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   ادةأهداؾ الم

إلى تزوٌد الدارس بؤنواع االختبارات التحصٌلٌة  ادةالمهذه هدؾ ت

وصٌاؼة أهدافها وبنابها واستخداماتها وبدابلها ، كما ٌشمل تصحٌح 

بؤنواعها المختلفة وتحوٌلها وتفسٌرها ،  لدرجاتاالختبارات ووضع ا

وتقوٌمها مع عرض سرٌع ألهم مشكالت االختبارات التحصٌلٌة 
 .ومعالجتها 

 



(1 ) مفاهٌم أساسٌة فى القٌاس والتقوٌم النفسى والتربوى 

  (2 )االهداؾ التربوٌة 

(3 ) أهمٌتها  –تعرٌفها ـ أهدافها : االختبارات التحصٌلٌة 

(4 ) أسس بناء االختبارات التحصٌلٌة  . 

(5 ) أنواع االختبارات التحصٌلٌة  . 

(6 ) خطوات إعداد االختبارات التحصٌلٌة  . 

(7 )ٌةخصابص االختبارات التحصٌل . 

(8 )الوسابل الالاختبارٌة. 
 



 ًأسس ) االختبارات التحصٌلٌة المدرسٌة ( 2008)عبد الواحد الكبٌس

 ( .  بناء وتحلٌل أسبلتها 

 القٌاس والتقوٌم للطالب ( 2012)عبد الحسٌن رزوقً وٌاسٌن حمٌد

 .  الجامعً 

 القٌاس والتقوٌم التربوى فى العملٌة ( 2007)صالح الدٌن عالم

 .  التدرٌسٌة  

 القٌاس والتقوٌم فى العملٌة التدرٌسٌة ( 2004)أحمد عودة  . 

 



 

 

 شهد علم القٌاس والتقوٌم التربوى تؽٌرات جوهرٌة

فً مفاهٌمه ومبادبه األساسٌة ، وفً منهجٌاته وأسالٌبه 

فقد اهتم . وتقنٌاته خالل العقود القلٌلة الماضٌة 

الخبراء بابتكار طرق وأسالٌب ترشد وتوجه عملٌات 

وقد واكب ذلك تطورات . القٌاس والتقوٌم المعاصر 

وفى . ملحوظة فى أسس وبناء أدوات القٌاس المتنوعة 

طرق جمع وتحلٌل وتفسٌر البٌانات المستمدة من هذه 

 .   األدوات 
 



ما الفرق بٌن كل من التقوٌم والتقٌٌم والقٌاس واالختبارات ؟ 

  التقوٌـمEvaluation  ، عملٌة منهجٌة تتطلب جمـع بٌانات موضوعٌة

ومعلومات صادقـة ، باستخدام أدوات قٌاس متنوعة فى ضوء مجموعـة 
 من المستوٌات المتوقعة

 أو األهداؾ المحددة ، لؽرض التوصل إلى تقدٌرات كمٌة وأدلة كٌفٌة

ٌستند إلٌها فى إصدار أحكام  ، أو اتخاذ قرارات مناسبة تتعلق بالطالب 

وبعملٌة التعلٌم وذلك لتحسٌن نوعٌة األداء ، ورفع درجة الكفاءة ، بما 
 .ٌساعد فى تحقٌق هذه المستوٌات أو األهداؾ 



 

 التقٌٌمAssessment  عملٌة تجمٌع ووصؾ وتكمٌم المعلومات

 والبٌانات المتعلقة باألداء بقصد المساعدة فً اتخاذ قرار ما أو 

 جمع معلومات مساعدة فى اتخاذ قرارات  ، وٌجب أن ٌكون عملٌة
 نشطة ، ومستمرة ، وواقعٌة ، وذات فعالٌة ، 



 وتعد أكثر من مجرد تطبٌق اختبار وتقدٌر نتابجه ، . ولها ؼرض محدد

ارٌة تكون جزءاً متكامالً من عملٌة بعلى الرؼم من أن العملٌة االخت

التقٌٌم ، إذ أن بعض البٌانات التى ٌستند التقٌٌم تكون بٌانات اختبارٌه ، 

فالتقٌٌم . وكثٌر منها ٌحتمل أن ٌكون أشكال أخرى من المعلومات 

ٌتطلب العناٌة بتحلٌل المعلومات المستمدة من مختلؾ األسالٌب 

واألدوات ، وٌجب أن ٌسهم فى صنع قرارات وظٌفٌة مناسبة ، وتعتمد 

الطرق األفضل للتحلٌل والتفسٌر اعتماداً كبٌراً على الهدؾ أو الؽرض 
 .  من التقٌٌم  



القٌاس Measurement   
 ٌشٌر إلى الجوانب الكمٌة لوصؾ خصابص أو سمات فرد معٌن  . 
 تعٌٌن أعداد أو رموز رقمٌة لجوانب معٌنة من سمات األفراد وفقاً لقواعد

 .  محددة 
 لسمة أو خاصٌة معٌنة لدى ( تكون عادة درجات) إجراء لتعٌٌن أعداد

 .الفرد 
وصؾ كمً للسلوك 
 أكثر من مجرد العد أو التصنٌؾ ، حٌث إنه مقارنة شا ما بوحدة أو

من أجل تمثٌل مقدار المتؽٌر موضع . كمٌة معٌارٌة لهذا الشا نفسه 
 القٌاس 

ٌممصطلـح التكم Quantification  مـرادؾ للقٌـاس            (
    (.خصابص األشٌاء ، ولٌست األشٌاء ذاتها  متكمٌ



 وتوجد أربعة مستوٌات أساسٌة للقٌاس هى  : 

 

 أمثلة  التعرٌؾ المستوى

 الحالة االجتماعٌة – نوعال تصنٌفى اسمى 

  ترتٌب النجاح –ترتٌب الطالب  ترتٌب رتبى

ترتٌب وتساوى الوحدات    اصلًف
   والصفر فٌه افتراضً

 درجات االختبارات 

بٌانات فترٌة ووحدات  نسبى
 متساوٌة وصفر حقٌقى 

   درجة الحرارة –طول الفرد 



 االختباراتTests  

 مجموعة من المهام أو األسبلة تهدؾ للكشؾ عن أنماط سلوكٌة معٌنة

عندما تعرض فى ظروؾ مقننه ، وٌنتج عنها درجات تتمٌز بخصابص 

سٌكومترٌة مرجوة ، وهذه الدرجات تكون بمثابة ناتج العملٌة االختبارٌة 

 .  التى تعد جزءاً من عملٌة أكبر هى عملٌة التقوٌم أو التقٌٌم 

ًاداة القٌاس وهً اداة موضوعٌة لشرٌحة من السلوك الكل. 

 ًإجراء منظم لموازنة أداء الفرد بمستوى أداء محدد مسبقا  . 

 مهمة أو سلسلة من المهام تستخدم فى الحصول على مالحظات منظمة
 .  ٌفترض أنها تكون ممثلة لسمات أو خصابص تربوٌة أو نفسٌة 



 أدوات قٌاس ٌنبػ أن تصمم وتستخدم للؽرض أو األؼراض

التى أعدت من أجلها ، وذلك للحصول على درجات ٌمكن 

 .  تفسٌرها تفسٌراً له مؽزى فى ضوء إطار مرجعى مناسب 

 ما طبٌعة العالقة بٌن المصطلحات السابقة ؟ 

 

 

 

 

 

 القٌاس التقٌٌم التقوٌم

إصالح مواطن 

الضعؾ أو الحفاظ 

على نقاط القوة 

 وتدعٌمها 

  "عالج"

تقدٌر قٌمة األشٌاء 

وإصدار الحكم 

 علٌه 

 "تشخٌص" 

وضع الظواهر فى 

صورة كمٌة باستخدام 

االختبارات والمقاٌٌس 

النفسٌة والتربوٌة 
 "وصؾ كمً "



عالقة فى اتجاه واحد  ربعةالعالقة بٌن المصطلحات اال. 

 فٌساعد فى تحدٌد قٌمة لتقوٌمبمعنى أن القٌاس ٌصبح ضرورة ل ،
األشٌاء وإصدار الحكم علٌها بصورة دقٌقة ، وأن التقٌٌم ٌمثل خطوة 
أساسٌة وضرورٌة وسابقة على عملٌة التقوٌم ، فالتشخٌص البد وأن 

ٌسبق العالج ، بل أن دقة التشخٌص هى التى تحدد أفضل وسابل 
 .  وأسالٌب العالج 

 ً(تقٌٌم)ووصؾ نوعً ( قٌاس)فالتقوٌم ٌستند الى وصؾ كم 

 كل عملٌة تقوٌم تنطوى على عملٌتى قٌاس وتقٌٌم  . 

 كل عملٌة تقٌٌم ال تعتمد بالضرورة على عملٌة قٌاس. 

 أى . عملٌتى القٌاس والتقٌٌم ال تؽنٌان عن عملٌة التقوٌم 

 ( عالج)تقوٌم ( إصدار حكم) تقٌٌم ( اختبار) قٌاس 
 



 مثال  : 

 (  مقبول )تم تحوٌل الدرجة إلى تقدٌر ( قٌاس ( ) 60)حصل طالب على

 (  تقوٌم )تم إخضاع الطالب لبرنامج عالجى ( تقٌٌم )

 أن عملٌة التقٌٌم هى التى تعطى المعنى لنتابج عملٌة القٌاس وال ٌجب

الوقوؾ فى العملٌة التعلٌمٌة فقط عند التقٌٌم بل ٌجب تعدى ذلك إلى 

تحلٌل أسباب التفوق أو التؤخر وتحدٌد نقاط القوة والضعؾ تمهٌداً التخاذ 
 القرارات المناسبة لإلصالح والعالج 



 ما المقصود بالتحصٌلAchievement ؟ 

 ٌعد من المفاهٌم التً تنال اهتماماً كبٌراً فً المإسسات التربوٌة ، ومع
هذا فؤنه ال ٌوجد تعرٌؾ محدد لمفهوم التحصٌل فى مراجع علم النفس 

ٌٌؽلؾ ضمن مفاهٌم مثل  مفهوم الذات األكادٌمى ، : التربوي ، وإنما 
بل أن بعض قوامٌس . مستوى األداء الدراسى ، معدل األداء األكادٌمى 

وإذا وجد هذا المفهوم فى أحد القوامٌس . التربٌة لم تشر إلى هذا المفهوم 
فإنه ٌعرؾ بؤنه اإلنجاز ، أو كفاءة األداء فى مهارة معٌنة أو مجموعة 

من المعارؾ ، أو أنه المعرفة المكتسبة أو المهارة النامٌة فى المجاالت 
 الدراسٌة المختلفة ،  



وتتمثل فً درجات االختبارات ، أو العالمات التى ٌضعها المعلم لطالبه ، 

وعلى الرؼم من تقادم هذه التعرٌفات ، إال أنه بعضها ٌشٌر . أو كلٌهما 

 .  إلى فكرة أن التحصٌل  ٌتطلب أداًء أو إظهاراً 

 التحصٌل: 

 نتاج للتعلم ومإشر محسوس لوجوده فى الوقت نفسه. 

 ارتبط ارتباطاً مباشراً باألداء الدراسى للطالب حٌث ٌستخدم لإلشارة

 .  إلى المدى الذى فٌه األهداؾ التعلٌمٌة لدى الطالب 

 



 ما المقصود باالختبارات التحصٌلٌة ؟ 
 بما أن أهداؾ التربٌة فً اى مجتمع هو محاولة إكساب الطلبة أكبر قدر

ولمعرفة مدى تحقق هذا الهدؾ من عدمه . ممكن من مهارات معٌنة 
كان البد من اللجوء إلى وسابل تبٌن لنا حجم ما استوعبه أو حصله كل 
طالب من هذه المهارات والمعارؾ فكان ذلك سبباً فً ظهور اختبارات 

 .  سمٌت باختبارات التحصٌل الدراسً 
 أحد األسالٌب الممكن توظٌفها لقٌاس التحصٌل الدراسى إال أنها لٌست

األسلوب الوحٌد بل ٌوجد أسالٌب أخرى لتقٌٌم عملٌة التحصٌل إال أنها 
   .تعتبر األكثر انتشاراً فى المجال التربوى والتعلٌمى 



 االختبار الذى ٌقٌس درجة التعلم والنجاح واإلنجاز فى موضوع من

 .  المواضٌع 

 اختبار ٌقاس به مدى تحصٌل الفرد لشا من األشٌاء أو إكسابه لمعرفة

محددة أو مهارات معٌنة وفى الؽالب تتم هذه األشٌاء نتٌجة تعلٌم أو 
 .  تدرٌب مخطط منظم 

 اختبار صمم ووضع خصٌصاً لقٌاس التعلم المدرسً أو التعلم النظامى

 .والرسمً 

 ًاختبار صمم بقصد قٌاس إلمام الطالب فى معرفة محددة أو براعته ف

 .مهارات معٌنة 

 مقاٌٌس للكشؾ عن أثر تعلم أو تدرٌب خاص  . 



