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 انفصم األول
 يفبهيى أصبصيخ يف انميبس وانتمىيى

 يمذيخ 

 األساستعد  ًفً القٌاس والتقوٌم ، والت أساسٌةٌعرض هذا الفصل مفاهٌم         

ٌاتنا الٌومٌة بصورة عامة حتقدٌر مدى الحاجة للقٌاس فً  إلىلهذه المادة ، فضبلً 

 إلىتعرٌف القٌاس والتعرف  إلىوالعملٌة التعلٌمٌة بصورة خاصة ، مما نمهد 

وخصابصه مقارنه بالقٌاس الفٌزٌابً الطبٌعً . ثم نقدم تعرٌفا لبلختبار  أنواعه

والتعرف على الفرق بٌن مفهومً االختبار واالمتحان ، ومن ثم نسلط الضوء 

التعلٌمٌة مع توضٌح العبلقة بٌن القٌاس  العملٌةعلى تعرٌف التقوٌم ودوره فً 

 التقوٌم التربوي . أنواعتحدٌد  إلى إضافةوالتقوٌم ، 

 
 يبرا نميش ؟ 

ٌتعامل المدرس فً غرفة الصف مع أكثر من نوع من السمات )الصفات(  

فهو ٌتعامل على األغلب مع التحصٌل بصفة ربٌسٌة ، وهذا ما ٌشار إلٌه عادة 

، إال أن هناك سمات أخرى  Educational measurementبالقٌاس التربوي 

طٌع المدرس فصلها عن سمة التحصٌل مثل القلق والذكاء والسمات ال ٌست

الشخصٌة المتعلقة بالقٌم والمٌول واالتجاهات ، وهذا ما ٌشار إلٌه عادة بالقٌاس 

 Psychological measurementالنفسً 
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مثل الطول والوزن القدرة السمعٌة  آخركما انه ٌتعامل مع سمات من نوع 

 Physicalعادة بالقٌاس الفٌزٌاوي  إلٌهٌشار  والقدرة البصرٌة وهذا ما

measurement. 

  الخصابص  أو  Traitsوهكذا ٌمكن القول بان الذي نقٌسه هو السمات          

مجموعة من السلوكٌات المترابطة التً تمٌل للحدوث  " بأنها السمةتعرف  إذ

 معا " .

درجات  ٌأخذوهً صفة مركبة غٌر منفردة فالذي لدٌه سمة التحصٌل تراه 

المكتبة الستعارة الكتب وٌتابع النشاطات الصفٌة  إلىجٌدة فً المادة وٌذهب 

 سمة محدودة كسمة )تذوق الطعام( مثبل .  أووالبلصفٌة ، 

السلوك المبلحظ ، وال ٌمكن  أنماطوٌستدل عادة على السمة من خبلل 

 أومباشرة ، فمثبل عند قٌاس سمه عقلٌة كالذكاء ، ال ٌمكن رؤٌة الذكاء  قٌاسها

مبلحظته بصورة مباشرة بل ٌمكن مبلحظته من خبلل مواقف مختلفة تتطلب 

 والمفاهٌم . واألعداد األرقامالذكاء كما فً القدرة على التعامل مع 

نقٌس الفروق الفردٌة فً السمات ، وان  أنمن خالل القٌاس نستطٌع 

 هً : أنواع أربعةهذه الفروق 

 مجموعته . أفرادمقارنه الفرد بغٌره من  أي،  األفرادالفروق الفردٌة بٌن  .1

مقارنه نواحً الضعف والقوة لقدرات  أيالفروق الفردٌة فً ذات الفرد ،  .2

 واستعداداته . وإمكاناتهالفرد 

مقارنه الجوانب المعرفٌة والجسمٌة  أيات ، الفروق الفردٌة بٌن الجماع .3

 والوجدانٌة والسلوكٌة .

مقارنه القدرات واالستعدادات المهنٌة بٌن  أيالفروق الفردٌة بٌن المهن ،  .4

 . األفراد
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 تؼريف انميبس 
فً التعامل الٌومً بمعانً الوضوح Measurement ترتبط كلمة القٌاس       

العادي بعدد من عملٌات ٌقوم بها ٌومٌا . كذلك  اإلنسانوالدقة ، كما ٌرتبط 

حجم كمٌة من الماء  أوداخل منزله ،  أوالمتعلقة بمسافة ٌمشٌها فً الطرٌق 

وزن  أقصى أوعمله  إلىزمنٌة ٌستغرقها للوصول فترة  أوٌشربها فً الٌوم ، 

 ٌستطٌع حمله دون عناء كبٌر .

الكمٌات بوحدات معٌنة  أوت وفً الغالب ما ٌتم التعبٌر عن كل هذه العملٌا 

الكلٌلة غرامات على  أوالساعات  أواللترات  أو باألمتارعلى هٌبة نقاط تعرف 

 الترتٌب .

 أمالتعامل مع قٌاس صفات مثل الدافعٌة  إلى اإلنسانعندما ٌتجه اهتمام  أما 

تعقٌدا  أكثرالقدرة على ضبط العواطف فان الصورة تبدو  أوالتفكٌر  أوالتذكر 

مفهوم القٌاس وتعرٌفه ،  إلىبا من ذي قبل ، عندها البد من التعرف وتشع

على غٌره  أومن الفعل قاس بمعنى قدر ، قاس الشًء بغٌره  مأخوذةفالقٌاس لغة 

 قدره على مثاله .

كمً للشًء  أووالقٌاس عملٌة ٌتوجب على من ٌقوم بها تعٌٌن دلٌل عددي       

بالنسبة لوحدة قٌاس  إلٌهالدلٌل المشار  الذي ٌتفحصه ، وغالبا ما ٌتم تعٌٌن

، والغرام بالنسبة  لؤلطوالمختارة ، وقد تكون هذه الوحدة هً السنتمتر بالنسبة 

 والنسمة بالنسبة لعدد السكان . لؤلوزان

عن طرٌق االختبار الذي  أوتتم عن طرٌق العد  أنالقٌاس ٌمكن وعملٌة  

وٌعبر عن نتٌجة  -عن الطول والوزن مثبل –للشًء  أبعادعدة  أوٌكشف عن بعد 

 أوِنَسبا  أوكسورا  أوصحٌحة  أعداداقد تكون  األرقاموهذه  باألرقامالقٌاس 

 انحرافات معٌارٌة وغٌر ذلك . 
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نرد بعضها عل سبٌل المثال ولٌس للحصر ،  تعرٌفات كثٌرة للقٌاسوهناك 

الخصابص  أو على انه " تمثٌل الصفاتالقٌاس  Campbell كامبلفقد عرف 

 ألشٌاء أرقامفقد عرفه على انه " عملٌة تحدٌد  Stevens ستٌفر أما " . بأرقام

بان  Guilford جٌلفوردقواعد محددة " . وٌرى  أووفقا لقوانٌن  أحداث أو

 "  باألرقامالمعطٌات  أو" وصف للبٌانات  القٌاس

 القٌاس ٌشمل على ثالث مجموعات هً :  أنوٌتضح من خالل التعارٌف 

 والرموز . األرقام .1

 السمات . أو األحداث أوالخصابص  .2

 القواعد والقوانٌن . .3

 

 

 انميبس  أنىاع
 نوعٌن : إلىنقسم القٌاس  أنٌمكن 

 القٌاس المباشر  .1

 اآلثارقٌاس  إلىنضطر  أنالسمة نفسها دون  أونقٌس الصفة  أنوهو    

فنحن نقٌسه بطرٌقة مباشرة ن حٌث  اإلنسانعنها ، فعندما نقٌس طول  الناجمة

الٌاردة ،وكذلك عندما نقٌس  أوالذراع  أوالقٌاس فً ذلك كالمتر  أداةنستعمل 

 أوالغرامات  أووزنه نضعه على مٌزان فٌخرج لنا المٌزان وزنه بالكٌلوغرامات 

 ما شابه ذلك .
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 القٌاس غٌر المباشر  .2

السمة بطرٌقة مباشرة  أوالقٌاس ال ٌستطٌع قٌاس الصفة  وهذا النوع من

 أوكمٌة الصفة  إلىالمترتبة علٌها لنتوصل من خبلل ذلك  اآلثارنقٌس  وإنما

ذكاؤه هو  أننضعه على مٌزان ونقول  أنال نستطٌع  اإلنسانعند السمة فالذكاء 

نقوم بتصمٌم اختبارات خاصة بالذكاء ونجرٌها على  وإنما%( 91) أو%( 151)

، ونستدل على الذكاء من خبلل نتابج هذه االختبارات ، وعندما نقٌس  اإلنسان

ال نستطٌع  إننانقٌسها بشكل مباشر حٌث  أنقدرة الطالب التحصٌلٌة ال نستطٌع 

م من خبلل تصمٌ أثارهانتلمس  أننستطٌع  وإنمانلمس هذه القدرة نفسها  أن

 اختبارات تحصٌلٌة تبٌن نتابجها قدرة الطالب التحصٌلٌة .

 طجيؼخ انميبس اننفضي وانرتثىي  أوخصبئص 
 للقٌاس النفسً والتربوي عده خصابص وهً :

 فلٌس بقٌاس . وإالالقٌاس النفسً والتربوي كمً  .1

القٌاس النفسً والتربوي قٌاس غٌر مباشر ، فنحن ال نقٌس الذكاء بعٌنه  .2

 . أثارهعلٌه من  نستدل وإنما

 اإلحصابٌةالقٌاس النفسً والتربوي فٌه خطأ ما ، وعلٌنا اكتشافه بالطرق  .3

 تفسٌرها . أوثم نزٌله قبل استعمال النتابج 

 :  األخطاءومن بٌن هذه 

 الموضوعٌة والرغبة الصدفة مثل التخمٌن فً االختبارات  أخطاء

 واالجتماعٌة .االجتماعٌة فً بعض المقاٌٌس النفسٌة والشخصٌة 

 التحٌز التً قد تنتج عن الخلفٌة السابقة للمقوم . أخطاء 

 أوالقسوة  أو باللٌونةالبنٌة الشخصٌة التً ٌتصف شخصٌة  أخطاء 

 االعتدال .
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الصفر فً القٌاس النفسً والتربوي صفرا نسبٌا ولٌس صفرا حقٌقٌا ، فهو ال  .4

فً وحدة من ٌدل على عدم وجود الشًء ن فإذا حصل الطالب على صفر 

وحدات الحساب فهذا ال ٌعنً انه ال ٌعرف شٌبا فً الحساب وإنما ٌعنً انه ال 

ٌعرف شٌبا بالنسبة لهذه العٌنة من األسبلة ، فلو استبدلنا األسبلة بأسبلة أخرى 

 أسهل منها فان درجته تتحسن .

 األداءانه ال ٌتم قٌاس الصفة عن طرٌق التحقق من مستوى  أيغٌر تام :  .5

الذي  1التً تمثل المجال السلوكً األسبلة أوكافة المثٌرات والفقرات على 

الفقرات والذي  أو األسبلةتتكون منه السمة ، بل ٌتم عادة اختٌار عٌنه من تلك 

 والذي ٌعتقد انه ٌقٌس تلك السمة . االختبارٌتكون منها 

تمثل محتوى مادة  األسبلةفاختبار الرٌاضٌات مثبل ٌتكون من عٌنه من       

الرٌاضٌات لصف معٌن ، ومن ناحٌة ثانٌة ٌكون القٌاس الطبٌعً تاما وذلك الن 

عٌنه  أن إذالتً ٌتم اختٌارها فً القٌاس تمثل المجال الذي تسحب منه ،  العٌنة

الدم التً ٌتم فحصها لمعرفة خصابصه الباٌلوجٌة تغنً تماما عن التعامل مع 

 كامل الدم .

 :ً العلوم الطبٌعٌة بعده نقاط وهًس فً العلوم التربوٌة والنفسٌة عن القٌاس فوٌختلف القٌا

 القٌاس النفسً والتربوي غٌر مباشر ، بٌنما القٌاس الفٌزٌاوي مباشر . .1

القٌاس النفسً والتربوي مرتبط بغٌره ، بٌنما القٌاس الفٌزٌاوي مطلق   .2

 ومستقل.

 أكثرنما القٌاس الفٌزٌاوي القٌاس النفسً والتربوي اقل ضبطاً ودقه ، بٌ .3

 ضبطاً ودقه .

خاضع للشك ، بٌنما القٌاس  األدواتالقٌاس النفسً والتربوي ٌكون صدق  .4

 ال ٌشك فٌها  . األدواتالفٌزٌاوي ٌكون صدق 

 القٌاس النفسً والتربوي غٌر تام ، بٌنما القٌاس الفٌزٌاوي تام . .5

القٌاس الفٌزٌاوي ٌكون القٌاس النفسً والتربوي ٌكون الصفر نسبً  ، بٌنما  .6

 الصفر مطلق .
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 برــــاالختج
الصفة تحدٌدا كمٌا ،  أوهو العملٌة التً ٌتم بها تحدٌد السمة  القٌاس أنبما 

التكمٌم ، ولكن  أوهذا التحدٌد  إلىالتً تستخدم للوصل  اإلدارةفان االختبار هو 

عن هذا التساؤل  ولئلجابةٌبقى السؤال مطروحا ما هذا االختبار ومما ٌتكون ؟ 

المواقف التً ٌراد من  أو األسبلة" مجموعة من  االختبار أننقول ببساطة 

 شخص االستجابة لها " . أي أوالطالب 

 أومعانً لكلمات  إعطاءالمواقف من الطالب  أو األسبلةوقد تتطلب هذه  

صورة معٌنه  أومفقودة من رسم  أجزاءالتعرف على  أوحل لمشكبلت رٌاضٌة 

ذل من االستجابات التً تتطلبها نوعٌة المثٌرات المتضمنة فً االختبار ، وغٌر 

 . فقرات االختبارالمواقف هذه  أو األسبلةوتسمى 

طرٌقة منظمة  االختبار هو أن إلى  (cronbach 1966)وٌشٌر كرونباخ  

أن معنى ذلك ٌشٌر إلى أن عٌنة من السلوك .  أكثر أوللمقارنة بٌن سلوك فردٌن 

تعنً أن االختبار النفسً أو العقلً ٌقوم على مبلحظة وقٌاس عٌنة صغٌرة جٌدة 

االنتقاء من سلوك الفرد ، فإذا أراد المختص أن ٌختبر المحصول اللفظً أو 

اللغوي للطفل فانه ٌفحص أداء الطفل فً عٌنه مماثلة من الكلمات واأللفاظ ، إذن 

" عٌنة صغٌرة ولكنها ممثلة للسمة أو الخاصٌة  الختبار التربوي أو النفسًا

 المراد قٌاسها " .

 أومفردة مثبل هو عٌنه من المفردات  51فاختبار المفردات اللغوٌة المكون من 

ٌعرف منها الفرد قدرا معٌنا ، وهذه الكلمات قد تقدر  أنالكلمات التً ٌفترض 

اختبار المفاهٌم العلمٌة  أواختبار العملٌات الرٌاضٌة ..... وبالمثل فً  باآلالف

 وغٌرها .
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وقد ال ٌكون االختبار بالضرورة عٌنة من السلوك فً كل الحاالت ففً 

مٌدان االختبارات التحصٌلٌة هناك ما ٌسمى بـ ) االختبارات المحكٌة المرجع ( 

ٌس عٌنة جمٌع السلوك المطلوب قٌاسه ول أوعلى مبلحظة معظم  أساساوتقوم 

منه ، حٌث ٌوضع االختبار بحٌث ٌشمل ما تم تدرٌسه فً الوحدة الدراسٌة من 

 ولٌس عٌنة منهما . وأهدافمحتوى 

  

ٌختلف عن  Testمفهوم االختبار  أن إلىوٌشٌر المختصٌن فً القٌاس والتقوٌم 

فً  األخراحدهما ٌستعمل بدال من  أنرغم  Examinationمفهوم االمتحان 

 داخلٌجري  إذمن مفهوم االمتحان ،  اشملالعملٌة التعلٌمٌة ، فمفهوم االختبار 

، اختبار الطبخ والتغذٌة  أواختبار السٌاقة  المؤسسة التربوٌة وخارجها ، مثبل

الرٌاضٌات ، اختبار مادة علم النفس ، وقد ٌتخذ قرارا مهماً  أواختبار مادة العلوم 

مفهوم االمتحان  أن إال.  أخرىٌكون كذلك فً مواقف فً نتابج االختبار وقد ال 

دابما ٌرتبط بالعملٌة التعلٌمٌة وتكون نتابجه ذات قرارات مهمة وحاسمة فً حٌاة 

 الطالب .
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 وظبئف االختجبراد 
 : اآلتٌة لؤلغراضتستخدم االختبارات النفسٌة والتربوٌة 

: حٌث ٌقدم لنا االختبار معلومات هامة عن  قٌاس تحصٌل الطلبة وتقدمهم .1

 التعلٌمٌة . األهدافسٌر العملٌة التعلٌمٌة ومدى تحقٌق 

 أو: ٌحقق لنا االختبار اتخاذ قرارات حول قبول الطلبة  القبول واالختٌار .2

منهم فً ضوء المعلومات التً ٌقدمها لنا ، كما انه ٌفرز لنا  األفضلاختٌار 

عمل ما فً ضوء تلك المعلومات التً  أوم وظٌفة ما المؤهلٌن الستبل األفراد

 ٌزودنا بها االختبار .

عدة  إلى: ٌحدد لنا االختبار مستوٌات الطلبة وتصنٌفهم  تحدٌد المستوى .3

كل طالب بالمجموعة التً تناسب مستواه  إلحاقمجموعات حتى ٌمكننا فً 

 تتبلءمالتً  من وضع االستراتٌجٌات التعلٌمٌة إذمما ٌمكن المسؤولٌن بعد 

 ومستوى كل مجموعة .

والقوة فً تحصٌل  الضعف: تكشف االختبارات دابما عن عوامل التشخٌص  .4

الخاطبة مما  اإلجاباتالصعوبات التً ٌعانون منها من خبلل تحلٌل  أوالطلبة 

 التعلٌمٌة . األسالٌبٌسمح لنا باتخاذ القرارات المناسبة فً تطوٌر 

دافعٌة الطلبة  إثارةت التحصٌلٌة دورا مهما فً : لبلختباراتنشٌط الدافعٌة  .5

السنوٌة  أوالفصلٌة  أوالشهرٌة  أونحو الدراسة من خبلل االختبارات الٌومٌة 

ٌستعد الطالب لقراءة المادة  أن إلى. وان تكرار هذه االختبارات ٌؤدي 

 وتهٌبته لبلختبار .

: تقدم االختبارات تغذٌة راجعة حول سٌر التغذٌة الراجعة للمعلم والطالب   .6

العملٌة التعلٌمٌة فتكشف عن مواطن القوة والضعف لدى الطلبة مما ٌسمح 

السٌر بها قدما ،  أوفً التعلٌم  أسالٌبهالفرصة للمعلم فً تعدٌل  بإتاحة
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فً تقوٌم نفسه وتنظٌم وقته وجهده وتطوٌر عاداته  أٌضاوتسمح للطالب 

 . األفضلالدراسٌة نحو 

تكشف لنا التغٌر الحاصل  أنتستطٌع االختبارات السلوكٌة :  األهدافتقوٌم  .7

طلبة وقدراتهم فً المجاالت االنفعالٌة والعقلٌة فً المهارات لفً اتجاهات ا

 سلوكٌة مرغوبة . كأهدافالعملٌة والتً وضعت 

تقٌس  أن لبلختباراتٌمكن  المدرسٌة المختلفة : واألنشطةتقوٌم المنهج  .8

تقوٌم  أوكفاءة الكتب والمفردات المقررة وتحدٌد صعوبات الطلبة فٌها درجة 

المدرسٌة  واألبنٌةوالفعالٌات المدرسٌة مثل الوسابل التعلٌمٌة  األنشطة

 ....وغٌرها .

 
 تصنيف االختجبراد 

، وذلك تبعاً الختبلف طرٌقة تصنٌف االختبارات عموماً  أسالٌبت تعدد

مقدار الزمن  أوالمفحوصٌن  أوعدد الطلبة  أوطبٌعة تفسٌر النتابج  أواالستخدام 

المخصص لتطبٌق االختبار وطرٌقة التصحٌح ، وفٌما ٌلً عرض لطرق 

 تصنٌف هذه االختبارات : 

 : حسب وجود المثٌر واالستجابة .1

االستجابة محدداً ،  أومن المثٌر  أيال ٌكون  : عندما اختبارات اسقاطٌة . أ

( وبعض TATكاختبار البقع الحبرٌة لروشاخ ، واختبار تفهم الموضوع )

 . األخرىاالختبارات النفسٌة 

: كما فً اختبارات التحصٌل والقدرات  اختبارات محددة البناء . ب

معٌنة وواضحة  أسبلة أومثٌرات  أوواالستعدادات ، وتستخدم عبارات 

 المواد المختلفة . للوقوف على مستوى الطلبة فً
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  : األداءحسب مستوى  .2

ما  أفضلٌبٌن  أن: وهً االختبارات التً ٌطلب من الممتحن  أداء أقصى . أ

المهارات  اختباراتعلٌها كما فً  اإلجابةمعلومات عند  أولدٌه من قدرات 

 والتحصٌل والقدرات واالستعدادات .

 أو ٌبذل جهدا ً أن: وهً االختبارات التً ٌطلب من الممتحن  العادي األداء . ب

العادٌة كما فً  األوضاععادي ، وهً تعكس سلوك المتعلم فً  أداء

تشجٌع الطلبة  إلىاختبارات االتجاهات والشخصٌة والمٌول وهنا ال نحتاج 

 . اإلجابةتوخً الدقة والموضوعٌة فً  إلىعلى الدراسة بل 

 

 الذٌن ٌطبق علٌهم االختبار : األفرادعدد  .3

: وهً تطبق على طالب واحد فً المرة الواحدة مثل  اختبارات فردٌة . أ

 اختبارات الذكاء . أواالختبارات الشفوٌة 

: تطبق على عدد كبٌر من الطلبة بنفس الوقت كما فً  اختبارات جماعٌة . ب

 االختبارات التحصٌلٌة الصفٌة .

 

 :  اإلجابةطرٌقة  أوالفقرة  أوحسب شكل السؤال  .4

طأ واالختٌار من متعدد ات الصح والخ: مثل اختبار اختبارات موضوعٌة . أ

 .والمطابقة

الطوٌلة  واإلجابةالقصٌرة  اإلجابة: مثل االختبارات ذات  اختبارات مقالٌة . ب

 واالختبارات المتعلقة بحل المسابل .

 

 : لإلجابةحسب مقدار الزمن المخصص  .5

هً  اإلجابة: وهً االختبارات التً تكون فٌها سرعة  اختبارات السرعة . أ

 إنهاءالطالب حٌث ٌصعب لمعظم الطلبة  أداءالعامل الحاسم فً تحدٌد 
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ضمن الزمن المحدد مثل سباقات  األسبلة أوعن جمٌع الفقرات  اإلجابة

 السباحة والجري والطباعة .

: وهً االختبارات التً ٌعطً فٌها زمن شبه مفتوح  اختبارات القوة . ب

عن كل سؤال ،  اإلجابةولة بحٌث ٌكون كل طالب قادرا على محا لئلجابة

مثل  أداءههً التً تحدد  إجابتهاوقدرة الطالب على  األسبلةصعوبة  أن إال

اختبارات التحصٌل الصفٌة والقدرات واالستعدادات وخٌر مثال على ذلك 

االختبار المتعلق بفحص طبٌب جراح متقدم لشغل وظٌفة فً المستشفى 

المهم هو اتقانا جراء العملٌة الجراحٌة ولٌس  أنفهذا اختبار قدرة حٌث 

 . إجراءهاالسرعة فً 

 

  حسب طرٌقة التصحٌح : .6

درجات الطلبة بشخصٌة وذاتٌة  تتأثر: وهً االختبارات التً ال  موضوعٌة . أ

 القومٌة . أوالسٌاسٌة  أوخلفٌته االجتماعٌة  أووجهة نظره  أوالمصحح 

وجهة  أوفٌها درجات الطلبة بشخصٌة المصحح  ٌتأثروهً التً  : ذاتٌة . ب

 القومٌة .  أوالسٌاسٌة  أوخلفٌته االجتماعٌة  أونظره 

 

 : اإلجابةتقدٌم  أسلوب أو األداءحسب كٌفٌة ظهور  .7

 أوتحرٌرٌة  اإلجابة: وهً االختبارات التً تكون فٌها  اختبارات لفظٌة . أ

 شفوٌة.

: وهً االختبارات التً تتم فً المختبرات مثل  اختبارات غٌر لفظٌة . ب

 تجربة عملٌة . إجراء أواستعمال جهاز معٌن 
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 حسب الجهة التً تعد االختبار : .8

غٌر رسمٌة حٌث ٌعدها المعلم ختبارات ا: وهً  المعلم أعدادمن  اختبارات . أ

 بنفسه.

من المتخصصٌن  ختباراتا: وهً  منشورة( أورسمٌة ) مقننة اختبارات  . ب

  فً مراكز القٌاس واالختبارات .

 

 حسب طرٌقة تفسٌر نتائجها : .9

بالمقارنة الطالب  أداء: وفٌها ٌتم تفسٌر مستوى  اختبارات معٌارٌة المرجع . أ

تعرف ، وهذه المجموعة  إلٌهاالمجموعة التً ٌنتمً  أداءمع متوسط 

مجموعة مهنٌة معٌنة  أوالتً قد تكون صفا دراسٌا بالمجموعة المعٌارٌة 

الطالب  أداءمنطقة تعلٌمٌة بكاملها ، وربما ٌختلف مستوى  أومدرسة  أو

فقد ٌكون ترتٌبه الخامس من بٌن طلبه  إلٌها ٌنتمًحسب المجموعة التً 

هذه  أنصفه ، وقد ٌكون العشرٌن على مستوى مدرسته . بمعنى 

 . آلخرٌنبااالختبارات تركز على وضع الطالب النسبً فً عبلقته 

الطالب علٌها  أداءفٌها ٌتم تفسٌر مستوى : و محكٌة المرجعاختبارات  . ب

معٌن ٌتم تحدٌده مسبقا من قبل واضع االختبار  أداءمع مستوى  بالمقارنة

 أداء إلىالمؤسسة التً ٌتم تطبٌق االختبار لصالحها دون النظر  أو

 إلٌهالطالب ، كان ٌكون المستوى الذي ٌحتكم  إلٌهاالمجموعة التً ٌنتمً 

ٌقفز  أن أو%( من مجموع المسابل المعطاة ، 85ٌحل الطالب ) أنهو 

( كلمة 45ٌكون المتسابق قادر على طباعة ) أن أو( م 1,5المتسابق مثبل )

 انكلٌزٌة فً الدقٌقة طباعة صحٌحة . 

