعرفية من التذكر  -6

.  لتتناسب مع القدرات المعرفية للطلبة وخبراتهم التعليمية السابقة .والتركيب
. جابة فرع تعتمد على إجابة فرع قبلهإتجنب جعل  -7

 