 ٌطلق هذا المصطلح علً كل صور وأنواع االختبارات التى ٌقوم المعلم

 بإعدادها من واقع المواد التحصٌلٌة التً درسها الطالب بالفعل

 أداة تستخدم لتحدٌد مستوى كسب المتعلم لمعلومات ومهارات فً مادة

دراسٌة كان قد تم تعلمها مسبقاً بصفة رسمٌة ، من خالل إجاباته على 

 .  عٌنة من األسبلة التى تمثل محتوى المادة الدراسٌة 

 وسٌلة من وسابل القٌاس التً تستخدم لتدل على معرفة مستوي الطالب

فً مقرر بعٌنه ، أو فً مجموعة من المقررات الدراسٌة ، وهً قدٌمة 

قدم تحصٌل المعارؾ ، والعلوم المختلفة ، حٌث ارتبطت دوماً بالتعلٌم 
 وبمعرفه نتابجه  



 نالحظ من التعرٌفات السابقة الجوانب المتعددة التى وردت فى هذه
التعرٌفات ذلك أن قٌاس المعلومة لوحدها لٌست كافٌة للتعبٌر عن 
التحصٌل بل إن اكتساب المهارات ، االتجاهات ، طرٌقة التفكٌر 

والتؽٌرات التً تحصل له ، والسلوك الناتج كل هذه تعتبر من المجاالت 
 :  والعناصر التً ٌجب أن ٌتناولها االختبار التحصٌلً ، ولكن 

 هل ٌمكن قٌاس كل ما ٌحصله الطالب من العملٌة التعلٌمٌة؟ 

 هل كل ما ٌحصله الطالب هو نتاج العملٌة التعلٌمٌة لوحدها؟ 

 إن االختبارات التحصٌلٌة تركز فً األساس علً قٌاس نتابج وآثار
 العملٌة التعلٌمٌة إال أن هذه اآلثار لٌست كلها



قابلة للقٌاس بالصورة الواضحة لمعنً القٌاس كما أن هذه اآلثار قد ال 
تظهر بصورة مباشرة بعد العملٌة التعلٌمٌة لوحدة دراسٌة أو موضوع 
دراسً بل إن التحصٌل قد ٌكون نتٌجة عملٌة تراكمٌة قد ال تظهر إال 
فً وقت متؤخر وبعد فترة طوٌلة من تعلم موضوع من المواضٌع ذلك 
أن الموضوع قد ال ٌكون كاؾ لوحده إلحداث التؽٌرات وتحقٌق مفهوم 

التحصٌل فاألمر ٌتطلب مجموعة مواضٌع تتضافر فٌما بٌنها لتحدث 
 .  عملٌة التحصٌل 

التحصٌل ال ٌمكن رده إلى المدرسة وحدها ومن ثم فإن عملٌة قٌاسه       
 .  ٌصعب إرجاعها إلى الجهود التى تبذل فً المدرسة فقط 



ولكى تكون نتابج االختبارات التحصٌلٌة متسقة وصادقة وؼٌر متحٌزة البد 

 :  بعض االفتراضات  ىمن أن ٌرتكز قٌاس التحصٌل عل

أن ٌقٌس االختبار نطاقاً سلوكٌاً ٌمكن تحدٌده بدقة بمعنى توفر أهداؾ ( 1)

 .  تربوٌة تصاغ فً صورة سلوكٌة 

 .  أن ٌقٌس االختبار األهداؾ المتعلقة بالمادة الدراسٌة ( 2)

أن تتاح لجمٌع الطالب فرص تعلم المجال الذي ٌقٌس االختبار خاصة ( 3)
 .  عند استخدام االختبارات المقننة 



 تهدؾ االختبارات التحصٌلٌة إلى تحقٌق مجموعة من األمور لعل أهمها
 :  ، ما ٌلً 

(1 ) ًقٌاس مستوى التحصٌل الدراس  . 

(2 ) تصنٌؾ المتعلمٌن فً مجموعات. 

(3 ) النقل من صؾ آلخر ومنح الشهادات  . 

(4 ) التعرؾ على الفروق الفردٌة  . 

(5 ) تشخٌص جوانب القوة والضعؾ  . 

(6 ) القبول والتنبإ باألداء فً المستقبل  . 

(7 ) تطوٌر وتحسٌن نوعٌة التعلم والتعلٌم  . 

(8 ) التخطٌط والتوجٌه واإلرشاد  . 



علً الرؼم من أن بعض التربوٌٌن ٌهاجم بشدة االختبارات التحصٌلٌة 
 :  وٌطالب بإلؽابها ، وحجتهم فً ذلك ما ٌلً 

(1 ) ًنتٌجة العتماد النتابج النهابٌة فً قٌسا مستوٌات الطالب عل
االختبارات كوسٌلة وحٌدة ، فإن جزءا كبٌراً من جهد الطالب ، ووقتهم 
ٌنصرؾ فً االستعداد لهذه االختبارات بصرؾ النظر عن أي استفادة 

 .  أخري فً عملٌة التعلم 

(2 ) ٌعتمد الطالب لنجاحهم فى االختبارات علً الحفظ ، واالستظهار
اللذٌن قد ٌصاحبهما الفهم ، وقد ٌجانبهما ، والهدؾ من ذلك معرفة تامة 
بكل المقررات المطلوبة بحٌث ٌتمكنوا من اإلجابة علً األسبلة ، وبعد 

 ذلك ال ٌهم أن تحتفظ



 .  الذاكرة بتلك المعلومات ، أو تذهب أدراج الرٌاح 

(3 ) ، انتشار ظاهرة كتب تبسٌط المواد الدراسٌة ، والملخصات
 .  والمذكرات ، وما إلى ذلك علً الرؼم من السلبٌات الناجمة عنها 

(4 ) أصبحت الدراسة وسٌلة لتؤدٌة االختبارات ، وأصبح االختبار وسٌلة
النتقال الطالب من مرحلة ألخرى ، وعلٌه فقد ضاعت القٌم التربوٌة 

 .  لكل ما ٌدرس فً االنشؽال باالختبارات 

(5 ) الؽش ، : انتشار بعض الظواهر ؼٌر المرؼوبة بٌن الطالب
 ...  والدروس الخصوصٌة ، والتوتر والقلق النفسً 



(6 ) ًإن االختبارات كوسٌلة للقٌاس ال تبٌن مقدار جودة الكتاب المدرس

 .  أو مناسبة طرق التدرٌس أو المنهج بالنسبة للطالب والمجتمع 

(7 ) لعامل الصدفة فً اجتٌاز االختبار والحصول علً درجة مرتفعه

 .  دور هام مع إهمال مٌول واستعدادات وقدرات الطالب 

(8 ) إنفاق الكثٌر من الوقت والجهد والمال علً االختبارات 

   



 إال أن الؽالبٌة العظمً من التربوٌٌن ٌري أن االختبارات التحصٌلٌة لها

 :أهمٌة كبٌرة ٌمكن أن تتمثل فً األمور اآلتٌة 

(1 ) وسٌلة موضوعٌة لتحدٌد الفروق الفردٌة بٌن الطالب. 

(2 ) تمكننا من معرفة المقدرة التحصٌلٌة الحالٌة للتلمٌذ. 

(3 ) تعمل علً استثارة الطالب وخلق روح المنافسة  . 

(4 ) تساعد إدارة المدرسة فً توزٌع الطالب وفقاً لقدراتهم التحصٌلٌة  . 

(5 ) تساعد المعلمٌن فً معرفة مدي فهم الطالب للمادة ز 

(6 ) وسٌلة جٌدة من وسابل تقوٌم المعلم والتلمٌذ  . 



(7 ) تساعد فً تقوٌم األداء المدرسً ككل  . 

(8 ) وسٌلة جٌدة لتوحٌد المعاٌٌر بٌن المعلمٌن فً تقوٌم الطالب ، مما

 .  تمنعهم من التحٌز فً إعطاء الدرجات 

(9 ) تساعد فً توجٌه الطالب نحو نوع الدراسة أو التخصص. 

(10 ) تساعد فً تشخٌص ما ٌواجه الطالب من صعوبات 

(11 ) تزود أولٌاء األمور والقابمٌن علً العملٌة التربوٌة ككل بمستوى

 .  أداء الطالب 

 



 االختبارات التحصٌلٌة كؽٌرها من االختبارات البد لها من أسس تحكمها
وتوجهها فً جمٌع المراحل بدءاً من بنابها ومروراً بعملٌة تطبٌقها ومن 

 :  ثم انتهاء بعملٌة تفسٌر نتابجها وتحلٌلها لعل من أهمها ما ٌلً 

(1 ) الفحص الدقٌق والمنظم للمادة العلمٌة لتحلٌل محتوي المادة  . 

(2 ) معرفة أساسٌات المادة والمواد ذات العالقة بها الالزمة للفهم  . 

(3 ) تحدٌد األهداؾ التعلٌمٌة للمادة تحدٌداً دقٌقاً لتؽطٌتها عند وضع
 .  االختبار 



(4 ) تحدٌد الوزن النسبً لكل هدؾ من األهداؾ التعلٌمٌة  . 

(5 ) ترجمة األهداؾ التعلٌمٌة إلً أهداؾ عملٌة إجرابٌة  . 

(6 ) ًإن االختبارات التحصٌلٌة تإثر فٌها نظرٌتان أساسٌتان األولً ه
النظرٌة التقلٌدٌة وتقوم علً أساس أن األسبلة والبنود المتضمنة فً 

االختبار البد من أن تكون جزءاً من مجال كبٌر من البنود وهذا ٌتطلب 
التماثل التام بٌن األسبلة والبرنامج الدراسً ، بمعنً أن المعلومات 

.  المطلوبة لإلجابة علً سإال من األسبلة البد من أن تتوفر فً البرنامج 
والثانٌة هى نظرٌة السمات الكامنة فاالختبارات النفسٌة والتربوٌة بعامة 

تفترض أن هناك سمات أو خصابص معٌنة ٌشترك فٌها جمٌع األفراد 
، وهذا ما ٌبرر  ولكنهم ٌختلفون فى االستجابة على مفردات االختبار

 .  تسمٌتها بالسمات الكامنة 



فالسمة التى تكمن وراء استجابة الفرد على مفردات اختبار لفظى تختلؾ 
عن السمة التى تكمن وراء استجابته على مفردات اختبار مكانى أو 

عددى ، ولكن ٌمكن أن تكمن سمة واحدة وراء استجابته على مفردات 
لذلك فإن الهدؾ األساسى  0اختبارٌن مختلفٌن متعلقٌن بنفس المحتوى 

لكل من النماذج الكالسٌكٌة ونماذج السمات الكامنة هو تحدٌد العالقة بٌن 
استجابات األفراد على اختبار معٌن والسمة الكامنة وراء هذه 

االستجابات ، واألمر األكثر أهمٌة فى القٌاس النفسى والتربوى بعامة 
هو تحدٌد مقدار السمات الكامنة وراء أداء األفراد على االختبارات 

المختلفة واالستفادة منها فى تفسٌر النتابج والتنبإ بسلوكهم فى مواقؾ 
معٌنة بشؤنهم فى ضوء هذا التقدٌر الكمً  مماثلة ، واتخاذ قرارات

 .  للسمات 



ونظراً العتماد نظرٌة السمات الكامنة على فرضٌة أساسٌة مإداها أن 

القٌمة االحتمالٌة الستجابة فرد لمفردة اختبارٌه تكون دالة لكل القدرة 

التى ٌفترض أن االختبار ٌقٌسها لدى الفرد ، وخصابص المفردة التى 

ٌحاول اإلجابة عنها ، فإن ذلك ٌتطلب الحصول على معلومات من 

أحدهما ٌتعلق بالفرد ، واآلخر ٌتعلق بالمفردة االختبارٌة : مصدرٌن 

وعادة نحتاج إلى قٌمة عددٌة واحدة تتعلق بالفرد ، وهى بارامتر القدرة 
، وقٌمة عددٌة أو أكثر تتعلق  Ability Parameterالمقاسة لدى الفرد 

 Item( بارامتر أو بارامترات المفردة )بالمفردة االختبارٌة 
Parameters 



 تتنوع االختبارات التحصٌلٌة بحسب استخداماتها ، وعامة ٌمكن

القول أن االختبارات التحصٌلٌة ٌتم تصنٌفها تبعاً لواحد أو أكثر من 

 :  األسس التالٌة 

 

 

 

 

 

 األنواع األساس

 اختبارات ؼٌر مقننة  –اختبارات مقننة  الجهة  –درجة التقنٌن 

نوع البنود وطرٌقة 
 اإلجابة

مقالٌة أو  -عملٌة أو أدابٌة  -شفوٌة 
) موضوعٌة  –مفتوحة أو ذات إجابة حرة 

إعادة  –صواب وخطؤ  –اختٌار من متعدد 

 (  إكمال –مزاوجة  –ترتٌب 

 المعٌار –المحك  مرجعٌة االختبار 



 وٌصنؾ البعض االختبارات التحصٌلٌة وفقاً لإلجابة علً النحو التالى  : 

اختٌار إجابة صحٌحة     إجابات حرة       نتاجات   أداءات 

 وفقاً لمدى حرٌة الطالب فً التعبٌر عن نفسه فً اإلجابة  : 

أقل ما ٌمكن                                    أكبر ما ٌمكن 

 محددة البنٌة              مقٌدة                     حرة 

    اختٌار من متعدد          إكمال                  مقال قصٌر 

  صواب وخطؤ            إجابة قصٌرة           مقال مفتوح 

 مزاوجة 

 



 هى اختبارات لها طرٌقة خاصة فً إعدادها وتصحٌحها تم تطبٌق علٌها
طرق إحصابٌة دقٌقة بعد تجرٌبها على نطاق واسع ، فتوافرت فٌها الدقة 

فً اختبار عناصرها ، وتدرجت تلك العناصر فً صعوبتها ، أو فً 
تعقٌدها وأصبحت صادقة وصالحة بقدر كبٌر فً قٌاس ما هو مطلوب 

 .منها قٌاسه 

 معظم اختبارات التحصٌل المقننة من النوع الموضوعً الذي ٌتضمن
وهى أما لسنة دراسٌة .عدد كبٌر من األسبلة ذات اإلجابات القصٌرة 

 .  واحدة أو عدة سنوات دراسٌة 
  تفسح المجال لمتابعة نمو الطالب وتطور تحصٌلهم الدراسى 



 إعداد ) وٌمكن المقارنــة بٌن االختبارات التحصٌلٌة المقننة والعادٌة

 ( :  المعلمٌن 

 االختبارات التحصٌلٌة المقننة  االختبارات التحصٌلٌة العادٌة 

الهدف ٌضعه المعلم ومحدد بحاجات وخصائص 
 الطالب 

 الهدف عام ٌشمل حاجات وخصائص طالب

 ٌمثل كل أجزاء المقرر الدراسً جزء من المقرر الدراسً

ال ٌطرأ علً األسئلة أى تغٌٌر عند وصولها  تخضع األسئلة للحذف واإلضافة والتعدٌل
 للشكل النهائً 

التعلٌمات ٌضعها المعلم وموحدة لجمٌع الطالب 
 وممكن تعدٌلها بما ٌتناسب وظروف الموقف

التعلٌمات ٌضعها الناشر فً كراسة التعلٌمات 
 وٌجب إتباعها بدقة 

المعلم ٌحدد قواعد وطرق التصحٌح وتكون قابلة 
 للتغٌٌر والتعدٌل 

ٌحدد الناشر قواعد وإجراءات التصحٌح وٌجب 
 االلتزام بها كما وردت فى االختبار 

ال توجد معاٌٌر فالمعلم بإمكانه استخراج معاٌٌر 
 للفصل 

تتضمن معاٌر مالزمة لالختبار لمقارنة أداء 
 الطالب حسب األعمار أو الفرق الدراسٌة 

ال تتوفر معلومات حول خصائص االختبار من 
 ...حٌث الصدق والثبات 

 توجد معلومات حول خصائص االختبار 



 تعد هذه االختبارات من أقدم أنواع االختبارات التى استخدمت فً تقوٌم

النواتج المعرفٌة ، حٌث ٌقوم المعلم بإلقاء بعض األسبلة الشفهٌة على 

التالمٌذ وٌطلب منهم اإلجابة عنها بصورة شفهٌة لمعرفة مدى فهم 

المتعلم للمادة الدراسٌة ومدى قدرته على التعبٌر عن نفسه ، وهى 

ضرورٌة فً بعض المواقؾ التعلٌمٌة ، وقٌاس مدى تحقق بعض 

مثل القراءة الجهرٌة ، وإلقاء : األهداؾ التربوٌة فً بعض المجاالت 

الشعر ، ومناقشة البحوث والتقارٌر واألنشطة التً ٌكلؾ الطالب 
 .  بإعدادها 



 إٌجابٌاتها  : 

(1 ) تساعد فى مالحظة ردود أفعال متنوعة للطالب ألسبلة تتناول

 .  مثٌرات مختلفة 

(2 ) تجعل عملٌة التقوٌم مستمرة  . 