مؤسسة معٌنة  أو وٌمكن اعتبار درجة معٌنة تضعها لجنة متخصصة         

( محك لنجاح الطالب 51فشل الطالب مثبل تعتبر الدرجة ) أوكمحك لنجاح 

 المجموعة التً تؤدي االمتحان . أداءوفشله بغض النظر عن مستوى 
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 ى ــــانتمىي
باحتوابه خصابص عن مفهومً القٌاس واالختبار  التقوٌممفهوم ٌختلف           

، ولكً نوضح هذا المفهوم  اآلخرٌنشموال من المفهومٌن  أكثرمضافة تجعله 

التقوٌم  Thorndikeبعض تعرٌفات التقوٌم ، فٌعرف ثورنداٌك  إلىسنتطرق 

 أما لمدى نجاح الطالب وتقدمه " . األحكاممجموعة من  إصدارعلى انه " 

فعرف التقوٌم على انه " عملٌة منظمة لتحدٌد مدى   Gronlundكرونبلند 

 التربوٌة "  ألهدافاتحقٌق 

 إصدار أساساالتقوٌم ٌعنً  أنمن خبلل التعرٌفٌن السابقٌن ٌتضح و           

طبق )اختبار(  فإذاحكم قٌمً على النتابج المقاسة فً ضوء معٌار معٌن ، 

تحصٌلً على مجموعة من الطلبة وحصلوا على درجات متفاوتة فً هذا 

 أندرجة معٌنة )قٌاس( ٌستطٌع المدرس لكل طالب  أعطى أناالختبار وبعد 

متفوق ، والذي  بأنه( درجة 91ٌصدر )حكما( على من حصل منهم مثبل على )

( 41متوسط ، والذي حصل على درجة ) بأنه( درجة 65حصل على درجة )

أن هذه األحكام ٌنبغً أن تصدر بموجب )معٌار( معٌن ، وهذا ضعٌف .  بأنه

طلبة الذي طبق علٌهم االختبار ، أي أن المعٌار قد ٌكون متوسط درجات جمٌع ال

المدرس اصدر أحكامه على هؤالء الطلبة بموجب مقارنة أدابهم على أساس 

مقارنة أداء طلبته بمستوى معٌن لؤلداء ٌضعه هو بمفرده أو مع مجموعة من 

زمبلبه على أساس من خبرتهم وما تتطلبه المادة الدراسٌة وأهدافها وٌسمى هذا 

   .بالمحك المستوى 

بٌن مفهومً التقوٌم  األحٌانالتباس فً غالب  أوٌحدث خلط       

Evaluation  والتقٌٌمAssessment فقط عرف نٌتكو Nitko  على  التقٌٌم

معٌن ، بقصد  أداءانه " عملٌة جمع ووصف وتكمٌم البٌانات عن مستوى 

 استخدامها فً اتخاذ قرارات معٌنة " .
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ٌدان بٌان قٌمة الشًء ولكن التقوٌم اعم واشمل من التقٌٌم وبذلك فان المفهومٌن ٌف

تقوٌة جوانب  أوتصحٌح ما اعوج  أوٌتضمن بٌان قٌمة الشًء مع تعدٌل  إذ

 الضعف .

 

 خصبئص ػًهيخ انتمىيى 
: تسٌر عملٌة التقوٌم بصورة متبلزمة لعملٌة التعلٌم من  عملٌة مستمرة .1

 األولىنهاٌتها ، ومن بداٌة المرحلة الدراسٌة  إلىبداٌة السنة الدراسٌة 

 نهاٌتها فً المراحل العلٌا . إلىللفرد 

: ٌشترك فً عملٌة التقوٌم كل من له عبلقة فً العملٌة  عملٌة تعاونٌة .2

والطلبة ومدٌري المدرسة والمشرفٌن التربوٌٌن  التدرٌسٌٌنالتعلٌمٌة من 

 المجتمع المحلً . أبناءالتربٌة من  بأمورومن لهم اهتمام  األمور وأولٌاء

: تشمل عملٌة التقوٌم جمٌع جوانب النمو المعرفً والجسمً  عملٌة شاملة .3

والعقلً واالجتماعً للطالب فضبل عن شمولها لكل ما هو ذي عبلقة 

وتجهٌزات ولوازم ومناهج   وأبنٌةبالعملٌة التعلٌمٌة ، من كوادر تدرٌسٌة 

 ( ٌبٌن خصابص عملٌة التقوٌم1دراسٌة ...وغٌرها . وشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 خصابص عملٌة التقوٌم

 

 شاملة تعاونٌة مستمرة

 ٌشارك فٌه كل من

 اآلباء   المشرف المدٌر    المدرس الطالب
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 ػاللخ انميبس وانتمىيى واالختجبر 
 العالقة بٌن القٌاس والتقوٌم اوالً : 

  فً مادة  41درجة طالب  أن، فعندما نقول  له وأساسالقٌاس سابق للتقوٌم

هذه الدرجة درجة  أنقٌل له  إذا أما،  قٌاسالرٌاضٌات مثبل فهذا ٌسمى 

 ، فالحكم اصدر هنا بناءا على نتٌجة القٌاس . تقوٌمرسوب فهذا ٌسمى 

القٌاس دابما  أنالتقدٌر ، فً حٌن  وأدواتالمبلحظة  أدواتغٌرها وهً  أو

 من االختبارات والمقاٌٌس . ٌأتً

  ، نوعٌا  أوالتقوٌم فٌطلق حكما كٌفٌا  أماالقٌاس تحدٌد كمً للسمة المقاسة

ما  أو: كم ؟  اآلتًؤال ، وهكذا فالقٌاس ٌجٌب عن الس للسمة المقاسمة

 مقدار ؟ بٌنما التقوٌم ٌجٌب عن السؤال : ما جودة ؟ ما مستوى ؟ 

 

 العالقة بٌن االختبار والتقوٌم ثانٌاً :  

  تقٌس جانبا واحدا من جوانب الطالب وهو الجانب  نهابٌةاالختبار عملٌة

المعرفً ، بٌنما ٌمثل التقوٌم لٌشمل جوانب الطالب والمرتبطة به منها الكتب 

الدراسٌة وطرق التدرٌس والبرامج التدرٌبٌة وغٌرها من مدخبلت العملٌة 

 التعلٌمٌة .

  الذي ٌضع  المدرسوهو  األرجحاالختبار ٌقوم بها طرف واحد على

التقوٌم  أمامتحان ، وٌختار الزمان والمكان ثم ٌقوم بالتصحٌح .... الخ .اال

 ٌشترك فٌها كل من له عبلقة بالعملٌة التعلٌمٌة .  تعاونٌة وشاملةفهو عملٌة 

 

  أماالنواحً ،  إحدىتقٌس مدى كفاٌة الطالب فً  قٌاسٌةاالختبار عملٌة 

نها ال تتوقف عند هذه عبلجٌة تشخص الحالة الراهنة لكالتقوٌم فهو عملٌة 

 المرحلة بل تمتد لترسم الحل المناسب .
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 انتمىيى يف  انؼًهيخ انتؼهيًيخ 
العملٌة التعلٌمٌة ،  أركانحٌوي لعملٌة التدرٌس وٌعد احد  أمرٌعد التقوٌم 

التربوٌة وتشخٌص  األهدافضروري  لتوجٌه الطلبة نحو تحقٌق  أمروهو 

 صعوباتهم فً التعلم وتحدٌد استعداداتهم لتعلم خبرات تعلٌمٌة جدٌدة .

وتمثل عملٌة التقوٌم بالنسبة للمدرس من خبلل المعلومات التً ٌجمعها عن 

تحصٌل طلبته عامبل مساعدا على التخطٌط السلٌم للخبرات التعلٌمٌة المناسبة ، 

وطرٌقته فً  أسلوبهتعلٌمٌة وتمكنه من تقوٌم ال لؤلهدافوتحدٌد مدى تحقق طلبته 

التدرٌس وبالتالً فان القرارات التً ٌتخذها المدرس فً سبٌل تحسٌن هذه 

 صحٌحة . وأسالٌب أسسالعملٌة تكون مبنٌة على 

ٌجمع مجموعة من البٌانات  أنتتطلب عملٌتا التعلٌم والتعلم من المدرس 

رات .فالعملٌة التدرٌسٌة عموما بشكل مستمر وٌتخذ فً ضوءها عدد من القرا

 أوالتعلم  أنواع إلىالتً تشٌر  األهدافبتحدٌد  تبدأتسٌر وفق خطوات منظمة 

المخرجات التً ٌتوقع من المدرس  اكتسابها فً نهاٌة العملٌة ، فهً توجه عمل 

المدرس وتساعد فً نجاح عملٌات التقوٌم وفً اتخاذ قرارات للدخول فً مراحل 

 جدٌدة .

( نموجا لموقع التقوٌم فً العملٌة التدرٌسٌة   Brownبراونوضع )وقد 

 : اآلتًوفقا للزمن وعلى النحو 

 التقوٌم التمهٌدي )القبلً( .1

على حالة الطلبة  للتعرفوهو التقوٌم الذي ٌتم فً بداٌة البرنامج التعلٌمً        

وما ٌمتلكونه من معلومات ومهارات وقدرات ... الخ  قبل بدء البرنامج التعلٌمً 

التقوٌمً فً التعرف على مدى التقدم الذي ٌحصل عند الطلبة  اإلجراءوٌفٌد هذا 

التقوٌم التً حصل  إجراءاتمن خبلل البرنامج التعلٌمً وذلك بمقارنه نتابج 
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، وٌفٌد فً  األولالتقوٌمً  اإلجراءفً نهاٌته بنتابج  وأالبرنامج  إثناءعلٌها 

تصور للجوانب التً تحتاج  إعطاءتحدٌد نقطة البدء فً البرنامج الدراسً وفً 

 من غٌرها .  أكثرتركٌز  إلى

  

 التقوٌم البنائً )التكوٌنً(  .2

منذ بداٌتها وبصورة مستمرة ،  ٌم الذي ٌبلزم العملٌة التعلٌمٌةهو التقو          

تقوٌمٌة كثٌرة وفً فقرات زمنٌة قصٌرة قد تكون فً  بإجراءاتفالمدرس ٌقوم 

وٌتم ذلك عادة  أحٌاناحتى فً نهاٌة حصة دراسٌة  أونهاٌة كل وحدة دراسٌة 

صغٌرة وتحلٌل كل وحدة من هذه الوحدات وحدات  إلىبتقسٌم المقرر الدراسً 

الفقرات التقوٌمٌة لكل  أو األسبلةمنها ، ثم وضع عدد من  الستخراج المفاهٌم إلى

السلوكٌة المحدودة ، ثم ٌقوم المدرس  أهدافهامعظم  أومنها بحٌث تغطً كل 

)االختبار( المتعلقة بالوحدة التً ٌتم تدرٌسها وذلك للتعرف على  األسبلة بإعطاء

عضهم من عدم استطاعة ب أسبابسٌطرة طلبته على تلك الوحدة ، ولتشخٌص 

 الوحدة التالٌة .  إلىالسٌطرة علٌها ثم رسم الحل المناسب لهم قبل االنتقال 

 

 التقوٌم التشخٌصً  .3

بعض الطلبة خبلل التقوٌم البنابً ال ٌبدون تقدماً مرضٌا  أنحٌنما ٌظهر          

تدرٌسً عبلجً ، وربما كان ذلك  إجراءال ٌبدون تحسناً بالرغم من  أنهمكما 

 أوعقلٌة  أوقد تكون جسمٌة  ألسباب نتٌجةوجود صعوبات فً التعلم  إلى إشارة

 .التقوٌم التشخٌصًانفعالٌة ، وٌتطلب الكشف عنها تقوٌما خاصا ٌسمى  أونفسٌة 

اكتشاف  إلى: هو التقوٌم الذي ٌهدف  التقوٌم التشخٌصًما هو  إذن         

االستعانة  إلىنواحً القوة والضعف فً تحصٌل الطالب وهنا ٌحتاج المدرس 
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االجتماعً فً المدرسة ، وقد ٌتطلب  األخصابً أوبالمرشد التربوي والنفسً 

الموقف تطبٌق بعض االختبارات النفسٌة كاختبارات القلق ومفهوم الذات 

ارٌة حركٌة ، حٌث تتطلب اختبارات مه أوعقلٌة كاختبارات الذكاء  واختبارات

للتعرف على ضعاف العقول  األولىالعملٌة التربوٌة فً المراحل الدراسٌة 

قصورا فً  أوالذٌن ٌعانون عجزا  أولبكوتمٌٌزهم عن ضعاف التحصٌل ، ومن 

 التعلم مثل العجز فً القراءة والكتابة .

 إلىفً هذا المجال  لؤلبحاث( من خبلل مراجعة  Oky اوكًوقد توصل )  

 ترفع درجات التحصٌل . أناالختبارات التشخٌصٌة ٌمكن  أن

 

 التقوٌم الختامً  .4

هو التقوٌم الذي ٌحدد درجة تحقٌق الطبلب لمخرجات التعلم المقررة ، وٌجري 

الوحدة الدراسٌة ، وٌستخدم هذا النوع التخاذ  أوعادة فً نهاٌة السنة الدراسٌة 

 أوبتخرٌجهم  أو أخرىمرحلة  إلىالقرارات المتعلقة بنقل الطلبة من مرحلة 

منحهم الشهادة . كما ٌستخدم فً الحكم على مدى فاعلٌة المدرس والمناهج 

 المستخدمة وطرق التدرٌس .

البنابً من حٌث الغرض تختلف اختبارات التقوٌم الختامً عن اختبارات التقوٌم 

من  وتتألفتدور حول العمومٌات  إنهاواعقد واشمل واعم ، كما  أطول إنهاوفً 

 أسبلةالمادة ، بٌنما تضم  وأجزاء لؤلهدافهً عبارة عن عٌنة ممثلة  أسبلة

ٌصور نموذجا  (2) االختبارات البنابٌة النقاط الهامة ال عٌنة ممثلة لها والشكل

 لموقع التقوٌم فً العملٌة التدرٌسٌة  :
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 التدرٌسٌة  األهدافتحدٌد 

 

 مستوى أوتقوٌم تمهٌدي                      مرضً                                          

 

 غٌر مرضً                          المتطلب                        

 

 مرضً                                                                

 

 تدرٌس                                                               

 

 بنائً  تدرٌس عالجً                       تقٌم                      

 غٌر   تقٌٌم                                                             

 تحدٌد جوانب الضعف                                                          تقدم مرضً        

 )تقوٌم تشخٌصً(         

 االستمرار فً                                                                                         

 

 تدرٌس عالجً                                                             تقوٌم ختامً          

 

 مستوى التمكن                            إلىتحدٌد جوانب الضعف                                           لم ٌصل        

 )تقوٌم تشخٌصً(                                            مستوى التمكن        

 الوحدة الثانٌة                                                                                                                    
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 انفصم انخبني

 ثنبء االختجبراد انتحصيهيخ

 األدوات أهم، وربما كانت من  األدواتتعتبر اختبارات التحصٌل من           

لجمع المعلومات البلزمة لعملٌة التقوٌم التربوي وبشكل خاص التقوٌم الصفً 

المعلم )غٌر  إعداداختبارات من  أوسواء كانت هذه االختبارات مقننة )رسمٌة( 

قوٌم فً غرفة الصف وذلك الت إلغراض األنسبهً  األخٌرة أن إالرسمٌة( 

الغرض العام  أنالمعلم ، وربما  إعدادسٌكون التركٌز هنا على االختبارات من 

التقوٌم ، فان الغرض  أدواتكغٌرها من  األهدافمن بناء االختبارات هو تقوٌم 

التدرٌسٌة  األهدافالمعلم وهو تقوٌم  إعدادالعام من بناء اختبارات التحصٌل من 

 : اآلتٌةالتً تسٌر ضمن خطة مرسومة وفق الخطوات 

 انتؼهيًيخ )انرتثىيخ(  األهذافاوالً : حتذيذ 

التعلٌمٌة  األهدافهً معرفة  االختبار التحصٌلً إعدادخطوة فً   أول أن       

من خبلل وصف دقٌق للسلوك اختبار لها  أسبلةللمادة الدراسٌة المراد وضع 

ٌقوم به بعد االنتهاء من عملٌة  أنٌكون قادرا على  أنالطالب  الذي ٌتوقع من

 التعلٌمٌة . أوالتربوٌة  لؤلهدافالتعلٌم ، وفٌما ٌلً شرح موجز 

 ما المقصود بالهدف السلوكً ؟

( ٌعرفه على انه " عبارة عن روبرت مٌجرهناك تعرٌفات عدٌدة للهدف ، فهذا )

 الرموز تصنف واحدا من مقاصدك التربوٌة "  أومجموعة من الكلمات 

( على انه  " المنتوج النهابً للعملٌة التدرٌسٌة كما ٌبدو فً دي سٌكووٌعرفه )

 قابل للمبلحظة "  أداء أوانجاز بشري 
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ٌكتسبه الطالب نتٌجة  أنعلى انه " سلوك اٌجابً ٌتوقع  أٌضانعرفه  أنوٌمكن 

 ره " بعناص وتأثرهتفاعله مع موقف تعلٌمً 

التربوٌة فً العملٌة التعلٌمٌة على النحو  لألهدافوٌمكن ابرز الدور الهام 

 :  اآلتً

تحدد الغاٌات لمخططً المناهج على اختٌار المحتوى التعلٌمً للمراحل  .1

 التربوٌة الهامة . أهدافهاالدراسٌة المختلفة وصٌاغة 

 العملٌة التعلٌمة . تطوٌرتلعب دورا هاما فً  .2

 . وأسالٌبهاتساعد فً التنفٌذ الجٌد للمنهج من حٌث تنظٌم طرق التدرٌس  .3

تحقق هذه  أنالنشاط التعلٌمً التً ٌمكن  أنواعتساعد المدرس على اختٌار  .4

 .األهداف

 تقوٌم النجازات الطلبة . إجراءتساعد على  .5

 

 انتؼهيًيخ  األهذافتصنيف 
لقد شعر المهتمون بالقٌاس والتقوٌم وفً مقدمتهم )بلوم( بضرورة           

التعلٌمٌة وذلك لتسهٌل التعامل معها فقد تمخض اجتماع لهم  األهدافتصنٌف 

 إلىالتعلٌمٌة  األهداففً جامعة شٌكاغو عن اتفاق على تصنٌف  1956سنة 

 ، انفعالً وحركً ( .ثبلث مجاالت وهً ) معرفً 

ٌف من صعوبة التعامل مع شخصٌة المتعلم المعقدة بصورة التصن أهمٌة وتأتً

الشخصٌة كٌل متكامل وفرٌدة فً خصابصها من  أننعرف  إننا، ومع  إجمالٌة

درجة امتبلك كل منها ، وفٌما ٌلً المستوٌات الست لتصنٌف  أوحٌث مستوى 

 سلوكٌة له :  أهداف إعطاءبلوم للمجال المعرفً مع 
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 : مستوى المعرفة )التذكر( .1

الصٌغة التً  أووٌكون هنا التركٌز على تذكر حقابق ٌكون بنفس الصورة 

 العملٌة التعلٌمٌة . إثناءعرض بها 

 مثال / 

 ثبلثة من العلماء العرب . أسماءٌذكر الطالب  أن 

 فً العراق . األنهار أسماءٌعدد الطالب  أن 

مثل : ٌذكر ، ٌعدد ، ٌحدد ،  أفعالهذا المستوى  أهدافتستخدم فً صٌاغة 

 ٌعرف ، ٌسمً.

 

  مستوى الفهم )االستٌعاب( .2

صٌاغة المعلومات التً حصل علٌها الطالب  إعادة أووهو القدرة على تفسٌر 

 فً مستوى المعرفة بلغته الخاصة . 

 مثال / 

 انتصار المسلمٌن فً معركة بدر الكبرى . أسبابٌعلل الطالب  أن 

 ٌصف الطالب بلغته الخاصة العبلقة بٌن الحٌوان والنبات بعد قراءة  أن

 الموضوع فً الكتاب .

 ب ٌلخص الطالب خواص الهٌدروجٌن التً قراءه فً الكتا أن

 المدرسً.

مثل : ٌعلل ، ٌفسر ، ٌوضح ،  أفعالهذا المستوى  أهدافتستخدم فً صٌاغة 

 ٌناقش ، ٌستنبط ، ٌستنتج ، ٌلخص .
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  بٌقمستوى التط .3

فً  والمبادئتطبٌق المعلومات والنظرٌات  أووهو القدرة على استخدام 

 مواقف جدٌدة .

 مثال /

 ٌفرق الطالب بٌن الخبلٌا النباتٌة والخبلٌا الحٌوانٌة . أن 

 من بٌن مجموعة من المواد . األحماضٌمٌز الطالب  أن 

 ٌمٌز الطالب بٌن الجمل االسمٌة والجمل الفعلٌة . أن 

مثل : ٌستخدم ، ٌطبق ، ٌحل  أفعالهذا المستوى  أهدافتستخدم فً صٌاغة 

 قواعد ، ٌحسب. أومسالة رٌاضٌة 

  مستوى التحلٌل .4

 . أجزاءه أو األساسٌةمكوناته  إلىالموضوع  تجزبةوهو قدرة الطالب على 

 مثال /

 بعد معرفته  وال فلزاتفلزات  إلىٌصنف الطالب العناصر  أن

 ل منها .بالخواص العامة لك

 بعد معرفته خصابص المعادن . الحدٌدٌعدد الطالب خصابص  أن 

، ٌحلل  مثل : ٌقارن ، ٌمٌز أفعالهذا المستوى  أهدافتستخدم فً صٌاغة 

 .موضوعا إلى عناصره ، ٌبرهن على صحة 

  مستوى التركٌب .5

وهو قدرة الطالب على جمع عناصر وأجزاء لبناء نظام متكامل أو وحدة 

 جدٌدة .

 / مثال

 . أن ٌتابع الطالب المقاالت الصحفٌة العلمٌة وٌعد مقاالً بذلك 

  : ًأن ٌتوصل الطالب إلى السلسلة الغذابٌة فً النظام البٌبً التال 
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تستخدم فً صٌاغة أهداف هذا المستوى أفعال مثل : ٌركب ، ٌخطط ، ٌنظم ، 

 ٌعٌد تصمٌم ، ٌصمم .

 

  مستوى التقوٌم .6

لى موضوع أو طرٌقة فً ضوء معاٌٌر ٌضعها وهو الحكم الكمً والكٌفً ع 

 الطالب أو تعطى له .

 مثال /

  أن ٌعطً الطالب رأٌه فً أنواع األطعمة التً ٌتناولها من حٌث

 أهمٌتها لجسم اإلنسان .

  أن ٌبٌن الطالب الجوانب السلبٌة واالٌجابٌة فً موضوع اإلنجاب

 والتنظٌم األسري .

أفعال مثل : ٌصدر حكما على ، ٌنتقد ،  تستخدم فً صٌاغة أهداف هذا المستوى

 ٌبٌن جوانب القوة والضعف فً موضوع ما .
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 ( اخلبرطخ االختجبريخ  أوب : حتذيذ احملتىي ) رذول املىاصفبد نيحب
)الفقرات( على  األسبلةمن تحدٌد المحتوى هو اخذ عٌنة من  إن الغرض

 تمثل محتوى المادة الدراسٌة .  أنشكل اختبار نفترض بها 

 أن أيمعٌنة ،  أهدافاتقٌس  أنالفقرات البد  أو األسبلةهذه العٌنة من  أن

من فقرة ، وهذا ٌعنً  بأكثرالهدف الواحد ٌقاس  أن إالكل فقرة تقٌس هدفا معٌنا 

كبٌرة نسبٌا من الفقرات ... فهل ٌدخلها جمٌعاً فً  إعدادا أمامالمدرس  أن

بالنفً حتى ولو كان االختبار قصٌراً  اإلجابةتكون  أن األغلبعلى  االختبار ؟

عمر :  أهمهاٌتحكم بطول االختبار عدة عوامل  إذالدرس الواحد ،  أهدافلتقوٌم 

 .التً ٌقٌسها االختبار  األهدافنوع ،  األسبلةنوع ،  زمن االختبار،  المتعلمٌن

 إجابة أنفان الحل هو اختٌار المدرس لعٌنة من الفقرات مفترضاً وبالتالً 

 عن المجتمع الكلً للفقرات . إجابتهالطالب عن هذه العٌنة تمثل 

 ؟ العٌنةكٌف ٌختار المدرس هذه ولكن السؤال هو 

/ هو استخدام جدول المواصفات ، وٌمكن تحدٌد عدد الفقرات فٌه من  الجواب 

) انظر الجدول ( ولو  واألعمدةالصفوف  أو مبلحظة تكرارات الخبلٌا

 وأهدافعمل جدول المواصفات لمحتوى  أرادمدرس ما  أنافترضنا 

 :  اآلتٌةٌتبع الخطوات  أنمادة دراسٌة معٌنة فعلٌه 

عناوٌن ربٌسٌة ٌمكن  أوموضوعات  أومحتوى  إلىتقسٌم المادة الدراسٌة  .1

موضوعات فرعٌة ، حٌث تعتمد ضرورة التقسٌم على  إلىتقسٌمها  إعادة

اتساع المادة الدراسٌة والغرض من االختبار ، وبالطبع فان التقسٌم البد من 

 تشكل مجموعات مترابطة أنٌمكن  األهداف أنٌكون منطقٌاً بمعنى /  أن

 .وكل مجموعة تقٌس محتوى محدداً 
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لمستوٌات التً ٌمكن تحدٌد المجاالت ) معرفً ، انفعالً ، حركً ( وا .2

 . األهدافتمٌٌزها ضمن كل مجال تقع فٌه 

 

تحدٌد وزن أو أهمٌة كل محتوى بالنسبة للمحتوٌات األخرى فً المادة  .3

الدراسٌة ، فقد ٌقوم المدرس باستخدام أكثر من معٌار لتحدٌد هذا الوزن مثبل : 

فحات النسبة المبوٌة للزمن الذي استغرقه فً تدرٌس الموضوع ، أو عدد ص

 الموضوع الذي تم تدرٌسه ، أو مدى مساهمة الموضوع فً تعلم الحق .

