
اخلبرطت  أوب : حتديد احملتوى ) جدول املواصفبث نيثب
 ( االختببريت 

)الفقرات(  األسئلةمن تحدٌد المحتوى هو اخذ عٌنة من  إن الغرض

 تمثل محتوى المادة الدراسٌة .  أنعلى شكل اختبار نفترض بها 

 أيمعٌنة ،  أهدافاتقٌس  أنالفقرات البد  أو األسئلةهذه العٌنة من  أن

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

كبٌرة نسبٌا من الفقرات ... فهل ٌدخلها  إعدادا أمامالمدرس  أنوهذا ٌعنً 

بالنفً حتى ولو كان  اإلجابةتكون  أن األغلبعلى  جمٌعاً فً االختبار ؟

ٌتحكم بطول االختبار  إذالدرس الواحد ،  أهدافاالختبار قصٌراً لتقوٌم 

نوع ،  األسئلةنوع ،  زمن االختبار،  عمر المتعلمٌن:  أهمهاعدة عوامل 

 .التً ٌقٌسها االختبار  األهداف

 إجابة أنفان الحل هو اختٌار المدرس لعٌنة من الفقرات مفترضاً وبالتالً 

 عن المجتمع الكلً للفقرات . إجابتهالطالب عن هذه العٌنة تمثل 

 ؟ العينةكيف يختار المدرس هذه ولكن السؤال هو 

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

) انظر  واألعمدةالصفوف  أو من مالحظة تكرارات الخالٌا

عمل جدول  أرادمدرس ما  أنالجدول ( ولو افترضنا 

ٌتبع  أنمادة دراسٌة معٌنة فعلٌه  وأهدافالمواصفات لمحتوى 

 :  اآلتٌةالخطوات 



عناوٌن رئٌسٌة  أوموضوعات  أومحتوى  إلىتقسٌم المادة الدراسٌة  .1

موضوعات فرعٌة ، حٌث تعتمد ضرورة  إلىتقسٌمها  إعادةٌمكن 

التقسٌم على اتساع المادة الدراسٌة والغرض من االختبار ، وبالطبع 

 أنٌمكن  األهداف أنٌكون منطقٌاً بمعنى /  أنفان التقسٌم البد من 

 .وكل مجموعة تقٌس محتوى محدداً  تشكل مجموعات مترابطة

 

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 

مثال : النسبة المئوٌة للزمن الذي استغرقه فً تدرٌس الموضوع ، أو 

فحات الموضوع الذي تم تدرٌسه ، أو مدى مساهمة الموضوع عدد ص

 فً تعلم الحق .

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

وكان مجموع الفترة الزمنٌة التً استغرقت فً تدرٌس كل موضوع بوحدة 

بالنسب المئوٌة  أوزانها( على الترتٌب فان 6،4،12،16زمن معٌنة هً )

 أعاله%( وجاءت النسب 42%،32%،12%،22هً على التوالً )

 : كاألتً

 . 42= 16+12+4+6المصروفة فً التدرٌس :  األوقاتٌجمع  . أ

العناصر  ألحدتستخرج النسبة المئوٌة بقسمة الوقت المصروف  . ب

  وكاالتً : 122المصروفة وٌضرب فً  األوقات مجموععلى 



6/42 × 122  =22        %12/42×122=32          %

 وهكذا 

 

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

تناسبها  األهدافهناك بعض  أن إذهنا هً التً ستقاس باالختبار ( 

غٌر االختبارات ، وهذه ٌتم فرزها سلفا من بٌن  أخرىقٌاس  أدوات

 . األهداف

التً سٌقٌسها االختبار فً المستوٌات  األهداف نألنفترض هنا 

الثالث من المجال المعرفً ) المعرفة ، الفهم ، التطبٌق ( وان 

فً كل مستوى هً على  األهداف وأهمٌةالتً تناسب عدد  األوزان

من  التحدٌد افتراضً%( وقد ٌكون هذا 52%،32%،22التوالً )

 قبل المدرس .

باالعتبار العوامل  األخذمع  –عدد فقراته  أي –تحدٌد طول االختبار  .5

فقرة من نوع االختٌار  62كان العدد المناسب =  فإذاالمحددة لطوله ، 

من متعدد مثال فانه ٌمكن تحدٌد عدد الفقرات لكل محتوى وهدف 

 12=  62 ×% 52×% 42للمحتوى )ل( ومستوى التطبٌق ٌساوي 

 فقرة .