(3 ) تقدم تؽذٌة راجعة فورٌة  . 

(4 ) ًتعد أسلوب تقوٌم تشخٌص  . 

(5 ) تساعد على التمٌٌز بٌن المستوٌات المتقاربة  . 

(6 ) تساعد فً إصدار حكم حول القدرة على المناقشة والحوار وسرعة

 .  التفكٌر والفهم 

(7 ) تتسم بالمرونة فً معاٌنة نطاق متسع من السلوك  . 



 وعلى الرؼم من الممٌزات السابقة ، إال أنه ٌعاب علٌها  : 

(1 ) تستؽرق وقتاً طوٌالً فً إجرابها. 

(2 ) تباٌن صعوبة األسبلة التً توجه للطالب المختلفٌن إلى جانب

 .  صعوبة التحقق من تكافإها 

(3) عدم اتساق التقدٌرات لصعوبة تحدٌد محكات متقاربة ٌستند إلٌها

 .  المعلم فً حكمه على إجابات الطالب 

(4 ) نظرة المعلم الذاتٌة لكل طالب ، وانعكاس ذلك علً تقدٌراته  . 

(5 ) عدم شمولٌة األسبلة فً تؽطٌة المنهج  . 

(6 )تتؤثر ببعض العوامل النفسٌة للطالب مثل الخوؾ والقلق. 



 مقترحات لتحسٌن االختبارات الشفوٌة  : 

(1 ) ، اإلعداد المسبق لمخطط تفصٌلً للمادة المراد االختبار فٌها

 .  وتحدٌد العدد المناسب من األسبلة 

(2 )تحدٌد كٌفٌة تقدٌر الدرجات واألوزان لمختلؾ عناصر اإلجابات 

(3 ) صٌاؼة األسبلة بطرٌقة تسمح بمعرفة ما ٌهدؾ إلٌه كل سإال بٌسر

 .  وسهولة 

(4 ) استخدام كل من األسبلة العامة والنوعٌة بترتٌب منطقى 

(5 ) استخدام هذا النوع من االختبارات فً األؼراض المناسبة لها
 .  واألهداؾ التعلٌمٌة المراد قٌاسها 



(6 ) تدوٌن المالحظات أو التقدٌرات عن أداء الطالب أثناء إجراء

 .االختبار أو عقب االنتهاء منه مباشرة 

(7 ) إتاحة وقت كاؾ للطالب لكً ٌستطٌع التفكٌر فً إجابة األسبلة  . 

(8 ) عدم الجدال مع الطالب أثناء االختبار ، وإتاحة الفرصة له لكى

 .  ٌظهر معرفته أو مهارته 

(9 ) ، ًالحكم علً إجابة الطالب استناداً إلً األداء المحدد تحدٌداً دقٌقا
 .  ولٌس إلً مظهره وسماته أو االنطباع العام عنه 



 ٌستخدم هذا النوع من االختبارات لقٌاس مخرجات التعلم المرتبطة

 وتقوم علً قٌاس األداء العملى . بالمهارات العملٌة 

 ٌقع هذا النوع من االختبارات موقعاً وسطاً بٌن االختبارات التحرٌرٌة

 .  ومواقؾ الحٌاة الطبٌعٌة 

 مواقؾ تحاكً مواقؾ الحٌاة الحقٌقٌة وٌكون الهدؾ منها معرفة قدرة

الطالب علً األداء الصحٌح فً هذا الموقؾ المقرب من الحٌاة الفعلٌة 

 .ومدى قدرته علً استخدام المعلومات التً تعلمها 



 اختبارات التعرؾ  –( تصمٌم خرٌطة ) اختبارات الورقة والقلم : منها

أداء ) اختبارات المحاكاة  –( التعرؾ علً عٌنات مختلفة من الصخور)

 ( موقؾ حقٌقً فعلى

 إٌجابٌاتها  : 

(1 ) ًتستخدم لقٌاس قدرة الطالب علً توظٌؾ مهاراتهم وقدراتهم ف

 .  مواقؾ الحٌاة الحقٌقٌة 

(2 ) تعطً دلٌالً للصدق ال ٌتوفر فً االختبارات األخري  . 

(3 ) ًتناسب قٌاس األهداؾ التعلٌمٌة ذات العالقة بالمجال النفس
 .  الحركً 



 سلبٌاتها  : 

(1 ) ًصعبة اإلعداد وتحتاج وقتاً طوٌال 

(2 ) ًتعطً ثباتاً منخفضا  . 

(3 ) ًالتطبٌق فردٌا  . 

(4 ) تتؤثر بذاتٌة المقوم وتقلل من الموضوعٌة  . 

 مقترحات  : 

(1 ) العمل علً جعل المواقؾ كما هً فً واقع الحٌاة الفعلٌة 

(2 ) وضوح التعلٌمات من حٌث معرفة االستجابة المطلوبة والوقت

 . المحدد واألنشطة المطلوبة 

(3 ) التدرٌب الجٌد علً تصحٌح هذا النوع من االختبارات 

(4 ) إعداد المثٌرات أو الفقرات للسلوك المراد قٌاسه  . 



 تعد االختبارات المقالٌةEssay  من أقدم وأكثر أنواع االختبارات
شٌوعاً واستعماالً فً مإسساتنا التعلٌمٌة وفً مختلؾ المراحل الدراسٌة 

  . 

 سمٌت بهذا االسم للشبه الكبٌر بٌنها وبٌن كتابة المقاالت والتقارٌر. 

 فٌها نوع من الحرٌة وخاصة بموقؾ ٌمثل مشكلة ما ، وهً تتؤلؾ من
 .  مجموعة من األسبلة التً تتطلب من الطالب إجابات مطولة نوع ما 

 تبدأ بكلمات مثل اشرح ، ناقش ، اذكر ، اكتب ، وضح... 

 انتقاء –التعبٌر الكتابً : من أهم القدرات التً تقٌسها 



 القدرة علً  –القدرة علً االبتكار  –المعلومات وتنظٌمها والربط بٌنها

 .التفكٌر الناقد والتقوٌم 

 أنواعها  : 

 ًتختلؾ أنواع أسبلة المقال باختالؾ درجة الحرٌة المتاحة للطالب ف

فقد ٌطلب منه إعطاء إجابة قصٌرة ، أو قد تترك . إجابته علً السإال 

 له الحرٌة الكاملة فً اإلجابة 

(أ ) أسبلة اإلجابة القصٌرة أو المقٌدة  : 

 ، توضع حدود وقٌود علً اإلجابة المطلوبة من حٌث المادة أو المساحة

 :  ومن أمثلة ذلك . أو تحدٌد نقاط معٌنة 

 ًاذكر المقصود من كل مما ٌؤت  : 



 اذكر خطوات  : 

 عدد أسباب  : 

 ًعلل لما ٌؤت: 

(ب ) أسبلة اإلجابات الحرة  : 

 وفٌها ٌترك للطالب الحرٌة الكاملة لتحدٌد مدى إجابته وشمولها ، وقد
ٌترك الحرٌة فً التعبٌر فً سإال معٌن ، فً حٌن ٌقٌد بعدد من 

وتظهر القدرة على التحلٌل . الصفحات أو وقت محدد فً سإال آخر 
 .  والترتٌب والتنظٌم والربط بٌن األفكار واالبتكار 

 اشرح  –لخص  –تكلم باختصار  –اقترح  –ناقش : ومن أمثلتها
  ............. 



 إٌجابٌاتها  : 

(1 ) ًإعدادها بسهولة وفً زمن قصٌر نسبٌا 

(2 ) ًعدم تؤثرها بعامل التخمٌن العشواب  . 

(3 ) ٌمكن أن تقٌس مستوٌات علٌا كالتطبٌق والتحلٌل والتركٌب والتقوٌم

  . 

(4 ) ترك الحرٌة فً اإلجابة علً األسبلة تساعد علً اإلبداع واالبتكار

 .  والجدة فً اإلجابة 

(5 )تساعد فً التوصل إلً فهم عامل وشامل للمقرر   . 

(6 ) تتناسب وطبٌعة الكثٌر من المقررات الدراسٌة  . 



 سلبٌاتها  : 

(1 ) تتؤثر بذاتٌة المصحح  . 

(2 ) تستؽرق وقتاً وجهداً كبٌرٌن فً عملٌة التصحٌح  . 

(3 ) ال تؽطً جمٌع المقرر لقلة عدد األسبلة  . 

(4 ) تتؤثر بالقدرة الكتابٌة والتعبٌرٌة للطالب  . 

(5 ) عدم مراعاة الفروق الفردٌة بٌن الطالب  . 

(6 ) ؼموض وعمومٌة بعض األسبلة ٌجعلها قابلة للتفسٌرات المختلفة
 .  من الطالب 

(7 ) تجعل اهتمام الطالب ٌتركز فً الحفظ واالستظهار. 

(8 )تحقق درجات منخفضة من الثبات  . 



 مقترحات  : 

(1 ) وضع إجابة نموذجٌة لكل سإال ، وتوزٌع الدرجات فً ضوء
 .  تقسٌم هذه اإلجابة علً النقاط التً ٌشملها السإال 

(2 ) تجنب وضع أسبلة اختٌارٌة ، حتى ٌجٌب الجمٌع علً األسبلة
 .  وٌمكن المقارنة بٌنهم 

(3 ) التنوٌع فً األسبلة بحٌث تقٌس قدرة الطالب فً المستوٌات
 .  المعرفٌة المختلفة 

(4 ) إخفاء أسماء الطالب عند تقدٌر اإلجابات للتقلٌل من الذاتٌة  . 

(5 ) مناسبة الوقت المتاح لإلجابة لما هو مطلوب فً أسبلة االختبار  . 



(6 ) ٌجب أن تكون األسبلة واضحة ومحددة ال ٌوجد بها ؼموض  . 

(7 ) ًٌجب أن تكون األسبلة شاملة نسبٌاً للمقرر الدراس  . 

(8 ) ٌجب ربط األسبلة بالمخرجات التعلٌمٌة المراد قٌاسها  . 

(9 ) أن ٌقدر كل سإال مقدران علً األقل مما ٌزٌد من دقة تقدٌر
 .  الدرجة وٌرفع ثبات التصحٌح 

(10 ) ٌنبؽً استخدام أسبلة تتناول أفكار وقضاٌا تتمٌز بالجدة والحداثة  . 

(11 ) ٌنبؽً تحدٌد كٌفٌة التعامل مع العوامل ؼٌر الموابمة لألهداؾ
 ............ومنها الخط وبنٌة الجمل والدقة 



 ظهر هذا النوع من االختبارات للتؽلب علً عٌوب االختبارات المقالٌة  . 

 أنواعها  : 

(1 ) االختٌار من متعددMultiple - Choice 

 ٌعد هذا النوع أكثر األنواع مرونة ، حٌث ٌمكن أن ٌستخدم فى تقوٌم
 .  تحقق أهداؾ تعلٌمٌة من مستوٌات معرفٌة مختلفة 

 تفٌد فً التؽلب علً مشكلة تصحٌح إجابات عدد كبٌر من الطالب  . 

 ٌناسب بدرجة أفضل برامج التقوٌم متسع النطاق  . 



 ٌتكون السإال فً هذا النوع من األسبلة من مشكلة ربٌسة تسمً الجذر
تتبعها قابمة من اإلجابات المحتملة ، وتسمً  Stemأو العبارة التقدٌمٌة 

المرادفات أو البدابل أو االختٌارات وتشتمل علً إجابة واحدة صحٌحة 
 Distractorsأو أفضل إجابة ، أما بقٌة البدابل فإنها تسمى المشتتات 

 .  ووظٌفة هذه المشتتات تقدٌم إجابات أو حلول تبدو مقبولة ظاهرٌاً 

 وتوجد أنواع متعددة من مفردات االختٌار من متعدد منها  : 

(أ ) وفٌها ٌتكون رأس السإال من عبارة أو جملة : اختٌار أفضل إجابة
متبوعة بعدد من المرادفات الصحٌحة ، أو المتدرجة فً صحتها ، 

 .وعلً الطالب اختٌار األكثر صحة 



(ب ) تحتوى البدابل بدٌل واحد فقط صحٌح : اختٌار اإلجابة الصحٌحة

 .  والبقٌة ؼٌر صحٌحة وٌطلب من الطالب اختٌار اإلجابة الصحٌحة 

(ج ) تحتوى البدابل بدٌلٌن أو أكثر صحٌحة وعلى : االستجابات المتعددة

 .  الطالب أن ٌحددها كلها ال بعضها حتً ٌحصل علً الدرجة 

(د ) تحتوى البدابل بدٌل واحد خطؤ وعلى : اختٌار اإلجابة الخاطبة

 .  الطالب أن ٌحددها من بٌن بدابل السإال 



 إٌجابٌاتها  : 

(1 ) أقل تؤثر بعامل التخمٌن من األنواع األخرى  . 

(2 ) ًأكثر ثباتا. 

(3 ) موضوعٌة التصحٌح. 

(4 ) تمثٌل جٌد للمحتوى وأهداؾ المقرر  . 

(5 ) إمكانٌة قٌاس مستوٌات عقلٌة متعددة  . 

 سلبٌاتها  : 

(1 ) صعوبة اإلعداد  . 

(2 ) تكالٌؾ مرتفعة من حٌث الطباعة  . 

