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 ار:ـبـتـاالخوم  ـهـفـم :أوال 
 التربیة المعاصرة لتقویمكان مفهوم االختبارات قدیما یأخذ منحى مغایرًا لما تریده  

 لما یعدّ  ،هبةالخوف والقلق والتوتر والرّ  –فیما تعني –قد كانت سابقًا تعني ، فالمتعلمین كفاءات
علیها النجاح  ها اللحظات الحاسمة التي یترتبر بأنّ شعر المختبَ لها من أجواء مدرسیة وأسریة تُ 

في ظل ئة سیّ حاالت نفسیة رون یعیشون فترة االختبار وهم في أو الفشل، لذلك كان المختبَ 
 تلك االختبارات. مناالستنفار األسري واألجواء المشحونة بالخوف والقلق 

لیواكب  ،إلى األمثل ر مفهوم االختباریّ تغفقد  ،المعاصرةوفي ظل التربیة  ،ا الیومأمّ  
أصبح إذ ،لوجي القائم على تحقیق نواتج تعلیمیة ناجحةو م العلمي والتكنالحضاري والتقدّ ر التطوّ 
وهي  ؛درسوهلما لحكم على مستوى تحصیل التالمیذ واستیعابهم وفهمهم لوتقویم  قیاس أداة

قوة فاعلة تكشف عن مدى  كما أّنهاوسیلة أساسیة تساعد على تحقیق األهداف التعلیمیة، 
 .وأسالیب التعلیم المدرسیةفاعلیة التدریس والمناهج والكتب 

 ار:ـبـتـاالخداف  ــأه :ثانیا
 ،والقدرات والمهارات یمكن تحقیق عدد من األهداف ،على ضوء المفهوم المعاصر لالختبارات

 :یلينجملها فیما 
 والضعف لدیهم.العلمي، وتحدید نقاط القوة  المتعلمینـ قیاس مستوى تحصیل  1
 .         مهم في المادةفي مجموعات، وقیاس مستوى تقدّ  المتعلمینـ تصنیف  2
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 ؤ بأدائهم في المستقبل.ـ التنبّ  3
 ين أم بطیئین منهم أم العادییقسواء المتفوّ  ،مینفروق الفردیة بین المتعلّ ـ الكشف عن ال 4

 التعلیم.
 ح الدرجات والشهادات.إلى آخر، ومنمستوى من  مین، ونقل المتعلّ علیمالتّ  شیط واقعیةـ تن 5
 وٕاعادة قراءتها وتعدیلها. ،واطن القوة والضعف في المناهجعلى مَ ف ـ التعرّ  6

 ار:ـبـتـاالخاء  ـنـب :ثالثا
د دّ ه أن یحقبل أن یبدأ بإعداد األستاذن على یتعیّ  إذ ،هتحدید غرض على یعتمد بناء االختبار    

 .من نتائج هنبدقة متناهیة لما سیترتب ع ةالالزم والمهارات لكفاءاتا
، وقد یكون الغرض من یوضع من أجلها االختبار كثیرة ومتباینة التيوالمهارات  فالكفاءات   

 میةوحدة تعلّ  أو ج الدراسياد من المنهجزء محدّ  إنجازبعد ین مالمتعلّ قیاس تحصیل  إجرائه
 معینة.

 :ختبـار الجيـداال   مواصفـات :رابعا
 : المـوضـوعیة/1

 و العالمة التي یحصل علیها المتعلمموضوعیًا إذا كانت نتائج االمتحان أ یكون االختبار    
ال ح و المصحّ  وذاتیة مستقلة عن شخصیة معالمة المتعلّ  یر المصّححون، أي أنّ تغ ثابتة مهما
م ح ال تتأثر بجمال خط المتعلّ المصحّ  العالمة التي یضعها المصححین، كما أنّ  رتتأثر بتغیّ 

 .تماماً  ة عن ذلكالنتیجة النهائیة مستقلّ  نأحیث  ،مثالً 
 :الصـدق/2

بشكل  سئلةاألصیغت  فإذا ؛من أجلها ضعوُ  یكون االختبار صادقًا إذا قاس الوظیفة التي    
واضح ودقیق ومفهوم وغیر قابل للتأویل ومتطابق مع المنهاج التعلیمي المقرر ومناسب للوقت 