موضوعات )س،ص،ع،ل( وكان  أربعكانت المادة الدراسٌة تتكون من  فإذا

مجموع الفترة الزمنٌة التً استغرقت فً تدرٌس كل موضوع بوحدة زمن معٌنة 

بالنسب المبوٌة هً على التوالً  أوزانها( على الترتٌب فان 8،4،12،16هً )

 : كاألتً أعبله%( وجاءت النسب %41،%31،%11،21)

 . 41= 16+12+4+8المصروفة فً التدرٌس :  األوقاتٌجمع  . أ

على العناصر  ألحدتستخرج النسبة المبوٌة بقسمة الوقت المصروف  . ب

  وكاالتً : 111المصروفة وٌضرب فً  األوقات مجموع

 %          وهكذا 31=111×%12/41        21=  111 × 8/41

 

هنا  األهدافمستوٌات المجال الواحد ، )  أوكل مجال  أهمٌة أوتحدٌد وزن  .4

قٌاس  أدواتتناسبها  األهدافهناك بعض  أن إذهً التً ستقاس باالختبار ( 

 . األهدافغٌر االختبارات ، وهذه ٌتم فرزها سلفا من بٌن  أخرى

التً سٌقٌسها االختبار فً المستوٌات الثبلث من  األهداف نألنفترض هنا 

التً تناسب  األوزانالمجال المعرفً ) المعرفة ، الفهم ، التطبٌق ( وان 

فً كل مستوى هً على التوالً  األهداف وأهمٌةعدد 

 من قبل المدرس . التحدٌد افتراضً%( وقد ٌكون هذا %51،%31،21)
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باالعتبار العوامل المحددة  األخذمع  –عدد فقراته  أي –تحدٌد طول االختبار  .5

فقرة من نوع االختٌار من متعدد مثبل  61كان العدد المناسب =  فإذالطوله ، 

فانه ٌمكن تحدٌد عدد الفقرات لكل محتوى وهدف للمحتوى )ل( ومستوى 

 فقرة . 12=  61 ×% 51×% 41التطبٌق ٌساوي 

ة ذات بعدٌن بحٌث ٌبٌن احد البعدٌن ٌمكن تلخٌص الخطوات السابقة فً البح

كما  وأوزانها األهداف، وٌبٌن البعد الثانً  ألوزانهاالمحتوى والنسب المحددة 

تبٌن الفقرات فً كل خلٌه وٌبٌن الجدول التالً البحة مواصفات للمثال الوارد 

 ذكره فً الخطوات السابقة :

 قرة اختبارٌة ف 66جدول مواصفات ٌبٌن توزٌع فقرات اختبار ٌتكون من 

 األهداف المحتوى

 المجموع
 الزمن الموضوع

نسبة 

 المحتوى

المعرفة 

21% 

 الفهم

31 % 

 التطبٌق

51% 

 12 6=6.1 4=3.6 2=214 %21 8 س

 16 3=3.1 2=1.8 1=1.2 %11 4 ص

 18 9=9.1 5=5.4 4=3.6 %31 12 ع

 24 12=12.1 7=7.2 5=4.8 %41 16 ل

 61 31 18 12 %111 41 المجموع

 

 أماللفقرات ،  األعدادرقم عشري داخل الخبلٌا هً  ألقرب األعداد/  مالحظة 

 النظرٌة . األعدادالناتجة عن تقرٌب  األعدادالصحٌحة فهً  األعداد
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 وفيًب يهي يخبل جلذول يىاصفبد ملبدح انؼهىو انؼبيخ 

: نحلل محتوى المادة وعدد الساعات المقررة لتدرٌس كل وحدة وتكون كما  اوال

 ٌلً :

 الموضوع )المحتوى( ت
عدد الساعات المقررة 

 للتدرٌس

 ساعة 5 وصحته  اإلنسانسبلمة  1

 ساعة 11 الكهرباء والمغناطٌس 2

 ساعة 5 الصوت  3

 ساعة 8 بٌن الكابنات الحٌة  وأثرهاالحرارة  4

 ساعة 7 بٌن الكابنات الحٌة  وأثرهالهواء  5

 ساعة 35 المجموع

 

ٌحدد نسبة المحتوى على كل وحدة من وحدات  أن: ٌجب على المدرس  ثانٌاً 

 وذلك حسب القانون التالً :  الدراسٌةالمادة 

 عدد الساعات المحددة للوحدة الدراسٌة

 111 ×نسبة المحتوى =                                                            

 مجموع الساعات المقررة 

 

التعلٌمٌة للمادة الدراسٌة ، وهكذا ٌكون ضمن معرفة وخبرة  األهداف: تحدد ثالثاً 

المراد تحقٌقها فً هذه المادة  األهداف أنالمدرس والمدرسة ، ولنفترض 

 هً )المعرفة ، الفهم ، التطبٌق ، التحلٌل( .
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، وال ٌوجد هناك  األهدافٌحدد نسبة االهتمام بكل مستوى من  أنوعلى المدرس 

هذه  أنتحدٌد االهتمام لمستوى الهدف ولنفترض  أساسهقانون محدد ٌمكن على 

 النسب هً كما ٌلً : 

 % .21% ، التحلٌل 25، التطبٌق  %31% ، الفهم 25المعرفة 

 

ٌضعها المعلم للطلبة  أنللمادة ككل : والتً ٌفترض  األسبلةتحدٌد عدد  :رابعاً 

الكلً ، ولنفترض انه  األسبلةحتى ٌتمكن من تحدٌد حصة كل وحدة من 

 ( سؤاال موضوعٌا ومقالٌا .51)

الكلً وٌكون هذا  األسبلةلكل وحدة من عدد  األسبلة: ٌجب تحدٌد عدد خامساً 

 وفق المعادلة التالٌة : 

 األسبلةعدد  ×نسبة المحتوى  ×لكل وحدة = نسبة مستوى الهدف  األسبلةعدد 

 الكلً

الخاصة بكل نوع  األسبلةٌراعً فٌها  أنعلى  األسبلة: وضع نموذج  سادساً 

 جدول المواصفات بالشكل التالً :  إعدادوبتوضٌح الخطوات السابقة ٌمكن 

 األهداف لمحتوى

عدد  المجموع

 الحصص

نسبة 

 المحتوى

المعرفة 

25% 

 الفهم

31 % 

 التطبٌق

25% 

 التحلٌل 

21% 

5 14% 1.7=2 2.1=2 1.7=2 1.4=1 7 

11 28% 3.5=4 4.2=4 3.5=4 2.8=3 15 

5 14% 1.7=2 2.1=2 1.7=2 1.4=1 15 

8 23% 2.8=3 3.4=3 2.8=3 2.3=2 7 

7 21% 2.6=3 3.1=3 2.6=3 2.1=2 11 

35 111% 14 14 14 9 51 
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 فىائذ رذول املىاصفبد 
 المادة . أجزاءعلى مختلف  أسبلتهٌجبر المعلم على توزٌع  ألنهٌؤمن صدق االختبار  .1

 اختبارات الحفظ غٌبا . أيٌمنع وضع اختبارات صم  .2

لم ٌضٌع وقته سدٍى فً االستعداد لبلمتحان الن االختبار قد  بأنهٌشعر الطالب  .3

 المادة . أجزاءغطى جمٌع 

ٌعطً كل جزء من المادة وزنه الحقٌقً وذلك بالنسبة للزمن الذي انفق فً  .4

 . أهمٌتهتدرٌسه وكذلك حسب 

 التً تحقق األسبلةوذلك بوضع جمٌع  األهدافحسب  األسبلةٌمكن ترتٌب  .5

كونها  إلى باإلضافةتشخٌصٌة  أداةكن من جعل االختبار هدفا ما معا مما ٌم

 تحصٌلٌة . أداة

 انفمراد  أو األصئهخ: كتبثخ  حبنخبً 
 التالٌة :  األمورٌراعً  أنٌستحسن به  لؤلسبلةعند كتابة المدرس 

 ، ال لبس فٌها وال غموض .واضحة ومحددة  األسبلةتكون لغة كتابة  أن .1

 أعادما  إذامما هو مطلوب حتى  أكثر األسبلةٌقوم المدرس بكتابة عدد  أن .2

 ٌحذف منها ما هو غٌر ضروري . أنمرة ثانٌة ، استطاع  األسبلةقراءة 

 ة التً ال قٌمة لها .ٌالهامش األهدافمستوٌات من  األسبلةتقٌس  إال .3

عند  ال ٌنمومنقولة حرفٌا من الكتاب المدرسً كً  األسبلةتكون لغة  إال .4

 حفظ المادة غٌباً دون فهم .الطلبة اتجاهات نحو 

 عنه . باإلجابةٌوجد فً السؤال الواحد ما ٌوحً  إال .5

 ٌكون على حساب المعنى . إالشرٌطة  أمكنٌكون نص السؤال قصٌرا ما  أن .6

 غٌره . أخرسؤال  إجابةعن سؤال ما تكشف عن  اإلجابةتكون  إال .7

 إلىالتً ٌرمً المدرس  األهدافمنصبة بشكل صحٌح نحو  األسبلةتكون  أن .8

 تقوٌمها .
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 يف االختجبر انىاحذ  األصئهخ أوانفمراد  أشكبلراثؼب : ترتيت 
 االختبار منها : أسبلة أوعدة طرق لترتٌب فقرات هناك 

  الترتٌب حسب شكل الفقرة 

الفقرة من حٌث صعوبتها على النحو التالً : صح وخطأ  أشكالحٌث تتدرج 

مقالٌة ذات  أسبلةقصٌرة ، اختٌار من متعدد ،  إجابة، فراغات ، مقالٌة ذات 

فً المجموعة الواحدة  األسبلةبعٌن االعتبار ترتٌب  األخذمفتوحة ، مع  إجابة

 الصعب . إلىمن السهل 

  الترتٌب حسب سهولة السؤال 

الصعب ،  إلىفً المجموعة الواحدة من السهل  األسبلةتندرج  أنوهذا ٌعنً 

 وإٌجادالسؤال ٌتم فً العادة من خبلل استخراج ولكن الكشف عن سهولة 

فً االختبارات المقننة  إالمعامل السهولة لكل فقرة وهذا ال ٌتوفر فً الغالب 

المعلم غالبا ما تطبق على طلبة صف ٌكون عددهم  إعدادالن االختبارات من 

 األسبلةٌعتمد على تحلٌل المحتوى وترتٌب  أنقلٌل ، ولكن المعلم ٌمكن 

لمستوى الذي تقٌسه )تذكر ، استٌعاب ، تطبٌق ، تحلٌل ، تركٌب ، حسب ا

 تقوٌم ( .

  الترتٌب حسب المستوى العقلً الذي تقٌسه 

 إلىفالفقرات ذات المستوى الواحد من الصعوبة تظهر كمجموعة دون النظر 

 أشكالقد تحتوي على  األسبلةالمجموعة الواحدة من  أنشكلها ، وهذا ٌعنً 

قرات، كان تكون :صحا وخطأ واالختٌار من متعدد ...الخ . مختلفة من الف

على  اإلجابةوالتشوٌش عند  اإلرباكوفً هذا فان الطالب ٌشعر بكثٌر من 

ذلك فان تعلٌمات االختبار تخلط فٌما بٌنها  إلى باإلضافةفقرات االختبار ، 

 وتصبح دون جدوى ، وهذا الترتٌب  صعب ومعٌق وٌنصح بعدم استعماله .
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 ترتٌب الفقرات حسب الموضوع الذي تناوله 

فقرات اختبار التارٌخ تقٌس قدرة الطالب التحصٌلٌة فً مادة التارٌخ 

ثبلث  إلىوالعباسً ، ٌمكن تقسٌمها  األمويفً العصرٌن  اإلسبلمً

ثم فقرات تتعلق بالعصر العباسً  األموٌةمجموعات : فقرات تتعلق بالدولة 

 ، ثم فقرات تتعلق بالعصر الثانً وهكذا . األول

 األسبلةعن  اإلجابةمثل هذا الترتٌب ٌجعل الطالب فً تسلسل منطقً عند  أن

 إلى فجاءهالعصر العباسً ثم ٌنتقل  إلى األموٌةمن الدولة  أجوبتهفبل ٌقفز فً 

عدم وجود  األول، لكن مثل هذا الترتٌب فٌه عٌبان وهما :  األموٌةالدولة 

فقرات االختبار  أشكال أن الثانًل من حٌث صعوبة وسهولة السؤال ، وتسلس

الذي  لئلرباكتتداخل مع بعضها فتسبب للطالب نوعا من عدم التركٌز نتٌجة 

 ٌصٌبه .

 

 تؼهيًبد االختجبر إػذادخبيضًب : 
االختبار تعلٌمات خاصة به ، كما وتوضع لبلختبار  أشكالتوضع لكل شكل من 

 ككل تعلٌمات عامة ، ومن بٌن هذه التعلٌمات ما ٌلً : 

 : اختبار ٌومً / شهري / نهابً...... االمتحانٌحدد الغرض من  أن .1

 ، ثانً ، ثالث ...... أولصف : 

 . باإلجابةقراءة التعلٌمات قبل البدء  إلىتنبٌه الطلبة  .2

 أنفً كل فرع  األسبلةالكلٌة لبلختبار وعدد  األسبلةعدد  إلىتنبٌه الطلبة  .3

 . األسبلةوجدت وعدد الصفحات التً تحتوٌها 

 فً المكان المخصص لها . اإلجابةتدوٌن  إلىتنبٌه الطلبة  .4
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جزء من صفحة االختبار لم تشر التعلٌمات  أيمعلومات فً  أيعد كتابة  .5

 . إلٌها

 قمه فً المكان المخصص له .تدوٌن اسم الطالب وصفه وشعبته ور .6

 إلى فباإلضافةتعلٌمات خاصة به  األسبلة أنواعٌكون لكل نوع من  أن .7

تعلٌمات  إعطاء، البد من  األسبلةورقة  أولالتعلٌمات العامة التً توضع فً 

التً تتطلب  لؤلسبلةوٌجب بالنسبة  األسبلة أنواعخاصة تسبق كل نوع من 

ال وهل  أوكانت خطوات الحل مطلوبة  إذاٌحدد للمتعلمٌن ما  أنعملٌات 

 استخدام الحاسبة الجٌبٌة . باإلمكان

الموضوعٌة وخاصة بالنسبة  األسبلةعلى  اإلجابةلطرٌقة  أمثلةتعطى  أن .8

 . األسبلةللمرحلة االبتدابٌة حتى ٌرى المتعلم بالضبط كٌف ٌجٌب على 

فً  اإلنشاءختبار اتبٌن التعلٌمات كٌفٌة تقدٌر الدرجات وان ٌبٌن لهم فً  أن .9

والخط  واإلمبلءالنحوٌة  لؤلخطاءما كان  إذا األجنبٌةاللغة  أواللغة العربٌة 

 جزء من درجة الموضوع مع تحدٌد هذا الجزء .

الحل جزء  كان لخطوات إذاٌحدد ما  أنوفً اختبار الرٌاضٌات ٌجب          

الصحٌحة ومعرفة مثل هذه  اإلجابة إلىمن الدرجة حتى ولو لم ٌصل المتعلم 

على  اإلجابةتمكن المتعلم من تهٌبة نفسه لها ووضعها فً اعتبار عند  األمور

 االختبار .

بالنسبة لجمٌع الصفوف فً  األسبلةتكتب التعلٌمات فً ورقة  أنٌجب  .11

 األولذلك ٌجب قراءتها بصوت مرتفع للصفٌن  إلى باإلضافة المراحلجمٌع 

للفبات الخاصة  أٌضا، وٌجب قراءة التعلٌمات  األقلوالثانً االبتدابً على 

ممن ٌعانون من صعوبات  أومثل المتخلفٌن عقلٌا وبطًء التعلم  األطفالمن 

 فً القراءة .
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 اإلجابةعلى االختبار وهل ٌتم تسجٌل  اإلجابةتحدد التعلٌمات كٌفٌة  أن .11

 مباشرة ؟ وفً هذه الحالة ما هو المكان المخصص األسبلةعلى ورقة 

تعلٌمات  إعطاءمنفصلة ؟ وهنا ٌجب  إجابةهل هناك ورقة  أم،  لئلجابة

مثل وضع عبلمة على الحرف الدال على  اإلجابةواضحة عن كٌفٌة تسجٌل 

 الصحٌحة . اإلجابة

 

 

 االختجبر  إخرادصبدصًب : 
 التالٌة :  األموراالختبار علٌنا نبلحظ  إخراجعند 

 أن تكون طباعة األسبلة واضحة . .1

ٌراجع المدرس األخطاء المطبعٌة واللغوٌة فً االختبار قبل طباعتها ، أن  .2

الن تصحٌح سؤال بعد الطباعة عملٌة مرهقة وتأخذ جهدا ووقتاً كبٌرٌن 

وبالتالً تخلق امتعاضا لدى الممتحن خاصة عندما تطلب منه التوقف عن 

 الكتابة لتصحٌح خطأ ما فً األسبلة  .

بٌن السؤال والذي ٌلٌه ، وٌفضل أن أن ٌوجد فاصل بقدر سطر واحد  .3

ٌوضح هذا الفاصل بخط قصٌر ٌظهر فً منتصف السطر ولٌس فً أوله 

 أو أخره .

ال ٌجزأ السؤال على صفحتٌن متتالٌتٌن وٌستحسن أن ٌوضع السؤال كله  .4

 فً الصفحة التالٌة إذا لم ٌوجد له متسع من الصفحة فً األسبلة .

 ن من الصفحة فً األسبلة .أن تكون األسبلة على الوجه األٌم .5

 ضرورة كتابة رقم كل صفحة فً المنتصف األعلى أو األسفل لها . .6
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 صبثؼًب : شروط تطجيك االختجبر 
أن الظروف التً ٌتم بها إجراء االختبار سواء كانت نفسٌة أم بٌبٌة تؤثر           

فً نتابج الطبلب تاثٌراً كبٌراً ، والبد من أن تتوفر الظروف المبلبمة عند إجراء 

 االختبار ومن الظروف ما ٌلً : 

االختبار بعٌدة عن الضوضاء ومجهزة  إجراءالغرفة التً ٌتم فٌها تكون  أن .1

 والتهوٌة المبلبمة . اإلضاءةرٌة الطبٌعٌة مثل : بالشروط الضرو

الذي سٌتبعه  باألسلوبعلٌهم  األسبلة أوراقٌنبه المعلم طبلبه قبل توزٌع  أن .2

طرٌقة كانت سواء كان  بأيعدم الغش  إلىفً مراقبة الطبلب ، فٌنبههم 

بعض  إجابةورقة علٌها  بإخراج أوالغش عن طرٌق اخذ الجواب من الزمبلء 

ٌطبق ما جاء فً تعلٌماته  أنللغش ، وعلى المعلم  آخرمصدر  أي أو األسبلة

فان الطبلب سٌشعرون بان تعلٌمات  وإالٌتهاون فً ذلك  أنتطبٌقا عملٌا دون 

ٌلجأون  فأنهمكنوع من الروتٌن ومن هنا  إالالمعلم حول منع الغش ما هً 

 الغش فٌفقد االختبار هٌبته . إلى

 إلىكثٌرا فٌلجأ  الطبلب  ال ٌقلٌكون عدد المراقبٌن فً االمتحان مقبوال  أن .3

 . باإلرباكعن العدد المبلبم فٌصاب الطبلب  وال ٌزٌدالغش 

كانت ذات مداخل  إذااالختبار فً قاعات واسعة ، خاصة  إجراءال ٌتم  أن .4

وهذا ٌشكل نوعا  آخرٌن أشخاصتكون معرضة للغادرٌن من  ألنهامختلفة 

الغش عندما ٌجدون فرصة  إلىالبلبلة فً جو االمتحان فقد ٌلجا الطبلب  من

 مواتٌة وقد ٌكون صوت المعلم غٌر مسموع عندما ٌقرأ التعلٌمات علٌهم .

إال ٌعطى المعلم لبلختبار قٌمة اكبر من حجمه ، كأن ٌقول لهم :) أن نجاح  .5

أو ) أن هذا الطالب فً هذه المادة متوقف على نجاحه فً هذا االمتحان ( 

االختبار هو وحده الذي سٌقرر مصٌر الطالب ( ، أن مثل هذا ٌجعل درجة 
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القلق عند الطبلب مرتفعة فهم أما أن ٌصابوا باالضطراب فبل ٌستطٌعون 

 1اإلجابة وأما أن ٌحاوال الغش من أي مصدر ٌتاح لهم 

حفلة أن ٌختار المعلم الظروف المناسبة لبلختبار ، فبل ٌختبر الطبلب بعد  .6

 مدرسٌة ، أو مهرجان أو مناسبة معٌنة .

أن ٌشعر المعلم طبلبه بالوقت المتبقً لبلمتحان ، شرط إال ٌكثر من ذلك  .7

 وٌستحسن إال ٌزٌد عن مرة أو مرتٌن فً االختبار الواحد .

 .على المعلم أن ٌوزع الطبلب الذي سٌدخلون االختبار فً األماكن المخصصة لهم .8

جابة عن أي سؤال ٌطرحه الطالب فٌما عدا األسبلة أن ال ٌقوم المعلم باإل .9

 المتعلقة باألخطاء المطبعٌة أو وضوح الخط .

على المعلم أن ٌطلب من الطبلب توقٌع أسمابهم عند تسلٌم دفاتر االمتحان  .11

 للتأكد فٌما بعد إنهم أدوا االمتحان فً حٌنه .

 

 حبينًب : انتزرثخ االصتطالػيخ واألصبصيخ 
بعد اكتمال الصٌغة األولٌة لبلختبار ٌقوم مصمم االختبار بإجراء تجربة  

استطبلعٌة على عٌنه صغٌرة قد تكون صفا كامبل تبعا لطبٌعة االختبار . 

هو التعرف على مدى مبلبمة االختبار من حٌث   والغرض من هذه التجربة

دٌل فقرات وضوح العبارات والمدة البلزمة لئلجابة على االختبار ومن ثم تع

االختبار فً ضوء التجربة االستطبلعٌة ، وقد ٌحتاج إلى أكثر من تجربة وكلما 

بذل مصمم االختبار عناٌة ودقة مبلحظة خبلل التجربة أو التجارب االستطبلعٌة 

 سهل علٌه بناء اختبار أكثر موضوعٌة واقل اخطاءاً .

اختٌار  إلىٌعمد المصمم  األولٌةواثر االنتهاء من التجربة االستطبلعٌة  

المستهدفٌن فً البحث ، وال ٌوجد رقم نهابً محدد لحجم  األفرادعٌنة اكبر من 

( شخص ، بحٌث تضم من 111-41تتراوح بٌن ) إنٌمكن  أنها إالهذه العٌنة 
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مجامٌع ٌمثلون عناصر العٌنة التجرٌبٌة التً ٌسعى الباحث  أو أفرادابٌنها 

هذا التمثٌل ٌزٌد من صدق الفقرات وٌحسن من ثباته  لتصمٌم االختبار لها ومثل

التجربة  إجراءالفوابد من  أهم.، وٌمكن تلخٌص  األخٌرةفً التجربة 

 االستطبلعٌة كالتالً :

االختبار من حٌث الوضوح  تسبقالطلبة فً التعلٌمات التً  رأيالتعرف على  .1

الطالب االختبار بدون كثرة التفاصٌل ومبلبمة اللغة وكفاٌتها بحٌث ٌؤدي  أووقلة 

 . أخراستفسار  إلىٌحتاج  إن

 أوالطلبة ومبلحظاتهم على االختبار نفسه وغموض بعض الفقرات  أسبلةتسجٌل  .2

 عدم وضوح الطباعة فً االختبار .

 إلٌجادالتعلٌمات وتوضٌح المطلوب تمهٌدا  إعطاءتسجٌل الوقت الذي ٌستغرقه  .3

 نسبة متوسطة للوقت المخصص للتعلٌمات .

 لئلجابةعلى كل االختبار وتشجٌع الطلبة  اإلجابةتسجٌل الوقت الذي ٌستغرقه فً  .4

وقت مفتوح للجمٌع وقد ٌكون من  إعطاء أيدون استثناء  األسبلةعلى كل 

المناسب زمن خروج الطالب من الصف لغرض حساب الزمن الذي ٌستغرقه 

 االختبار .

االختبار وفقراته على  وفً ضوء هذه التجربة االستطبلعٌة تراجع تعلٌمات

خبلل التجربة ، وتجري التعدٌبلت المبلبمة لها وٌفضل  المثبتةالمبلحظات  أساس

 من مؤشراته فً مراجعة الفقرات وتعدٌلها . لئلفادة إحصابًتحلٌل  إجراء

ٌطبق  أساسٌةالتعدٌبلت المناسبة ٌجري لبلختبار تجربة  إجراءوبعد           

( فرد ، تحمل خصابص 411قوامها حوالً ) األفرادمن  فٌها االختبار على عٌنه

االختبار له ، ومن خبلل هذا التطبٌق ٌجري تحلٌل  إعدادالمجتمع المراد 

لنهابٌة لفقرات االختبار ٌتم بموجبه اختٌار الفقرات الصالحة للصٌغة ا إحصابً

استخراج سهولة وصعوبة فقرات االختبار  لبلختبار وفً المؤشرات اإلحصابٌة

 فضبل عن تمٌٌز الفقرات .
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 انفصم انخبنج 

 االختجبراد انتحصيهيخ ىاعــــأن
منظم لتحدٌد مقدار ما تعلمه الطالب ، وٌساعد  إجراءاالختبار التحصٌلً 

فً تحقٌق تشوٌق الطبلب لموضوع الدرس ، والكشف عن استعداداتهم له من 

 اجل خبراتهم وتسهٌل تعلمهم ومن ثم الكشف عن مواطن القوة والضعف عندهم .

 ربٌسٌة وهً : أنواعثبلث  إلىوٌمكن تصنٌف االختبارات التحصٌلٌة 

 د انشفىيخ اوالً : االختجبرا
الوسابل التً استخدمت لتقوٌم التحصٌل  أقدمتعتبر االختبارات الشفوٌة من        

وسٌلة للتقوٌم  أفضلاستخداما واسعا ، وتعتبر  اآلن، وما زالت تستخدم حتى 

التربوٌة ، والتً تتعلق بقدرة التلمٌذ على التعبٌر  األهدافوذلك بالنسبة لبعض 

 عن نفسه لفظٌا وشفوٌا .

غٌر مكتوبة للمتعلمٌن وٌطلب منهم  أسبلة"  االختبارات الشفوٌة وٌقصد بـ 

 علٌها دون كتابة " . اإلجابة

والغرض منها معرفة مدى فهم الطالب للمادة الدراسٌة ومدى قدرته على التعبٌر 

 عن نفسه.

كان عدد الطبلب قلٌبل  إذاٌستعمل االختبارات الشفوٌة  أنٌمكن للمعلم           

وذلك لمعرفة حجم ما ٌمتلكه الطبلب من : مفاهٌم ، مهارات . كما وتستعمل 

     التً تعجز االختبارات المقالٌة عن األهدافاالختبارات الشفوٌة فً قٌاس 

 قٌاسها .
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مثل  إلىٌطلع على قدرة المتعلم على التلفظ الصحٌح فانه ٌلجأ  أن أراد إذافالمعلم 

، كٌف  ٌقرؤونختبارات والتً تزوده بمعرفة طبلبه من حٌث كٌف هذه اال

ٌتفاعلون مع القراءة ، كٌف ٌلفظون الكلمات لفظاً صحٌحاً ، كٌف ٌجٌبون عن 

، كٌف ٌتكلمون ، كٌف ٌواجهون االمتحان برباطة جأش ، وبالتالً فان  األسبلة

 االختبار الشفهً ٌدرب المتعلم فً التعبٌر عن نفسه .

فً اختٌار الموظفٌن وفحص المظهر والتعبٌر االختبارات الشفوٌة وتستخدم 

 . لؤلفرادالشخصً  واألسلوبوالحركات 

 

 يزايب االختجبراد انشفىيخ 
سٌقف على الخطأ حٌنه  ألنهٌتلقى تغذٌة راجعة فورٌة  أنٌستطٌع الطالب  .1

لزمبلبه  أوالصحٌحة ، من خبلل مناقشة المعلم  اإلجابةوٌتعرف على 

 . اآلخرٌن

وطرٌقة ٌحدد الصفات الشخصٌة لكل طالب من طبلبه ،  أنٌمكن للمعلم  .2

 تعبٌره ومظهره الخارجً .