ة ذات بعدٌن بحٌث ٌبٌن احد ٌمكن تلخٌص الخطوات السابقة فً الئح

 األهداف، وٌبٌن البعد الثانً  ألوزانهاالبعدٌن المحتوى والنسب المحددة 

كما تبٌن الفقرات فً كل خلٌه وٌبٌن الجدول التالً الئحة  وأوزانها

 مواصفات للمثال الوارد ذكره فً الخطوات السابقة :

 قرة اختبارية ف 06جدول مواصفات يبين توزيع فقرات اختبار يتكون من 



 األهداف المحتوى

 المجموع
 الزمن الموضوع

نسبة 

 المحتوى

المعرفة 

22% 

 الفهم

32 % 

 التطبٌق

52% 

 12 6=6.2 4=3.6 2=224 %22 6 س

 16 3=3.2 2=1.6 1=1.2 %12 4 ص

 16 0=0.2 5=5.4 4=3.6 %32 12 ع

 24 12=12.2 2=2.2 5=4.6 %42 16 ل

 62 32 16 12 %122 42 المجموع

 

للفقرات ،  األعدادرقم عشري داخل الخالٌا هً  ألقرب األعداد/  مالحظة 

 النظرٌة . األعدادالناتجة عن تقرٌب  األعدادالصحٌحة فهً  األعداد أما

 

 

 وفيمب يلي مثبل جلدول مواصفبث ملبدة العلوم العبمت 

: نحلل محتوى المادة وعدد الساعات المقررة لتدرٌس كل وحدة  اوال

 وتكون كما ٌلً :

 الموضوع )المحتوى( ت
عدد الساعات المقررة 

 للتدرٌس



 ساعة 5 وصحته  اإلنسانسالمة  1

 ساعة 12 الكهرباء والمغناطٌس 2

 ساعة 5 الصوت  3

 ساعة 6 بٌن الكائنات الحٌة  وأثرهاالحرارة  4

 ساعة 2 بٌن الكائنات الحٌة  وأثرهالهواء  5

 ساعة 35 المجموع

 

ٌحدد نسبة المحتوى على كل وحدة من  أن: ٌجب على المدرس  ثانيا  

 وذلك حسب القانون التالً :  الدراسٌةوحدات المادة 

 عدد الساعات المحددة للوحدة الدراسٌة

 ×نسبة المحتوى =                                                            
122 

 مجموع الساعات المقررة 

 

التعلٌمٌة للمادة الدراسٌة ، وهكذا ٌكون ضمن معرفة  األهداف: تحدد ثالثا  

المراد تحقٌقها  األهداف أنوخبرة المدرس والمدرسة ، ولنفترض 

 فً هذه المادة هً )المعرفة ، الفهم ، التطبٌق ، التحلٌل( .

، وال  األهدافٌحدد نسبة االهتمام بكل مستوى من  أنوعلى المدرس 

تحدٌد االهتمام لمستوى الهدف  أساسهٌوجد هناك قانون محدد ٌمكن على 

 هذه النسب هً كما ٌلً :  أنولنفترض 

 % .22% ، التحلٌل 25، التطبٌق  %32% ، الفهم 25المعرفة 



 

ٌضعها المعلم  أنللمادة ككل : والتً ٌفترض  األسئلةتحدٌد عدد  :رابعا  

الكلً ،  األسئلةللطلبة حتى ٌتمكن من تحدٌد حصة كل وحدة من 

 ( سؤاال موضوعٌا ومقالٌا .51ولنفترض انه )

الكلً وٌكون  األسئلةلكل وحدة من عدد  األسئلة: ٌجب تحدٌد عدد خامسا  

 هذا وفق المعادلة التالٌة : 

عدد  ×نسبة المحتوى  ×لكل وحدة = نسبة مستوى الهدف  األسئلةعدد 

 الكلً األسئلة

الخاصة بكل  األسئلةٌراعً فٌها  أنعلى  األسئلة: وضع نموذج  سادسا  

جدول المواصفات  إعدادنوع وبتوضٌح الخطوات السابقة ٌمكن 

 بالشكل التالً : 

 األهداف لمحتوى

عدد  المجموع

 الحصص

نسبة 

 المحتوى

المعرفة 

25% 

 الفهم

32 % 

 التطبٌق

25% 

 التحلٌل 

22% 

5 14% 1.2=2 2.1=2 1.2=2 1.4=1 2 

12 26% 3.5=4 4.2=4 3.5=4 2.6=3 15 

5 14% 1.2=2 2.1=2 1.2=2 1.4=1 15 

6 23% 2.6=3 3.4=3 2.6=3 2.3=2 2 

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

35 122% 14 14 14 0 51 

 فوائد جدول املواصفبث 



 أجزاءعلى مختلف  أسئلتهٌجبر المعلم على توزٌع  ألنهٌؤمن صدق االختبار  .1

 المادة .

