
تصنيف االختبارات النفسية

يوب نادية     : إعداد األستاذة الدكتورة



ظيمتناختبارات ال

العقلي المعرفي مثل 

.اختبارات الذكاء

اختبارات التنظيم 

.مثل المقابالت, االنفعالي



:االختبارات الفردية

وفيها يطبق االختبار على فرد

واحد وتعد التعليمات في

الختبارات الفردية معقدة
، مثل مقياس وكثيرة

.للذكاءروكسل

:االختبارات الجماعية

وهي تطبق على مجموعة من األفراد في وقت 

واحد والتعليمات في االختبارات 

ى الجماعية أبسط مما في الفردية وتعط

مرة واحدة، ومن أمثلة االختبارات 

الجماعية اختبار االستعداد العقلي 

للمرحلة الثانوية والجماعية لرمزية 

. الترغيب



:االختبارات العملية2.

ة في تعبير إختبار عملي يستخدم عاد
ي اإلشارة إلى اختبارات الت
تتناول مواقف أو مواد 

و معينة في شكل ترتيب أ
كال تصنيف أو تركيب األش

مات أو نماذج دأو خ
مختلفة ومن أمثلة 

ية االختبارات األدائية العمل
وبينيهوكسلرمقياس 

.للذكاء

:االختبارات الكتابية

وهذا النوع من اإلختبارت 

أكثر شيوعاً و استخداما 

وهو يقدم في شكل قوائم من 

األسئلة تتطلب اإلجابة عليها 

باستخدام الكتابة سواء في 

ى أخررقةواالختبار نفسه أو في
مخصصة لإلجابة 



:اختبارات محددة البنية 

حيث يكون السؤال محدد 

المعالم كسؤال عن نتائج

عملية حسابية أو معنى

لفظ معين أو إعطاء 
.حقيقة معينة 

اختبارات غير محددة

حيث يكون: البنية 

السؤال غامضاً غير

ير يستثمحدد المعالم 

ى استجابات متعددة لد

.الرورشاخ:األفراد 



 .

اختبارات 
االختبار من
بين عدة 
بدائل على

.متصل

الصواب إختبارات
(.نعم أوال)والخطأ  .التكملة

المزاوجة أو . 
المطابقة







المعيار إلى عملية تقويم أداء الفرد مقياس معين في ضوء أداء الى شير ي

أفراد اخرين على المقياس ذاته أي أن مستوى أداء اآلخرين يشكل قاعدة للحكم 

االدائينبإجراء مقارنة بين وذالكعلى مستوى أداء الفرد

اختبارات مرجعية 
المعيار

اختبارات مرجعية 

المحك 

يشير القياس المعتمد

على المحك إلى عملية 

تقويم أداء الفرد في 

ضوء محك مطلق يضعه 

المعلم بناء على 

معلومات قبلية خاصة 

بالتعلم وبالمجال 

موضوع القياس  

للتعرف على المعلومات

والمهارات التي يعرفها 

الطالب في مادة دراسية
.معينة أو مجال معين



ً لهايحددالاختباراتوهي ً زمنا وأسئلتهالإلجابةكافيا

أعلىقياسمنهاوالغرضالصعوبةفيمتدرجة

وتكونصحيحةإجابةعليهيجيبأنالمفحوصيستطيعمستوى

صحيحةإجابةعليهاأجابالتياإلسئلةعددهيالمفحوصدرجة

وهي اختبارات يحدد فيها زمن

إلجابتها وفي هذه االختبارات يفرق

بين األفراد تبعاً لسرعتهم ودقتهم في

األداء ويتكون اختبار السرعة من فقرات قليلة 

الصعوبة وقد تكون فقرات متقاربة 

.في الصعوبة بحيث يستطيع المفحوص ان يحلها جميعا

اختبارات القوةاختبارات السرعة.أ



.

اختبارات األداء المميز أو اختبارات أقصى أداء

المعتاد 

.