دون خوف وبالتالً  رأٌهوالتعبٌر عن  تدرب الطالب على الجرأة فً القول .3

 ذلك . إلىالتً تحتاج  األمورتدربه على المناقشة فً جمٌع 

فً  اآلخرٌنتدرب الطالب على ضبط سلوكه داخل الصف وعدم مقاطعة  .4

 . آرابهمالكبلم واحترام 

 عدم السماح بالغش . .5
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 ػيىة االختجبراد انشفىيخ 
كان عدد الطبلب كبٌرا  إذاخاصة  إجرابهاوقت طوٌل فً  إلىتحتاج  .1

 طالب . 12زاد عدد الطبلب عن  إذاتستعمل  إالوٌستحسن 

السلوك المراد قٌاسها ) المادة الدراسٌة ( الن كل طالب غٌر شاملة لنطاق  .2

 سؤ الٌن فقط . أوسؤال  إلىٌتعرض 

 آخرغٌر عادلة بالنسبة للطبلب فقد ٌعطى طالب ما سؤاال سهبل ونصٌب  .3

 سؤاال صعباً .

 اإلجابةالمدرس ٌحكم على مدى كفاٌة  أن إذبعٌوب التقدٌر الذاتً  تتأثر .4

 أوبالحالة النفسٌة  ٌتأثرعلى السؤال وٌصدر حكما ذاتٌا علٌها ومثل هذا 

عن الطالب  ٌتأثرقد  اإلجابةعلى حكم المدرس  أنالصحٌة للمدرس . كما 

الطالب  أنفكرته  أساسنفسه ، فقد ٌتغاضى عن خطا بسٌط للطالب على 

ذ من طالب ضعٌف قد تؤخ اإلجابةنفس  أنمن ذلك ، فً حٌن  أكثرٌعرف 

 دلٌل واضح على ضعفه . إنها

المدرس  أمامفقد ٌرتبك الطالب  أالمتحانًاستجابة الطالب بالموقف  تأثر .5

منها الخوف من االمتحان  أخرى ألسبابال ٌعرف المادة بل  ألنهلٌس 

 نفسه .
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 طرق حتضني االختجبراد انشفىيخ 
  معلم توخٌا للصدق والموضوعٌة فً تقدٌر  أكثرٌقوم باالختبار  أنٌفضل

 الدرجة .

  ، لم  فإذاتحدٌد درجة الطالب من خبلل جلستٌن ولٌس من خبلل جلسة واحدة

 فقد ٌسعفه الحظ فً المرة الثانٌة . األولىفً المرة  اإلجابةٌعرف الطالب 

 التً سٌجٌب علٌها  األسبلةٌتحدد الغرض من االمتحان وتبٌن طبٌعة  أن

 الطبلب .

 

 حبنيًب: االختجبراد انتحريريخ 
وسابل تقوٌم التحصٌل وتحدٌد مستوى الطلبة التحصٌلً ،  أهمتعتبر من 

ٌراد بها تقوٌم تحصٌل الطلبة فً نهاٌة الفترات وفً  االختبارات التًوهً 

اختبارات القلم والورقة ،  أحٌاناامتحانات النقل والشهادات العامة ، وٌطلق علٌها 

 وهناك نوعان من االختبارات المستخدمة فً تقوٌم التحصٌل الدراسً وهما :

 أ . االختبارات المقالٌة )اختبارات االستدعاء( 

تعطى للطبلب من اجل  أسبلةعدة  أواالختبار المقالً عبارة عن سؤال 

سترجع المعلومات التً ٌ أنعلٌها ، وفً هذه الحالة فان دور الطالب هو  اإلجابة

دور الطالب  أن أيدرسها سابقا وٌكتب منها ما ٌتناسب والسؤال المطروح ، 

 استرجاع المعلومات التً درسها . أوالربٌسً هو استدعاء 
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 يزايب االختجبراد املمبنيخ 
 سهولة تحضٌرها . .1

 فٌها . األسبلةٌستطٌع المعلم كتابتها على السبورة لقلة عدد  .2

تزود الطالب بخبرات تعلٌمٌة جدٌدة حٌث ٌعتبر االختبار مراجعة للمعلومات  .3

 .، وتقٌس عملٌات عقلٌة علٌا كالتقوٌم والتركٌب والتحلٌلالتً درسها الطالب 

تساعد المعلم على اكتشاف الطبلب الذٌن ٌدرسون المادة دراسة واعٌة  .4

توظٌفها فً  ومستنٌرة عن الطبلب الذٌن ٌستظهرون المعلومات غٌبا دون

 مواقف جدٌدة .

 . اإلجابةتخلو من تخمٌن  .5

 

 ػيىة االختجبراد املمبنيخ 
 قلٌلة العدد مما ٌجعلها غٌر قادرة على تغطٌة ومحتوى المادة الدراسٌة . .1

 أندرجة الصدق فٌها منخفضة وضعف ثبات وموضوعٌة التصحٌح حٌث  .2

 ترتٌب العبارات .... . أوبرداءة الخط  قد ٌتأثرالمصحح 

 كان عدد الطلبة كبٌرا . إذاوقت طوٌل لتصحٌحها خاصة  إلىحتاج ت .3

لم ٌستطٌع الطالب تذكر  إذاتوفر فرصة للطالب بالتحاٌل والمراوغة خاصة  .4

لٌست لها عبلقة بالسؤال بالرغم  إجابة إعطاء إلىمادة االختبار جٌداً فٌلجا 

 تمثل جزءا من مادة الدرس . إنهامن 

من المادة  جزءا معٌنافقد ٌقرا الطالب  األسبلةهذه ٌلعب الحظ دورا كبٌرا فً  .5

 من هذا الجزء . األسبلةمعظم  وتأتًالدراسٌة 
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 المنتقاة(  اإلجابةذات  أوالتعرف  أسئلةب. االختبارات الموضوعٌة )

به عند وضع  تتأثرتخرج عن ذاتٌة المصحح وال  ألنهاسمٌت بهذا االسم 

له مفتاح  أعطى إذاٌقوم بعملٌة تصحٌحها  أن إنسان أليالدرجة ، كما ٌمكن 

الموضوعٌة ٌتعرف فٌها الطالب  األسبلةوان معظم  األجراءوطرٌقة    اإلجابة

 ٌسترجعها . أندون  اإلجابةعلى 

 يزايب االختجبراد املىضىػيخ 
 التأوٌل . أومحددة ال تقبل االلتواء  إجابةعن السؤال الموضوعً  اإلجابة أن .1

االختبار الموضوعً كثٌرة العدد فً االمتحان الواحد وتغطً محتوى  أسبلة .2

 المادة الدراسٌة بشكل ملموس .

 جودة خطه . أو لئلجابةتنظٌمه  أوالمصحح بلغة الطالب  ٌتأثرال  .3

 . اإلجابةمفتاح  إعطاءهٌصحح االختبار فً حال  أنٌستطٌع كل فرد  .4

 من دقٌقة . أكثرق على السؤال الواحد قصٌرة ال تستغر اإلجابةمدة  .5

للمادة الدراسٌة  األسبلةدرجة الصدق والثبات مرتفعة من حٌث شمولٌة  .6

 االختبار مرة ثانٌة لنفس الطبلب . أعٌد إذاواستقرار درجات الطالب فٌما 

 

 ػيىة االختجبراد املىضىػيخ 
من المعلم  ٌأخذفاالختبار الواحد قد  إعدادهاوقت طوٌل فً  إلىتحتاج  .1

 مضاعفة من الوقت الذي ٌحتاجه االختبار المقالً . أضعافا

 ال تقٌس عملٌات عقلٌة علٌا . .2

 تعجز عن قٌاس اتجاهات وقٌم ومٌول الطبلب . .3

 كانت المراقبة سهلة وغٌر شدٌدة . إذاتساعد على الغش من الزمبلء خاصة  .4



45 
 

ذا التً ال ٌعرفها وٌعتبر ه األسبلةفً حالة  اإلجابةتخمٌن  إلىقد ٌلجا المعلم  .5

الموضوعٌة وال ٌوجد عبلج تام لهذه المشكلة  األسبلةعٌوب  أهمالعٌب هو 

 :  أهمهاومن  أثرهاولكن هناك طرق للتقلٌل من 

 . زٌادة عدد الحلول البدٌلة 

  المعلومات  أوجعل البدابل الخاطبة جذابة للمتعلم الذي ٌنقصه الفهم البلزم

 صحٌحة . إجابةعن السؤال  لئلجابةالبلزمة 

 ضٌق الوقت  أنحٌث  األسبلةعن  لئلجابةوقت كافً للمتعلمٌن  ءإعطا

 إنهاءالتخمٌن حتى ٌمكنهم  إلىللمتعلمٌن تدفع المجٌبٌن على االختبار 

 فً الوقت المحدد . األسبلةعن جمٌع  اإلجابة

  استخدام معادلة خاصة ٌطلق علٌها ) معادلة  إلى أحٌاناٌلجا البعض

 التصحٌح من اثر التخمٌن ( 
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 انتصحيح ين احر انتخًني 
 أنفٌه الفرصة للطالب  تتهٌأٌقصد به تعدٌل درجة الطالب فً االختبار الذي 

 أيالموضوعٌة ، فقد ٌختار الطالب  األسبلة، وهذا ٌحدث عادة فً  اإلجابةٌخمن 

 إلىمن البدابل المطروحة عندما ال تتوفر المعرفة الفعلٌة لدٌه للوصول  إجابة

الصحٌحة وٌكون هذا االختبار صاببا باحتمال ٌعتمد على عدد البدابل فً  اإلجابة

 : اآلتًالسؤال الواحد كما هو مبٌن فً الجدول 

الخاطئة باختالف  اإلجابةالصحٌحة واحتمال  اإلجابةٌبٌن الجدول اختالف احتمال 

 عدد البدائل

 عدد البدابل نوع السؤال
احتمال 

 الصواب
 الخطأاحتمال 

 1.51 1.15 2  والخطأالصواب 

 1.67 1.33 3 اختٌار من متعدد

 1.75 1.25 4 اختٌار من متعدد

 1.8 1.2 5 اختٌار من متعدد

 

الصحٌحة بالتخمٌن تقل بزٌادة  اإلجابة إلىفرصة الوصول  أننبلحظ من الجدول 

التخمٌن عندما ٌكون عدد  ألثرالتصحٌح  أهمٌةتقل  أنعدد البدابل ، ولذلك ٌتوقع 

 البدابل كبٌرا نسبٌا .
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 يؼبدنخ انتصحيح ين احر انتخًني
 1 –خ / ن  –تستخدم المعادلة التالٌة : د = ص 

 :  أنحٌث 

 التخمٌن  ألثرد: الدرجة المعدلة 

 أوناتجة عن التخمٌن العشوابً  أوالصحٌحة سواء كانت ناتجة من معرفة صحٌحة  اإلجاباتص: عدد 

 الذكً .

 المحذوفة (  أوالمتروكة  األسبلةخاطبة ) ال تدخل هنا  إجابةعلٌها الطالب  أجابالتً  اإلجاباتخ : عدد 

 ن : عدد البدابل 

 ثبلث نقاط هً :  إلى اإلشارةعند تطبٌق هذه المعادلة ال بد من 

صفرا وبالتالً تكون الدرجة قبل  أوكل سؤال ٌستحق درجة واحدة  أن .1

نتٌجة  أوالصحٌحة سواء كانت نتٌجة للمعرفة  اإلجاباتالتصحٌح هً عدد 

 للتخمٌن .

فً حالة وجود فقرات تختلف فً عدد البدابل فً االختبار الواحد فان  .2

الفقرات حسب عدد البدابل  جمٌعالتخمٌن هو  ألثرالتصحٌح  إجراء

 مجموعة . وتطبٌق معادلة التصحٌح على كل

التً لم ٌجٌب عنها الطالب ( ال تدخل ضمن  أيالفقرات المتروكة ) أن .3

 الخاطبة . اإلجاباتعدد 
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 االختجبراد املىضىػيخ أنىاع

  واخلطأاختجبراد انصح  . أ

تكون  أن أما، وهً وهً عبارة عن عدد من العبارات الصحٌحة التركٌب " 

 أنتحتمل التأوٌل بحٌث  أنوال ٌجوز قد تكون خطأ  أوصحٌحة فً معناها 

 السؤال الواحد ٌحتمل الصح والخطأ معاً " .

كلمة  أوكلمة )نعم(  أمامهانضع  أن األسبلةعلى مثل هذه  اإلجابة أن          

العبارة كلمتٌن )صح  أمام. وقد نضع كلمة )خطأ(  أوكلمة )صح(  أو)كبل( 

، وقد نطلب  طأحول كلمة صح أو خٌضع دابرة  أنوخطأ( ونطلب من الطالب 

 .من صح أو خطأ  أيٌضع خط تحت  أنمنه 

( √من الطبلب وضع مثبل )ٌطلب  أنمن  أمكنٌبتعد المعلم ما  أنٌستحسن        

بسٌطة  إشارة( فٌضعون √) إشارةٌتحاٌلون على  قد ( الن بعض الطبلب×) أو

كان  إذافٌما  أمره( مما ٌجعل المعلم فً حٌرة من  √ علٌها وتصبح هكذا )

 ( وقد ٌحاججه الطالب على ذلك .×) بإشارة أو( √) بإشارةالجواب 

 

 انمىاػذ انتي ترتكز ػهيهب يف تصًيى اختجبراد انصح واخلطأ 
 أخرىتكون صحٌحة تماماً وال تحتمل تأوٌبلت  أن أما األسبلةتصمٌم  أن .1

 . ( 111: ) ٌغلً الماء فً درجة حرارة  خاطاثال م

بالعكس  أوالمعلم العبارات التً نصفها صح ونصفها األخر خطأ  تجنب ٌ أن .2

) لقب خالد بن الولٌد بسٌف هللا المسلول وهو الذي قاد معركة :  خاطا، مثال 

 القادسٌة ( .
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من استخدام كلمات ) صح ، خطأ ( ٌفضل استخدام كلمات ) نعم ، ال ( بدالً  .3

 بٌة .على الطبلب خاصة فً المرحلة االبتدا أسهل ألنها

، )ربما( ،  (عادةً )،  (أحٌاناً ٌتحاشى المعلم استخدام كلمات مثل )غالباً( ، ) أن .4

صحٌحة ، كما  إجابةحد ما( ، الن مثل هذه العبارات تحتوي على  إلى) 

خطأ فكلمة )أحٌاناً( على سبٌل االفتراض وضعت فً  إجابةتحتوي على 

، كما فً المثال  أٌضا، فان هذا السؤال ٌحتمل الصح وٌحتمل الخطأ سؤال 

 :  اآلتً

 صٌاغة مقترحة صٌاغة ضعٌفة

 من البروتٌنات أفضلتكون الخضار 

 أحٌاناً 

 ) نعم ، ال (

 من البروتٌنات  أفضلالخضار 

 

 ) نعم ، ال (

ٌستخدم التجفٌف أحٌاناً فً حفظ 

 األطعمة

 ) نعم ، ال (  

 ٌمكن حفظ الفاكهة بالتجفٌف

 ) نعم ، ال (  

 

تحت  ٌجب وضع خط وإالعلى النفً  ويتٌتجنب المعلم العبارات التً تح أن .5

 : اآلتًكما فً المثال  إلٌهاعبلمة النفً حتى ٌنتبه الطالب 

 صٌاغة مقترحة صٌاغة ضعٌفة

 إلىمن اختبارات الذكاء ال تحتاج  أيلٌس 

 تقنٌن

 ) نعم ، ال (

 إلىمن اختبارات الذكاء تحتاج 

 تقنٌن

 ) نعم ، ال (
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تقع جدة على : خاطاٌتضمن السؤال فكرة واحدة فقط ، مثال  أنٌجب  .6

 الشرق من مكة . إلى األحمرسواحل البحر 

 الكتاب حرفٌاً .ٌتجنب المعلم استخدام كلمات  أن .7

عشوابٌاً على المجموعة  الصحٌحة والخطأ ، ترتٌباً  اإلجاباتٌرتب المعلم  أن .8

 . األسبلةالواحدة من 

 واإلجاباتالصحٌحة  اإلجاباتٌكون نوع من التساوي بٌن  أنٌستحسن  .9

كان والبد من وجود عدم تساوي فلتكن النسبة بٌن الصحٌحة  وإذا، الخاطبة 

 والخاطبة متقاربة .

 يزايب اختجبراد انصح واخلطأ 
 تناسب التبلمٌذ الصغار والضعٌفٌن فً القراءة . .1

كثٌرة العدد فً االمتحان  األنهمحتوى المادة الدراسٌة وتغطً تعتبر شاملة  .2

 الواحد .

 ػيىة اختجبراد انصح واخلطأ 
بسٌطة تتعلق بالمعلومات  أهدافاتقٌس  وإنماال تقٌس عملٌات عقلٌة علٌا  .1

 والمعارف .

 % .51 إلىتفسح المجال للتخمٌن بنسبة تصل  .2

وْن  أنمن الصعب  .3  النالطالب التحصٌلٌة ،  قدرةالمعلم فكرة واضحة عن ٌُـكَّ

عشوابٌاً وهذا مما ٌجعل المعلم غٌر قادر على  تخمٌناً  اإلجابةالطالب قد ٌخمن 

 القوة عند الطالب . أوتشخٌص نقاط الضعف 

 درجة الثبات فٌها منخفضة . .4
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 اختجبراد املطبثمخ ) املزاورخ (  . ة
ٌتألف سؤال المطابقة من قابمتٌن ، ٌطلب من الطالب التوفٌق بٌن ما جاء        

عن طرٌق التوصٌل  أما، وما جاء فً القابمة الثانٌة ، وذلك  األولىفً القابمة 

 القابمةترك  أووما ٌناسبها فً القابمة الثانٌة ،  األولى بٌن كل واحدة من القابمة

فً  ببلبمهامن القابمة الثانٌة لكل فقرة ووضع رقم كل فقرة بدون ترقٌم  الثانٌة

 . األولىالقابمة 

القابمة الثانٌة فتسمى ) االستجابات (  أماتسمى ) المقدمات (  األولىالقابمة  أن

مثال على ذلك : وفق بٌن الدولة وعاصمتها وذلك بوضع الرقم المناسب من 

 : اآلتًوكما فً الجدول  األولىالحرف المناسب من القابمة  أمامالقابمة الثانٌة 

 العاصمة الدولة

 اوسلو .1 )  ( هولندا  - أ

 زٌورخ .2 )  ( النروٌج  - ب

 امستردام .3 )  ( الدنمارك -ج

 هلنسكً .4 )  ( فلندا -د

 برلٌن .5 )  ( السوٌد  -هـ 

 بروكسٌل .6 )  ( بلجٌكا –و 

 استوكهولم .7 

 كوبنهاجن .8
 

الحرف الذي ٌناسبها من المصطلحات  أمامرقم الشكل فً المجموعة الثانٌة  ضع

 :  األولىالهندسٌة فً المجموعة 

 هندسٌة أشكال مصطلحات هندسٌة

  )  ( زاوٌة حادة - أ

 )  ( زاوٌة مستقٌمة  - ب 

 )  ( زاوٌة منعكسة -ج

 )  ( زاوٌة منفرجة -د
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 اختجبراد املطبثمخ ) املزاورخ (  إػذادشروط 
 إننافلو فرضنا  والقابمة الثانٌة . األولىٌكون هناك تجانس تام بٌن القابمة  أن .1

 :  اآلتًشكلنا قابمتٌن على النحو 

خالد بن ، طه حسٌن ،  األصفهانًالفرج  أبو) ابن عبد ربه ،  األولىالقائمة 

 الولٌد ( 

، كلٌلة ودمنه ، العقد الفرٌد ،  األربعاء، حدٌث  األغانً)  القائمة الثانٌة

 سٌف هللا المسلول ( 

باستثناء اسم خالد بن الولٌد ،  األسماءتجانس فً  األولىٌبلحظ فً القابمة 

خالد  األخٌراالسم  أنعلى مؤلفٌن ، نجد  األولىمن القابمة  األسماءتدل فبٌنما 

  بن الولٌد ٌدل على قابد من قادة المسلمٌن .

حتى ال ٌرتبك الطالب عند عملٌة  أمكنتكون مفردات كل قابمة قصٌرة ما  أن .2

 .التوفٌق 

 ( كً ال ٌتشتت ذهن الطالب .11عدد فقرات القابمة عن ) ال ٌزٌد أن .3

، ففً هذه  اإلجاباتتفادي المطابقة التامة حٌث تساوي عدد المقدمات وعدد  .4

 إجاباتبعد تحدٌد قابٌاً تل األسبلةاحد  إجابة الحالة سوف ٌتعرف الطالب على 

 اإلجاباتفً المجموعة ، وٌمكن تفادي هذه الحالة بجعل عدد  األخرى األسبلة

 . األولىفً القابمة  األسبلةمن عدد  أكثرفً القابمة الثانٌة 
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 يزايب اختجبراد املطبثمخ ) املزاورخ (

 االختٌار من متعدد وذلك الشتراك عدة  أسبلةفً تصمٌمها من  وأسرع أسهل

 فً نفس البدابل .سبلة أ

  الموضوعٌة من  األسبلةمع بعض  بالمقارنةعملٌة التخمٌن فٌها تكون قلٌلة

 نوع الصح والخطأ .

  أوكالصور  أخرىتستبدل بقابمة االستجابات اللفظٌة موضوعات  أنٌمكن 

 الرسوم البٌانٌة . أوالخرابط 

 املطبثمخ ) املزاورخ (ػيىة اختجبراد 

  محدودة فً استخدامها بالموضوعات التً تحتوي على عدد قلٌل من الفقرات

الفعالة لذلك ال تشترك فً مجموعة واحدة من البدابل  أنالمتجانسة التً ٌمكن 

فصل واحد من المادة  أوالمطابقة فً حالة الوحدات الصغٌرة  أسبلةتصلح 

 الدراسٌة .

 

 ين يتؼذداختجبراد االختيبر  . د

 اإلطبلقاالختبارات الموضوعٌة على  أفضلتعتبر هذه االختبارات من          

 ٌتألفالموضوعٌة قٌاسها ،  األسبلةعقلٌة علٌا ٌصعب على  أهدافاتقٌس  ألنها

 أوعلى شكل سؤال  أماالسؤال من نوع االختٌار من متعدد من متن ، وٌكون 

فتاتً  اإلجابة أما.  ٌكون المتن على شكل سؤال  أنجملة ناقصة ، وٌستحسن 

محتملة للسؤال ، وٌكون  أجوبةبدابل وهً  أوعلى شكل مموهات ) مشتتات ( 

، والمموهات قد  أٌضااحد هذه المموهات صحٌح والباقً خطأ والعكس صحٌح 

 . أكثر أو أربعة إلىٌكون ثبلثة 
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 يزايب اختجبراد االختيبر ين يتؼذد

  التعلٌم من المستوٌات  أهداف، حٌث ٌمكن قٌاس العدٌد من مرونتها الكبٌرة

 حسب تصنٌف بلوم . المختلفة

  العامة للتربٌة وهو تنمٌة القدرة على حل  األهداف أهمٌرتبط هذا النوع بواحد من

ٌار من تٌتطلب االخ وإنمافمعظم مشكبلت الحٌاة ال تتطلب حلول جدٌدة المشكبلت 

 . بٌن عدة حلول

 توفر للمعلم وسٌلة قٌمة لتشخٌص التحصٌل الدراسً للطلبة . 

  االختٌار من متعدد اقل غموضاً من اختبارات الصح  أسبلة أنٌشعر الطلبة

 والخطأ .

 بمرض الكولٌرا :  اإلصابةالطرق لعدم  أفضل:  مثال

د. غسل الخضراوات      ج. غلً الماء قبل شربه .    ب. عدم االختالط بالمرضى .    اخذ لقاح الكولٌرا  . أ

 . أكلهاالطازجة قبل 

 

 ػيىة اختجبراد االختيبر ين يتؼذد

  وتصمٌمها . إعدادهاوقت طوٌل نسبٌا فً  إلىتحتاج 

  واالبتكار والتنظٌم . التألٌفال تصلح لقٌاس القدرة على 

  تألٌفمن  أكثرمن متعدد  االختٌار أسبلةتكالٌف طباعة االختبار المكون من 

 الموضوعٌة األخرى . األسبلة أنواع
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 اختجبراد االختيبر ين يتؼذد إػذادلىاػذ 

ٌكون هناك شك  وإالللسؤال واحدة فقط صحٌحة  إجابةٌكون هناك  أنٌجب  -

 فً صحتها.

 تكون كل البدابل متجانسة فً محتواها ومرتبطة بمجال المشكلة . أنٌجب  -

من نقص المعلومات أو ٌجب أن تكون المموهات مبنٌة على األخطاء الناشبة  -

الفهم الخاطا بحٌث تصبح جذابة للضعفاء من المتعلمٌن والذٌن تنقصهم 

 المعلومات الكافٌة.

 من البدابل الخاطبة . بشكل مستمر  أطولالصحٌحة  اإلجابةتكون  أنٌجب  -

 : تفرز خبلٌا البنكرٌاس مادة تسمى : مثال صحٌح

 د. ادرٌنالٌن   ج. سكرتٌن   ب. انسولٌن  ترٌٌسٌن  . أ

  

) لٌس اٌاً مما سبق ذكره ( الن اختٌار  أوذكره ( تحاشً البدابل ) كل ما سبق  -

كان  فإذا األخرى لاببداستبعاد ال أواستبعاده مرتبط باختٌار  أوهذا البدٌل 

كان البدٌل صحٌحاً  وإذاخطأ مثبل فهذا ٌعنً استبعاده فورا ،  األولالبدٌل 

ما كان عدد البدابل فً ذلك اختٌاره فوراً مه ٌعنً أٌضاوالثانً صحٌحاً 

 :  اآلتًالسؤال، كما فً المثال 

 صٌاغة مقترحة صٌاغة ضعٌفة

وظٌفة تقوم وزارة التربٌة والتعلٌم  أهم

 هً : 

 مناهج تعلٌمٌة معاصرة. إعداد . أ

 امتحانات تحصٌلٌة . إعداد . ب

 توفٌر فرص تعلٌمٌة للطلبة . . ت

 كل ما سبق ذكره . ث

وظٌفة تقوم بها وزارة التربٌة والتعلٌم  أهم

 هً : 

 مناهج تعلٌمٌة معاصرة. إعداد . أ

 امتحانات تحصٌلٌة . إعداد . ب

 توفٌر فرص تعلٌمٌة للطلبة . . ت

 تطوٌر المستوى االقتصادي . ث
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 انفراغبد  أواختجبراد انتكًيم  . د

 أمامالكلمات التً تكمل الفراغات موجودة  أنهو  األسبلةهذا النوع من  أن

وبذلك فان  الفراغاتٌختار الكلمات الصحٌحة التً تكمل  أنالطالب وعلٌه 

 االختباراتالطالب هنا ٌتعرف على الكلمات وال ٌستدعٌها عما هو علٌه فً 

 المقالٌة . 

 لحبانٌة فً محافظة ..............مثال : تقع بحٌرة ا

 ج . االنبار   ب. كرببلء   بغداد  . أ

 

 انفراغبد  أويزايب اختجبراد انتكًيم 

  الموضوعٌة بان التخمٌن فٌها اقل  االختباراتهذه االختبارات عن بقٌة تمتاز

 من غٌرها.

  أسهلموضوعٌة وان تصحٌحها  أكثر بأنهاتمتاز عن االختبارات المقالٌة. 