(3 ) تركز فً معظمها علً تذكر الحقابق والمعلومات    . 



 مقترحات  : 

(1 ) ًالعناٌة باختٌار المحتوي المراد تفسٌره بحٌث ٌكون مهماً وممثال
 .  لألهداؾ أو المستوٌات المتوقعة 

(2 ) ٌجب أن تكون المادة المعروضة فً العبارة التقدٌمٌة مختصرة
 .  وتتمٌز بالجدة والحداثة وفً مستوي الطالب وقدراتهم 

(3 ) ًأن تكون االستجابة الصحٌحة أكثر اإلجابات صوابا 

(4 ) أن تكون كل البدابل فً محتواها مرتبطة بمجال المشكلة 

(5 ) أال تكون اإلجابة الصحٌحة أطول بشكل مستمر من البدابل الخاطبة
  . 



(6 ) أن تكون البدابل من أربع إلى خمس بدابل حتى تقل فرصة التخمٌن

. 

(7 ) ، أال ٌكون ترتٌب اإلجابة الصحٌحة واحد فً جمٌع األسبلة

 .فاألفضل توزٌعها بطرٌقة عشوابٌة 

(8 ) عدم وجود إشارات تدل علً اإلجابة الصحٌحة  . 

(9 ) عدم استخدام صٌؽة النفً فً األسبلة كلما أمكن ألن ذلك ٌفقد

 .  السإال قٌمته 

(10 )صٌاؼة البدابل بصورة متكافبة فً الطول قدر اإلمكان 

(11 ) تجنب استخدام بدابل مثل لٌست واحدة مما سبق ، جمٌع ما سبق  .
  ............... 



(2 ) الصواب والخطؤTrue – False Items   

 ٌعد هذا النوع من األسبلة أكثر األنواع شٌوعاً ، حٌث ٌمكن للمعلم

باستخدامه الحصول علً أكبر قدر من المعلومات عن طالبه فً وقت 

 .  قصٌر 

 جمل قابلة ألن تكون صحٌحة أو خاطبة وعلً الطالب أن ٌحدد فٌما إذا

 .  كانت صحٌحة أو خاطبة 

 ومنها  : 

(أ ) وفٌها ٌطلب من الطالب وضع عالمة صح أمام : الصواب والخطؤ
 .  العبارة الصحٌحة وعالمة خطؤ أمام العبارة الخاطبة 



(ب ) ٌطلب من الطالب وضع خط تحت كلمة نعم إذا العبارة : ال  –نعم

 .  صحٌحة ، وكلمة ال إذا العبارة خاطبة 

(ج ) ٌطلب من الطالب أن ٌصحح كل عبارة خاطبة : تصوٌب الخطؤ

بإحالل العبارة الصحٌحة بدالً منها ، وتتحدد العبارة المطلوب تصحٌحها 

 .  بوضع خط تحتها 

 إٌجابٌاتها  : 

(1 ) ًتؽطى أجزاء كبٌرة من المقرر الدراس  . 

(2 ) سهولة التصحٌح  . 

(3 ) تحقق الموضوعٌة  . 

 



 سلبٌاتها  : 

(1 ) ( .  50تصل إلى )ارتفاع نسبة التخمٌن% 

(2 ) ال تمٌز بٌن المستوٌات العقلٌة المختلفة بشكل جٌد  . 

(3 )  انخفاض معامل الثبات  . 

 مقترحات  : 

(1 ) أن تتضمن العبارة فكرة واحدة فقط من األفكار الربٌسة 

(2 ) ( .  ؼالباً  –كثٌراً )تجنب استخدام الكلمات التى تدل علً الكم مثل 

(3 ) ًأن تكون العبارات إما صحٌحة تماماً أو خاطبة تماما 

(4 ) أن تكون العبارات قصٌرة مع استخدام لؽة ذات تركٌب بسٌط  . 



(5 ) ًأحٌاناَ  –دابماً  –تجنب العبارات التى توحى بالتخمٌن مثل ؼالبا  . 

(6 ) ًتجنب استخدام العبارات التى تبدأ بالنف  . 

(7 ) تساوي العبارات الصحٌحة والخاطبة فً الطول. 

(8 ) ًعدم أخذ العبارات حرفٌاً من الكتاب المدرس  . 



(3 ) المزاوجة أو المطابقةMatching Item   : 

 تتكون من قابمتٌن تحتوي األولً فٌهما علً كلمات أو عبارات ، أو

التً ) أشكال والتً تسمً بالمثٌرات ، وتحتوى الثانٌة علً االستجابات 

وٌطلب من الطالب أن ٌبحث فً قابمة ( . تمثل البدابل المشتركة 

 .  االستجابات عن الكلمة أو العبارة أو الشكل المرتبط بالمثٌرات 

 إٌجابٌاتها  : 

(1 ) سهولة التصحٌح وقصر الوقت الالزم لتصحٌحها  . 

(2 ) سهولة اإلعداد  . 

(3 ) تعطى معامالت ثبات مقبولة  . 



(4 ) ًتؽطً جزءاً كبٌراً من المقرر الدراس  . 

(5 ) ال تتطلب وقت طوٌل للقراءة واإلجابة علٌها  . 

 سلبٌاتها  : 

(1 ) تقتصر علً قٌاس الحقابق التً تعتمد علً الحفظ والتذكر  . 

(2 )  تحتاج إلً وقت طوٌل لتصحٌحها  . 

(3 ) تتضمن مإشرات وعناصر ؼٌر مناسبة أكثر من األنواع األخري  . 



 مقترحات  : 

(1 ) وجود إجابة صحٌحة واحدة مناسبة لكل مثٌر  . 

(2 ) ًزٌادة عدد اإلجابات فً العمود األٌسر عن عدد المثٌرات ف

 . العمود األٌمن 

(3 ) عدم زٌادة عدد العناصر أو المكونات فً العمودٌن عن عشرة  . 

(4 ) أن تكون اإلجابة مناسبة إلً حد ما لجمٌع المثٌرات ، وأن تتفق

معها من الناحٌة اللؽوٌة ، ومتجانسة فً محتواها ، وكلما زادت درجة 

 . التجانس زادت صعوبة المفردة بعامة 

(5 ) ٌفضل ترتٌب اإلجابة فً العمود األٌسر فً تسلسل منطقً أو

 أبجدي او زمنً أو رقمً ، وذلك لمنع أي مإشرات لإلجابة 

(6 ) ٌنبؽً وضع المفردة كاملة فً صفحة واحدة ، وعدم تجزبتها  . 



(4 ) اإلكمال أو اإلجابة القصٌرة: 
Completion & Short – Answer Item 

 تتطلب أسبلة اإلكمال واإلجابة القصٌرة إجابات مقٌدة وٌمكن اعتبارها
من األسبلة الموضوعٌة ، ؼٌر أن الطالب فً هذه الحالة ٌكتب إجابته 

فؤسبلة اإلكمال والتً ٌطلق علٌها أحٌانا مأل الفراؼات تتطلب أن . بنفسه 
ٌكتب الطالب كلمـــة أو كلمتٌن ، أو رمز ، أو قٌمة عددٌة من عنده 

 .  ٌكمل بتا جملة ناقصة معطاة 

 تتطلب أسبلة اإلجابة القصٌرة أن ٌجٌب الطالب علً سإال مباشر إجابة
 محدودة ال تتعدي بضع كلمات أو فقرة قصٌرة  



وعلً الرؼم من أن هذا النوع من األسبلة ٌفٌد فً قٌاس عدد كبٌر من 
الحقابق والمعارؾ ، إال أنه ٌمكن تطوٌعه لقٌاس مستوٌات معرفٌة 

 .  أعلً من مستوي التذكر 
 أنواعها : 
(أ ) التكملة  : 
 ٌتكون السإال من جملة أو عبارة مفٌدة محذوفاً منها المعلومة التى

ٌراد تذكر الطالب لها ، وعلٌه تكملة الجملة أو العبارة بوضع 
 .  المعلومات المطلوبة فً مكانها المناسب 

(ب ) السإال  : 
 للطالب وعلٌه ( اكتب اسم  –من  –كم  –متى ) وفٌه ٌعطى السإال

 اإلجابة بكلمة أو أكثر أو رقم 
(ج ) الربط  : 
 توضع كلمات أو عبارات وٌطلب من الطالب تكملتها بكتابة معلومات

 .  معٌنة مرتبطة بها 



 إٌجابٌاتها  : 

(1 ) سهولة اإلعداد والتصحٌح  . 

(2 ) تؽطٌتها لمعظم المقرر  . 

(3 ) ال ٌوجد بها مجال لتخمٌن اإلجابة الصحٌحة  . 

 سلبٌاتها  : 

(1 ) تركٌزها علً قٌاس حفظ الحقابق واستظهار المعلومات 

(2 ) تنوع اإلجابات على نفس السإال  . 

(3 ) تسمح بدرجة من الذاتٌة فً التصحٌح  . 



 مقترحات  : 

(1 ) أن تكون هناك إجابة واحدة فقط محتملة  . 

(2 ) التركٌز علً الحقابق والمعارؾ المهمة  . 

(3 ) تجنب ترك فراؼات ال تحتاج فً إكمالها إال إلى كلمات لٌست لها
 ... (  الربط  –العلة  –حروؾ الجر ) أهمٌة 

(4 ) ًأن تكون العبارة مختصرة وواضحة اللؽة والمعن  . 

(5 ) أن تكون الفراؼات متساوٌة الطول  . 

(6 ) أن ٌكون الفراغ فً نهاٌة الجملة أو بعد تعرٌؾ وعرض مناسب
 .  للمشكلة 

(7 ) تجنب نقل جمل بصورة مباشرة من الكتاب  . 



(1 ) االختبار مرجعً المحك: Criterion Referenced 

 هو ذلك االختبار الذي ٌقٌس أداء الفرد فً ضوء ما هو مطلوب منه

فعالً ، فهو ٌقٌس األداء بالنسبة لمستوى التمكن من األداء ، فإن االهتمام 

 .  ال ٌكون منصباً فٌه علً مقارنة الرفد بؽٌره من األفراد 

 ٌقٌس مجموعة من األهداؾ السلوكٌة المرتبطة بعٌنة من السلوك  . 

 ٌشٌر إلً درجة التمكن أو عدم التمكن من مجموعة األهداؾ 

 ٌقٌس أداء الفرد بالنسبة لمستوى أداء مطلق  .  

 



 ٌصؾ أداء الفرد فً ضوء مجال محدد من المعلومات التى تناسب
 .  إمكانٌاته ، وٌحدد ما ٌستطٌع الفرد أداءه من هذه المعلومات 

 ًٌصمم علً أساس مجموعة من النواتج المحددة والمعرفة تعرٌفاً جٌدا
 .  ضمن مجال أو محتوي سلوكً معٌن 

 ٌصمم بطرٌقة معٌنة لتقدٌر أداء الفرد بالنسبة لمٌزان أو محك محدد
جٌداً من السلوكٌات أو مستوي أداء مطلق محدد مسبقاً دون الحاجة إلً 

 .  مقارنة أدابه بؤفراد مجموعته 
 ًٌصم علً أساس مجموعة من األهداؾ اإلجرابٌة المحددة لمجال سلوك

معٌن بهدؾ مقارنة أداء الفرد بالنسبة لمحك خارجً ٌحدده مصمم 
  .االختبار مسبقاً دون التركٌز علً أداء األفراد اآلخرٌن 



 أنواعها  : 

(أ ) االختبارات مرجعٌة المجال :(DRT)   

 ًوتعتمد علً تحدٌد مجال سلوكً من المهام أو المهارات تحدٌداً دقٌقا 

 ٌتم اختٌار المفردات التً ٌشتملها بطرٌقة عشوابٌة أو عشوابٌة طبقٌة  . 

 تستخدم درجات هذا النوع من االختبارات فً الحصول علً تقدٌرات
إحصابٌة الحتمال إجابة الطالب أو مجموعة الطالب علً مفردات 

المجال إجابة صحٌحة فً وقت معٌن ، والتحدٌد الدقٌق للمجال السلوكً 
 .  ٌساعد فً تشخٌص أداء األفراد والمرتبط بهذا المجال 



(ب )االختبارات مرجعٌة الهدؾ  :(ORT)   

 ، ًتعتمد علً أساس مجموعة من األهداؾ التعلٌمٌة المصاؼة سلوكٌا

حٌث تتم المطابقة بٌن مفردات االختبار وهذه األهداؾ ، وال ٌشترط هنا 

تحدٌد المجال السلوكً الذي تمثله هذه األهداؾ تحدٌداً دقٌقاً ، ومن ثم 

فإن هذه المفردات التً ٌتضمنها هذا االختبار تكون قلٌلة العدد إلً حد 
 .  ما ألنها تمثل المجال الكامل للمفردات التً تقٌس مجموعة األهداؾ 



(ج ) اختبارات االتقان  :(MT)   

 تساعد هذه االختبارات فً اتخاذ قرارات تتعلق بإتقان الفرد لهدؾ

تعلٌمً أو مهارة محددة أو مجال من المهارات المحددة ، ولذلك فإن هذه 

االختبارات تبنً من أجل تحدٌد ما إذا كان طالب معٌن قد اكتسب 

 .  السلوك الذي ٌهدؾ برنامج تدرٌبً معٌن إلى تنمٌته 

 ٌتطلب التحدٌد المسبق لمستوى اإلتقان مثل تحدٌد المجال أو الهدؾ    . 



 مجاالت االستخدام  : 

(1 ) التحقق من مدى اكتساب األفراد لقدرات معٌنة والتؤكد من تمكنهم أو

 .  اتقانهم لها 

(2 ) تحدٌد مستوى تمكن الفرد فً حالة عدم قدرته علً اجتٌاز المستوى

المحدد مسبقاً للتمكن ، وٌفٌد ذلك فً التشخٌص ومراقبة مستوى نمو 

 المهارة ، وتحدٌد أوجه القصور لمعالجتها

(3) نماذج االستجابة للمفردة ) عند استخدام نظرٌات القٌاس المعاصرة– 

 (  بنوك األسبلة 

(4 ) ًعند تقدٌر أو تقوٌم مهارات أساسٌة ، حٌث ٌستخدم مستوي محكٌا
 .  لألداء ، وقد ٌصل الكل أو البعض أو ال ٌصل أحد إلى هذا المستوى 



 اإلٌجابٌات  : 

(1 ) النتابج قابلة للمقارنة ، ألنه ٌحدد الحد األدنً المقبول لألداء كدلٌل

 .علً االتقان 

(2 ) ٌتمتع بدرجة مرتفعة من الصدق والثبات  . 