 اختبارات الحفظ غٌبا . أيٌمنع وضع اختبارات صم  .2

لم ٌضٌع وقته سدٍى فً االستعداد لالمتحان الن  بأنهٌشعر الطالب  .3

 المادة . أجزاءاالختبار قد غطى جمٌع 

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

 . أهمٌتهفً تدرٌسه وكذلك حسب 

التً  األسئلةوذلك بوضع جمٌع  األهدافحسب  األسئلةٌمكن ترتٌب  .5

 باإلضافةتشخٌصٌة  أداةكن من جعل االختبار هدفا ما معا مما ٌم تحقق

 تحصٌلٌة . أداةكونها  إلى

 الفقراث  أو األسئلت: كتببت  ثبلثب  
 التالٌة :  األمورٌراعً  أنٌستحسن به  لألسئلةعند كتابة المدرس 

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

. 

ما  إذامما هو مطلوب حتى  أكثر األسئلةٌقوم المدرس بكتابة عدد  أن .2

ٌحذف منها ما هو غٌر  أنمرة ثانٌة ، استطاع  األسئلةقراءة  أعاد

 ضروري .

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

 ال ٌنمومنقولة حرفٌا من الكتاب المدرسً كً  األسئلةتكون لغة  إال .4

 حفظ المادة غٌباً دون فهم .عند الطلبة اتجاهات نحو 

 عنه . باإلجابةٌوجد فً السؤال الواحد ما ٌوحً  إال .5



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

 المعنى .

 غٌره . أخرسؤال  إجابةعن سؤال ما تكشف عن  اإلجابةتكون  إال .2

التً ٌرمً  األهدافمنصبة بشكل صحٌح نحو  األسئلةتكون  أن .6

 تقوٌمها . إلىالمدرس 

يف االختببر  األسئلت أوالفقراث  أشكبلرابعب : ترتيب 
 الواحد 

 االختبار منها : أسئلة أوعدة طرق لترتٌب فقرات هناك 

  الترتيب حسب شكل الفقرة 

الفقرة من حٌث صعوبتها على النحو التالً : صح  أشكالحٌث تتدرج 

 أسئلةقصٌرة ، اختٌار من متعدد ،  إجابةوخطأ ، فراغات ، مقالٌة ذات 

فً  األسئلةبعٌن االعتبار ترتٌب  األخذمفتوحة ، مع  إجابةمقالٌة ذات 

 الصعب . إلىالمجموعة الواحدة من السهل 

  الترتيب حسب سهولة السؤال 

 إلىفً المجموعة الواحدة من السهل  األسئلةتندرج  أنوهذا ٌعنً 

السؤال ٌتم فً العادة من خالل الصعب ، ولكن الكشف عن سهولة 

 إالمعامل السهولة لكل فقرة وهذا ال ٌتوفر فً الغالب  وإٌجاداستخراج 

المعلم غالبا ما تطبق  إعدادفً االختبارات المقننة الن االختبارات من 

ٌعتمد على  أنعلى طلبة صف ٌكون عددهم قلٌل ، ولكن المعلم ٌمكن 

لمستوى الذي تقٌسه )تذكر ، حسب ا األسئلةتحلٌل المحتوى وترتٌب 

 استٌعاب ، تطبٌق ، تحلٌل ، تركٌب ، تقوٌم ( .



  الترتيب حسب المستوى العقلي الذي تقيسه 

فالفقرات ذات المستوى الواحد من الصعوبة تظهر كمجموعة دون 

قد  األسئلةالمجموعة الواحدة من  أنشكلها ، وهذا ٌعنً  إلىالنظر 

قرات، كان تكون :صحا وخطأ مختلفة من الف أشكالتحتوي على 

واالختٌار من متعدد ...الخ . وفً هذا فان الطالب ٌشعر بكثٌر من 

 إلى باإلضافةعلى فقرات االختبار ،  اإلجابةوالتشوٌش عند  اإلرباك

ذلك فان تعلٌمات االختبار تخلط فٌما بٌنها وتصبح دون جدوى ، وهذا 

 الترتٌب  صعب ومعٌق وٌنصح بعدم استعماله .