 املة للمادة الدراسٌة .ش 

 

 انفراغبد  أوػيىة اختجبراد انتكًيم 

  التً تحتاج  اإلجاباتتتطلب جهداً ووقتاً من المصحح فً التصحٌح نظراً لعدد

 لقراءة من قبل المصحح .
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 االختجبراد املىضىػيخ إربثبدتصحيح 

صفر ، وقٌبلً  أوالموضوعٌة عادة بتخصٌص درجة واحدة  األسبلةٌتم تصحٌح 

، ومن الطرق المتبعة فً ما تخصص عدد اكبر من الدرجات للسؤال الواحد 

 الموضوعٌة هً :  األسبلة إجاباتتصحٌح 

بلون ممٌز على الحرف  إشارة: حٌث ٌقوم المعلم بوضع  التصحٌح الٌدوي -

الصحٌحة فقط ، وعند االنتهاء من التصحٌح ٌقوم المعلم بمسح  لئلجابةالممثل 

ة الصحٌحة وتحسب الدرج اإلجاباتبصرٌاً لكً ٌعدد عدد  اإلجابةورقة 

 الكلٌة .

 

منفصلة وتثقب  إجابة: حٌث ٌعمل المعلم ورقة  تصحٌح ٌدوي بمفتاح مثقب -

الصحٌحة فقط ، ثم  اإلجاباتالمقابلة للحرف الذي ٌمثل على شكل دوابر 

الطالب ، فالثقب الذي ال تظهر من خبلله  إجابةٌوضع المفتاح المثقب فوق 

 خاطبة .الطالب  إجابةالصحٌحة ٌعنً  اإلجابةالدالة على  اإلشارة

من  أكثرٌنتبه قبل بدء عملٌة التصحٌح بعدم وجود  أنوعلى المعلم 

 خارج نطاق الثقب . إشارةوجود  أولنفس السؤال  إجابة

 

قٌاسٌة  إجابة: ٌتم ذلك من خبلل استخدام ورقة  التصحٌح االلكترونً المبرمج -

االلكترونٌة  اإلشارةخاصة بها ، وٌتم عن طرٌق المسح الضوبً حٌث تختلف 

 بااالجابةالطالب بمقارنتها  إجابةالتً تمثل  المصمتةالناتجة من الدابرة 

 . أساسهاالتصحٌح على  آلةالنموذجٌة التً تبرمج 
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 انؼًهيخ أو األدائيخاالختجبراد 

استجابة حركٌة  أو" اختبار ٌتطلب عادة استجابة ٌدوٌة   بأنه األداءٌعرف اختبار 

 رد " عموماً ٌقوم بها الف

مجموعة من ٌصعب توفٌر  إذغالباً ما تكون فردٌة ،  األدابٌةواالختبارات 

اختبار جمعً ، كما ٌصعب ضبط المواقف ،  إلجراءوالمواد تكفً  األجهزة

وٌكلف الكثٌر مادٌاً وٌحصل الغش عن طرٌق المحاكاة والتقلٌد هذا وان كانت 

وفً مثل هذه  األشخاصصغٌرة من مجموعات  أحٌاناتطبق  األداءاختبارات 

الحالة توضع حاجز على مقاعد االختبار كً ال ٌغش الطالب ، وتستخدم 

 :  اآلتٌةاالختبارات العملٌة فً المجاالت 

  الطالب للمهارات المرتبطة بالعلوم الطبٌعٌة كالكٌمٌاء  إتقانالتحقق من

 . واألحٌاءوالفٌزٌاء 

  ًمختبرات اللغة .تعلٌم اللغة : التدرٌب على صوتٌات اللغة ف 

  المجتمع مثل كلٌات الطب  إلىالمراكز التعلٌمٌة التً تقدم خبرات مباشرة

ومعاهد العلمٌن .  األساسٌةوكلٌات التربٌة والتربٌة والهندسة والتمرٌض 

فالطالب فً كلٌة التربٌة ٌتدرب على مهارات التدرٌس من خبلل برامج 

 تطبٌق .التربٌة العملٌة الذي ٌضم درس المشاهدة وال

  السكرتارٌة  وأعمالالكاتبة  اآللةبرامج التدرٌب المهنً كتعلم الضرب على

 الموسٌقٌة . اآلالتوالعزف على 
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 االختجبراد انؼًهيخ أنىاع

 اختجبراد انىرلخ وانمهى . أ

من االختبارات عن اختبارات الورقة والقلم التقلٌدٌة فً ٌختلف هذا النوع 

تعطً اهتماما اكبر لتطبٌق المعلومات  إنها من حٌثاالختبارات التحرٌرٌة 

فً موقف محاكاة . وقد ٌترتب على هذه التطبٌقات قٌاس نهابً والمهارة 

 . واألدوات لؤلجهزةالتعلم ، مثال ذلك االستخدام الفعلً  ألهداف

وفً عدد من الحاالت قد ٌساعد اختبار الورقة والقلم العملً على      

طلب المعلم من  إذاالتربوٌة ، مثال ذلك  أهمٌتهاها قٌاس نواتج التعلم التً ل

 أوكتابة قصة قصٌرة  أووضع خطة بحث  أوتبلمٌذه تصمٌم خرٌطة للطقس 

، ففً هذه الحاالت ٌقٌس اختبار الورقة والقلم عمل تخطٌط لدابرة كهربابٌة 

 العملً نواتج مرتبطة بالمعرفة والمهارة .

بعض الحاالت استخدام االختبار العملً فً  األفضلوقد ٌكون من             

الجهاز قد  أنمنها  ألسبابكاختبار تمهٌدي قبل االستخدام الفعلً للجهاز 

التً قد تترتب على  األضرار، ولذلك قد ٌجنب ٌكون معقداً غالً الثمن 

 االستخدام الفعلً لتلف الجهاز .

 مثال : 

  جغرافٌة  خرٌطةرسم 

  لنبات معٌن  أجزاءرسم 

  ًالرقعة ..... الخ . أوالكتابة بخط الكوف 
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 اختجبراد انتؼرف  . ة

قٌاس قدرة المتعلم على التعرف على  إلىتهدف هذه االختبارات         

مثل العٌنات  األشٌاءالتعرف على بعض  أومعٌن  ألداء األساسٌةالخصابص 

وٌطلب من  اآلالت إحدىعزف قطعة موسٌقٌة على  أوالبٌولوجٌة  أوالجٌولوجٌة 

 النغمات فً عزف القطعة . أو األخطاءالمتعلم بٌان 

 ألنواعسهل نسبٌاً فً إعدادهُ ومبلبمتُه  تباراتخومثل هذا النوع من اال           

الفرد  إتقانال تقٌس بشكل مباشر مدى  إنها فعٌبهاومع ذلك كثٌرة من المواقف 

 عمل معٌن . أسلوب أولمهارة ما 

 مثال :

  من جهاز )ٌوضع جهاز امام الطالب سبق وان درسه وتعرف تعٌٌن جزء

 علٌه(

 . تحدٌد مواقع المدن الهامة على خرٌطة صماء 

 

 اجملضًبد (  أو) تمهيذ اننًبرد املصغرح اختجبراد احملبكبح  . د

لمحاكاة موقف من المواقف الحقٌقة ،  أحٌاناتصمم االختبارات العملٌة            

من القٌام بنفس الحركات عزل هذا الموقف بطرٌقة تمكن المتعلم وذلك بغرض 

  غٌر حقٌقة .التً ٌتطلبها الموقف الحقٌقً ، ولكن تحت ظروف 

 خارج الماء .حركات السباحة  بأداءذلك فً التربٌة الرٌاضٌة المتعلم ٌقوم مثال 

من الواجب مراعاة الحرص فً  أن إالمزاٌا اختبارات المحاكاة ورغم           

االختبارات بالفرق بٌن هذه  اإلمكاناستخدامها مع دراٌة ومعرفة كاملة على قدر 

تفسٌرها  أنومواقف الحٌاة فكثٌراً ما تكون هذه االختبارات غٌر صادقة ذلك 
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تتطابق هذه  إالإجرابها ، وطبٌعً  إثناءملون بالحالة االنفعالٌة والعقلٌة للمتعلم 

عند ممارسة الموقف الحقٌقً فً الحٌاة من مشاعر  الحالة مع ما ٌشعر به المتعلم

 وانفعاالت قد تؤثر على أدابِه .

 ذلك : المبلكمة فً الهواء امام المرآة . والمثال السابق ذكره .مثال 

 

 

 املهًبد انفؼهيخ (  أداءاختجبراد ػينبد انؼًم )  . ث

تتكون هذه االختبارات من موقف ٌمثل موقفاً حقٌقٌاً لمجال العمل            

 . المهمات لهذا العمل أداءوٌطلب من المتعلم 

المطلوبة للعمل كما هو  األداءعناصر  أهموتتضمن اختبار عٌنة العمل        

التً تبٌن  األعمال بأهممثبلً فً اختبار قٌادة السٌارات ، حٌث ٌقوم المتعلم الحال 

 . بالقٌادة فً ظروف مختلفة  إلمامه

 األنواعمن  أكثروٌتمٌز هذه النوع من االختبارات العملٌة بصدق        

متعددة من  أنواعفً ٌعطً مقٌاساً صادقاً وثابتاً للتحصٌل  أنوٌمكن  األخرى

فً ظروف مقننة وقدرت درجاته وفقاً لمعاٌٌر  إجراؤهتم  إذا واألداءالسلوك 

 محددة .
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 انفصم انراثغ 

 نفمراد االختجبراد انتحصيهيخ  اإلحصبئيخاصتخراد اخلصبئص 

 حتهيم فمراد االختجبر 

 األهمٌةالقٌاس على درجة عالٌة من  أدواتعملٌة تحلٌل فقرات  تعتبر            

قٌاس فعالة تعمل على قٌاس  بأدواتتؤدٌه من فوابد تساعد فً الخروج  لما

ٌعمد تحلٌل الفقرات على  أنقٌاساً دقٌقاً ، كما ٌتوقع  اإلنسانٌةالسمات والصفات 

ذا داللة فٌما ٌقٌسُه  إسهاماالحد الذي ٌجعلها تسهم  إلىفقرات االختبار تطوٌر 

القٌاس  ألدواتوبالتالً فان هذه العملٌة تنمً مهارات المشتغلٌن ذلك االختبار 

بناء عموماً وباالختبارات على وجه الخصوص ، ذلك الن الهدف الربٌسً لعملٌة 

االختبارات ٌتلخص بالخروج باختبار ٌتمتع بالصدق والثبات حسب الهدف الذي 

بالتطبٌق العملً لمجموعة كبٌرة  إالٌتوقع من االختبار قٌاسُه ، وهذا لن ٌتحقق 

اختٌــــــار مجموعة من تلك الفقرات التً  نسبٌاً من فقرات االختبار ، ٌتبعها

 ٌتوفر فٌها صفتً الصدق والثبات .

تطوٌر اختبار موجود تعرف بعملٌة  أومجمل عملٌة بناء اختبار جدٌد  أن       

 إٌجادتحلٌل استجابة الطبلب لفقرات اختبار من خبلل  أنتحلٌل الفقرات ، حٌث 

 هما :  غرضٌن إلىٌؤدي  أنلفقرات االختبار ٌمكن  اإلحصابٌةالخصابص 

استجابات الطلبة للفقرات تقدم معلومات تشخٌصٌة تفٌد فً  أن:  األول
1

بٌان مدى 

كما تفٌد فً مدى فشله فً التعلم ،  أوالتعلم الصفً 
2

توجٌه عملٌة 

 التدرٌس المقبلة وعملٌة االستعداد الدراسً للطلبة .
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االستجابات للفقرات المستقلة وما ٌتبع من مراجعة وتنقٌح لهذه  أن:  الثانً

فً المستقبل من خبلل  أفضلاختبارات  إلعدادالفقرات ٌوفر أساساً 

 الكشف عن نواحً القوة والضعف فً فقرات االختبار .

فً عمل جدول لبلستجابات المتحققة لكل فقرة  اإلحصابًٌتضمن التحلٌل       

عن كل  اإلجابةفً  أصابنعرف كم من الطلبة  أن إلىاالختبار ، وهنا نحتاج 

ولكً نحصل على صورة عن كل فقرة  اإلجابةفقرة ، وكم منهم اخطأ فً 

نحصل على نسبة علٌا ونسبة دنٌا من مجموعة  أنواضحة عن الفقرة فمن المفٌد 

وباستخدام هذا النوع  ، أٌضامن الطبلب الممتحنٌن وربما عن فبة تقع فً الوسط 

 التالٌة عن كل فقرة :  األسبلةعن  اإلجابةمن الجدول ٌمكننا 

 ما درجة صعوبة الفقرة ؟ وما درجة سهولة الفقرة ؟ .1

 والطلبة الضعفاء ؟ األقوٌاءهل تمٌز الفقرة بٌن الطلبة  .2

كان  الطلبة أمالمشتتة تجتذب استجابات  أوهل كانت جمٌع البدابل المموهة  .3

 سٌان ؟ إبقاءها أوحذفها  أنبعضها غٌر جذاب لدرجة 

لفحص فقرات االختبار التحصٌلً فانه ٌمكن  إحصابٌةعلى مؤشرات  وللحصول

 الخطوات التالٌة :  إتباع

بحٌث تكون درجة كل طالب متساوٌة لعدد  األوراقتقدٌر درجات جمٌع  .1

الدرجة الكلٌة لبلختبار  إٌجادٌجب  أيالصحٌحة فً االختبار ،  اإلجابات

 ولكل طالب .

 اقل درجة . إلىدرجة  أعلىترتٌباً تنازلٌاً من  اإلجابة أوراقترتٌب  .2

الدرجات والمجموعة الحاصلة على  أعلىاختٌار المجموعة الحاصلة على  .3

مثبلً ( فانه ٌمكن  31كان عدد الطلبة قلٌل نسبٌاً ) فإذا، الدرجات  أدنى

 وأدنى%( وهم الفبة العلٌا ، 51) أعلىفبتٌن هما  إلىتقسٌم الطلبة 

%( وهم الفبة الدنٌا ، وبالتالً استخدام البٌانات المتوفرة لجمٌع الطلبة 51)
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كان عدد الطلبة  إذامن ناحٌة الجهد والوقت هذا قد ٌكون مكلفاً  أن إال، 

سب استخدام الحا إمكانٌةمثبلً ( وخاصة عندما ال تتوفر  111كبٌر نسبٌاً ) 

 وأدنى%( 27) بأعلىفانه ٌمكن االكتفاء  التحلٌل ، ولذلك  إلجراء

تكون كل مجموعة مساوٌة  أو%( ، 46%( وفبة وسطٌة نسبتها )27)

 %(.41من عدد الطبلب فً الصف وفبة وسطٌة نسبتها )%( 31)

الدرجات والمجموعة  أعلىٌتم فرز درجات المجموعة الحاصلة على  .4

فً جدول خاص ،  االختبارالدرجات لكل فقرة من  أدنىالحاصلة على 

مؤشرات الصعوبة البٌانات التً فً الجدول ٌتم حساب  أساسعلى 

 والتمٌٌز وفعالٌة البدابل الخاطبة .

 وفٌما ٌلً مثال توضٌحً للخطوات السابقة : 

 

 أو( 1( فقرات ، وكل فقرة تأخذ درجة )16طبق اختبار موضوعً ٌتكون من )

( طالب ، كٌف تستخرج المجموعة العلٌا والمجموعة الدنٌا 26لــ))صفر( 

 لالختبار ؟

 أن: نستخرج الدرجة الكلٌة لكل طالب على االختبار ولنفترض  األولىالخطوة 

 :  اآلتٌةالطلبة حصلوا على الدرجات 

 الدرجة رقم الطالب  الدرجة رقم الطالب 

1 3 11 7 

2 11 12 2 

3 7 13 11 

4 5 14 7 

5 9 15 6 

6 11 16 4 

7 2 17 7 

8 4 18 1 

9 8 19 11 

16 3 26 8 
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  أدنى إلى أعلى: نرتب الدرجات من  الثانٌة الخطوة

 الدرجة رقم الطالب  الدرجة رقم الطالب  

1 11 11 7 

2 11 12 6 

3 11 13 5 

4 11 14 4 

5 9 15 4 

6 8 16 3 

7 8 17 3 

8 7 18 2 

9 7 19 2 

16 7 26 1 

 

%( مثبلً فً المجموعة العلٌا والمجموعة 51: نستخرج نسبة )الثالثة  الخطوة

( 11( طبلب وعدد المجموعة الدنٌا ) 11الدنٌا فٌكون عدد المجموعة العلٌا )

 :  اآلتًطبلب من خبلل استخدام القانون 

المجموعة  أوالنسبة المعتمدة = عدد الطلبة فً المجموعة العلٌا  ×العدد الكلً للطلبة 

 الدنٌا 

 ( . 11=  1.51× 21الدنٌا بـ )  أوٌصبح عدد طبلب المجموعة العلٌا  أي
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فرز درجات الطلبة على فقرات االختبار من خبلل عمل جدول الرابعة :  الخطوة

 وكما موضح :

 
 المجموعة

 
 ت

مجموع  رقم الفقرة
 16 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجات

العلٌا
 

1 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11 

2 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11 

3 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11 

4 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 11 

5 √ √ × √ √ √ √ √ √ √ 9 

6 √ √ × √ √ √ √ × √ √ 8 

7 √ × √ √ √ √ √ √ √ × 8 

8 × × √ √ √ √ × √ √ √ 7 

9 × √ √ × √ √ × √ √ √ 7 

11 √ √ × × × √ √ √ √ √ 7 
 

 

 المجموعة

 

 ت

مجموع  رقم الفقرة

 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الدرجات

الدنٌا
 

11 √ √ √ × √ √ × √ √ × 7 

12 × × × × √ √ √ √ √ √ 6 

13 √ × √ √ × √ × √ × × 5 

14 × √ × √ × √ × × × √ 4 

15 √ × × × √ × × √ √ × 4 

16 √ × × × × √ × × × √ 3 

17 × √ × × × × × × √ √ 3 

18 × × × × × × × × √ √ 2 

19 × × × × × √ × × √ × 2 

21 × × × × × × × × × √ 1 
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لفقرات االختبار  اإلحصابٌة: نقوم باستخراج الخصابص  الخطوة الخامسة

 وكاالتً : 

 صؼىثخ وصهىنخ فمراد االختجبر انتحصيهي  اوالً :

 حضبة يؤشر انصؼىثخ وانضهىنخ نفمراد االختجبراد املىضىػيخ   .1

 إلىخاطبة عن الفقرة  إجابة أجابواتدل الصعوبة على نسبة الطلبة الذٌن        

 ) المجموعة العلٌا والمجموعة الدنٌا ( : العدد الكلً للطلبة 

 اإلجاباتالصحٌحة +  اإلجابات) الخاطئة / مجموع  اإلجاباتل الصعوبة = مجموع ممعا

 الخاطئة (

 إلىة عن الفقرة صحٌح إجابة أجابوامعامل السهولة فهو نسبة الطلبة الذٌن  أما

 العلٌا والمجموعة الدنٌا ( : العدد الكلً للطلبة ) المجموعة

 اإلجاباتالصحٌحة +  اإلجاباتالصحٌحة / مجموع )  اإلجاباتمعامل السهولة = مجموع 

 الخاطئة (

 

هناك شرطان ربٌسٌان من الواجب اعتبارهما عند حساب  أنوالجدٌر بالذكر 

 معامل الصعوبة هما : 

  غٌر  أو( 1تكون صحٌحة وتستحق الدرجة الكاملة ) أنتصحٌح الفقرة بواقع

 صحٌحة وتستحق )صفر( 

 

ٌتم تحدٌد المجموعة المرجعٌة التً حسبت قٌمة معامل صعوبة الفقرة   .2

تكون الفقرة صعبة بالنسبة لمجموعة طلبة الصف الثانً  إذباالعتماد علٌها ، 

المتوسط مثبلً  ، وقد تكون سهلة بالنسبة لطلبة الصف الثالث المتوسط . 
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للمجموعة كالسنة  األخرىانه من الواجب عرض الخصابص  إلى إضافة

 الفبة العمرٌة وغٌرها . أوالصف الدراسً  أوالمرحلة الدراسٌة  أوالدراسٌة 

نحسب عدد ( مثبل من الجدول السابق 1والستخراج صعوبة الفقرة رقم )

 :  كاآلتً( طالب ، وبذلك تكون صعوبة الفقرة 21الخاطبة لـ ) اإلجابات

  1.41=  8/21=  8+8/12( = 1معامل الصعوبة للفقرة رقم )

  1.25=  5/21=  5+5/15( = 11معامل الصعوبة للفقرة رقم )

 

الصحٌحة لـ  اإلجاباتنحسب عدد  أٌضا( 1رة رقم )والستخراج سهولة الفق

 :  كاآلتً( طالب ، وبذلك تكون سهولة الفقرة 21)

  1.61=  12/21=  8+12/12( = 1ة للفقرة رقم )لوسهمعامل ال

 1.75=  15/21=  5+15/15( = 11ة للفقرة رقم )لوسهمعامل ال

 

 مثال / 

الموضوعٌة من نوع االختٌار من متعدد  األسبلة( طالب على احد 131) إجابة

 :  كاآلتًصٌغة السؤال  وكان تارٌخ لمادة ال

 وضوحاً فً :  أكثرفً التارٌخ العربً تكون  األٌوبًدور صالح الدٌن 

 الدٌمقراطٌة فً معالجة الواقع العربً . أهمٌةأ . 

 معالجة التشتت العربً فً مواجهة العدوان على الوطن العربً . . ب

 التصنٌع والتنمٌة الشاملة للوطن العربً . أهمٌةج . 

 د. توسٌع الفتوحات     

الصحٌحة  اإلجاباتللمجموعة العلٌا والدنٌا كانت  اإلجاباتوبعد التصحٌح وفرز 

 :  اآلتًوالخاطبة معاً للبدابل على النحو 
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 %27ادنى %27 أعلى البدائل

 11 3 أ

 24 32 )الصحٌح( ب

 صفر صفر ج

 1 صفر د

 35 35 المجموعة

  

 1.21=  14/71معامل الصعوبة = 

  1.81=  56/71معامل السهولة = 

وهً درجة ذات سهولة عالٌة وقد ٌكون سبب ذلك هو وجود بعض البدابل 

الخاطبة غٌر الفعالة ، وٌبلحظ انه كلما انخفض مؤشر الصعوبة زاد مؤشر 

جمٌع الطبلب خاطبة فان معامل  إجاباتكانت  فإذالة ) عبلقة عكسٌة ( ، السهو

 قٌمة . أعلى( وهً 1.11الصعوبة = )

قٌمة ،  أدنىخاطبة فان معامل الصعوبة = ) صفر ( وهو  إجابة أيلم تكن  وإذا

 . 1.11معامل الصعوبة + معامل السهولة =  أن أي

 مثال : 

. بلغ عدد الذٌن  األدبًفً اختبار لمادة اللغة العربٌة لطبلب الصف السادس 

كان عدد الممتحنٌن  فإذا( طبلب 11) األولصحٌحة على السؤال  إجابة أجابوا

. جد  اإلجابةواحد منهم هذا السؤال عند  أي( طالب ولم ٌحذف 31)من الطلبة 

 معامل سهولة وصعوبة السؤال ؟

 الحل :

 1.33=  11/31معامل السهولة = 

  1.67=  21/31معامل الصعوبة = 

  1.67=  1.33 -1معامل الصعوبة =  أو
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 ة . يؼبيم صؼىثخ انفمراد املمبنيخ 
معظم الفقرات المقالٌة ٌتم تصحٌحها بمراعاة المعرفة  أنمن المعروف       

الفقرة  أن( بل 1.1الفقرة ال تصحح بصٌغة ثنابٌة ) أن، بمعنى الجزبٌة للطلبة 

 من هذا النوع تصحح بطرٌقة مختلفة عن تصحٌح الفقرات الموضوعٌة .

( درجات وهكذا 5) أو( درجات 8) أو( درجات 11فقد ٌتم تصحٌح الفقرة من )

... عندها ٌمكن حساب معامل صعوبة الفقرة بطرٌقة المجموعتٌن المتطرفتٌن فً 

ب الدرجات الكلٌة ترتٌباً تنازلٌاً ، ثم ٌتم فرز المجموعتٌن بترتٌ وذلك،  اإلجابة

 وأدنىالمرتفع ،  األداءبمجموعة %( وتعرف 27) أعلىالطرفٌتٌن بواقع 

المنخفض . ثم ٌتم التعرف على درجات  األداء%( وتعرف بمجموعة 27)

الممتحنٌن على الفقرة المطلوب حساب معامل صعوبتها فً كل مجموعة 

مجموع كل منها ، وٌتم حساب معامل الصعوبة بتطبٌق  إٌجادثم  ومنوتسجٌلها 

 :  اآلتٌةالمعادلة 

 ن س 2ص = م ع + م د / 

 : أنحٌث 

 م ع = مجموع درجات المجموعة العلٌا .

 مجموع درجات المجموعة الدنٌا .م د = 

 فً المجموعتٌن العلٌا والدنٌا  األفرادن = عدد 

 س = الدرجة المخصصة للفقرة .

وال ٌختلف تفسٌر معامل الصعوبة للفقرة المقالٌة عنه فً الفقرة الموضوعٌة ، 

( . وتزداد صعوبة الفقرة كلما قل مقدار  1فان نسبته تتراوح قٌمتها بٌن )صفر و 

 السهولة ، وتكون الفقرة سهلة كلما قل مقدار الصعوبة . 
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 مثال : 

والدنٌا على فقرة ٌمثل التوزٌع التالً درجات الممتحنٌن من المجموعتٌن العلٌا 

 ( درجات والمطلوب حساب معامل صعوبتها .11مقالٌة التً كان مخصصاً لها )

مجموع 

 األداء
 الدرجات الممتحنون

مجموع 

 الدرجات

 المرتفع

 كرٌم،  ٌوسف ، عمار ، محمد

، ، مصطفى ، غٌث  حسن ،

 حسام

11  ،5  ،8  ،7  ،5  ،

7  ،9  ،5  
56 

 المنخفض
مهند ، عمر ، عبد هللا ، حمد ، 

 طارق ، ٌامنعماد ، راشد ، 

4  ،5  ،6  ،3  ،5  ،1 

 1، صفر ، 
25 

 

 الحل : 

  1.51=  11 × 8 × 2/  25+  56ص = 

 

 حبنيًب : متييز فمراد االختجبر انتحصيهي 

 حضبة متييز انفمرح نالختجبر املىضىػي . أ

ٌقصد بمعامل التمٌٌز قدرة الفقرة على التمٌٌز بٌن المجموعتٌن العلٌا 

الذٌن  األفرادق الفردٌة بٌن قدرة الفقرة على تمٌٌز الفرو أيوالدنٌا ، 

وبٌن الذٌن ال ٌملكون الصفة  اإلجابةٌعرفون  أوٌملكون الصفة المقاسة 

، وٌمكن ر الصحٌحة لكل فقرة من االختبا اإلجابةال ٌعرفون  أوالمقاسة 

حساب قوة تمٌٌز الفقرة بحساب الفروق بٌن نسبة عدد المتعلمٌن فً 
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وذلك بالمعادلة  المجموعة العلٌا والمجموعة الدنٌا الذٌن نجحوا فً الفقرة

 التالٌة : 

 

 ت =  

 : أنحٌث 

 ت = مؤشر قوة تمٌٌز الفقرة .

