
؟ واتة لةبةر ضي يان لة ضي حالةتيَك ئةركي تاقيكردنةوة ضيية

بةكاري ديَنني ؟



-:تاقيكردنةوة لةم حالةتانةي  خوارةوة  بةكار ديَت 

بةدةست هيَناني قوتابي وثيَش كةوتين و زانيين تا ض ثيَواني -1
.هاتوَتةديرِادةيةك ئاماجنةكاني فيَربوون 



تاقيكردنةوةبةهوَيواتة-:(واالختيارالقبول)وهةلَبذاردنوةرطريان-2

شويَنيَكلةقوتابيانوةرطريانيدةربارةيوةربطرينبرياريَكضةنددةتوانني
لةكةكةسانةيئةوكردنةوةيجيايان,باشةكانيانهةرةهةلَبذاردنييان

دانامةزريَنكةلةوانةيدادةمةزريَنكاريك



قوتابيان  ( ئاسيت)تاقيكردنةوة -( :حتديد املستوى)كردني ئاست دياري -3
دياري دةكات ودابةش يان دةكات بوَ ضةند كوَمةلَةيَةك تا وةكو هةر قوتابيةك  

خوَيةتي  وة تاوةكو هةر كوَمةلَة ( ثايةي)بكةويَتة طةر ئةو كوَمةلَةي لة ئاسيت 
.يَةك ريَطايةكي وانة ووتنةوةي تايبةت بة خوَي بوَ بةكار بيَت



لة ( قوة)و بة هيَزي ( ضعف)هوَيةكاني بيَ هيَزي ( دةستنيشانكردني)بة دةرخستين-4

بةدةست هيَناني قوتابيان يان ئةو كيَشانةي بةرةنطاري دةبن لة ريَطاي شيَكردنةوةي 

.ئةوةش دةبيَتة هوَي ثةرة ثيَداني ريَطاكاني فري كردن, وةالَمة ضةوتةكان 



روذانة ومانطانة و ساالَنة وا لة قوتابي دةكات هةردةم  تاقيكردنةوةكاني -5

.وانةكاني خبويَنيت وئامادة بيَ بوَتاقيكردنةوةكة 



دةبنة هوَيةكي بنةرِةتي لةثيداضونةوةي ماموَستا بة ريطاي  تاقيكردنةوةكان -6

دةدا بة قوتابي بوَ هةلَسةنطاندني خوَي وة ريَطا , وانةوتنةوةي و ضاك كردني 

.بةباشيكاتي خويَندني وةرِيَكخستين 



ضونكة تاقيكردنةوة ( االهداف السلوكية )ئاماجنة رِةفتارييةكان هةلَسةنطاندني -7

رِوو دةدا بة تايبةتي لة ( فيَر خواز) طوَرانكاريةكان  بة دةر دةخات كة لة قوتابي 

(.مهاري) ضاثووكي,(وجداني)ويذداني ,( معريف)بواري زانياري 



باشي وخراثي ضونكة تاقيكردنةوة ,ثروطرامي قوتاخبانة هةلَسةنطاندني -8

.ثةرِتوكيَك دياري دةكات بةرامبةر   هةر وكيَشةكاني قوتابي ثةرِتووك 



طويَرةي بة كارهيَناني  وةجوَرةكاني دةطوَريَن بة , تاقي كردنةوة ضةند جوَريَكة 
يان  ( قوتابي)ذمارةي فيَر خواز يان  شيَوةي شيَكردنةوةي ئةجنامةكاني يان 

وة بوَ زياتر روون كردنةوة  ئةمانةي خوارةوة   و  (  تصحيح)رِيَطاي هةلَضنني 
:ضةند جوَريَكن لةم تاقي كردنةوانة



-(:االداءحسب مستوي )ئةجنام داني ( ئاسيت)بة طويَرةي ثايةي-1

maximal performance (ءاقصى ادا)بةرزترين ئةجنام دان -أ

ئةمةش ئةو كردنةوانةية كة ئةو كةسةي ئةجنامي دةدا بةرزترين  توانا  
بةكار ديَنيَت لة كاتي وةالَم دانةوة وةك تاقيكردنةوةي بة دةست هيَنان  