(3 ) الوصؾ الدقٌق للبٌانات والتً ٌتم تحدٌدها بمجموعة من الخبراء

 .والمحكمٌن حول صالحٌتها 

(4 ) ًٌركز علً موضوع معٌن ومحدد تحدٌداً جٌدا  . 

(5 ) ٌحدد عدد المفردات الالزمة لقٌاس الهدؾ الذى وضعت لقٌاسه  . 



(2 ) االختبار مرجعً المعٌار: Norm Referenced 

 هو اختبار ٌستخدم للمقارنة بٌن أداء الفرد وأداء االخرٌن من مجموعته
، وبالتالً فهو ٌقارن أداء الفرد بالنسبة ألداء المجموعة التً ٌنتمى إلٌها 

 .  ، أو ٌقارن أداء الفرد بمتوسط أداء مجموعته 

 هو االختبار الذي ٌستخدم لمقارنة أداء الفرد أو الدرجة التً ٌحصل
علٌها فً اختبار ما بدرجات عٌنة مقننة أو ممثلة تماماً للمجموعة التً 

ٌنتمً إلٌها الفرد ، فعن طرٌق مقارنة أداء الفرد بمتوسط درجات 
المجموعة التً ٌنتمً إلٌها ٌمكن تحدٌد مستوي أداء الفرد إذا كان أكثر 
 .  أو أقل من المتوسط أو ٌقع فً قمة أو قاع المجموعة التً ٌنتمً إلٌها 



 درجة الفرد ال ٌكون لها داللة إال من خالل مقارنتها بؤداء مجموعته

 .  سواء أكان ذلك فً القدرة أو السمة التً ٌقٌسها ذلك االختبار 

 أن مقارنة أداء الفرد فً اختبار أو مقٌاس ما ، وتفسٌر هذا األداء ٌكون

(  متجانسٌن) من خالل أداء أفراد آخرٌن لهم نفس السمات والخصابص 

 .  فً نفس االختبار أو المقٌاس وفً نفس الظروؾ 

 معظم االختبارات الدراسٌة من نوع االختبارات مرجعٌة المعٌار 



 مجاالت االستخدام  : 

(1 ) مقارنة أداء طالب بمجموعة من الطالب أو مقارنة أكثر من

 .  مجموعة من الطالب فً األداء ، أو حتً أداء طالب بآخر 

(2 ) انتقاء الطالب وتصنٌفهم وترتٌبهم فً قدرة أو سمة معٌنة  . 

(3 ) ًتحدٌد الوضع النسبً للطالب بالنسبة لؽٌره من الطالب ف
 ....  التحصٌل الدراسً أو ؼٌره من القدرات 



 ٌعد بناء االختبارات التحصٌلٌة وكتابة األسبلة والمفردات االختبارٌة

والمهام المتنوعة عمالً ٌتطلب مهارات فنٌة ، وٌستؽرق وقتاً طوٌالً 

 :  وجهداً كبٌراً ولكً ٌقوم المعلم بذلك فإنه من الضروري أن 

(1 ) لدٌه معرفة متعمقة بالمجال الدراسً الذي ٌود تقوٌم مدي تحقق

 .  أهدافه ونواتجه باستخدام أسالٌب تقوٌم مناسبة 

(2 ) لدٌه معرفة بالخصابص النفسٌة والتربوٌة للطالب الذٌن سوؾ

 .ٌطبق علٌهم االختبار 

(3 ) قادر علً كتابة أسبلة ومفردات اختبارٌة جٌدة تعكس السلوك

المحدد فً األهداؾ التعلٌمٌة لكً ٌمكنه تفسٌر استجابات الطالب 
 ودرجاتهم تفسٌراً له معنً 



(4 ) لدٌه مهارات تواصل تحرٌرٌة فاعله تمكنه من صٌاؼة أفكاره بدقة
ووضوح بحٌث تخبر المفردة أو السإال الطالب بما هو مقصود ، 

 .  وٌعرؾ نوع اإلجابة المتوقعه منه 

(5 ) قادر علً استخدام صٌػ وأنواع مختلفة من المفردات واألسبلة
 والمهام لجمع المعلومات عن الطالب 

 ولكن تشٌر الدراسات والبحوث التً أجرٌت علً االختبارات التحصٌلٌة
التً ٌقوم المعلومات فً المإسسات التعلٌمٌة علً اختالؾ مستوٌاتها 

 :  إلى وجود نقاط ضعؾ عدٌدة فً هذه االختبارات من أهمها 

(أ ) انخفاض قدرات المعلمٌن علً صٌاؼة الفقرات الموضوعٌة
 لالختبارات ، واللجوء إلً االختبارات المقالٌة 



 .  لما تمثله من سهولة فً الصٌاؼة 

(ب ) عدم تؽطٌة مفردات االختبارات لجمٌع جوانب المقرر الذي أعد

 .  لقٌاس تحصٌل الطالب المعرفً فٌه 

(ج ) ًعدم اهتمام المعلمٌن بإعداد جدول المواصفات لالختبارات الت

 .  ٌعدونها 

(د ) انخفاض المستوٌات المعرفٌة التً تستهدؾ فقرات االختبارات

 قٌاسها لدي الطالب 

(هـ ) عدم قٌام المعلم بإجراء التحلٌل االحصابً لالختبارات للتعرؾ
 .  علً مدي صدقها وثباتها 



 ًخطوات إعداد وتصمٌم االختبار التحصٌل  : 

(1 ) تحدٌد الهدؾ من االختبار  : 

 عملٌة تصمٌم أي اختبار تحصٌلً جٌد ٌتطلب منذ البداٌة تحدٌد هدؾ أو
أهداؾ االختبار وذلك ألنه علً ضوء هذه األهداؾ ٌتم وضع محتوي 

وهذه األهداؾ تكون أما أهدافاً تربوٌة أو أهدافاً علمٌة . االختبار وفقراته 
، لذلك ٌجب علً واضع االختبار أن ٌحدد قبل وضع االختبار الهدؾ 

الذي ٌرمً إلٌه ، هل هو هدؾ تحصٌلً أي قٌاس تحصٌل الطالب فً 
مادة دراسٌة معٌنة ، او تقوٌمً أي تقوٌم مدي نجاح المدرسة فً تحقٌق 

أهدافها الخاصة والعامة ، وأفضل طرق تصمٌم االختبار هو أن ٌضع 
 .  المصمم األهداؾ أمامه ثم ٌضع بناءاً علٌها المحتوي 



(2 ) تحدٌد األهداؾ التعلٌمٌة والتدرٌسٌة  : 

 المفتاح إلً تصمٌم اختبار تحصٌلً جٌد هو ارتباط مفردات االختبار

 .  بؤهداؾ التدرٌس المراد قٌاسها أو مخرجات التعلم المقصودة 

 وتصاغ األهداؾ المراد قٌاسها فً صورة أنماط سلوكٌة ٌمكن تقوٌمها

فً سلوك المتعلم ، ومن أهم هذه األهداؾ التً نحاول قٌاسها فً 

 ( :  مستوٌات بلوم ) االختبارات 

(أ ) المعرفةKnowledge   : 

 القدرة علً تذكر المعلومات أو المعارؾ سواء بالتعرؾ علٌها أو

باستدعابها من الذاكرة بنفس صورتها أو بشكل مقارب جداً للذي سبق به 
 .    تعلمها من قبل 



(ب ) ( الفهم) االستٌعابComprehension   : 

 ًالقدرة علً إدراك المعانً ، وٌظهر ذلك بترجمة األفكار من صورة إل
أخري وتفسٌرها وشرحها بإسهاب أو فً إٌجاز والتنبإ من خاللها بنتابج 

 .  وآثار معٌنة بناء علً المسارات واالتجاهات المتضمنة فً هذه األفكار 
(ج ) التطبٌقApplication    : 

 قدرة الفرد علً استخدام معلومات مجردة فً حل المشكلة أو التعامل مع
وهذه المعلومات المجردة قد تكون فً صورة . موقؾ جدٌد علٌه 

إجراءات أو قواعد أو مبادئ أو قوانٌن أو نظرٌات من التً سبق تعلمها 
 .علً مستوي التذكر واالستٌعاب 



(د ) التحلٌلAnalysis   : 

 قدرة الفرد علً الفحص المدقق لمادة تعلٌمٌة ما وتجزبتها إلى عناصرها
، وتحدٌد ما بٌنها من عالقات ، وفهم البناء التنظٌمً لها ، كما ٌتضمن 
قدرة الفرد علً تجزبة مشكلة ما إلً مركباتها وعناصرها للتمٌٌز بٌن 

 .  المعلومات التً لها عالقة بها 

(هـ ) التركٌبSynthesis   : 

 عكس التحلٌل وٌعنً القدرة علً تجمٌع األجزاء لتكوٌن كل متكامل ذي
معنً ، أو تؤلٌؾ شا جدٌد من عناصر أو جزبٌات وهذه القدرة العقلٌة 

 .تتضمن إنتاجاً فكرٌاً إبتكارٌاً 
(و ) التقوٌمEvaluation   : القدرة علً إصدار حكم علً موضوع

محل تقٌٌم وتبرٌر هذا الحكم ، مثل الحكم علً أفكار مطروحة فً مادة 
 تعلٌمٌة أو قصة أو مشكلة ما   



(3 ) إعداد جدول مواصفات االختبار  : 

 هذا الجدول ما هو إال عبارة عن مصفوفة ذات بعدٌن ٌحاول ربط
األهداؾ التعلٌمٌة بعناصر المحتوي مباشرة وتحدٌد عدد البنود الخاصة 

 .  بكل هدؾ مرتبطة بكل عنصر من عناصر المحتوي 

 عبارة عن مخطط تفصٌلً ٌبٌن فٌه محتوي المادة الدراسٌة بشكل
عناوٌن ربٌسة مع تحدٌد الوزن النسبً لكل موضوع ونسبة األهداؾ 

 .  وعدد األسبلة المخصصة لكل جزء منها 

 تحدٌد اهداؾ المقرر ، عناصر المحتوي ، : عند بناء هذا الجدول ٌجب
الوزن النسبً لألهداؾ ، عدد األسبلة لكل خلٌة فً كل عنصر من 

 .  عناصر المحتوي 



(4 ) اختٌار نوع مفردات االختبار وصٌاؼتها  . 

(5 ) ( :  األسبلة )ترتٌب مفردات االختبار 

 وفقاً لمستوي الصعوبة ، الترتٌب : وتوجد عدة طرق للترتٌب منها
 .  العشوابً ، وفقاً للموضوعات ، وفقاً لألهداؾ 

(6 ) صٌاؼة تعلٌمات االختبار 

(7 ) إعداد مفتاح اإلجابة 

(8 ) صٌاؼة االختبار فً صورته األولٌة 

(9 ) تجرٌب االختبار 

(10 ) صٌاؼة االختبار فً صورته النهابٌة 



 نموذج لجدول مواصفات الختبار فً مقرر القٌاس والتقوٌم  : 

(1 ) ًتحلٌل محتوي مقرر القٌاس والتقوٌم ، وتم ذلك بثالث طرق ه  : 

(أ ) ( عدد الصفحات )فحص الكتاب المقرر 

(ب ) ًعدد الساعات التدرٌسٌة )توزٌع المقرر علً الفصل الدراس

 (   للموضوع 

(ج ) آراء األساتذة فً أهمٌة الموضوعات 

(2 ) وتكوٌن الجدول التالً . حساب متوسط النسب الثالثة السابقة  : 

 



 ًوبعد ذلك كون الجدول التال  : 

 النسب المئوٌة  الموضوع 

عدد 
 الصفحات

عدد 
 الساعات

آراء 
 األساتذة 

متوسط 
 النسب 

 8 7 8 10 منظور عام للقٌاس والتقوٌم التربوي 

 18 19 17 19 أنواع التقوٌم التربوي ومجاالته 

 10 11 8 12 نماذج التقوٌم التربوي

 11 11 12 10 أدوات ووسائل القٌاس والتقوٌم 

 17 14 21 15 خصائص وشروط أدوات القٌاس والتقوٌم

 18 19 7 17 بناء االختبارات النفسٌة والتحصٌلٌة 

 18 19 17 17 تحلٌل وتفسٌر نتائج االختبارات 

 %  100 %100 %100 %100 المجموع 



(3 ) ًتحلٌل الموضوعـات وفقاً لمستوٌات المجــال المعــرف
 (التركٌب  –التحلٌل  -التطبٌق  –الفهم  –المعرفة )

 

 

 

 المستوٌات الموضوع

 التركٌب التحلٌل التطبٌق الفهم المعرفة

 األول

 الثانً

 الثالث

 الرابع

 الخامس

 السادس

 السابع

 %8 %8 %25 %26 %33 المجموع



(4 ) تحدٌد عدد األسبلة لكل موضوع بضرب النسبة المبوٌة للموضع

 عدد األسبلة لالختبار ككل × النسبة المبوٌة للهدؾ × 

  المستوٌات الموضوع 

المعرفة 
33% 

 الفهم

26% 

 التطبٌق

25% 

 التحلٌل

8% 

 التركٌب

8% 

 0.64 0.64 2 2.08 2.64 %8األول   

 %18الثانً    

 %10الثالث   

 %11الرابع   

 %17الخامس  

 %18السادس   

 1.4 1.4 4.5 4.6 5.9 %18السابع   



  المستوٌات الموضوع 

المعرفة 
33% 

 الفهم

26% 

 التطبٌق

25% 

 التحلٌل

8% 

 التركٌب

8% 

 0.64 0.64 2 2.08 2.64 %8األول   

 1.44 1.44 4.5 4.68 5.94 %18الثانً    

 0.8 0.8 2.5 2.6 3.3 %10الثالث   

 0.88 0.88 2.7 2.8 3.6 %11الرابع   

 1.36 1.36 4.2 4.4 5.6 %17الخامس  

 1.4 1.4 4.5 4.6 5.9 %18السادس   

 1.4 1.4 4.5 4.6 5.9 %18السابع   



  المجمو المستوٌات الموضوع
 ع 

المعر
 فة

 التركٌب التحلٌل التطبٌق الفهم

 8 - 1 2 2 3 األول

 18 1 1 5 5 6 الثانً

 11 1 1 3 3 3 الثالث

 10 - - 3 3 4 الرابع

 17 2 1 4 4 6 الخامس

 18 2 2 4 5 5 السادس

 18 2 2 4 4 6 السابع

 100 8 8 25 26 33 المجموع



 هناك أمور كثٌرة ٌمكن أن تإخذ بعٌن االعتبار عند تقوٌم جودة اختبار
 :ما ، ولكننا سنجملها فى ثالث مجموعات هى 