 

 ترتيب الفقرات حسب الموضوع الذي تناوله 

فقرات اختبار التارٌخ تقٌس قدرة الطالب التحصٌلٌة فً مادة التارٌخ 

ثالث  إلىوالعباسً ، ٌمكن تقسٌمها  األمويفً العصرٌن  اإلسالمً

ثم فقرات تتعلق بالعصر  األموٌةمجموعات : فقرات تتعلق بالدولة 

 ، ثم فقرات تتعلق بالعصر الثانً وهكذا . األولالعباسً 

عن  اإلجابةمثل هذا الترتٌب ٌجعل الطالب فً تسلسل منطقً عند  أن

العصر العباسً ثم  إلى األموٌةمن الدولة  أجوبتهفال ٌقفز فً  األسئلة

، لكن مثل هذا الترتٌب فٌه عٌبان وهما  األموٌةالدولة  إلى فجاءهٌنتقل 

 الثانًل من حٌث صعوبة وسهولة السؤال ، وعدم وجود تسلس األول: 

فقرات االختبار تتداخل مع بعضها فتسبب للطالب نوعا من  أشكال أن

 الذي ٌصٌبه . لإلرباكعدم التركٌز نتٌجة 

 



 تعليمبث االختببر إعدادخبمسب  : 
االختبار تعلٌمات خاصة به ، كما وتوضع  أشكالتوضع لكل شكل من 

 لالختبار ككل تعلٌمات عامة ، ومن بٌن هذه التعلٌمات ما ٌلً : 

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

 نهائً......

 ، ثانً ، ثالث ...... أولصف : 

 . باإلجابةقراءة التعلٌمات قبل البدء  إلىتنبٌه الطلبة  .2

فً كل  األسئلةالكلٌة لالختبار وعدد  األسئلةعدد  إلىتنبٌه الطلبة  .3

 . األسئلةوجدت وعدد الصفحات التً تحتوٌها  أنفرع 

 فً المكان المخصص لها . اإلجابةتدوٌن  إلىتنبٌه الطلبة  .4

جزء من صفحة االختبار لم تشر  أيمعلومات فً  أيعد كتابة  .5

 . إلٌهاالتعلٌمات 

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

 إلى فباإلضافةتعلٌمات خاصة به  األسئلة أنواعٌكون لكل نوع من  أن .2

 إعطاء، البد من  األسئلةورقة  أولالتعلٌمات العامة التً توضع فً 

 لألسئلةوٌجب بالنسبة  األسئلة أنواعتعلٌمات خاصة تسبق كل نوع من 

كانت خطوات الحل  إذاٌحدد للمتعلمٌن ما  أنالتً تتطلب عملٌات 

 استخدام الحاسبة الجٌبٌة . باإلمكانال وهل  أومطلوبة 

الموضوعٌة وخاصة  األسئلةعلى  اإلجابةلطرٌقة  أمثلةتعطى  أن .6

بالنسبة للمرحلة االبتدائٌة حتى ٌرى المتعلم بالضبط كٌف ٌجٌب على 

 . األسئلة



ختبار اتبٌن التعلٌمات كٌفٌة تقدٌر الدرجات وان ٌبٌن لهم فً  أن .0

النحوٌة  لألخطاءما كان  إذا األجنبٌةاللغة  أوفً اللغة العربٌة  اإلنشاء

 والخط جزء من درجة الموضوع مع تحدٌد هذا الجزء . واإلمالء

الحل  كان لخطوات إذاٌحدد ما  أنوفً اختبار الرٌاضٌات ٌجب          

الصحٌحة ومعرفة  اإلجابة إلىجزء من الدرجة حتى ولو لم ٌصل المتعلم 

تمكن المتعلم من تهٌئة نفسه لها ووضعها فً اعتبار عند  األمورمثل هذه 

 على االختبار . اإلجابة

بالنسبة لجمٌع الصفوف  األسئلةتكتب التعلٌمات فً ورقة  أنٌجب  .12

ذلك ٌجب قراءتها بصوت مرتفع  إلى باإلضافة المراحلفً جمٌع 

، وٌجب قراءة التعلٌمات  األقلوالثانً االبتدائً على  األولللصفٌن 

 أومثل المتخلفٌن عقلٌا وبطًء التعلم  األطفالللفئات الخاصة من  أٌضا

 ممن ٌعانون من صعوبات فً القراءة .