 الصحٌحة فً المجموعة العلٌا . اإلجاباتص ع = مجموع 

 المجموعة الدنٌا .الصحٌحة فً  اإلجاباتد = مجموع  ص

 فً المجموعة العلٌا . األفرادع = عدد 

 ٌا .الدن فً المجموعة األفرادعدد =  د

 

( وفً 1)+لمؤشر التمٌٌز هو  األقصىالعدد  أنوٌتضح من هذه المعادلة   

ٌكون جمٌع المتعلمٌن فً المجموعة العلٌا ناجحٌن فً الفقرة ،  األولىالحالة 

الذي نرٌد  األمثلفاشلٌن ، وهذا هو وٌكون جمٌع المتعلمٌن فً المجموعة الدنٌا 

 من التمٌٌز . اإلمكانتحقٌقه على قدر 

ٌكون جمٌع المتعلمٌن فً (  1-وفً الحالة الثانٌة عندما ٌكون التمٌٌز ) 

المجموعة الدنٌا  لٌن فً الفقرة ، وٌكون جمٌع المتعلمٌن فًالمجموعة العلٌا فاش

، ومعنى  الخاطافً االتجاه  أيالفقرة تمٌٌز تمٌٌزاً سالباً  أن أيناجحٌن فٌها .

تعدٌلها ، وكلما زادت القٌمة الموجبة  أوالفقرة غٌر صالحة وٌجب حذفها  أنهذا 

 .  أفضللمؤشر التمٌٌز كان ذلك 

تكون النتٌجة لفقرة فً اختبار التارٌخ فً المثال السابق ولحساب معامل تمٌٌز ا

 كما ٌلً : 

  1.23=  35/  8( =  35+  35) ⅓/  24 – 32ت = 
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 فً الحكم على فقرات االختبار :  اآلتًالجدول  بإتباع (اٌبل)وٌنصح 

 تقدٌر الفقرة معامل التمٌٌز

 فقرات ضعٌفة التمٌٌز وٌنصح بحذفها فأقل 1.19

 فقرات ذات تمٌٌز مقبول وٌنصح بتحسٌنها   1.39 – 1.21

  األسبلةفقرات ذات تمٌٌز جٌد وٌمكن االحتفاظ بها فً مصرف  فأكثر - 1.41

  

 مثال : 

عن السؤال  وأجاب( طالباً 25كان عدد الطبلب الممتحنٌن فً كل مجموعة ) إذا

 إجابة( طالباً فً المجموعة الدنٌا 8و )( طالباً فً المجموعة العلٌا 18) األول

 صحٌحة فان معامل التمٌٌز ٌساوي : 

  1.44=  25/  8 – 18معامل التمٌٌز = 

 

 :  آخرمثال 

( طالباً على بدابل الفقرة من نوع  51) إلعدادالجدول التالً ٌبٌن توزٌعاً 

. احسب بدابل ، البدٌل )ب( هو الجواب الصحٌح  أربعاالختٌار من متعدد بواقع 

 معاملً تمٌٌز وصعوبة الفقرة ؟ 

 ( طالب14% ) 27 أدنى ( طالب14% ) 27 أعلى البدٌل

 2 صفر أ

 3 11 ب

 صفر 3 ج

 9 1 د

 الحل : 

 1.51( = 14+14) × ⅓/  3 – 11تمٌٌز الفقرة = 

  1.46=  15+13/  11+4صعوبة الفقرة = 
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 يؼبيم انتًييز نهفمرح املمبنيخ  . ة

ٌتم استخدام طرٌقة المجموعتٌن الطرفٌتٌن لتقدٌر معامل التمٌٌز وذلك بترتٌب 

%  27 أعلى، ثم ٌتم فرز المجموعتٌن بواقع الدرجات الكلٌة ترتٌباً تنازلٌاً 

 المنخفض . األداء% كمجموعة  27 وأدنىالمرتفع  األداءكمجموعة 

ثم ٌتم تنظٌم درجات الممتحنٌن على الفقرة المطلوب حساب معامل تمٌٌزها 

 :  اآلتٌةفً المجموعتٌن ، ثم نطبق المعادلة 

 م د / ن س  –تمٌٌز الفقرة = م ع 

 : أنحٌث 

 م ع = مجموع درجات المجموعة العلٌا .

 م د = مجموع درجات المجموعة الدنٌا .

 المجموعتٌن . أحدىفً  األفرادن = عدد 

 . الدرجة المخصصة للفقرة= س 

معامل تمٌٌز الفقرة التً  إٌجادوللتدرٌب على استخدام هذه المعادلة ٌمكن 

 :  اآلتًعلى النحو وردت فً المثال السابق 

  1.38=  11×8/  25 – 56تمٌٌز الفقرة = 
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 املشتتبد( أوحبنخًب : تمذير فؼبنيخ انجذائم اخلبطئخ )املًىهبد 

مجموعة  إلىٌكون جذاباً للممتحنٌن ، وخاصة ممن ٌنتمون  أنفً المموه  األصل

ٌختاره  أنخاطبة فان المفروض  إجابةكان المموه ٌمثل  فإذاالمنخفض ،  األداء

بمعنى أن تكون المشتتات جذابة أي أن ٌتم اختٌار أي مموه الطالب الضعٌف . 

% من الطلبة أكثرهم من فبة 5من قبل طالب أو أكثر أو بنسبة ال تقل عن 

المجموعة األداء المنخفض وربما أن اختٌار أي من هذه المشتتات ٌعتبر إجابة 

لفبة العلٌا خاطبة ، فمن البدٌهً أن ٌكون عدد الطلبة الذٌن ٌختارون أي منها فً ا

) األلداء العالً ( اقل منه فً الفبة الدنٌا ) األداء المنخفض ( ، وتكون هذه 

 المشتتات غٌر فعالة وال قٌمة لها إذا كانت : 

 نسبة اختٌارها فً المجموعة الدنٌا قلٌلة . .1

نسبة اختٌارها فً نسبة اختٌارها فً المجموعة العلٌا مساوٌة لنسبة   .2

 المجموعة الدنٌا .

ة اختٌارها فً المجموعة العلٌا اكبر من نسبة اختٌارها فً المجموعة نسب .3

 الدنٌا .

ما  إذاٌتم الكشف عن البدابل غٌر الفعالة لتعدٌلها  تحلٌل المشتتات أساسوعلى 

لم ٌمكن تعدٌل البدٌل فانه ٌجب فً هذه الحالة  وإذافقرات قوٌة استخدام  أرٌد

بدابل  أربعةتكون لها  أنمن  أفضلحذفه فان االحتفاظ بفقرة لها ثبلثة بدابل فقط 

. وٌعد المموه جٌداً وفعاالً عندما تكون قٌمتُه سالبة وكبٌرة ، احدها ال وظٌفة له 

 : اآلتٌةوٌمكن استخدام المعادلة 

 ع + د ⅓ ن د م / –= ن ع م  مف 

 : أنحٌث 

 ف م = فعالٌة المموه 
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 العلٌا .عدد الذٌن اختاروا المموه من الفبة =  م ن ع

 الدنٌا . الذٌن اختاروا المموه من الفبة=  م دن 

تكون النتٌجة ولحساب فعالٌة المشتتات فً اختبار التارٌخ فً المثال السابق 

 :  كاآلتً

 1.2 -=  35/  11 – 3)أ( =  مف 

 1.13-=  35/  1 –صفر ( =  د) مف 

    = صفر 35صفر / –)ج( = صفر  مف 

ولذلك فان وجوده  أبداالمموه )ج( لم ٌتم اختباره  أن أعبلهٌتبٌن من القٌم         

 كان ذلك ضرورٌاً . إذا آخرغٌابه سٌان ولذلك ٌمكن حذفُه والبحث عن مموه  أو

المموه )د( فانه ٌمٌز بٌن الفبتٌن العلٌا والدنٌا باتجاه معاكس لتمٌٌز  أما      

المموه  أمافٌه ولكنه ذات قٌمة ضعٌفة . السؤال ، وبالتالً ٌعتبر مموهاً مرغوباً 

بٌن الفبتٌن العلٌا والدنٌا باتجاه معاكس لتمٌٌز السؤال ، وبالتالً  ٌمٌز)أ( فانه 

 كبٌرة .ذات قٌمة  ألنهٌعتبر مموهاً جٌد 

 مثال : 

تم اختٌار مجموعة من الطلبة وبعد فرز أعداد المجموعة العلٌا والدنٌا وزعوا 

 على البدابل األربعة لئلجابة وكاالتً :

 المجموع د ج ب أ البدائل

 111 5 15 21 61 لٌاالفئة الع

 111 11 21 31 41 الفئة الدنٌا

 : أعبلهالذي ٌمكن مبلحظته من خبلل المثال  أن

من الفبة الدنٌا  أكثرالبدٌل الصحٌح وهو )أ( قد جذب من الفبة العلٌا  أن .1

 وهذا هو الشًء المنطقً والصحٌح وهو ال ٌعتبر مموه .
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جذبت من الفبة الدنٌا  ألنهاالمموهات )ب،ج،د( هً مموهات صحٌحة  أن .2

 من الفبة العلٌا . أكثر

جذب من الفبتٌن العلٌا والدنٌا  ألنهالمموهات فاعلٌة هو المموه )ب(  أكثر .3

( 35جذب من الفبتٌن العلٌا والدنٌا ) ألنهوٌلٌه المموه )ج( ( طالباً 51)

( طالباً ، 15جذب من الفبتٌن العلٌا والدنٌا ) ألنهطالباً وٌلٌهما المموه )د( 

 رغم تساوي القٌمتٌن ، وٌمكن توضٌح ذلك :

 1.1-=  111/ 31-21ف م )ب( = 

 1.15-=  111/ 21-15ف م )ج( = 

  1.15-=  111/ 11-5ف م )د( = 

 حتهيم فمراد االختجبر وحزى انؼينخ 

لعدد الطلبة  األدنىقاعدة عامة تضبط الحد  أوال ٌوجد قانون مطلق          

تحلٌل الفقرات  أنتحلٌل الفقرات ، بل هناك اتفاق على  إجراءمن اجل الممتحنٌن 

ٌتطلب عدداً كبٌراً نسبٌاً من الممتحنٌن وخاصة عندما ٌستخدم هذا التحلٌل فً 

، وبشكل عام ٌوصى )نٌللً تطوٌر وبناء االختبارات التحصٌلٌة المقننة 

nunnally  )عدد فقرات  أمثال( 11 -5ٌتراوح عدد الممتحنٌن بٌن ) أن

 . أدنىكحد  االختبار
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 اصتخذاو نتبئذ حتهيم انفمراد يف تؼذيم االختجبر 

ٌكون معامل  أن إلىالفقرات ذات القدرة التمٌٌزٌة العالٌة تؤدي  أنال شك        

  Nitkoتكو) نٌ أشارصعوبتها ضمن المدى الذي ٌحقق تبٌاناً معقوالً للفقرة ، فقد 

( بمتوسط  1.81 – 1.21( بان مدى معامبلت الصعوبة المحصور بٌن ) 

 ٌكون مقبوالً . أن( ٌمكن  1.51مقداره )

( واكبر 1.21اقل من ) أيبالنسبة للفقرات التً تقع خارج هذا المدى  أما    

غٌر  إنهاتكون فقرات مناسبة من ناحٌة عملٌة على الرغم من ( فقد 1.81من )

وضع فقرات سهلة  إلى. فقد ٌلجا واضع االختبار  اإلحصابٌةمناسبة من الناحٌة 

 أصعباكتشاف قدراتهم المتقدمة على فقرات  أوتشجٌع الممتحنٌن  ألغراض

 نسبٌاً .

، تساعد البٌانات المتعلقة بمعامل تمٌٌز الفقرة من التعرف  أخرىمن ناحٌة        

على الفقرات الضعٌفة ، بٌنما تستخدم بٌانات معامل الصعوبة وتوزٌع 

ة فً اكتشاف مصدر الخلل فً الفقرة الذي تعانً من االستجابات على بدابل الفقر

 ضعف فً القدرة التمٌٌزٌة .

 

  األصئهخيصرف 
ذات مستوٌات  األسبلةفٌه مجموعات متنوعة من  توضعهو مكان آمن          

 األسبلةعدد من  أومجموعة  إضافة أوعن طرٌقه سحب مختلفة ، وٌسهل 

ممٌزة ومعلومة مثل معامل  سٌكومترٌةالتً لها خصابص  أيالمختلفة المقننة 

المشتتات وكذلك صدق  أوالسهولة والصعوبة ومعامل التمٌٌز وفعالٌة المموهات 

 وثبات االختبار وفقراته .
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وفق وحدات المقرر الدراسً وحسب المستوٌات  األسبلةوتصنف              

علٌها ، وهذا التصنٌف ٌمكننا من  اإلجابة إثناء أداءهاالعقلٌة المعرفٌة المطلوب 

على وفق برنامج سابق  اآللًفً ذاكرة الحاسب  األسبلةمعرفة كل سؤال وتخزن 

ثم تخزن وعندما الجٌدة عادة مع مواصفاتها الفنٌة على  األسبلةالتجهٌز . وتكتب 

حسب الحاجة ، وٌؤلف منه اختبار . ٌحٌن وقت االستعمال ٌسحب قسم منها 

ثلثها  أوٌساوي ربعها  األسبلةعدداً جدٌداً من  األسبلةهذه  إلى ما تضٌف وعادة 

الجدٌدة مطروحة بشكل تجرٌبً وفً كل تطبٌق  األسبلةمن حٌث العدد ، وتكون 

سؤال ٌستخرج مواصفاته الفنٌة ثم نسجلها على بطاقته فً المكان  أليجدٌد 

 المخصص لذلك مع تارٌخ استعمال السؤال . 

  األسبلةبطاقة مصرف   مثال :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 266التارٌخ :    /   /         المادة : القٌاس والتقوٌم 

     األولالفصل : 

 الموضوع : استعمال االختبارات 

 8الصفحة : 

 الهدف : معرفة 

 السؤال : تستعمل االختبارات فً مدراس العالم العربً لقٌاس : 

 الذكاء        ب. القدرات        ج. التحصٌل          د. االستعدادات  . أ

 بٌانات التحلٌل 

 المجموعة / االختبارات    أ      ب      ج      د        حذف

 6         1    11      2     1                     15علٌا 

  6         3      5      3      4                    15دنٌا  

  6.2فعالٌة المموه أ =            6.53معامل السهولة = 

 6.67فعالٌة المموه ب =           6.47الصعوبة  =  معامل

  6.13فعالٌة المموه د =           6.46معامالت التمٌٌز = 
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 انفصم اخلبيش
 انىصبئم انالإختجبريخ 

ووسابل التعبٌر عن تقدم الطالب فً برنامجه الدراسً طرق  تنوعت          

واختبلف درجات تعقٌدها وشمولها  اإلنسانًنظراً لتنوع وتداخل مجاالت النمو 

التعبٌر عن  أسالٌبمحددات  أومزاٌا وفعالٌة  وبناء على اختبلف ، من ناحٌة

 مدى التقدم .

فٌكون تقدٌر الدرجات نوعٌاً  أوفٌمكن التعبٌر عن واقع الطالب كمٌا          

لفظٌاً ) لٌس كمٌاً ( عند تقٌٌم مستوى الطالب  أوٌتم التعبٌر هجابٌاً نوعٌاً عندما 

، ) وٌقابله ممتاز (  Aومدى تقدمه ، كان ٌتم التعبٌر عن ذلك بالحروف التالٌة )

B ( ، ) ًوٌقابله مرضC  وٌقابله غٌر مرضً ( وٌكون تقدٌرها كمٌاً عندما ٌتم

، م ، ج ، ج ج ، م م ( التعبٌر عن مستوى الطالب رقمٌاً كما فً الحروف ) م ق 

، ممتاز( حٌث تشٌر هذه الحروف  جٌد جداوٌقابلها ) مقبول ، متوسط ، جٌد ، 

 دالالت رقمٌة . إلى

من طرق التعبٌر عن مستوى عدد  إلىوسٌتم التعرف فً هذا الفصل           

المختلفة والتً تقوم بتقٌٌم سلوك  بأنواعهاالمبلحظة  بأدواتتقدم الطالب المتمثلة 

الطالب فً المجالٌن االنفعالً والحركً التً ال تستطٌع الوسابل االختبارٌة 

 تقٌٌم من خبللها سلوك الطالب : األخرى

  وأدواتهباملالحظخ 
محدد وتجرى وفق خطة مسبقة وٌقصد  هدف تحقٌقً إلىتهدف المبلحظة    

بالمبلحظة " تكوٌن معرفة لدى المبلحظ حول موضوع ما عن طرٌق مجموعة 
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والنتابج التً  من االدراكات عن حدوثه ، وما ٌنطوي علٌه والتعبٌر الذي ٌناله 

 . "تلحق به 

فً المجاالت التً ٌصعب قٌاسها عن طرٌق تستعمل طرٌقة المبلحظة            

سلوك طبلبه وهم ٌدخلون ساحة المدرسة ، وكٌف  المعلم. فقد ٌبلحظ االختبارات 

ٌتفاعلون اخل غرفة الصف ، وقد ٌبلحظ سلوكهم وهم ٌلعبون وقد ٌبلحظ 

نظافة التلمٌذ  المعلمموقف محزن ، وقد ٌبلحظ  إلىانفعاالتهم وهم ٌتعرضون 

عدم تفاعله داخل الصف ، وقد ٌبلحظ مهارة  أووهندامه ، ومشاركته فً الدرس 

 األدواتاستعمال  أوالسباحة  أوفً الرٌاضة عمل معٌن كمهارته  أداءالطالب فً 

 المكتبٌة . أوالمختبرٌة 

 

 املالحظخ  أنىاع
 نمٌز نوعٌن من المبلحظة هما :  أنٌمكن 

 الحرة  أوالمالحظة العابرة  . أ

تخطٌط  أووهذا النوع من المبلحظة ٌهتم بالسلوك الشاذ وٌجري دون قصد 

، وان ٌعلق ٌدرك السلوك بعد حدوثه مباشرة  أنبالمعلم ٌفترض  إذمسبق 

، والظروف التً  إلٌه أدتوٌكتب نبذة موجزة عن السلوك والعوامل التً 

ذوي السلوك الشاذ ٌفرد سجبلً خاصاً بالطبلب  أنبه ، وٌستحسن  أحاطت

عدداً  إالوان ٌتعامل معه بمنتهى السرٌة ، وال ٌتناول فً هذا السجل 

الحلول  إٌجادمحدوداً من الطبلب كً ٌستطٌع معالجة مشاكلهم عن طرٌق 

من الثقة بالطبلب ذوي  األدنىالحد  األقلٌتوفر على  أن، شرط لها 

 السلوك الشاذ ومن المعلم المبلحظ .
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 جهة المالحظة المو . ب

وهذا النوع من المبلحظة ٌهتم بالسلوك السوي ، وعلى ذلك فان من واجب    

جمٌعاً كً ٌكون فكرة شاملة وانطباعاً عاماً عن  ٌبلحظ سلوك طبلبه أنالمعلم 

 التً ٌقوم عن طرٌق المبلحظة الموجهة : ومن بٌن المجاالت ، كل طالب 

التجارب المختبرٌة  إجراء: ومن بٌن هذه المهارات ، المهارة فً المهارات .1

العمل الوظٌفً ، المهارة  إتقان، مهارة استخدام موارد البٌبة ، المهارة فً 

مثل : قٌادة السٌارة العزف على اله معٌنة  أعمالالنشاط فً  أداءفً 

  .اآلخرٌنمع التعامل و، التفاعل الصفً ، التكلم  التدرٌسموسٌقٌة ، مهارة 

المؤسسة  أو: مثل االتجاه نحو الدراسة ، االتجاه نحو المهنة  االتجاهات .2

 ، احترام القانون . لآلخرٌنحب الخٌر 

 حرفة مهنة . أومثل المٌل نحو المطالعة ، المٌل نحو نشاط معٌن : المٌول  .3

 أوالجسمٌة  أو: كالعادات المتعلقة بالنواحً الصحٌة ، العادات الٌومٌة  .4

 االجتماعٌة .

، التكٌف مع البٌبة الطبٌعٌة ، التكٌف  اآلخرٌن: مثل التكٌف مع التكٌف  .5

 مع طبٌعة العمل الذي ٌمارس .
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 املالحظخ  أدواديزايب 
 األخرىالقٌاس  أدواتالمبلحظة مجموعة كبٌرة من المزاٌا تعجز  أدواتتقدم 

 تحل محلها ومن بٌن هذه المزاٌا :  أن

الوسابل  أوتتوفر عن طرٌق االمتحانات  أنتقدم معلومات كثٌرة ٌصعب   -

 االختبارٌة .

 ألدواتتقدم معلومات نوعٌة عن السلوك المبلحظ وتشكل ردٌفاً مهماً   -

 التً تتعلق باالمتحانات المدرسٌة . األخرىالقٌاس 

 فً اختبارات التحصٌل . المبلحظة وقتاً طوٌبلً كما هو الحال تأخذال   -

تكرار المبلحظة ٌساعد على كشف التقدم الحاصل لدى الطالب فً مجال   -

 العمل التربوي .

اجل توفر المبلحظة فرص كبٌرة للتشخٌص والوقوف على نقاط الضعف   -

 الحلول لها . وإٌجادمعالجتها 

 

 املالحظخ  أداودػيىة 
ما قورنت المبلحظة غٌر دقٌقة  أداة أنوهذا ناتج عن  أخطاءتعدد مصادر  -

 باالمتحانات .

المبلحظ فً بعض الحاالت قد ٌقع فً  أنبذاتٌة المبلحظ كثٌرا لدرجة  تتأثر -

 المبلحظة . إعادةتناقض مع نفسه فً حالة 

    خاصٌة  أوما قاموا برصد سمة  إذاعدم وجود اتفاق تام بٌن المبلحظٌن  -

 معٌنة .
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 املالحظخ  أدواد أنىاع

 اوال: قوائم التقدٌر 

السمة  أو بالمتغٌرمن مجموعة فقرات ذات صلة  مكونه أداة" عبارة عن   

للعدم  أو، وكل فقرة من هذه الفقرات تعبر عن سلوك بسٌط ٌخضع للكل المقاسة 

. " 

، قد تكون الفقرات فً قابم التقدٌر التدرج هنا من مستوٌٌن فقط  أنبمعنى 

التقدٌر  على  واإلجابةعشوابٌاً وذلك حسب السمة المقاسة ،  أومتسلسلة منطقٌاً 

 غٌر موجود ( . أوبكلمة ) موجود  أوال (  أو) نعم  أماتكون 

المجاالت الدراسٌة ، وهً مفٌدة وٌمكن استخدام قوابم التقدٌر فً معظم        

بعض مظاهر  أو إجرابٌةعملٌة  أو إنتاجاالتعلم التً تتضمن  أنشطةفً قٌاس 

فابدتها الكبرى تكمن فً قٌاس العملٌات  أن إالواالجتماعً ،  الشخصًالتوافق 

المحددة المنفصلة مثل  األعمال أومجموعة من الخطوات  إلىالتً ٌمكن تقسٌمها 

 وإذاالقٌام بحركات رٌاضٌة وفق خطوات محددة ،  أوالمٌكروسكوب استخدام 

تساعد على حصر انتباه المبلحظ فً  فإنهابناء قوابم التقدٌر بعناٌة  أمكن

 موجودة بالقابمة . الخصابص ال

 أوبعضهم ببعض بالنسبة لمجموعة من السمات  المتعلمٌنكذلك مقارنة 

 بسٌطة لتسجٌل المبلحظات . أداةتعد  إنهاالخصابص ، فضبلً عن 

 أوالمبلحظة انه ال ٌوجد تدرج للصفة  أدواتمن عٌوب هذا النوع من         

السلوك المقاس فً مستوٌاتها اوال وال توجد حاالت وسطى للصفة ثانٌاً فضبلً 

صفة التً تنطوي على جوانب متعددة ثالثاً . ال أوعن عجزها لتقدٌم الخاصٌة 

 لقوابم التقدٌر : أمثلةوفٌما ٌلً 
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 اإلنشاءقائمة تقدٌر مادة 

 ( امام كل عبارة متوفرة فً مادة اإلنشاء √ضع عبلمة )

 تفكٌر غٌر منتظم - أخطاء إمبلبٌة                              -

 أخطاء نحوٌة  - أخطاء فً األعراب -

 مفردات عامٌة  - ال ٌعرف التنقٌط  -

 حقابق وأفكار خاطبة  - خط سًء غٌر واضح -

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 قائمة تقوٌم كتاب مدرسً

 ضع دابرة حول كل عبارة ٌتصف أو ال ٌتصف فٌها الكتاب المدرسً

 ال  نعم   أسلوب الكتاب مشوق للقراءة  .1

 ال  نعم    مادة الكتاب تناسب مستوى الطالب  .2

 ال  نعم  الكتاب ٌخلو من التكرار بٌن وحداته  .3

 ال  نعم    لغة الكتاب سلٌمة وواضحة  .4

 ال  نعم   الكتاب ٌراعً الحداثة فً مادته  .5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لتقرٌر صفًقائمة تقدٌر 

 بها التقرٌر الصفً ضع دابرة حول كل عبارة ٌتصف أو ال ٌتصف

 ال  نعم      التقرٌر مرتب .1

 ال  نعم     فقرات التقرٌر كاملة  .2

 ال  نعم      الهدف محدد .3

 ال  نعم    المصادر مرتبة  .4
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 ٌتبع الخطوات التالٌة :  أنعمل ما نقترح  أداءقابمة تقدٌر فً  ولتألٌف

o صحٌحة وحددها بوضوح . أومنفصلة مرغوبة  أفعال إلىالعمل  جزئ 

o ٌقوم بها الطالب. أنخاطبة ٌمكن  أفعاال األفعالهذه  إلى أضف 

o  أنكما  أيفً تتابع طبٌعً  واألخطاءالصحٌحة  أوالمرغوبة  األفعالرتب 

 ٌحدث فعبلً .

o  أمامثل ترقٌمها حسب حدوثها ،  األفعاللتسجٌل اتبع طرٌقة مناسبة 

عدم حدوثه فالتتابع هنا  أوبالنسبة لسلوك الطالب فالذي ٌعٌنك منه حدوثه 

 . أهمٌةلٌس بذي 

o فعل لم تكتبه فً القابمة وحدث فً الطالب  أوكان هناك سلوك لم تصفه  إذا

اشره حسبما ٌقتضً  أوتسجٌله فً مكان ما من القابمة ثم رقمه  إلىسارع 

 . األمر

 

 ثانٌاً : مقٌاس التقدٌر ) ساللم التقدٌر ( 

مؤلفة من عدة فقرات ، كل فقرة تعبر عن سلوك  أداة" وهً عبارة عن  

مع  ٌتبلءمتدرٌج من عدة مستوٌات ، ثم تحدٌدها مسبقاً بما  إلىبسٌط ٌخضع 

 المحتملة "  األخطاءالسمة المقاسة والمرحلة العمرٌة للمبلحظة ، ومصادر 

تستخدم مقاٌٌس التقدٌر عندما نرٌد تحدٌد درجة حدوث سلوك وبخاصة فً   

 جوانب متعددة ٌتطلب كل منها تقدٌراً خاصاً . لؤلداءالمواقف التً ٌكون فٌها 

 إعدادعلى الخطابة فانه ٌمكنه  عند رغبة المدرس فً قٌاس قدرة الطلبةمثال ذلك 

ما ة بوهو ٌلقً خط إلٌهمقٌاس تقدٌر ٌستخدمه عند مبلحظة كل متعلم واالستماع 

التالٌة : محتوى الخطبة ،  األبعادٌشتمل المقٌاس على  أن. وفً هذه الحالة ٌمكن 

تقدٌرات منفصلة ، وكذلك لتقدٌر  األبعاد، وٌعطً لكل بعد من هذه  واإلشارات
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لتقوٌم التكٌف كالسباحة والتمثٌل والرسوم ، وفً مٌدان على النفس  األداء

 الشخصً واالجتماعً للطلبة .