.وتوانا وئامادة باشي( التحصيل)



typical performance  (اعتيادي)ئةجنام داني  نورمال –ب

ئةو تاقيكردنةوةية  كة ئةو كةسةي ئةجنامي دةدا ماندوو بونيَكي نوَرمال يان توانايةكي  نوَرمال 

و ( الشخصية)وبوَضوون( االجتاهات)بةكار ديَنيت لة كاتي وةالَم وةك تاقيكردنةوةكاني ئاراستةكان

(.امليول)ئارةزووةكان



بةطويَرةي ذمارةي ئةو كةسانةي كة تاقي كردنةوةكةيان لة سةر -2
-(:فيَر خوازان) ئةجنام دةدريَ 

individualized tests(فردي)تاقي كردنةوةكاني تاكي -أ

وة بوَ يةك جار ( قوتابي)دةدريَت لة سةر يةك فيَرخواز ئةجنام ئةم جوَرة 
يان تاقيكردنةوةكاني زيرةكي ,(شفهي)وةك تاقيكردنةوةكاني زارةكي 

.هتد..............وتاقيكردنةوةكاني تواناي هونةري و 



 Group tests( اختبارات مجاعية )تاقيكردنةوةكاني كوَمةلَي -ب

 Group tests( اختبارات مجاعية )تاقيكردنةوةكاني كوَمةلَي -ب

لة ( قوتابيان)جوَرة ئةجنام دةدريَت لة سةر ذمارةكي زوَر لة فيَرخوازان ئةم 
.هةمان كات وةك تاقي كردنةوةكاني نيوةي ساَل يان كوَتايي ساَل يان مانطانة



-:بة طويَرةي شيَوةي ثرسيار يان ريَطاي وةالَم-3

selection(موضوعيةاختبارات)بابةتيتاقيكردنةوةكاني-أ type responses

, يان هةلَبذاردن لة ضةندة وةالَميك -راست وضةوتني وةكو تاقيكردنةوةكا
.وةيان جووت كردن يان بوشايي ثرِكردنةوة



supply(مقاليةاختبارات)مةقاليتاقيكردنةوةكاني-ب type responses

وةك تاقيكردنةوةكاني وةالَمي كورت يان دريَذ يان ئةوانةي ثةيوةنديان 
.       هةية بة شيكاركردني ثرسيارةكان



-:بةطويَرةي ئةو كاتةي تةرخان كراوة بوَ وةالَم  دانةوة-4

speeded tests( اختبارات السرعة ) خيَرايي تاقيكردنةوةكاني -أ

يان  ( دةرضوون)لةم جوَرة تاقي كردنةوة كات زوَر طرنطة لة سةركةوتن 

كةوتن وةك تاقيكردنةوةكاني  مةلةواني ورِاكردن ورِيَكردن وضاث كردن  

هتد.......و



power tests( اختبارات القوة ) تاقيكردنةوةكاني توانايي يان هيَزي -ب

وةككراودياريكاتيَكيبةنيةثابةنددةداتئةجناميئةوكةسةيواتةكراوةيةكاتيجوَرةئةم

توانايةتاقيكردنةوةيئةمة,خانةيةكخةستةلةدامبةزريَتدةيةويَكةثزيشكيَكتاقيكردنةوةي

راستشيَوةيةكيبةكردني(نةشتةرطةري)عةمةلياتياننةخوَشيكثشكنيينئةوةيةطرنطضونكة

.كردنيعةمةلياتيانثشكنيينبوَدةخيايةنيكاتةيلةوطرنطرتةودروست



-(:التصحيححسب طريقة ) بةطويَرةي ريَطاي هةلَضنني -5

(موضوعية)(objective)بابةتي-أ

)كةرهةلَضننيكاريطةريذيَرناكةوتةقوتابيمنرةكانيكةجوَرةيةئةم
.ونةتةوةييسياسيوكوَمةاليةتياليةنيبريورايذيَريان(مصحح



(    (subjective( خوَيةتي) ذاتية -ب

لةجياوازيبةهوَي(مصحح)هةلَضنينكةركاريطةريذيَردةكةويَتةجوَرةئةم

.نةتةوةيييانسياسييانكوَمةالَيةتيلةبارييانبريورِا