 الشمول : الشروط العامة لالختبار النفسى وتتضمن : المجموعة األولى
 الموضوعٌة –التقنٌن  –

 الثبات : الشروط التجرٌبٌة لالختبار النفسى وتتضمن : المجموعة الثانٌة
  0المعاٌٌر  –الصدق  –

 وهى بعض االعتبارات العملٌة والقابلٌة الستخدام : المجموعة الثالثة
 0االختبار 

 وسوؾ نتناول فٌما ٌلى بالشرح والتفصٌل الشروط  التجرٌبٌة لالختبار
 :النفسى 

 



 ًالثبات : أوالReliability  : 
(1 ) 0الحصول على نفس النتابج تقرٌباً عند إعادة التطبٌق 
(2 ) أن ٌكون التباٌن الحقٌقى أكبر ما ٌمكن بالنسبة للتباٌن العام أو تباٌن

  0الخطؤ أقل ما ٌمكن
(3 ) وجود العالقة القانونٌة بٌن مفردات االختبار 
 هو معامل االرتباط بٌن درجات األفراد فى االختبار فى معامل الثبات

مرات اإلجراء المختلفة أو بٌن تقدٌرات من ٌقومون بتصحٌح االختبار 
فى المرات المختلفة أو بٌن نتابج إجراء االختبار على مجموعة واحدة 

أى أن معامل  0من األفراد ٌقوم باإلجراء فٌها أخصابٌون مختلفون 
الثبات هو معامل االرتباط بٌن االختبار ونفسه ، فنحن نحسب معامل 

الثبات بحساب معامل االرتباط بٌن درجات االختبار نفسه أو بٌن 
 درجات االختبار وصورة أخرى مكافبة



 طرق حساب معامل الثبات   : 

1-   طرٌقة إعادة تطبٌق االختبارTest Retest 

 ال ) وتقوم هذه الطرٌقة على تطبٌق االختبار على مجموعة من األفـراد

ثم إعادة التطبٌق على نفس األفراد وتحت نفس الظروؾ ( 30تقل عن 

وٌكون الفاصل الزمنى بٌن التطبٌقٌن فى حدود من أسبوعٌن إلى ستة  0

وٌتحدد الفاصل الزمنى بٌن التطبٌقٌن وفق نوع التفسٌر  0أسابٌع 

المطلوب للدرجات ، وٌكون معامل الثبات هو معامل االرتباط البسٌط 

 0بٌن درجات االختبار فى التطبٌقٌن األول والثانى 



 وٌسمى معامل الثبات بإعادة التطبٌق باسم معامل االستقرار ، وهو ٌدل

وٌتؤثر معامل الثبات بعدد من  0على استقرار الدرجات عبر الزمن 

العوامل أهمها أخطاء استقرار استجابات األفراد ، وتذكرهم لبنود 

 0االختبار من التطبٌق األول 

 وتصلح هذه الطرٌقة لحساب ثبات جمٌع االختبارات ، عدا اختبارات

الذاكرة ، شرٌطة أن ٌتراوح الفاصل الزمنى بٌن أسبوعٌن وستة أسابٌع 

 0، ومراعاة نفس الظروؾ 

صعوبة ضبط الظروؾ فى التطبٌقٌن وتؤثر إجابات األفراد  ومن عٌوبها

، خاصة فى االختبارات التحصٌلٌة ، بانتقال أثر التدرٌب وعاملى 
 0النضج والتعلم ، كما أنها مكلفة فى الوقت والجهد 



 وعند استخدام هذه الطرٌقة لحساب معامل الثبات ألى مفردة من
 :  مفردات اختبار تحصٌلً نتبع الخطوات التالٌة 

(1 ) تطبٌق االختبار علً العٌنة 

(2 ) إعادة تطبٌق االختبار علً نفس تحت نفس الظروؾ والشروط  . 

(3 ) رصد إجابات العٌنة لكل مفردة علً حدة فً التطبٌق األول
 .  والتطبٌق الثانً 

(4 ) (  أ)عدد من أجابوا خطؤ فً التطبٌقٌن 

(5 ) ً(ب)عدد من أجابوا خطؤ فً األول وصواب فً الثان 

(6 ) (  د)عدد من أجابوا صواب فً التطبٌقٌن 

(7 ) ً( ج)عدد من أجابوا صواب فً األول وخطؤ فً الثان 



(8 ) استخدام معادلة االقتران الرباعً لحساب ثبات المفردة  : 
 ب جـ + أ د / ب جـ  –أد = معامل ثبات المفردة 
 طالب فإذا ( 100)أعٌد تطبٌق اختبار تحصٌلً علً عٌنة مكونة من : مثال

 :  كانت إجاباتهم علً السإال الخامس كما ٌلى 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20× 15 – 40× 25= معامل ثبات المفردة 
                           25  ×40  +15 ×20   
                      =0.54   

 

التطبٌق 
 األول

 التطبٌق الثانً

 1 صفر

 (ب)15 (أ) 25 صفر

 (د)40 (ج)20 1



 وٌمكن حساب معامل ثبات المفردة بطرٌقة االحتمال المنوالى  وتصلح
هذه الطرٌقة لحساب للمفردات التً تعتمد إجاباتها علً اختٌار إجابة 

 :  واحدة من عدة إجابات مختلفة وهً 
 ( ن/  1 –ل )  1-ن / ن = معامل الثبات 

 ن عدد االحتماالت االختٌارٌة لإلجابة 

 ل أكبر تكرار نسبً ألي احتمال 

 أربعة بدابل )طبق اختبار تحصٌلً من نوع االختٌار من متعدد : مثال
طالب وجاء اوزٌع إجاباتهم للسإال الخامس ( 80)علً ( لكل سإال 

 :  كما ٌلى 

ما قٌمة معامل ثبات السإال  5= ، د  15= ، جـ  50= ، ب 10= أ
 باستخدام االحتمال المنوالى ؟ 

 مجموع التكرارات / أكبر تكرار الختٌار ما = ل 

    =50/80  =0.625   
 0.8(=  0.25 – 0.625) 4/3= معامل الثبات 



2-  ( المتكافئة ) طرٌقة الصور البدٌلةEquivalent or 
Parallel Forms 

 وفى هذه الطـرٌقة ٌتم إعـداد صورتٌن متكافبتٌن من االختبـار ، وٌكون

التكافإ بمعنى تساوى عدد األسبلة فى الصورتٌن ، ودرجة سهولة 

وصعوبة كل بند من البنود المكونة لالختبار بمعنى أن السإال األول فى 

الصورة األولى ٌتكافؤ مع السإال األول فى الصورة الثانٌة من حٌث 

باإلضافة إلى ذلك فإن تكافـإ الصـورتٌن ٌعنى  0الصعوبة أو السهولة 

فى كلتٌهما ، ( المعامالت البٌنٌة) تسـاوى معـامالت االرتبـاط بٌن البنود 

 0وكذلك تساوى المتوسط واالنحراؾ المعٌارى لكلتا الصورتٌن 



بعدم التؤثر بالتدرٌب أو الخبرة من صورة ألخرى  وتتمٌز هذه الطرٌقة

، وٌختفى أثر األلفة الختالؾ بنود الصورتٌن كما أنها تصلح لحساب 
 0معامل ثبات اختبارات الذاكرة واالختبارات التحصٌلٌة 

صعوبة تصمٌم اختبارٌن متكافبٌن لقٌاس نفس السمة أو  ومن عٌوبها

انتقال أثر التدرٌب وبخاصة فى حالة اقتران عملٌة تطبٌق  0الخاصٌة 

الصورتٌن ، وقصر الفترة الزمنٌة أو طولها بٌن تطبٌق الصورتٌن 

المتكافبتٌن ، والجهد المضاعؾ المبذول والوقت والتكلفة المبذولة فى 
  0بناء االختبار المكافا 



3-    طرٌقة التجزئة النصفٌةSplit – Half 
 وتعتمد هذه الطرٌقة على تجزبة االختبار المطلوب تعٌٌن معامل ثباته

 0إلى نصفٌن متكافبٌن وذلك بعد تطبٌقه على مجموعة واحدة 

 وفى هذه الطرٌقة ٌطبق االختبار مرة واحدة فقط ثم تقسم درجات العٌنة

إلى نصفٌن متكافبٌن تماماً من حٌث العدد ، ومستوى السهولة ، 

ولكى ٌتحقق ذلك فؤنه ٌنبؽى أن ٌقسم االختبار بحٌث  0والصعوبة 

ٌحتوى نصفه األول على الفقرات ذات الترتٌب الفردى ، والقسم الثانى 
 0الفقرات ذات الترتٌب الزوجى 



 وهذا ٌعنى أن االختبار ٌعطى بكامله فى جلسة واحدة وفى حدود زمنٌة
إال أنه بعد التطبٌق تشتق درجتان منفصلتان ، واحدة من  0واحدة 

تصحٌح الفقـرات ذات األرقـام الفـردٌة ، واألخرى من تصحٌح الفقرات 
ذات األرقام الزوجٌة ومعامل االرتباط بٌن الدرجتٌن ٌعطٌنا مقٌاساً للدقة 

 0التى ٌقٌسها االختبار 

 وٌجب علٌنا مالحظة أن االرتباط المحسوب هو بٌن نصفى طول
وهذه القٌمة ال تنطبق مباشرة على االختبار بكامله ، وهو  0االختبار 

وعلٌه ٌتعٌن علٌنا تعدٌل هذا المعامل الناتج أو  0أداة القٌاس الفعلٌة 
 0تصحٌحه حتى نحصل على معامل ثبات االختبار ككل 



 وتتمٌز هذه الطرٌقة بتشابه ظروؾ التطبٌق لألسبلة الفردٌة والزوجٌة
 .  وعدم التؤثر بالممارسة والتدرٌب ، وتوفٌر الوقت والجهد 

 وهناك عدة معادالت تستخدم لتصحٌح معامل ثبات نصفى االختبار
 :  منها 

 بروان  –معادلة سبٌرمانSpearman – Brown     

 تإسس هذه المعادلة علً أنه كلما زاد حجم عٌنة األسبلة المكونة
لالختبار توقعنا ارتفاعاً فً معامل الثبات ، والصورة العامة لهذه 

المعادلة ال تعتمد فقط علً التجزبة النصفٌة لالختبار  ، بل تقوم علً 
 :  تقسٌم االختبار إلى أي عدد من األجزاء المتساوٌة فً فقراتها وهً 

 ر (  1-ن +)1/ ن ر = معامل الثبات بعد التصحٌح 

 ن هى عدد األجزاء التً قسم إلٌها االختبار 

 رمعامل االرتباط بٌن أي من أجزاء االختبار ، وفً حالة التجزبة
 :  تكون المعادلة  2=النصفٌة ن



 ر +  1/ ر 2= معامل الثبات بعد التصحٌح 

 فما ( 0.5)إذا كان معامل االرتباط بٌن نصفً اختبار ما هو : مثال
 بروان ؟  –معامل ثباته باستخدام معادلة سبٌرمان 

 0.67=  0.5+ 1/  0.5×  2= معامل الثبات   

 ًومن أوجه النقد التً توجه إلى هذه المعادلة أنها تفترض تشتتاً واحدا

 .  لنصفً االختبار ، وهذا من الصعب تحقٌقه 

 معادلة رولونRulon   

 ًتقوم علً افتراض بؤن التباٌن الكلً لدرجات االختبار ٌمكن أن ٌقسم إل

جزأٌن ، أحدهما ناتج عن الخطؤ التجرٌبً والثانً ناتج عن الفروق 
 :  الفردٌة الحقٌقٌة ، والمعادلة 



 ك2ع/ ؾ 2ع – 1= معامل الثبات 

ؾ تباٌن الفرق بٌن درجات نصفً االختبار 2ع  (
 2(ن /  2مجـ ؾ) –ن /  2مجـ ؾ( = الخطؤ التجرٌبً

ك تباٌن درجات االختبار ككل 2ع 
 =2(ن /  2مجـ ك) –ن /  2مجـ ك 

 احسب معامل الثبات لالختبار بمعادلة رولون : مثال  : 

 
 

 

 

 
 0.72=  0.28 -1=  14.96/ 2.24 – 1= معامل الثبات   

 المجموع 5 4 3 2 1 األفراد

 27 2 8 9 5 3 درجات النصؾ األول

 24 3 4 7 6 4 درجات النصؾ الثانً



 معادلة جتمانGuttmann  

 ، وتعتمد هذه المعادلة علً االفتراض الذي اعتمدت علٌه معادلة رولون
والفرق بٌنهما هو أن معادلة جتمان تستخدم أسلوباً بسٌطاً حٌث تعتمد فً 
حساب معامل الثبات علً التباٌن الخاص بكال النصفٌن والتباٌن الكلً  ، 

 :  وهً 
 1ع – 1)  2= معامل الثبات

2ع+  2
 ع/  2

2 
 (   ك  

1ع
  تباٌن النصؾ الفردى 2

2ع
 تباٌن النصؾ الزوجً 2

ع 
2 

 تباٌن االختبار ككل ك 

 

من بٌانات المثال السابق احسب معامل الثبات بمعادلة جتمان  



4-  طرٌقة االتساق الداخلىInternal Consistency   

 وتعتمد هذه الطرٌقة على مدى ارتباط الوحدات أو البنود مع بعضها

ومن  0البعض داخل االختبار ، وكذلك ارتباط كل بند مع االختبار ككل 

 :أكثر المعادالت استخداماً لقٌاس االتساق الداخلى هى

 (20)معادلة كٌودر ورٌتشاردسون رقمKuder – Richardson : 

 معامل الثبات = 

           ( ك2ع÷ ب ×مجـ أ+ ك 2ع( ) 1-ن÷ ن) 

 حٌث ن عدد مفردات االختبار ولٌست عدد المفحوصٌن 

ك تباٌن درجات االختبار ككل 2ع 



 أ نسبة الذٌن أجابوا إجابة صحٌحة علً كل مفردة من مفردات االختبار
 إلى العدد الكلً للمفحوصٌن 