أسلوب التقدٌر من مقٌاس ألخر فقد ٌستخدم ثبلث تدرجات ) جٌد  ٌختلفو

، متوسط ، ضعٌف ( أو خمس تدرجات ) ممتاز ، جٌد جداً ، جٌد ، متوسط ، 

خدم األرقام بدالً من األلفاظ إذ ٌدل ضعٌف ( وقد ٌستخدم سبع تدرجات وقد ٌست

 الرقم األعلى على قوة الصفة والرقم األدنى على ضعف الصفة .

 أنها سبللم التقدٌر ممٌزاتمن 
1

 ر ،دمن وقت المقتوفر  إذاقتصادٌة 

2
من التً ٌمكن رصدها ، وتمتاز بدرجة  شاملة من حٌث كمٌة المعلومات

 أنواعتصلح لتقوٌم  إنهامن قوابم التقدٌر ، فضبلً عن  أعلىالموضوعٌة والثبات 

تقدٌراً التً تنطوي على جوانب متعددة والتً تطلب كل منها  األداءعدٌدة من 

خاصاً مثل التربٌة العملٌة ، القراءة ، التمثٌل وقٌاس التوافق الشخصً 

 واالجتماعً للطبلب .

 

 صالمل انتمذير  أنىاع
 سلم التقدٌر العددي  . أ

الطبلب فً  أو األشخاصٌستعمل لتقدٌر مدى وجود صفة ما لدى جماعة من 

فً الهامش ، طبلب مرتبة عمودٌاً  أسماءعن قابمة  عبارةالوقت نفسه ، والسلم 

-1السطر من الصفحة ٌوجد مستوٌات مختلفة من الصفة متدرجة ) أعلىوعلى 

لمدى وجود الصفة عند ( وعند االستعمال ٌبٌن المقدر تقدٌره 7-1حتى ) أو( 5

الموجودة  األرقاممربع حول الرقم من سلسلة  أوالشخص وذلك بوضع دابرة 

 جماعة : أو، وفٌما ٌلً نموذج لسلم التقدٌر العددي المستعمل لصف  أمامه
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 مثال لسلم تقدٌر سلوك طالب الصف الخامس االبتدائً 

 تعلٌمات 

ة سلوك التبلمٌذ علما بان مدى جود ضع مربعاً حول الرقم الذي تعتقدهُ انُه ٌمثل 

( 11والرقم )سلوك  أسوء( 1السلوك تزداد بزٌادة الرقم بحٌث ٌمثل الرقم )

 . ( سلوك متوسطاً 5سلوك بٌنما ٌمثل الرقم ) أفضل

 الدرجة اسم الطالب

  11 9 8 7 6 5 4 3( 2)1 احمد . أ

 11 9 8 7 (6) 5 4 3 2 1 محمود . ب

 11 (9) 8 7 6 5 4 3 2 1 نزار . ج

 11 9 (8) 7 6 5 4 3 2 1 محمد د.

 

 أنٌرى مثبل كان  فإذاالمقدر ٌقارن التبلمٌذ عضهم ببعض ،  أنهذا السلم مٌزة   

سلوك التلمٌذ )أ( سًء وكذلك سلوك التلمٌذ )ب( فبل بد انه سٌقارن بٌن سلوكٌهما 

مساوٌة  أعطاهمعه  ىتساو، فان  اآلخراحدهما محكماً ٌقدر به السلوك وٌتخذ 

من  أمااقل حسب القرار الذي ٌتخذه المقدر ،  أو أكثرفانه ٌعطٌه عبلمة  وإال

( وهكذا تصبح عبلمات 11تكون العبلمة من ) أن فأماحٌث وضع العبلمة 

على شكل نسبة مبوٌة فتضرب حٌنبذ بمبة  أو( على الترتٌب 2،6،9،8التبلمٌذ )

ٌحفظ بهذه القوابم  ٌمكن للمعلم الذي هو المقدر فً هذه الحالة أخرى، ومن جهة 

عبلمات الطلبة  أوثم ٌلخصها فً جدول عام مع ذكر التوارٌخ لٌقارن تقدٌرات 

 ال . آمبنفسها كً ٌرى هل حصل تقدم لدى الطالب 

صفات كل طالب على حدة فٌصمم حٌنبذ  أووقد ٌهتم المعلم بتقدٌر سلوك  

 سلماً لٌحقق غرضه ، وفٌما ٌلً نموذج لذلك : 
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 مثال : سلم تقدٌر عادات العمل لدى التلمٌذ 

 درجة السلوك السمة

 5 4 3 2 1 االنتباه

 5 4 3 2 1 االجتهاد

 5 4 3 2 1 المثابرة

 5 4 3 2 1 الدقة

 5 4 3 2 1 االعتماد على النفس

 5 4 3 2 1 العمل إثناءالهدوء 

      .... الخ

 

السمة ، كما انه هذا السلم انه لم ٌحدد بالضبط معنى الدرجات المختلفة من  عٌب 

مستوى السمة الذي ٌستحق تقدٌراً  أوترك للمقدر اتخاذ القرار المتعلق بدرجة 

المقدر  أنكما معٌناً ، لذا د ٌختلف عدة مقدرٌن فً تقدٌراتهم للشخص الواحد ، 

 .ل زمنً مما ٌقلل من ثبات النتابجالتقدٌر بعد فاص أعادسٌختلف مع نفسه فٌما لو 
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 سلم التقدٌر العددي الوصفً   . ب

وضع درجات  إلى باضافة ألنهمن السلم السابق ،  أفضلٌعتبر هذا السلم 

( فان المقدر ٌعطً وصفاً واضحاً لهذه 5-1بٌن )مختلفة للصفة قد ٌمتد مداها 

 الصفة .

 مثال : سلم شخصٌة الطالب فً المرحلة الثانٌة 

 تعلٌمات :

  ( فوق ما ٌنطبق على سلوك التلمٌذ √) إشارةضع 

 

 

 

 

فً هذا السلم حددنا طبٌعة ووصف الجوانب الشخصٌة فً كل درجة بحٌث 

أصبح لدى المقدر أوصاف معٌنة لكل درجة ثم ٌتبع طرٌقة متدرجة فً وضع 

الدرجة ، كما ٌسمح للمقدر أن ٌضع التقدٌر بٌن نقطتٌن إذا أراد ذلك ، هذا وٌجب 

عد على التمٌٌز وكذلك ( نقاط فالنقاط األقل ال تسا7-5إال ٌقل عدد النقاط عن )

 صالنقاط األكثر .

ٌكون فً هذا السلم اتفاق اكبر بٌن المقدرٌن عنه فً سلم  أنوعلى ذلك ٌمكن 

 أعادالمقدر ال ٌقع فً تناقض كبٌر مع نفسه فٌما لو  أنالتقدٌر العددي ، كما 

 ثباتاً . أكثراتخاذ القرار مرة ثانٌة ، لذا تعد 

ٌمكن مقارنة الطالب مع غٌره فً الصفة التً نرٌد  هذا السلم انه ممٌزاتمن 

نقارن الطالب مع نفسه فً فترات تقدٌرٌة مختلفة  أنالمقارنة بها ، وٌمكن اٌضاً 

 
              1  2  3  4  5  

 

 ال دافعٌة لدٌه       متقلب متذبذب       عادة مندفع              دافعٌة فعالة            دافعٌة عالٌة جداً      
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، فضبلً عن ذلك فان هذا النوع ٌتمتع بوصف كامل لكل درجة مما ٌجعل االتفاق 

 بٌن المقدرٌن كبٌراً .

ذا النوع من السلم ال ٌعطً مجاالً وعلى الرغم من هذه المزاٌا فان ه          

( 1تقدٌراً قد ٌقع بٌن وصفٌن متتالٌٌن ، فقد تقع مشاركة الطالب بٌن الرقم )

الرقم  إلى( وقد ٌمٌل 1ٌضع الرقم ) أن( ومع ذلك فان المقدر ٌمكن 2والرقم )

(2. ) 

 

 ج. سلم التقدٌر البٌانً اللفظً 

من الصفحة  األٌمنفً الجانب  على شكل عمود األداءفً هذا السلم ٌذكر        

، وهذه من الصفحة  األٌسرالجانب  إلى أفقًالصفة بشكل  أوصافوتوضع 

الصفات تختلف حسب طبٌعة الصفة من جهة ، وحسب ما ٌراه المقدر من جهة 

 الصفة على النحو التالً :  أوصاف، فقد توضع  أخرى

] دابماً ، غالباً ، احٌاناً ، نادراً ، اطبلقاً [ ، وقد توضع بهذا الشكل ] بدرجة كبٌرة 

ز ، ا، وقد توضع هكذا ] ممت، بدرجة متوسطة ، بدرجة قلٌلة ، بدرجة نادرة [ 

 جٌد جداً ، جٌد ، متوسط ، ضعٌف [ .
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 مثال : لمقٌاس تقدٌر لسلم بٌانً لفظً

 الصف:         :االسم 

 التارٌخ:         المالحظ:

 تعلٌمات :

موقف الخطابة والمطلوب فٌما ٌلً مجموعة من الصفات التً ٌجب توافرها فً  

( √وذلك بوضع عبلمة ) أعدهاالخطبة التً  إلقابهعند  أعبلهتقدر االسم  أنمنك 

   تلك الصفة .التقدٌر الذي ٌناسب  وأسفلامام الصفة 

 جٌد جٌد جداً  الفقرات
متو

 سط
 ضعٌف

ضعٌف 

 جداً 

      محتوى الخطبة

      تنظٌم الخطبة

      طرٌقة العرض

      النحوٌة األخطاءالخلو من 

      القدرة على التعبٌر

 اإلٌماءاتاستخدام 

 واإلرشادات
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 : لسلم بٌانً لفظً حول موضوع االمتحان  آخرمثال 

 الفقرات ت

 مقٌاس التقدٌر

موافق 

 جداً 
 متردد موافق

غٌر 

 موافق

غٌر 

موافق 

 بشدة

1 
من  أكثرمضار االمتحانات 

 فوابدها
     

      بدٌل لبلمتحانات أيال ٌوجد  2

3 
االمتحان ٌوفر دقة عالٌة فً 

 تقدٌر تحصٌل الطالب 
     

       االمتحانال ارتاح لسماع كلمة  4

5 
االمتحانات تسبب كراهٌة مهنة 

 التدرٌس
     

 

هذا السلم فً مجاالت كثٌرة ، فقد ٌستعمل لمعرفة أداء الطالب  ٌستعمل          

، وقد ٌستعمل لتقٌٌم أثاث المدرسة ، أو مكتبٌتها أو العبلقات اإلنسانٌة بٌن 

أعضاء الهٌبة التدرٌسٌة وبٌن طلبة أو بٌن الطلبة مع بعضهم أو بٌنهم وبٌن مدٌر 

ت الطبلب وسلوكهم ، كما ٌمكن أن المدرسة ، وٌمكن أن ٌكشف عن اتجاها

 ٌكشف عن أداء المعلم ونجاحه .

 د. سلم التقدٌر البٌانً الوصفً 

 أومحددة تبٌن وجود مقادٌر مختلفة من الصفة  أوصافافً هذا السلم تستعمل 

مثل ] احٌاناً ، غالباً  األلفاظ أن إذ، تحدٌداً ودقة من السلم السابق  أكثروهو  األداء
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قد ال ٌعنً الشًء نفسه  [قلٌبلً ، كثٌراً ، ممتازاً ، جٌد جداً ، وسطاً ، ضعٌفاً ، 

 لدى الفرد الواحد فً الوقت نفسُه  . نهاٌبالنسبة للمقدرٌن الذٌن ٌقدرون الصفة ع

%( من 21%( من الصفة لدى احدهم و)11فقد تعنً )أحٌاناً( نسبة ) 

)ممتاز( تعنً  أن، كما %( من الصفة لدى الثالث 51الصفة لدى ثانً واقل من )

%( 91تعنً ) اآلخر%( فما فوق وفً بعضها 85فً بعض الجامعات العربٌة )

فقرات  إلىفقرات السلم اللفظً تتحول  أن، ولذا ٌفضل بعض المقدرٌن فما فوق 

 كما فً النماذج التالٌة : األداء أوتحتوي على درجات مختلفة من الصفة 

 (√ما مدى مساهمة التلمٌذ فً المناقشة ؟ وذلك بوضع عالمة )

 

 ، ٌستأثر بوقت الجلسة  من زمالئه  أكثرٌساهم     ٌساهم كبقٌة زمالئه      ٌساهم اقل من غٌره ال ٌساهم ابداً 

   ٌتكلم باستمرار    

 

  ثالم

 فً الكالم اآلخرٌنهل ٌحترم حق 

 

  لقاً ال اقبل مط                 وفق المتكلم             لٌس دائماً              بصورة محددة      بشكل مطلق    

   

 

 هـ. سلم التباٌن اللفظً 

ما ٌستعمل فً تقدٌر نواتج التعلٌم فً المجال  أكثرٌستعمل هذا السلم          

االنفعالً . وفً هذا السلم ترتبط معانً المفاهٌم بصفات ٌعبر عنها بكلمات وكل 

( عادة ، فان الكلمات تتدرج تحت 7-1، وٌتدرج السلم من )كلمة لها نقٌض 
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( 4وان الرقم )( 3-1من ) األرقامنقابضها فتدرج تحت  أما( 7-5من ) األرقام

 ٌشمل الحٌاد .

نضع  فإننانقدر اتجاه الطبلب نحو الدراسة بشكل عام  أننرٌد  إننافلو فرضنا 

 كما ٌلً : هل الدراسة كلمات ونقابضها 

 نقٌضها 1 2 3 4 5 6 7 الكلمة 

 مملة  ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ممتعة

 متعبة ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- مرٌحة 

 مثبطة ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- مشجعة

 مزعجة ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- مسلٌة 

  

 أنالتقدٌر وسبللم التقدٌر (  أدواتعلى مصممً جداول مبلحظة السلوك )  أن

 :  اآلتٌةٌحتوي جدول مبلحظة السلوك المعلومات 

  اسم الطالب 

  الصف والشعبة 

  المدرسة التً ٌنتمً لها الطالب 

  الباحث (  أواسم مبلحظ السلوك ) المدرس 

  تارٌخ مبلحظة السلوك 

 زمن مبلحظة السلوك 

  نوع السلوك المبلحظ 
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 يصبدر اخلطأ يف انتمذير 
قٌامه بالتقدٌر اخطاءاً عدٌدة نجملها هنا كً ٌتذكرها  إثناءقد ٌرتكب المقدر 

 هً : األخطاءالمقدر وٌعمل على تجنبها ، وهذه 

عدم تعرٌف وتحدٌد مصطلحات السلم بدقة ٌجعلها  أن:  مصطلحات السلم . أ

االختبلف فً  إلىتعنً معانً مختلفة لدى مقدرٌن مختلفٌن مما ٌؤدي 

 التقدٌر ا والى عدم سبلمته .

من المدٌر  أفضلالمعلم مقدر  أن:  الكافً بالجانب الذي ٌقدر ماماإللعدم  . ب

السلوك  أوالذكاء  أوفٌما ٌتعلق بالسلوك الصفً والعادات المدرسٌة 

مما ٌبلحظها  أكثرالمختلفة من السلوك  األبعادٌبلحظ هذه  ألنهاالجتماعً 

 ..المدٌر 

 آمالفكرة التً ٌحملها المقدر عن الطالب سواء كانت جٌدة  أن:  اثر الهالة . ت

كانت جٌدة فانه سٌحابً ال  فإذافً التقدٌر ،  أخطاء إلىتؤدي ردٌبة 

 ٌتجنى فً ذلك .كانت سٌبة فقد  وإذاشعورٌاً فً تقدٌرِه 

على  األشخاصتقدٌر  إلىبعض المقدرٌن ٌمٌلون :  التساهل أوخطأ الكرم  . ث

ٌطلب منهم  أنممتازون ، وهم ٌفعلون ذلك خشٌة  أوفوق الوسط  إنهم

ضعٌف فً تلك السمة ،  أوسًء بان الشخص  أفادوا إذاتفسٌر تقدٌراتهم 

جلباً لمنفعة ، وٌمكن حل المشكلة  أووربما ٌفعلون ذلك طلباً لرضى الناس 

 األٌسرالجودة والطرف  األٌمنٌمثل الطرف بمخالفة طرفً الفقرة بحٌث 

 انعدام الجودة ثم فً الفقرة التالٌة ٌعكس الترتٌب .

استعمال وسط  إلى: ٌمٌل بعض المقدرٌن التقدٌر الوسطً  أوخطأ النزعة  . ج

 أحكام أوتقدٌرات  إصدارالسلم دابماً بدالً من طرفٌة وذلك لنفورهم من 

، لذا ٌجعل تقدٌراتهم وسطٌة  أوسطها األموراٌماناً بان خٌر  أومتطرفة 

متطرفة  أوصافبتجنب استعمال دابماً ، وٌمكن التقلٌل من هذا الخطأ 
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بجعل الصفات المتطرفة فً الوسط  أوقرب طرفً السلم من قبل مصممه 

 والمتقاربة على طرفً السلم .

تحدٌد الصفات على فقرات  إلى: ٌمٌل المقدر التجاوز  أوخطأ التقارب  . ح

متوسطة قد  إنهاحدد الصفة فً فقرة على  فإذااً متقارباً ، متجاورة تحدٌد

قرٌبة من الوسط لدى هذا  إنهاالتالٌة على  الفقرةفً  تأتًٌحدد الصفة التً 

 الشخص ، وهكذا لبقٌة الفقرات .

كان  فإذانسخة مضادة منه :  إنهمعلى  اآلخرٌنتقدٌر  إلىٌمٌل المقدر  . خ

 بأنهانه اقل منه فً المواعٌد الن المقدر ٌرى دقٌقاً فً مواعٌدهُ قدر غٌره 

البنٌة  إلى، وهذا الخطأ ٌعود  اآلخرٌنبصفات ال تتوفر مطلقاً عند ٌتمتع 

 الشخصٌة .
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انميبس يف اجملبل اننفضي  وأدوادانتمذير  أدوادانفرق ثني 

 وانرتثىي 

التقدٌر  أدواتالقٌاس بزمن طوٌل وكانت  أداوتالتقدٌر وجدت قبل  أدوات .1

 القٌاس . أدواتتحل محل 

 أوالتقدٌر تمدنا بمعلومات كٌفٌة  أدواتٌعطً قٌمة رقمٌة ، بٌنما القٌاس  .2

 نوعٌة .

 أدواتبٌنما تصنف  امتحانٌه أواختبارٌة  كأدواتالقٌاس  أدواتصنف  .3
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 انفصم انضبدس 
  شروط االختجبر اجليذ

توافرت فٌه شروط معٌنة ، وتعد هذه  إذا إالصالحة للقٌاس  أداةال ٌعد االختبار 

، تصمٌمه االختبار  إثناءتحقٌقها  االختبار مصممٌحاول  أهدافالشروط بمثابة 

هذه الشروط فً على توفر  واألدلةٌقدم البراهٌن  أنمطلوب منه  اً وانه اٌض

االختبار ، وهذه الشروط نفسها تستخدم عند اختٌار االختبارات لبلستخدامات 

، ولذلك لغرض معٌن  أصلحهاالمختلفة عند المقارنة بٌن عدة اختبارات الختٌار 

على االختبارات  إعمالهمفً  مدونتالذي ٌع لؤلفرادبهذه الشروط مهم  اإللمامفان 

ومن ثم موضوعٌته ، واهم هذه الشروط صدق االختبار وٌلٌه ثبات االختبار 

كشمولٌته وكذلك توفر بعض العوامل التً تجعل االختبار مبلبماً للتطبٌق العملً 

 وسهولة استعماله ، وفٌما ٌلً توضٌحاً لذلك : 

 دق ــــــاوالً : الص

، ٌقٌس االختبار ما وضع لقٌاسه "  أن"  تعرٌف لصدق االختبار هو أفضل       

 وٌتوقف الصدق على عاملٌن عامٌن هما : 

 ٌقوم بها . أنالوظٌفة التً ٌنبغً  أوبار تالغرض من االخ 

  الجماعة التً سوف ٌطبق علٌها االختبار . أوالفبة 

 

صمم االختبار لقدرة طبلب الصف الرابع االبتدابً التحصٌلٌة فً  فإذا          

 فإنناالطبلب  هؤالءقاس ذكاء  إذا أمااختبار صادق ، مادة الرٌاضٌات نقول انه 

صمم لقٌاس القدرة التحصٌلٌة لذلك  ألنهاالختبار غٌر صادق ، ذلك  أننقول 

 .الصف فً مادة الرٌاضٌات ولم ٌصمم لقٌاس ذكابهم 
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صمم لقٌاس ذكاء طبلب الصف الرابع االبتدابً وقٌاس ذكاءهم فعبلً  وإذا         

ٌكون من  أنوٌشترط فً قٌاس الذكاء لهذا الصف نسمٌه اختباراً صادقاً  فإننا، 

 ألنهقاس قدرتهم التحصٌلٌة فبل نسمٌه صادقاً  إذا أما، مستوى عمري واحد 

 التحصٌلٌة .قدرتهم صمم لقٌاس الذكاء ولم ٌصمم لقٌاس 

 انصذق  أنىاع
ربٌسٌة هً صدق المحتوى والصدق  أنواعالصدق فً ثبلثة  أنواعجاء تصنٌف 

 ، وفٌما ٌلً توضٌح لذلك :المرتبط بالمحك وصدق البناء 

 صدق المحتوى  . أ

الصدق الشامل ، واالختبار الذي ٌتصف  أوبصدق المضمون  وٌسمى        

ر فقراته عٌنة ممثلة لمجال عتبتالذي  بصدق المضمون " هو ذلك االختبار

الفقرات ٌفترض بها  أو األسبلةالسلوك المراد قٌاسها ، وبالتالً اختٌار عدد من 

 تمثل هذا المجال تمثٌبلً صادقاً " . أن

 أنالصدق المرتبطة بالمحتوى هامة بوجه خاص عندما نرٌد  أدلة أم         

 إذاالفرد فً مجال من المجاالت التً مثلها االختبار ، مثال ذلك  أداءنصف كٌفٌة 

نتوقع  أنلنا ( كلمة فبل ٌمكن 211ٌعرف المتعلمون كٌفٌة كتابة ) أنكنا نتوقع 

( كلمة نظراً لما ٌستهلكه هذا من وقت طوٌل 211مكون من ) إمبلءعمل اختبار 

ثٌل المجال كله والمكون ( كلمة مثبلً لتم21نختار عٌنة من ) فإنناوجهد ، لذلك 

من الكلمات الممبلة علٌه %( 81كتب احد المتعلمٌن ) فإذا( كلمة ، 211من )

%( من كلمات المجال 81نود القول انه ٌستطٌع كتابة ) فإننابشكل صحٌح 

المتعلم فً االختبار  أداءنعمم من  أننرٌد  إننا أي، ( كلمة كتابة صحٌحة 211)

 .لمجال الذي ٌمثله االختبار ( كلمة على ا21المكون من )
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ٌكون صادقاً بالدرجة التً ٌكون بها االختبار المكون  التفسٌرهذا  ومثال         

ٌمكن على و( كلمة . 211للمجال المكون من )( كلمة ممثبلً تمثٌبلً سلٌماً 21من )

الطرٌقة المرتبطة بالمحتوى تعتمد على مدى تمثٌل فقرات  أنالقول  األساسهذا 

االختبار تمثٌبلً سلٌماً للمجال الذي نرٌد قٌاسه ، ولذلك فان تحقٌق صدق االختبار 

 بهذه الطرٌقة ٌتطلب القٌام بالخطوات التالٌة :

  التدرٌس الذي نرٌد قٌاسه تحدٌداً واضحاً مع تحدٌد  أهداف أوتحدٌد مجال

 عناصره .

  الممثلة لهذا المجال . األسبلة أوبناء مجموعة من الفقرات 

  الخبراء للحكم على الصبلحٌة . أواختٌار مجموعة من المحكمٌن 

 . جمع وتلخٌص البٌانات والمعلومات 

لتحقٌق  فإنناالعربٌة ، فً اللغة  تحصٌلًاختبار  إعدادمثبلً  أردنا فإذا         

الصدق بطرٌقة المحتوى البد لنا من تحدٌد المهارات اللغوٌة والمعرفة والفهم 

ثم نقوم بتحدٌد تدرٌس اللغة العربٌة  أهدافتحدٌد ٌتم  آخرالبلزم ، بمعنى 

والمحتوى  األهدافمحتوى منهج اللغة العربٌة ثم نطابق فقرات االختبار مع 

 تمثٌبلً صادقاً . وأهدافهلنرى مدى تمثٌل محتوى االختبار لمحتوى المنهج 

فً تحدٌد الصدق هامة بوجه خاص فً االختبارات وهذه الطرٌقة          

بالنسبة لهذا النوع من االختبارات نظراً الن  أساسٌةتعتبر  إنهاالتحصٌلٌة ، بل 

من ٌحصل على درجة  أن. بمعنى  بأكملهتفسٌر الدرجات ٌنعكس على المقرر 

التدرٌس ، والذي ٌحصل على درجة  أهدافعالٌة معناه انه قد حقق معظم 

جزء محدد من  إالانه لم ٌحقق  أساسسوف تفسر درجته على منخفضة 

 مخرجات التعلم لهذا المقرر .
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والتً  األسبلةاستخدام المعلمٌن لجدول المواصفات لوضع عٌنه من  أن           

تحقٌقها بعد  إلىالتعلٌمٌة التً ٌسعى المعلم  واألهدافتمثل المحتوى الدراسً 

 ذاته استخداماً لصدق المحتوى .

الخبراء ، وما دام  أوالمحكمٌن  آراءعلى  ٌعتمدصدق المحتوى  أن          

الصدق  أنواعفً حد ذاته ال ٌكون موضوعٌاً كما هو الحال فً  الرأيٌعتمد على 

نزٌد المحكمٌن  أنبنا ، وعلى ذلك ٌحسن  اإلحصابٌةالتً تستعمل فٌها النواحً 

ونختارهم من المؤهلٌن والمتخصصٌن للحكم على صبلحٌة االختبار الذي 

 ٌتصف بصدق المضمون ) المحتوى ( .