على االختبار وهل ٌتم تسجٌل  اإلجابةتحدد التعلٌمات كٌفٌة  أن .11

مباشرة ؟ وفً هذه الحالة ما هو المكان  األسئلةعلى ورقة  اإلجابة

منفصلة ؟ وهنا ٌجب  إجابةهل هناك ورقة  أم،  لإلجابة المخصص

مثل وضع عالمة  اإلجابةتعلٌمات واضحة عن كٌفٌة تسجٌل  إعطاء

 الصحٌحة . اإلجابةعلى الحرف الدال على 

 

 

 االختببر  إخراجسبدسب  : 
 التالٌة :  األموراالختبار علٌنا نالحظ  إخراجعند 



 أن تكون طباعة األسئلة واضحة . .1

ٌراجع المدرس األخطاء المطبعٌة واللغوٌة فً االختبار قبل أن  .2

طباعتها ، 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 األسئلة  .

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

أن ٌوضح هذا الفاصل بخط قصٌر ٌظهر فً منتصف السطر ولٌس 

 فً أوله أو أخره .

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

كله فً الصفحة التالٌة إذا لم ٌوجد له متسع من الصفحة فً األسئلة 

. 

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

 ضرورة كتابة رقم كل صفحة فً المنتصف األعلى أو األسفل لها . .6

 

 سببعب  : شروط تطبيق االختببر 
أن الظروف التً ٌتم بها إجراء االختبار سواء كانت نفسٌة أم           

بٌئٌة تؤثر فً نتائج الطالب تاثٌراً كبٌراً ، والبد من أن تتوفر الظروف 

 المالئمة عند إجراء االختبار ومن الظروف ما ٌلً : 



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

والتهوٌة  اإلضاءةرٌة الطبٌعٌة مثل : ومجهزة بالشروط الضرو

 المالئمة .

الذي  باألسلوبعلٌهم  األسئلة أوراقٌنبه المعلم طالبه قبل توزٌع  أن .2

طرٌقة كانت  بأيعدم الغش  إلىسٌتبعه فً مراقبة الطالب ، فٌنبههم 

ورقة  بإخراج أوسواء كان الغش عن طرٌق اخذ الجواب من الزمالء 

 أنللغش ، وعلى المعلم  آخرمصدر  أي أو األسئلةبعض  إجابةعلٌها 

فان  وإالٌتهاون فً ذلك  أنٌطبق ما جاء فً تعلٌماته تطبٌقا عملٌا دون 

كنوع  إالالطالب سٌشعرون بان تعلٌمات المعلم حول منع الغش ما هً 

 الغش فٌفقد االختبار هٌبته . إلىٌلجأون  فأنهممن الروتٌن ومن هنا 

كثٌرا فٌلجأ  الطالب  ال ٌقلٌكون عدد المراقبٌن فً االمتحان مقبوال  أن .3

 . باإلرباكعن العدد المالئم فٌصاب الطالب  وال ٌزٌدالغش  إلى

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

وهذا  آخرٌن أشخاصتكون معرضة للغادرٌن من  ألنهامداخل مختلفة 

الغش  إلىالبلبلة فً جو االمتحان فقد ٌلجا الطالب  ٌشكل نوعا من

عندما ٌجدون فرصة مواتٌة وقد ٌكون صوت المعلم غٌر مسموع 

 عندما ٌقرأ التعلٌمات علٌهم .

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

أو نجاح الطالب فً هذه المادة متوقف على نجاحه فً هذا االمتحان ( 

) أن هذا االختبار هو وحده الذي سٌقرر مصٌر الطالب ( ، أن مثل هذا 

ٌجعل درجة القلق عند الطالب مرتفعة فهم أما أن ٌصابوا باالضطراب 

 2فال ٌستطٌعون اإلجابة وأما أن ٌحاوال الغش من أي مصدر ٌتاح لهم 



أن ٌختار المعلم الظروف المناسبة لالختبار ، فال ٌختبر الطالب بعد  .6

 حفلة مدرسٌة ، أو مهرجان أو مناسبة معٌنة .

أن ٌشعر المعلم طالبه بالوقت المتبقً لالمتحان ، شرط إال ٌكثر من  .2

 ذلك وٌستحسن إال ٌزٌد عن مرة أو مرتٌن فً االختبار الواحد .