 كان االختبار صادقا. ،رالمخصص له وغیر مكرّ 
 : بـاتالثّ /3

أي -ه ند تكرار أعطى نفس النتائج تقریبًا ع ) إذاباتصف بالثّ یتّ یكون االختبار ثابتًا (    
نة من رینا اختبارًا على عیّ فإذا أج ؛وفي ظروف متماثلة مینعلى نفس المتعلّ  -االختبار

ُأعید إجراء و ، فئة دنیافئة وسطى و  ،علیا فئة :إلى ثالث فئات مثالً  یفهمصنت تمّ و المتعلمین 
الفئة  ات یعني أن غالبیة متعلميبالثّ  فإنّ  ،نةنفس العیّ  االختبار بعد أسبوعین أو ثالثة على
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الفئة الدنیا سیكونون من ضمن  كذلك فإن أغلب متعلميو  ،الفئةالعلیا سیبقون ضمن هذه 
 … هكذاو  ،هذه الفئة متعلمي

 :مـولیةالشّ /4
ت والكفاءات المستهدفة، وذلك بأن یغطي معظم ااالختبار یجب أن یقیس الّسلوك تعني أنّ     

 المهاریة.المعرفیة و كفاءات ال یشملو  وحدات المنهاج المقرر،
 :التمییـز/5
، لى كشف الفروق الفردیة بین المتعلمینقادرًا ع صف االختبار بالتمییز أو التمایز إذا كانیتّ     

عالیة ال یحقق التمییز بین على عالمات  المتعلمین فاالختبار السهل الذي یحصل فیه كل
ذات مستویات  االختبار الجید هو الذي یحتوي على أسئلةبل والصعب أیضا.  ،المتعلمین

 صعوبة، و ذلك للتمییز بین المتعلمین.الإلى متنوعة من السهولة 
 :التقنـین/6

تطابقها من ذلك و  ،تصحیحهلتطبیق االختبار و  یعني وضع شروط موحدة ختبارتقنین اال    
 .ر وطبیعة االختباراتمنهاج المقرّ مع ال

 

 طبيعة اختبار مادة العلوم اإلسالمية: :خامسا
 ،ادة العلوم اإلسالمیةجمیع المواد، ومنها مختبارات الالزمنیة مدة ال للتخفیف الذي مّس نظرا     
أن یأخذوا ثانوي في جمیع الشعب، الثالثة  ةللسن مي أسئلة االختبارمّ انتباه السادة مص تنلف

ص الجدید وهو بعین االعتبار تخفیف محتوى موضوع االختبار حتى یتناسب مع الزمن المخصّ 
 د).30سا 1اعة (نصف السّ ساعة و 

  ب.مشتركا لجمیع الشعكون اختبار مادة العلوم االسالمیة ی
 :یتكون اختبار مادة العلوم االسالمیة من موضوعین على الخیار

 ن:ن كل موضوع من جزئییتكوّ 
 نقاط) 12(:الجزء األول

ي، یقّوم قدرة المترشح ل في نص شرعن سندا یتمثّ یشتمل على وضعیة بسیطة تتضمّ 
ط بالواقع الربّ على رة، معتمدا تحلیل النص الشرعي من خالل الوحدات المقرّ على فهم و 

 .المعیش
 ) أسئلة.05خمسة (هذا الجزء ـ یتضمن 

 ـ یكون عدد األحكام أو الفوائد المطلوبة في األسئلة محددا.
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 نقاط)08(:الجزء الثاني
تدفع المترشح من التي  یعتمد على إدماج مجموعة من الموارد والمكتسبات والقیمو 

 .خالل التفكیر المنظم إلى حل اإلشكال المطروح
 .)03ثالثة (سئلة األال یتعدى عدد ـ 

 .والتفكیر ـ تعتمد األسئلة على الفهم و االستنباط
  منهجية بناء موضوعات االختبار: :سادسا

(إحصائیات، سندات، وبیان وجه االستدالل بأمثلة ، التوظیف ،التصنیف ،االستقراء، الشرح
 جداول، مقارنات...)

  یتم اختیار النص المقّدم كسند من النصوص الموّزعة في أي وحدة من وحدات الكتاب
 المدرسي. 