 ًب نسبة الذٌن أجابوا إجابة خاطبة علً نفس المفردة إلى العدد الكل
 للمفحوصٌن

 وعند استخدام هذه المعادلة ٌجب مراعاة  : 

 أن تتقارب األسبلة فً درجة سهولتها وصعوبتها 

 أن ٌكون االختبار أحادي البعد أي ٌقٌس صفة أو خاصٌة واحدة ، وأن
 كل بنوده تقٌس تلك الصفة أو الخاصٌة الوحٌدة 

أن ٌكون جمٌع المفحوصٌن قد حاولوا حل جمٌع األسبلة 

 أن تكون االختبارات المستخدمة لٌست اختبارات سرعة 

 أن ٌكون االختبار قصٌراً قدر اإلمكان 

 أن تكون الدرجات للسإال إما صفراً أو واحد 



 كرونباخ –معادلة ألفا Cronbach Alpha 

 ( ألفا) اقترح كرونباخ معادلة لحساب ثبات االختبار أطلق علٌها معامل

وتصلح تلك المعادلة لحساب ثبات االختبارات التً تصحح بطرٌقة 

 :  منفصلة أو متصلة ، وهى 

 معامل الثبات = 

               ( ك2ع÷ ق 2مجـ ع -1( ) 1-ن÷ ن) 

 ن عدد بنود االختبار 

ق مجموع تباٌن درجات األسبلة 2مجـ ع 

ك  تباٌن درجات االختبار ككل 2ع 

 



 وجود طرق مختلفة لحساب الثبات فإنه عندما تكون ٌتضح مما سبق
لدٌنا صورة واحدة من االختبار ٌمكن أن نقدر الثبات بعدد من الطرق 

مثل إعادة االختبار ، والتجزبـة النصفٌة ، ومعامل ألفا ، أما االختبارات 
 0التى ٌكون لها صورتان فٌمكن أن نضٌؾ طرٌقة الصور المتكافبة 
ولكن أى من هذه الطرق هو األفضل ؟ ومتى نستخدم طرٌقة دون 

وعلٌنا هنا أن نحدد طبٌعة وؼرض االختبار الذى نقدر له  األخرى ؟
فبالنسبة لالختبارات المعدة لتطبق مع األفراد أكثر من مرة  0الثبات 

نتوقع أن ٌكون لالختبار ثبات عبر الزمن وفى هذه الحالة فإن الثبات 
وبالنسبة لالختبارات التى تهدؾ إلى  0المناسب هو ثبات إعادة االختبار 

أن ٌكون لها نقاء عاملى فإن معامل ألفا ٌصبح أساسٌاً لتقدٌر الثبات ، 
وعلى العكس فإنه فى حالة االختبارات متعددة العوامل مثل مقاٌٌس 
الذكاء فإننا ال نستفٌد كثٌراً من مقاٌٌس االتساق الداخلى وبذلك فإن 

معامل ألفا ومعادلة كٌودر رٌتشاردسون لن تعطٌنا تقدٌراً جٌداً للثبات 
 0فى هذه الحالة 



 ولهذا فإن معامل ألفا ال ٌعتبر مإشراً جٌداً للثبات لكل االختبارات وإنما
كذلك فإن طرٌقة 0هو ٌناسب االختبارات التى تشتمل على عامل واحد 

تقدٌر الثبات باستخدام التجزبة النصفٌة تناسب أكثر االختبارات التى 
 0تكون مفرداتها مرتبة بعناٌة تبعاً لمستوى الصعوبة 

 ما الحد األدنى للثبات حتى ٌعتبر : ٌتبادر إلى الذهن سؤال هام هو
 مقبوالً ؟ أو كم ٌجب أن ٌكون معامل الثبات مرتفعاً ؟

 ًولكن فى الحقٌقة ال توجد إجـابة  0نحن نفضل أداة القٌاس األكثر ثباتا
وإذا أردنا اتخاذ قراراً أو إجراءاً ما ٌتعلق بفرد  0عامة عن هذا السـإال 

معٌن ، فما علٌنا إال أن نفعل ذلك معتمدٌن على أفضل ما ٌتٌسر لنا من 
معلومات مهما كان ثباتها بشرط واحد وهو أن ٌكون الثبات أكثر من 

 0الصفر 



 ( ٌكون االعتبار األول لصدق  0طبعاً هنا وفى جمٌع األحوال
إن تقوٌمنا ألى أداة جدٌدة ٌجب أن ٌكون دابماً بمقارنتها ( المقٌاس 

فإذا كان لدٌنا اختبار للرٌاضٌات فى  0بؤدوات أخرى تنافس معها 
فإنه ٌصبح ؼٌر مفضل إذا ( 0.80)المرحلة الثانوٌة بمعامل ثبات 

 0( 0.90&0.85)توفرت لنا اختبارات أخرى ٌتراوح ثباتها بٌن 

فؤكثر وٌعد معامل ( 0.70)أن معامل الثبات المناسب هو  ٌمكن القول
فؤكثر ، ومتوسطاً إذا تراوح بٌن ( 0.80)الثبات مرتفعاً إذا بلػ 

وقد ٌذكر  0،  ومنخفضاً إذا كان أقل من ذلك (  0.70& 0.60)
البعض أن معامل الثبات جٌد ألنه دال ، والحقٌقة أن مستوى الداللة 
لمعامل االرتباط لٌس محكاً إلقرار الثبات من عدمه ، ألن مستوى 

(  0.90)فقد ٌكون معامل االرتباط  0الداللة ٌعتمد على حجم العٌنة 
وؼٌر دال إذا كانت العٌنة خمسة أفراد ، وقد ٌكون معامل االرتباط 

وعلٌه ال نستخدم  0فرداً ( 100)وداالً إذا كان حجم العٌنة ( 0.20)
إال أن مستوى الداللة هام  0مستوى الداللة فى قبول معامل الثبات 

 0جداً فى حالة حساب معامل الصدق 



( خطؤ قٌاس كبٌر ) أن االختبار الذى ٌنخفض ثباته جداً  والخالصة

سوؾ ٌنتج لنا معامل ثبات قرٌب من الصفر بٌنما االختبار الثابت تماماً 

حٌث ال ٌوجد خطؤ قٌاس ٌنتج لنا معامل ثبات ٌساوى واحد صحٌح 

وبذلك فإن المدى الممكن لمعـامل الثبات ٌقع بٌن صفر ، والواحد 

وفى الواقع العملى فإن كل االختبارات تنتج لنا معامالت  0الصحٌح 

ثبات تقع ما بٌن الصفر والواحد الصحٌح ولكن كلما كانت قٌمة هذا 
 0المعامل أقرب إلى الواحد الصحٌح كان ذلك أفضل 



 ٌتؤثر معامل ثبات االختبار بالعدٌد من : العوامل المؤثرة على الثبات
 :  العوامل أهمها 

(1 ) وجد أن القٌمة العددٌة لمعامل الثبات تزداد تبعاً : طول االختبار
لزٌادة عدد األسبلة ، أى أن معامل ثبات االختبار الطوٌل أكبر من 

معامل ثبات االختبار الذي تنقص عدد أسبلته حٌث إن زٌادة عدد األسبلة 
تزٌد من احتمال تمثٌل العٌنة السلوكٌة باالختبار ، وبالتالً ٌزداد ثباته 
وقد ٌكون من الطبٌعً زٌادة عدد أسبلة االختبار إذا أردنا زٌادة معامل 

 .  الثبات إلً قٌمة معٌنة 

(2 ) إذا كان األفراد الذٌن ٌطبق علٌهم االختبار : تباٌن درجات األفراد
أقل تجانساً ومن مستوٌات مختلفة وتباٌنت درجاتهم علً االختبار فإن 

 ذلك ٌزٌد من معامل الثبات أما إذا كانوا  



 أكثر تجانساً ومتقاربٌن فً مستوٌاتهم ودرجاتهم علً االختبار فإن ذلك
الذي ٌعتمد فً حسابه علً تشتت الدرجات ) ٌقلل من معامل الثبات 

 (  وتباٌنها 

 وإذا كانت أسبلة االختبار أقل تجانساً وارتباطاً ببعضها فإن ذلك ٌقلل من
معامل الثبات ، والعكس صحٌح فكلما كانت أسبلة االختبار أكثر تجانساً 

 وارتباطاً ارتفع معامل الثبات 

 إن ثبات االختبار ٌرتبط ارتباطاً وثٌقاً بتباٌن درجاته وكلما زاد تباٌن
 .  الدرجات زاد ثبات االختبار وكلما قل تباٌن الدرجات انخفض الثبات 

(3 ) ٌزداد الثبات كلما زاد الزمن المخصص لالختبار : زمن االختبار
حتً ٌصل الزمن إلى الحد المناسب وٌصل الثبات إلً نهاٌته العظمى ، 

 ثم ٌقل الثبات بعد ذلك مع زٌادة الزمن 



(4 ) ٌتؤثر معامل الثبات بتوحٌد التعلٌمات ، : ظروؾ إجراء االختبار
وتهٌبة ظروؾ مشابهة إلجراء االختبار فً المرات المتتالٌة ، وأي تؽٌٌر 

فً هذه الظروؾ من تطبٌق آلخر ٌإثر فً نتابجه وٌعتبر من عوامل 
 الخطؤ التً تقلل من معامل الثبات

(5 ) صعوبة األسبلة وؼموض التعلٌمات تجعل األفراد ٌلجؤون : التخمٌن
 للتخمٌن ، وهذا ٌقلل من معامل الثبات 

(6 ) تزٌد الموضوعٌة من ثبات االختبار ، ولكً تتحقق : الموضوعٌة
الموضوعٌة ٌجب التحقق من ثبات المصححٌن وثبات التعلٌمات 

 .  ووضوحها 
 مما سبق ٌتضح أن معامل ثبات االختبار ٌتؤثر بعدد من العوامل المرتبطة

وعادة ٌمكن أن تزٌد قٌمة . باالختبار ، وبالطالب ، والموقؾ االختبارى 
معامل الثبات الختبار ٌشتمل علً عدد أكبر من األسبلة ، وأكثر تجانساً ، 
ومتوسطة الصعوبة بالنسبة للطالب من ذوي القدرات المتباٌنة ، مع األخذ 

 بعٌن االعتبار الؽرض من االختبار



 ًالصدق : ثانٌاValidity   : 
 ٌكون هناك عدة مفاهٌم أساسٌة تتعلق بصدق االختبار بمعنى أن ال

 :ما ٌلى  االختبار صادقاً إال إذا توافر
(أ ) بمعنى أن  0أن ٌكون االختبار قادراً على قٌاس ما وضع لقٌاسه

فاالختبار الذى  0ٌكون االختبار ذا صلة وثٌقة بالقدرة التى ٌقٌسها 
وضع من اجل قٌاس القدرة الرٌاضٌة مثالً ٌجب أن ٌكون واضحاً أنه 

ٌقٌس هذه القدرة ، وذلك عن طرٌق مدى صلته بمكونات القدرة 
 0الرٌاضٌة وعناصرها 

(ب ) 0أن ٌكون االختبار قادراً على قٌاس ما وضع لقٌاسه فقط 
بمعنى أن ٌكون هذا االختبار قادراً على أن ٌمٌز بٌن القدرة التى 

 0ٌقٌسها والقدرات األخرى التى ٌحتمل أن تختلط بها او تتداخل معها 
 –بجانب قدرته على قٌاس هذه القدرة  –فاختبار فى القدرة الرٌاضٌة 

  0ٌجب أن ٌقٌسها ، فقط بمعنى أال ٌتؤثر بالقدرة اللؽوٌة مثالً 



(جـ ) أن ٌكون االختبار قادراً على التمٌٌز بٌن طرفى القدرة التى ٌقٌسها

بمعنى أن ٌمٌز بٌن األداء القوى واألداء المتوسط أو األداء الضعٌؾ  0

فإذا كانت درجات االختبار جمٌعها تتقارب دل ذلك على صدق  0

ضعٌؾ ألنه أى االختبار فى حقٌقة األمر لم ٌقم بالمهمة األساسٌة فى 

وهى عملٌة إظهار الفروق الفردٌة بٌن أفراد العٌنة  0عملٌة القٌاس 

وبالمثل فإن االختبار الذى ال ٌمٌز بصورة واضحة بٌن طرفى القدرة 

وال ٌظهر الفروق الفردٌة ، فإنه اختبار لٌس بصحٌح أو  0التى ٌقٌسها 
 0صادق 



 طرق التحقق من الصدق  : 

1-  صدق المحتوى أو المضمونContent Validity   

 الدرجة التى ٌمكن فٌها اعتبار إجابات المفحوص على مفردات

االختبار ، عٌنة ممثلة إلجابات تجمع حقٌقى أو افتراضى للمواقؾ 

التى تمثل معاً المجال الذى ٌهتم به الشخص الذى ٌفسر درجات 

 0االختبار 

 جودة عٌنة البنود التى تتضمنها أداة القٌاس وبمدى تمثٌلها للمادة

التعلٌمٌة أو المنهج الدراسى موضوع االهتمام إذا كان صدق المحتوى 

من السهل تحقٌقه فى اختبارات التحصٌل الدراسى فقد ٌكون األمر 

أكثر صعوبة عندما ٌقٌس االختبار خاصٌة أو سمة ؼٌر واضحة 

التعرٌؾ فكٌؾ ٌمكن لمعد اختبار لقٌاس القلق أن ٌحدد مجتمع 

المفردات التى ٌمكن أن ٌؤخذ عٌنة منها لٌضمها إلى اختباره الذى 
 ٌهدؾ إلى قٌاس القلق ؟  



 وفى مثل هذه الحاالت فإن معد االختبار لن ٌحاول تحدٌد مجتمع أو
عالم المفردات التى تقٌس الخاصٌة التى ٌحاول قٌاسها وإنما فقط 

بوسعه أن ٌتحقق من أن مجموعة من الخبراء قد راجعوا المجال الذى 
ٌمثله االختبار وحكموا بؤن مفردات االختبار ٌتوفر فٌها صدق 

 المحتوى

 ٌعتمد على المطابقة بٌن محتوى االختبار وبٌن تحلٌل محتوى للمادة
وأهداؾ تدرٌسها ، وبما أن عملٌة التحلٌل هى بشكل أساسى عملٌة 

منطقٌة تعتمد على االجتهاد الشخصى ، ٌشار إلٌها فى بعض األحٌان 
 0بالصدق المنطقى 

 ذلك أن صدق  0ال ٌوجد مقٌاس إحصابى دقٌق لتقدٌر صدق المحتوى
المحتوى ٌعتبر بمثابة حكم حول الدرجة التى ٌمكن لها الختبار ما أن 