على المعلم أن ٌوزع الطالب الذي سٌدخلون االختبار فً األماكن  .6

 .المخصصة لهم

جابة عن أي سؤال ٌطرحه الطالب فٌما عدا أن ال ٌقوم المعلم باإل .0

 األسئلة المتعلقة باألخطاء المطبعٌة أو وضوح الخط .

على المعلم أن ٌطلب من الطالب توقٌع أسمائهم عند تسلٌم دفاتر  .12

 االمتحان للتأكد فٌما بعد إنهم أدوا االمتحان فً حٌنه .

 

 ثبمنب  : التجربت االستطالعيت واألسبسيت 
بعد اكتمال الصٌغة األولٌة لالختبار ٌقوم مصمم االختبار بإجراء  

تجربة استطالعٌة على عٌنه صغٌرة قد تكون صفا كامال تبعا لطبٌعة 

هو التعرف على مدى مالئمة   والغرض من هذه التجربةاالختبار . 

االختبار من حٌث وضوح العبارات والمدة الالزمة لإلجابة على االختبار 

دٌل فقرات االختبار فً ضوء التجربة االستطالعٌة ، وقد ٌحتاج ومن ثم تع

إلى أكثر من تجربة وكلما بذل مصمم االختبار عناٌة ودقة مالحظة خالل 

التجربة أو التجارب االستطالعٌة سهل علٌه بناء اختبار أكثر موضوعٌة 

 واقل اخطاءاً .



 إلىٌعمد المصمم  األولٌةواثر االنتهاء من التجربة االستطالعٌة  

المستهدفٌن فً البحث ، وال ٌوجد رقم نهائً  األفراداختٌار عٌنة اكبر من 

( شخص ، 122-42تتراوح بٌن ) إنٌمكن  أنها إالمحدد لحجم هذه العٌنة 

مجامٌع ٌمثلون عناصر العٌنة التجرٌبٌة  أو أفرادابحٌث تضم من بٌنها 

هذا التمثٌل ٌزٌد من صدق  التً ٌسعى الباحث لتصمٌم االختبار لها ومثل

 أهم.، وٌمكن تلخٌص  األخٌرةالفقرات وٌحسن من ثباته فً التجربة 

 التجربة االستطالعٌة كالتالً : إجراءالفوائد من 

االختبار من حٌث  تسبقالطلبة فً التعلٌمات التً  رأيالتعرف على  .1

كثرة التفاصٌل ومالئمة اللغة وكفاٌتها بحٌث ٌؤدي  أوالوضوح وقلة 

 . أخراستفسار  إلىٌحتاج  إنالطالب االختبار بدون 

الطلبة ومالحظاتهم على االختبار نفسه وغموض بعض  أسئلةتسجٌل  .2

 عدم وضوح الطباعة فً االختبار . أوالفقرات 

التعلٌمات وتوضٌح المطلوب تمهٌدا  إعطاءتسجٌل الوقت الذي ٌستغرقه  .3

 نسبة متوسطة للوقت المخصص للتعلٌمات . إلٌجاد

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

وقت مفتوح للجمٌع وقد  إعطاء أيدون استثناء  األسئلةعلى كل  لإلجابة

ٌكون من المناسب زمن خروج الطالب من الصف لغرض حساب الزمن 

 الذي ٌستغرقه االختبار .

االختبار وفقراته  وفً ضوء هذه التجربة االستطالعٌة تراجع تعلٌمات

خالل التجربة ، وتجري التعدٌالت المالئمة  المثبتةالمالحظات  أساسعلى 

من مؤشراته فً مراجعة  لإلفادة إحصائًتحلٌل  إجراءلها وٌفضل 

 الفقرات وتعدٌلها .



 أساسٌةالتعدٌالت المناسبة ٌجري لالختبار تجربة  إجراءوبعد           

( فرد ، 422قوامها حوالً ) األفرادمن  ٌطبق فٌها االختبار على عٌنه

االختبار له ، ومن خالل هذا  إعدادتحمل خصائص المجتمع المراد 

لفقرات االختبار ٌتم بموجبه اختٌار الفقرات  إحصائًالتطبٌق ٌجري تحلٌل 

استخراج  لنهائٌة لالختبار وفً المؤشرات اإلحصائٌةالصالحة للصٌغة ا

 فضال عن تمٌٌز الفقرات .سهولة وصعوبة فقرات االختبار 

 