 .یمكن اعتماد نصوص أو فقرات لعلماء أو مفّكرین كسند للتعلیمة 
  للكفاءة المراد من شروط اختیار النص: أن یكون واضحا، مقروءا، ال یحتمل التأویل ومناسبا

 .تحقیقها
 یمكن اعتماد أكثر من نص كسند في موضوع االختبار. 
 .یمكن إضافة سند آخر أثناء طرح األسئلة 
 لنصوص القرآنیة وفق روایة ورشل اضبطو ضبط النص الشرعي بالشكل التام،  حفاظا على 

ویعتمد في ، لوزارة الشؤون الدینیة واألوقاف من المصحف الشریف النص القرآني تصویر یتمّ 
 مع التخریج.الصحیحة كتب السّنة  على نقل نص الحدیث النبوي الشریف

 .تعتمد خمس أسئلة أساسیة في الجزء األّول من الموضوع 
 ال یطلب من المترشح شرح الكلمات في التفسیر الموضوعي. 
 یجب الفصل بین األحكام والفوائد المستخلصة من النص الشرعي. 
  األحكام في جمل مفیدة.یجب أن تصاغ الفوائد و 
 تصحح األولى منها على ، على أن ضرورة ضبط العدد المطلوب من األحكام أو الفوائد

 الترتیب فقط حسب المطلوب.
 التمییز بین المفهوم والتعریف، وهذا من خالل طبیعة معالجة النص؛ فإن كان فقهیا  ضرورة

 .فالمطلوب التعریف، وٕان كان تحلیلیا فالمطلوب المفهوم
   من محاور (ملفات) المنهاج %70أن تتناول األسئلة نسبة ال تقل عن. 
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 ."أن یعتمد واضعو األسئلة العملیات العقلیة السّت لصنافة "بلوم 
 .مراعاة التجانس واالنسجام بین أسئلة الموضوع 
  .التدّرج في طرح األسئلة من األسهل إلى األصعب 
  وجها واحدا هو المراد من السؤال. ال تحتمل إال ،أن تكون صیاغة السؤال محكمة 
  صیاغة األسئلة بلغة سلیمة معنى ومبًنى. 
  .أن تكون األسئلة الفرعیة منسجمة مع السؤال األصلي 
 .احترام عالمات الوقف والترقیم 
 .تعتمد األسئلة التي تستثیر الفهم واالستنباط والتفكیر 

 

 االختبار في للطرحقابلة ) 2011(ماي المنهاج وثیقة كل العناصر المفاهیمیة المتناولة في 
 

 اإلجابة النموذجية:: سابعا
د المعارف ألنها تحدّ  ،تعتبر اإلجابة النموذجیة أداة مرجعیة في قیاس الكفاءة المستهدفة     

 وبالتالي فهي:  ،مة بإجابات المترشحوالمواقف والسلوكات المترجَ 
  ّقویم كبیر توحید عملیة التّ  ر إطار التصحیح الذي یضمن إلى حدّ توف

 (المصححین).    بین
 ذا التقییم بالتقدیر دون أن یتأثر ه ،في تقییم موضوعي إلجابته یضمن حق المترشح

 .صّححالشخصي للم
  ّقویم.یضفي مصداقیة على عملیة الت 

 یشترط أن تكون اإلجابة النموذجیة:م ما تقدّ  وبناءا على   
  .مرتبطة بشكل مباشر بنص الموضوع 
  .منسجمة مع السؤال 
  .دقیقة وواضحة غیر قابلة للتأویل 
  ِّبل تقبل إجابات أخرى مادامت صحیحة.،دةدة للمترشح بإجابة محدّ غیر مقی 
  لإلجابة عن السؤال الواحد في حاالت ووضعیات  وجود عدة خیارات تراعي إمكانیة

 معینة.
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 :سلم التنقيط :ثامنا
ما یستوجب  ،قویم بكیفیة دقیقة وعادلةالضروریة إلنجاز عملیة التّ  األداةم التنقیط سلّ  عدُّ یُ  .1

 اإلجابة النموذجیة.موازاة مع م إعداده على المقوّ 
في إطار سلم عام تراعى  ،عنصر من عناصر اإلجابة النموذجیة تحدید عالمة لكلّ ینبغي  .2

 فیه أهمیة األسئلة واإلجابات الموافقة لها.
 موضوعیا للعالمات.م التنقیط لإلجابة النموذجیة توزیعا عادال و یجب أن یضمن سلّ  .3
 العالمات الجزئیة.م بوضع العالمات اإلجمالیة و تفصیل النقاط في السلّ  .4
د العالمات لكل ما إذا كان المطلوب كتابة فقرة تستدعي إدماج بعض الموارد تحدّ  في حال .5

 من:
 هجیة ـالمن -
 صحة المعارف  -
 سالمة اللغة  -
 الدقة العلمیة -
 اإلخراج  -
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