 الصدق الظاهريهناك نوع من الصدق ٌرتبط بصدق المحتوى هو             

 أوٌقٌس صفة ما ، االختبار كان مظهره ٌدل على انه  أن إلىوالذي ٌشٌر 

الفقرات وكٌفٌة صٌاغتها فً قٌاس  أومن حٌث نوع المفردات  صورته الخارجٌة

 .تلك الصفة ا وان االختبار مناسب للغرض الذي وضع من اجله 

 األسبلةفً المدرسة وكان من بٌنها مٌن علالم ألحدفقرات اختبار  إلىنظرنا  فإذا 

 : اآلتٌة

 من كتلة معدنٌة ملتهبة ٌطلق علٌها ........ . األرضٌتكون باطن  -

الجزء الٌابس  والماء وتشغل القاراتعلى الٌابسة  األرضٌشمل سطح  -

 . األرضبنسبة ..... من مجموع سطح 

المشابهة لها ٌحكم على  األسبلةوغٌرها من  األسبلةالمتصفح لهذه  أن         

للمتصفح تبٌن  فإذاهذا االختبار ٌقٌس القدرة التحصٌلٌة فً مادة العلوم ،  أن

االختبار ٌتصف  أننقول  فإننااالختبار ٌقٌس هذه القدرة  أن أولًبشكل 

 بالصدق الظاهري .
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 األولًمعرفة الصدق الظاهري الختبار ما تتوقف على التحلٌل  أن          

 إذاهو االطبلع على كل سؤال لمعرفة فٌما  األولًوالمقصود بالتحلٌل لفقراته 

 آراءٌعتمد على  أي رىأخٌقٌس صفة  أوكان ٌقٌس الصفة المصمم لقٌاسها 

 المحكمٌن لتحقٌق هذا النوع من الصدق .

 األسبلةالحساب للصف السادس االبتدابً  اختبارفً  رأٌنا إننافلو فرضنا         

 التالٌة : 

 ما تحته خط . أعرب .1

 . األموٌةسقوط الدولة  إلى أدتاذكر ثبلثة عوامل  .2

، فكبل  السؤالٌن السابقٌن ٌجعبلن االختبار ال ٌتصف بالصدق الظاهري أن

 .السؤالٌن ال ٌرتبطان بمادة الحساب 

ولكنه فً المقابل ٌرٌح  أهمٌةالصدق  أنواعالصدق الظاهري اقل  وٌعتبر        

فٌكسب هذا ٌصف الصفة التً توقعها  اختباريفً موقف  بأنهالممتحن وٌشعر 

 الممتحن فبل ٌحتج وال ٌجادل ذلك .االختبار ثقة 

 

 صدق المحك  . ب

ذلك االختبار العبلقة بٌن نتابج "  إلىٌشٌر صدق المحك الختبار ما          

 ممثل لمحك محدد " . آخروالنتابج من مقٌاس 

بحٌث ٌتم حساب  آخرٌكون المحك فً هذه الحالة اختبار  أنوٌمكن          

والدرجات معامل االرتباط بٌن الدرجات على االختبار المطلوب لثبات صدقه 

على المحك ، وفً هذه الحالة فان معامل االرتباط ٌسمى معامل الصدق ، وخٌر 

قبول الطلبة فً  ألغراضاختبارات القبول المستخدمة  األداةعلى تلك  مثال
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تخدمة لترشٌح مجموعة من المتقدمٌن لشغل االختبارات المس أوالجامعٌة  الدراسة

 .وظٌفة معٌنة 

السلوك  أو األداءبٌنما ٌعرف مستوى  المتنبادور  األداةوتلعب هذه           

 التنبؤ به المحك . األداةالذي ٌتوقع من 

صدق تبلزمً وصدق تنبؤي ، وٌعتمد  إلىهذا النوع من الصدق  وٌنقسم        

 معامل الصدق فً كبل النوعٌن .) ارتباط بٌرسون ( لتقدٌر على معامل 

 صدق المرتبط بمحك

   

 صدق التنبؤ            الصدق التبلزمً 

 مستقبلً أداءالمحك :        راهن أداءالمحك : 

 

 الصدق التالزمً  .1

 أوتجمع البٌانات علٌه فً وقت  وٌعنً " كشف العبلقة بٌن االختبار ومحك       

 االختبار "  إجراءقبل 

على االختبار ودرجاتهم على مقٌاس  األفرادنقارن بٌن درجات  إننا أي          

الذي درجات على المحك فً نفس الوقت  األفرادٌعطى  أنعلى  آخرموضوعً 

االختبار الذي صمم لقٌاس  أننعرف هل  أنفعندما نرٌد  نطبق فٌه االختبار ، 

باختبار معروف بصدقه  نأتًوهنا بالصدق التبلزمً القدرة الرٌاضٌة مثبلً ٌتمتع 

ٌقٌس نفس القدرة الرٌاضٌة وٌتم تطبٌق االختباران على نفس المجموعة من 

بٌن درجات الطبلب على االختباران الطبلب ، ومن ثم ٌحسب معامل االرتباط 

االختبارٌن ٌحدثان  أنوٌسمى االختبار المعروف بصدقه بالمحك ، وٌبلحظ هنا 

 زمن واحد وال ٌوجد فاصل زمنً بٌنهما .فً 
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 الصدق التنبؤي  .2

هو ذلك االختبار الذي نحكم من الذي ٌتصف بصدق التنبؤ " االختبار  أن         

 ٌكون علٌه الممتحنون فً المستقبل " . أنخبلل نتابجه على ما ٌمكن 

المحكمٌن كما هو الحال فً  برأيوهذا النوع من الصدق ال ٌرتبط           

) معامل ٌرتبط بمحك ٌحسب فٌه  وإنماالصدق الظاهري وصدق المحتوى 

، وبٌن نتابج اختبار االرتباط ( بٌن نتابج االختبار الذي ٌتصف بالصدق التنبؤي 

المحك ، فنتابج الجامعة تعتبر محكاً لنتابج الطبلب فً امتحان الشهادة الثانوٌة 

 العامة .

امتحان الشهادة الثانوٌة العامة ٌتصف  أنتفترض جامعة بغداد  أن         

من  إالال تقبل من الطبلب فً دراسة الطب  فإنهابالصدق التنبؤي ، وعلى ذلك 

من  أن( فما فوق ، وهً تعتقد 65( فما فوق ، وفً بقٌة الفروع )95كان معدله )

ة دراسته الجامعٌة ٌحصل على اقل من هذه المعدالت المتدنٌة ال ٌستطٌع مواصل

مقدراً بمعدالت الطلبة فً هذا معامل االرتباط بٌن امتحان الثانوٌة العامة  أن إذ، 

االمتحان ، والنجاح مستقببلً بالدراسة فً الجامعة مقدراً بالمعدالت التراكمٌة 

 الجامعٌة هو معامل الصدق التنبؤي المتحان الثانوٌة العامة .

استجابات الفرد بالنسبة لسمة معٌنة  أن أساسوالتنبؤ هنا ٌقوم على           

فً مجال معٌن بعد فترة من الوقت قد تكون  أدابهكالتحصٌل الدراسً مثبلً على 

 إنهابقٌاس استجابات الفرد لمواقف معٌنة ٌفترض  إننا أيعدة سنوات ،  أوسنة 

استنتاج كٌف سٌسلك ٌما بعد ، ٌمكن تمثل قطاعاً من المواقف التً ستعرض لها ف

 . اآلنعرفت كٌف ٌسلك  إذافٌا 
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وجمع البٌانات عن مقٌاس موضوعً  اإلجراءفترة بٌن  إلىوفً التنبؤ نحتاج  

ٌنهً  أن إلىننتظر  إننا أيالدراسة  ،  أو) المحك ( للنجاح فً العمل    آخر

درجات العامل تدرٌبه مثبلً ، ثم نقٌس درجة االرتباط بٌن  أوالطالب دراسته 

االختبار ودرجاته فً المحك ، وٌكون معامل االرتباط مرتفعاً كلما  الفرد فً

الصدق التنبؤي لبلختبار  أنكانت القٌمة التنبؤٌة لبلختبار عالٌة مما ٌدل على 

 مرتفع .

 

 ك ؟صذق املرتجط مبح إلجيبديب هى حزى انؼينخ املنبصت 

زٌادة  إلىلتقدٌر صدق المرتبط بمحك ٌؤدي  استخدام عٌنات صغٌرة أن        

 & Urr& Hunter وهنتر واريشمٌدت  ) أشارالعٌنً . فقد  الخطأ

Schmidt  )( فرد ٌؤدي  51-31استخدام عٌنات بحجم ٌتراوح بٌن ) أن إلى

%( ، ومن 31-25ؤ بنسبة تتراوح بٌن ) قادراً على التنب المتنباٌكون  أن إلى

 إلىتحقق الوصول  أكثر أو( فرد 211ان عٌنة ممثلة وبواقع )ف أخرىحٌة نا

 %( .91صدق تنبؤي فعال بنسبة )

 

 واحملك ؟  املتنجئيب هي املذح انفبصهخ ثني تطجيك 

وتطبٌق المحك  المتنباتكون الفترة الزمنٌة بٌن تطبٌق  أنٌفترض            

ال تسمح بالحكم الكافً على فعالٌة عملٌة ومناسبة بحٌث ال تكون قصٌرة جداً 

 المحك ، وعندها ٌصبح معامل الصدق المرتبط بمحك صدقاً تبلزمٌاً فقط .
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زٌادة  إلىالزمنً كثٌراً قد ٌؤدي الفاصل  إطالةفان  أخرىمن ناحٌة         

العشوابٌة للمحك . وٌمكن تحدٌد الفترة الزمنٌة فً ضوء  األخطاء تأثٌراحتمالٌة 

 المتخصصٌن فً هذا المجال . ورأيالتجارب البحثٌة والدراسات السابقة 

 

 صدق البناء  .3

" الدرجة التً ٌعمل االختبار على قٌاس  بأنهٌعرف صدق البناء لبلختبار 

 لقٌاسها " . أساساسمة صمم  أوخاصٌة 

 : إلىوٌشٌر صدق البناء 

 سمة لها وجود فعلً ؟ أو خاصٌةحد ٌقٌس االختبار  أي 

 الخاصٌة وما  أوحد ٌكون هناك تناظر بٌن التفسٌر المقترح للسمة  أي

 ٌقٌسه االختبار فعبلً ؟

 : اآلتٌةوللتحقق من صدق البناء ٌتم من خبلل الخطوات 

االختبار وٌشتق فٌها فرضٌة تبٌن كٌف  إلٌهاتبنً نظرٌة معٌنة ٌستند  .1

السمة فً ضوء ما  أوفً امتبلكهم للخاصٌة  األفرادٌتشابه  أوٌختلف 

 ٌحصلون علٌه من درجات مختلفة على االختبار .

من فقرات تمثل سلوكٌات محددة تصف  تتألفقٌاس  أداةتطوٌر  أوبناء  .2

 السمة .

 جمع بٌانات فعلٌة ومٌدانٌة بقصد اختبار الفرضٌات . .3

فقرة من فقرات االختبار والدرجة العبلقة االرتباطٌة بٌن درجة كل  إٌجاد .4

الفقرة عندما ٌكون معامل ارتباطها بالدرجة الكلٌة واطباً  وتحذفالكلٌة 

 . بأكملهالفقرة ال تقٌس الظاهرة التً ٌقسها االختبار  أنعلى اعتبار 
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 انؼىايم انتي تؤحر يف صذق االختجبر 

 عوامل تتعلق بالطالب  .1

وفً نتٌجة االختبار  إجابتهاالمتحان تؤثر على  أداء إثناءقلق  الطالب  -

 وصدقه .

 قد ٌمتحن الطالب وٌغش فبل تعبر النتابج عن مستوى الطالب وقدرته . -

تبار وبالتالً ال تعبر خعن اال لئلجابةللطالب الدافعٌة الكافٌة  ال ٌكنقد  -

 نتابج ذلك االختبار عن مستواه الحقٌقً .

 

 االختبار  بإدارةعوامل تتعلق  .2

تؤثر فً  والضوضاءعوامل بٌبٌة كالحرارة المرتفعة والبرودة الشدٌدة  -

 الطالب . إجابة

 الفقرات أو األسبلةالمطبعٌة وكٌفٌة صٌاغة  واألخطاءسوء الطباعة  أن -

 . اإلجابةلها تؤثر فً 

الموضوعٌة تجعل من  األسبلةالتعلٌمات غٌر الواضحة وخاصة فً  -

 الممتحن ال ٌفهم كٌف ٌجٌب فتؤثر على نتٌجة اختباره .

 اختباراً فًاستخدام االختبار فً غٌر ما وضع له كأن ٌضع المدرس  -

 ٌعرف مستوى الطبلب اللغوي . أنالنحو وٌرٌد 

تطبٌق االختبار على مجموعة لم ٌوضع لها االختبار كأن ٌطبق  -

قد وضع للمستوٌات العادٌة المتوسطة االختبار على المتفوقٌن وهو 

 للفقرات .
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 عوامل تتعلق فً االختبار نفسه  .3

 أومن مستواهم  وأعلىفوق  األسبلةتكون  أيوسهولتها  األسبلةصعوبة  -

 . أدنى

 فقد تفسر تفسٌرات متباٌنة . األسبلةغموض  -

 بما ال ٌتناسب مع الزمن المخصص لبلمتحان .رطول االختبار  -

 

 ن :ـــــــــتمرٌ

( طبلب متخرجٌن من كلٌة التربٌة لشغل وظٌفة مدرس وكانت 11) تقدم

،  71،  91،  82،  58،  87،  72، 65درجاتهم فً درس التربٌة العملٌة )

( وكان شرط القبول اختبارهم من قبل مشرفٌن تربوٌٌن فً  86،  54،  67

 75،  72) على الدرجاتحصلوا  وزارة التربٌة باختبار طرابق التدرٌس ، وقد 

( فهل ٌتمتع اختبار التربٌة  81،  61،  78،  74،  89،  85،  83،  82، 

 العملٌة بصدق تنبؤي ؟

 درجات طرابق التدرٌس )ص( درجات التربٌة العملٌة )س(

65 72 

71 75 

87 82 

58 63 

82 85 

91 89 

71 74 

67 78 

54 61 

86 81 
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 الحل :

 نقوم باستخراج القٌم االتٌة : .1

س س ص ص س ت
2

ص 
2

 

1 65 72 4681 4225 5184 

2 71 75 5411 5184 5625 

3 87 82 7134 7569 6724 

4 58 63 3654 3364 3969 

5 82 85 6971 6724 7225 

6 91 89 8199 8281 7921 

7 71 74 5181 4911 5476 

8 67 78 5226 4489 6184 

9 54 61 3241 2916 3611 

11 86 81 6881 7396 6411 

 58218 55148 56463 758 732 مج

 

 معامل ارتباط بٌرسون نستخدم معادلة  .2

 )مج س( ) مج ص( –ن مج س ص                  

 ر= 

ن مج س  ]        
2
)مج س( – 

2
] ن مج ص [

2
)مج ص( – 

2
] 

 

           11× (56463 )– (732) × (758) 

 ر= 

  [(11 × 55148 )– (732)
2

 [](11 × 58218 )– (758)
2

] 

 

 معامل ارتباط جٌد  1.93ر=
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 : الثبــــــات   ثانٌا

وٌعنً " ان ٌعطً االختبار نفس النتابج اذا ما اعٌد على نفس االفراد فً      

 ظل نفس الظروف " .

بٌن درجات التطبٌق االول وان هذا ٌقاس احصابٌاً بـ ) معامل االرتباط ( 

 والتطبٌق الثانً .

بمعنى ) انه لو كررت عملٌات قٌاس الفرد  االستقراروٌعنً الثبات اٌضاً         

الموضوعٌة كما ٌعنً اٌضاً  . ( الواحد الظهرت درجته شٌباً من االستقرار

 ) ان الفرد ٌحصل على نفس الدرجة اٌا كان المصحح او المطبق ( .بمعنى 

للصفة او الكثٌر من من المؤشرات االحصابٌة اذ ٌوفر معامل الثبات           

الظاهرة المدروسة ، والتً من خبللها ٌمكن الحكم على دقة المقٌاس الذي 

استخدم بالقٌاس باالضافة الى ان قدٌر ثبات االختبار ٌزود الباحث بمعلومات 

اساسٌة للحكم على نوعٌة تكنٌك االختبار ومدى صبلحٌته ودقته واتساقه فٌما 

 من بٌانات عن الصفة او الظاهرة المدروسة .ٌزودنا 

ما على مجموعة من االفراد وسجلت درجات وعموماً اذا اجرٌنا اختبار          

كل فرد فً هذا االختبار ، ثم اعٌد اجراء نفس هذا االختبار على نفس المجموعة 

وسجلت درجات كل فرد ، ودلت النتابج على ان الدرجات التً حصل علٌها 

فً المرة د فً المرة االولى هً نفس الدرجات التً حصل علٌها االفراد االفرا

 االولى هً نفس الدرجات التً حصل علٌها االفراد فً المرة الثانٌة .

ٌمكن ان نتستنج من ذلك ان نتابج االختبار ثابتة وانها لم تتغٌر فً المرة        

 ان االختبارغٌر ثابت .غٌر ثابتة قل الثبات ، وٌقال  الثانٌة ، اما اذا كان
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تعمل به ، فالمقاٌٌس تتفاوت درجة ثبات اداة القٌاس حسب المجال الذي       

تتمتع بثبات افضل نسبٌاً من ادوات قٌاس التً تهتم بقٌاس الصابص الجسمٌة 

 الصابص العقلٌة والوجدانٌة ، وهذا ٌعود الى االسباب التالٌة : 

 س الخصابص الجسمٌة مباشرة .تقا .1

 تتمتع ادوات القٌاس المستخدمة فً القٌاس الجسمً بدقة كبٌرة نسبٌاً . .2

 تتمتع الخصابص الجسمٌة بثبات نسبً عموماً . .3

 

 طرق حضبة يؼبيم انخجبد 

تتعدد اسالٌب حساب معامل الثبات وٌختص كل اسلوب او طرٌقة منها       

لثبات المراد تقدٌره نوعٌة معٌنة من تباٌن الخطأ ، وبالتالً نوعٌة معامل ا لتقدٌر

الثبات قبل . وعلى الباحث او المدرسة مصمم االختبار ان ٌحدد نوع معامل 

استخدام االسلوب الذي ٌقٌس ذلك النوع من الثبات . ومن الطرق االكثر شٌوعاً 

 هً : 

 طرٌقة اعادة االختبار  .1

تقتضً طرٌقة اعادة االختبار اجراء االختبار على مجموعة معٌنة من        

الطبلب واستخراج نتابجها ، ثم اعادة نفس االختبار على نفس المجموعة بعد 

فترة زمنٌة قد ال ٌمتد اكثر من اسبوعٌن ، ثم نستخرج نتابجها فً المرة الثانٌة ، 

بهذه الطرٌقة مل االرتباط واٌجاد معامل االرتباط بٌن االختبارٌن ، وٌسمى معا

بمعامل الثبات كما ٌسمى اٌضا بمعامل االستقرار . اي ان نتابج الطبلب مستقرة 

 بلل فترتً التطبٌق .خ
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 الختبار حساب معامل ا               اعادة تطبٌق          تطبٌق االختبار       

 بٌن درجات االختبار فً المرتٌن        

 

ان اعادة االختبار ٌصلح فً قٌاس االتجاهات والمٌول ، وال ٌناسب           

كثٌراً اختبارات التحصٌل والذكاء خاصة اذا كانت الفترة الزمنٌة بٌن التطبٌقٌن 

 قصٌرة .

 

 ػيىة طريمخ اػبدح االختجبر 

فً المرة االولى ان العوامل النفسٌة لدى الطبلب تختلف عند اجراء االختبار  .1

 اجرابها فً المرة الثانٌة ، ومن الصعب ضبط هذه العوامل ضبطاً تاماً . عن

وعلى ضوء ذلك فان االلفة والمراس والتدرٌب ،  تتاثر اجابات الطبلب بعامل .2

بصفة عامة اعلى درجات من المرة نتابج االختبار فً المرة الثانٌة ، تكون 

 االولى .

فً الظروف التً تضعه فٌها  من الصعب ان نضع الطالب فً المرة الثانٌة ، .3

ضبط تلك الظروف كالتهوٌة واالضاءدة فً المرة االولى ، مهما حاولنا 

 والجلسة المرٌحة واجراءات االمتحان نفسه .

تتاثر نتابج االتبارات بعامل النضج خاصة اذا طالت الفترة بٌن اجراء  .4

كاختبارات التً تتاثر بعامل النضج كثٌراً االختبارٌن ، ومن تلك االختبارات 

القدرة الحركٌة مثبلً التً اذا طبقت على االطفال الصغار ، فان هؤالء سٌكون 

 نموهم الحركً كبٌراً فً المرة الثانٌة .

فاصل  

 زمنً



114 
 

تتاثر نتابج االختبار بعامل النسٌان حٌث ان بعض الطبلب ٌنسون المعلومات  .5

اذا كانت الفترة طوٌلة وكان االختبار التً كتبوها فً المرة االولى ، وخاصة 

 ستظهار .ات تحصٌلٌة تعتمد على الحفظ واالٌقٌس معلوم

الفترة بٌن االجراء فً المرتٌن ، فان الطبلب سٌتذكرون ما كتبوه  تْ اذا َقُصرَ  .6

الولى فقد فً المرة االولى وتتبلشى االخطاء التً وقعوا فٌها فً المرة ا

روجهم من االمتحان عن االجابات الصحٌحة ٌسالون زمبلبهم االخرٌن بعد خ

 فٌتحاشون االخطاء التً وقعوا فٌها فً المرة االولى ..

 .ان هذه الطرٌقة مكلفة مادٌاً كما ان الوقت المستخدم فً اجرابها ٌكون طوٌبلً  .7

( طالباً ، 12لعٌنة حجمها )( سؤاالً 21: اجرى اختبار مكون من ) مثال

وسجلت درجاتهم )س( وبعد مدة زمنٌة مقدارها اسبوعان أُعٌد االختبار 

نفسه لمجموعة الطلبة ذاتها وتحت ظروف مشابهة لظروف االجراء 

 درجات الطلبة )ص( وكانت الدرجات كما ٌاتً : االول وسجلت 

 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ت

 11 11 9 8 12 11 11 14 15 9 11 13 س

 12 14 9 11 13 11 11 13 14 11 9 15 ص
 

 احسب معامل الثبات ؟                             

 الحل : 

 2ص 2س س ص ص س ت

1 13 15 195 169 225 

2 11 9 91 111 81 

3 9 11 91 81 111 

4 15 14 211 225 196 

5 14 13 182 196 169 

6 11 11 111 111 121 

7 11 11 142 121 169 

8 12 13 165 144 169 

9 8 11 88 64 121 

16 9 9 81 81 81 

11 11 14 141 111 196 

12 11 12 132 121 144 

 1772 1512 1617 14 132 مج
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 نطبق قانون معامل االختبار االتً : 

 )مج س( ) مج ص( –ن مج س ص              

 ر= 

] ن مج س         
2
)مج س( – 

2
[] ن مج ص 

2
)مج ص( – 

2
] 

 

           12× (1617 )– (132) × (144) 

 ر= 

  [(12 × 1512 )– (132)
2

 [](12 × 1772 )– (144)
2
] 

 

                           19414 – 19118 

 ر= 

  [(18124 )– 17424  []21264 – 21736 ] 

 

 وهو معامل ارتباط جٌد . 1.71ر = 
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 الطرٌقة المتكافئة  .2

تقوم على تصمٌم اختبار ٌقٌس سمة او ظاهرة " وهً الطرٌقة التً       

 " .معٌنة ثم تصمم اختبار اخر مكافىء له ٌقٌس نفس السمة او الظاهرة  

ثاٍن ان االختبارٌن لهما نفس الخصابص من حٌث  التشابه فً بمعنى        

بار الصعوبة والوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري وطول االختدرجة 

وطرٌقة اجرابه وتصحٌحه وتوقٌته وعدد مكونات الوظٌفة التً ٌقٌسها كل 

 منهما .

 

 بٌن الشكلٌنط حساب معامل االرتبا                 تطبٌق الشكل االخر لالختبار          تطبٌق احد شكلً االختبار 

 

ٌطبق االختباران على نفس المجموعة فً نفس الوقت او فً فترتٌن تتخللها فترة 

استراحة قصٌرة ، ووٌستحسن ان ٌعطً االختباران للطبلب فً نفس الوقت ، اذا 

كل من االختبارٌن قلٌلة ، اما اذا كانت الفقرات لكبل االختبارٌن كانت فقرات 

الختبارٌن كً ال ٌصاب الطبلب كثٌرة فانه ٌستحسن ان تكون هناك فترة بٌن ا

 .بالملل وعدم االهتمام 

االختباران فً نفس الوقت وكانت فقراتهما كثٌرة فقد ٌتحمس الطبلب فاذا اعطً 

الحد هذٌن االختبارٌن فٌجٌبون علٌه بنوع كبٌر من الحماس وما ان ٌنتهوا من 

الملل بالتسرب عنه لٌستانفوا االجابة على االجاختبار الثانً حتى ٌبدأ االجابة  

الى نفوسهم وقد ٌصل الى اقصى حد عند االنتهاء من االجابة ، مما ٌترتب على 

الثانً نتٌجة الملل والسأُم مما ٌؤدي الى ذلك ترك الطبلب لبعض فقرات االختبار 

 التقلٌل من ثبات االختبار .

فاصل  

 زمنً

 قصٌر
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اكثر من ان تناسب هذه الطرٌقة اختبارات التحصٌل والذكاء تناسب        

اختبارات المٌول واالتجاهات ، وتستخدم كثٌراً فً اختبارات االستعداد 

 والقدرات.

 مميزاد انطريمخ املتكبفئخ 

 ٌختفً الثر عامل النضج بشكل واضح الن الفترة بٌن االختبارٌن قصٌرة . .1

ٌختفً اثر التدرٌب فٌها نظراً الن فقرات االختبار االول تختلف عن فقرات  .2

فً االختبار االول فان ذلك ال ٌؤثر على الثانً فطالب حتى لو تتذكر ما كتبه 

 ما سٌكتبه فً الثانً .

 

 انطريمخ املتكبفئخ  ػيىة

 من الصعب تصمٌم اختبارٌن متكافبٌن ومتشابهٌن جداً فً جمٌع الجوانب . .1

الصعب ان نضع الطبلب فً كل من االختبارٌن فً نفس الظروف  من .2

 الطبٌعٌة وذلك اذا اعطى االختباران فً فترتٌن مختلفتٌن .

طرٌقة الصور المتكافبة تعتبر مكلفة مادٌاً والوقت المستخدم فً اجرابها  .3

 .ن ٌٌكون كبٌراً اذا اعطً االختباران فً فترتٌن مختلفت

 : مثال 

( سؤاالً على 18مكون من صورتٌن متكافبتٌن فً كل منهما ) راجري اختبا

 ( طالباً فً الوقت نفسه فكانت درجات الطلبة كاالتً : 16عٌنة من )

 12 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ت

 11 11 9 8 12 11 11 14 15 9 11 13 س

                   12 14 9 11 13 11 11 13 14 11 9 15 ص

 الثبات ؟ احسب معامل                            
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 الحل :

 

  