والوصؾ التفصٌلى  0ٌقدم عٌنة مناسبة من مجال محتوى خاص 
لمجال المحتوى ٌتٌح إطاراً للتقوٌم الدقٌق لالختبارات كما ٌزودنا 

وتشتمل عملٌة تقدٌر صدق  0بطرٌقة للتقوٌم المنظم لصدق المقٌاس 
 :المحتوى على ثالث خطوات 



0وصؾ مجال المحتوى  -أ 

0تحدٌد المجاالت الفرعٌة التى تقٌسها كل مفردة فى االختبار  -ب 

ورؼم ما ٌبدو من  0مقارنة بنٌة االختبار مع بنٌة مجال المحتوى  -جـ
وأكبر صعوبة  –بساطة هذه الخطوات إال أنها تكون صعبة فى تطبٌقها 

 0نواجهها تكون فى الخطوة األولى المتعلقة بوصؾ مجال المحتوى 

)  وفٌما عدا مجـال االختبارات التى تجرى فى حجرة الدراسة 

فإنه فى الؽالب ٌكون من الصعب أن تصؾ ( االختبارات التحصٌلٌة 
 .  مجاالت المحتوى بشكل تفصٌلى 



2-  الصدق المرتبط بالمحك Criterion – Related Validity  

 تتم هذه الطرٌقة بحساب معامل االرتباط بٌن االختبار وبٌن اختبار

آخر ٌطلق علٌه المحك ، وكلما كان معامل االرتباط مرتفعاً كان 

 0معامل الصدق مرتفعاً 

 ٌتم حساب الصدق بداللة المحك بعدة طرق هى : 

-  الصدق التالزمىConcurrent Validity  : 

 وٌمكن حساب معامل الصدق فى هذه الطرٌقة بمعامل االرتباط بٌن

درجات بٌن درجات األفراد على االختبار ودرجاتهم فى األداء الفعلى 

وذلك بشرط أن تكون  0فى جوانب السلوك التى ٌقٌسها االختبار 

 درجات أداء األفراد الفعلٌة قد تم جمعها وقت إجراء االختبار أو قبلها

-  الصدق التنبؤىPredictive Validity    : 

 وٌقوم على أساس حساب القٌمة التنبإٌة لالختبار ، أى معرفة مدى
  0صحة التنبإات التى نبنٌها على درجات االختبار 



  ٌمكن التمٌٌز بٌن النوعٌن السابقٌن من الصدق المرتبط بالمحك "
باستخدام متؽٌر الزمن الذى تجمع فٌه البٌانات " التالزمى والتنبإى 

الخاصة بالمحك فإذا كانت هذه البٌانات تجمع تقرٌباً فى نفس الوقت 
الذى نحصل فٌه على بٌانات االختبار فإننا نكون بصدد الحدٌث عن 

الصدق التالزمى أما إذا كانت بٌانات المحك تجمع فى وقت الحق فإننا 
 0نكون بصدد الحدٌث عن الصدق التنبإى 

 الصدق التنبإى ٌناسب االختبارات التى تستخدم للتنبإ بؤداء أو نتابج فى
بٌنما الصدق التالزمى ٌناسب ( مثل مقاٌٌس التفضٌل المهنى ) المستقبل 

 .  أكثر االختبارات التى تستخدم لتشخٌص الحالة الراهنة 



 الشروط الواجب توافرها فً المحك  : 

(1 ) مرتبط بالصفة أو الخاصٌة التً ٌقٌسها المقٌاس  . 

(2 ) صادق وثابت. 

(3 ) عملً اقتصادي ٌسهل استخدامه وٌوفر الوقت والجهد والمال  . 

(4 ) موضوعً ال تتؤثر درجات األفراد فٌه بشخص من ٌقوم بإعطاء
 .  الدرجة أو التقدٌر 

(5 ) وأال . مستقالً فال تتؤثر درجة الفرد فً المقٌاس بدرجته فً المحك
 .  تتؤثر رتبة الفرد فً المحك بدرجته أو رتبته فً المقٌاس 



3-   صدق التكوٌن الفرضى أو صدق المفهومConstruct Validity  

وٌعتبر  0هو مدى قٌاس االختبار لتكوٌن فرضى معٌن أو سمة معٌنة
هذا النوع من الصدق أكثر من ؼٌره على وصؾ أشمل وٌتطلب 

معلومات أكثر عن الظاهرة موضوع القٌاس نحصل علٌها من 
 :مصادر مختلفة ، ومن هذه المصادر 

لمعرفة ما إذا كانت الدرجات االختبارٌة تتزاٌد بتقدم  تماٌز العمر -أ
وٌتطلب هذا بالطبع افتراض أن الظاهرة موضوع القٌاس  0العمر 

 0ظاهرة ارتقابٌة 
باالختبارات األخرى لتحدٌد مدى ارتباط  معامالت االرتباط -ب

االختبار باالختبارات األخرى المماثلة له ومدى تحرره من العوامل 
 0التى ال عالقة لها بما ٌقٌسه والتى تقٌسها اختبارات أخرى 

وٌتضمن تحلٌل العالقات بٌن البٌانات االختبارٌة  التحلٌل العاملى -جـ
كما تتمثل فى صورة معامالت االرتباط لتحدٌد األسس اإلحصابٌة 

 0التى ٌمكن أن تصنؾ إلٌها االختبارات 



بٌن كل سإال والدرجة الكلٌة فٌه معامالت االرتباط -د 

بٌن المجموعة التى تحصل على أعلى الدرجات فى  المقارنة -هـ

االختبار والمجموعة التى تحصل على أدنى الدرجات فٌه بالنسبة ألداء 

 0كل منها فى كل سإال من أسبلة االختبار 

فى درجات االختبار ، وذلك  دراسة أثر المتغٌرات التجرٌبٌة -و

حٌث تصمم التجارب للتحقق من  0باستخدام المنهج التجرٌبى المعتاد 
 0صحة فروض عدٌدة تتعلق بما ٌقٌسه االختبار 

 



 مقارنة بٌن طرق الصدق : 

 التفسير اإلجراء الطريقة 

المرتبطة 
 بالمحتوي

مقارنة بنود او أسبلة المقٌاس 

بالمواصفات التً تحدد المجال 
 الذي نرٌد قٌاسه 

مدي تمثٌل بنود المقٌاس للمجال 
 الذي ٌقٌسه 

المرتبطة 
 بالمحك

مقارنة درجات المقٌاس بدرجات 

نحصل علٌه ( المحك) مقٌاس آخر 

، أو ( الصدق التنبإي) فٌما بعد 

بدرجات مقٌاس آخر ٌطبق فً نفس 
 (  الصدق التالزمً ) الوقت 

الدرجة التً ٌتنبؤ بتا االختبار 

باألداء فً المستقبل أو ٌقدر األداء 

الحالً فً مقٌاس هام ؼٌر 

المقٌاس نفسه ، وٌطلق علً 
 المقٌاس الثانً المحك 

المرتبطة 
 بالتكوٌن 

تحدٌد معنً درجات المقٌاس وذلك 

بدراسة تكوٌن المقٌاس والتحدٌد 

المٌدانً العملً للعوامل التً تإثر 
 فً األداء 

الدرجة التً ٌمكن بها تفسٌر األداء 

كمقٌاس له معنً خاص أو صفة 
 محددة 



 ًومن طرق حساب صدق بنود االختبار التحصٌل  : 

(1 ) طرٌقة االرتباط الثنابً األصٌل  : 

 أو االختٌارات المتعددة التً ( صفر  –واحد ) تصلح فً حاالت

 .  تعطً تدرجاً فً الصفة أو القدرة موضع القٌاس 

 = ب × ع        أ /  بم  – أم 

 متوسط الخطؤ  بم  &  متوسط الصوابأ م 

    ب نسبة الخطؤ & أ نسبة الصواب 

 ع االنحراؾ المعٌاري 

 وتعتبر هذه الطرٌقة من أدق الطرق لحساب صدق بنود االختبار

التحصٌلً وؼٌره من االختبارات ، إال أنها تستؽرق من الباحث وقتاً 

طوٌالً وجهداً شاقاً وخاصة عندما ٌزداد عدد المفردات وعدد األفراد 
 . إلً الحد الذي ٌحول دون الوصول إلً النتابج بسرعة 



 طالب علً سإال إجابة صحٌحة ( 25)طالب من ( 9)أجاب : مثال

، بٌنما أجاب بقٌة الطالب خطؤ وكان ( 243)بمجموع درجات 

احسب صدق هذا السإال بمعامل االرتباط ( 391)مجموع درجاتهم 

 . الثنابً األصٌل ؟

 ٌتؤثر صدق االختبار بمجموعة من : العوامل المإثرة فً الصدق

 :  العوامل أهمها 

(1 ) ( :  عدد البنود ) طول االختبار 

 ًإن زٌادة عدد البنود فً االختبار ٌترتب علٌه ارتفاع فً معامل

الثبات والصدق لالختبار ألن أقصً مدي للصدق ٌزٌد بزٌادة معامل 

إن زٌادة بنود االختبار لٌس هدفاً . الثبات والثبات ٌتؤثر بعدد البنود 

بحد ذاته لكنه ٌإدي إلً إمكانٌة تناول الظاهرة من كل مكوناتها 

وأجزابها وعناصرها وإذا توفر ذلك ٌمكن قٌاس الصفة أو القدرة فً 
 وضع أفضل من إذا تم قٌاسها من خالل عدد محدود من البنود 



(2 ) فالثبات شرطاً ضرورٌاً للصدق ولكنه لٌس كافٌاً : ثبات االختبار

فجمٌع االختبارات الصادقة لؽرض معٌن تتسم درجاتها بالثبات ، ولكن 

لذلك ال . االختبارات التً ال تتسم درجاتها بالثبات ال تكون صادقة 

ٌنبؽً المؽاالة فً زٌادة قٌمة معامل الثبات بإطالة االختبار مثالً علً 

حٌث إن زٌادة طول االختبار مثالً ٌجعله ٌشتمل علً . حساب صدقه 

بنود أو أسبلة ال تقٌس السمة أو القدرة أو المهارة المرجوة ، وبذلك تقلل 

 .  من صدقه 

(3 ) فالطرٌقة المستخدمة فً قٌاس قدرة أو مهارة معٌنة : طرٌقة القٌاس

فالدرجة الحقٌقٌة . ٌمكن أن تإثر فً الدرجة التً ٌحصل علٌها الطالب 
 للطالب فً االختبار ٌمكن



.  اعتبارها مكونة من تباٌن القدرة أو المهارة ، وتباٌن طرٌقة القٌاس 
فالظروؾ المختلفة للعملٌة االختبارٌة ٌمكن أن تسهم فً تباٌن درجات 

 .  اختبار معٌن وهذا ٌإثر فً صدق درجات هذا االختبار 

فالمعارؾ والمهارات السابقة التً ٌنبؽً أن ٌعتمد : السلوك المدخلً ( 4)
علٌها الطالب فً إجابته علً مفردات وأسبلة االختبار تإثر فً إمكانٌة 

فكثٌر من مفردات وأسبلة االختبارات . توصله إلً اإلجابة الصحٌحة 
التحصٌلٌة وتعلٌماتها ، تعتمد علً تمكن الطالب من بعض المهارات 

اللؽوٌة األساسٌة ، وافتقاد الطالب لهذه المهارات ٌإثر تؤثٌراً واضحاً فً 
الدرجة التً ٌحصل علٌها فً االختبار مما ٌإدي إلً خفض صدق 

 .    االستدالالت التً تستند إلً هذه الدرجات 



(5 )فالبنود واألسبلة التً ٌشتمل علٌها : انتقاء بنود وأسبلة االختبار

االختبار ٌفترض أنها تتعلق بمحتوي دراسً معٌن ومهارات معٌنة 

ؼٌر أنه فً بعض األحٌان ال ٌعطً المعلم قدراً كافٌاً . تعلمها الطالب 

من الوقت لتعلٌم الطالب بعض المهارات ، ومع هذا ٌشتمل علٌها 

وهذا ٌجعل درجات الطالب منخفضة مما ٌقلل من صدق . االختبار 

 .  االستدالل علً تحصٌلهم 

(6 ) هو خطؤ أو أخطاء منتظمة تكون فً االختبار :  تحٌز االختبار

بحٌث إذا طبق علً مجموعة من المفحوصٌن ٌحصل انحراؾ وتشوه 

فً استجاباتهم وذلك بسبب هذا العامل أو الخطؤ المنتظم بٌنما هذا الخطؤ 

ال ٌكون له أثر فً استجابات المجموعات األخري ألنه لٌس خطؤ 

وٌتضح التحٌز عندما ٌتضمن االختبار . بالنسبة لهذه المجموعات 

عناصر أو أسبلة لٌست من ضمن العناصر المناسبة للمفحوصٌن من فبة 
 .   دون ؼٌرهم فمثالً ٌتضمن االختبار أسبلة خاصة بالنساء وٌقدم للرجال 



(7 )عدم مناسبة مستوي صعوبة بنود االختبار 

(8 ) الترتٌب ؼٌر المناسب لبنود االختبار 

(9 )عدم وضوح تعلٌمات االختبار 

(10 ) للحصول علً معامل صدق مرتفع البد : معامل ثبات المحك

أن ٌكون المحك ذو ثبات جٌد ، ألن انخفاض ثبات المحك ٌعنً عدم 

االتساق فً النتابج وعدم االتساق فً النتابج ٌعنً انخفاض فً قٌمة 

 .  الثبات 

(11 ) قلة التباٌن بٌن أفرادها ” زٌادة تجانس العٌنة : تباٌن أفراد العٌنة

زٌادة التباٌن بٌن ” ٌقلل من الصدق ، والعٌنة ؼٌر المتجانسة ” 

إن اختالؾ أفراد العٌنة فً . ٌزٌد من قٌمة الصدق ” أفرادها 

مستوٌاتهم فً الصفة أو الخاصٌة المقاسة سٌترتب علٌه ارتفاع فً 
 .  معامالت الثبات والصدق معاً 



 ًالموضوعٌة : ثالثا  : 

 ٌعد االختبار موضوعٌاً إذا أعطً نفس الدرجة باختالؾ المصححٌن فال

فعلً سبٌل المثال . تتؤثر الدرجة بالعوامل الذاتٌة أو الشخصٌة للمصحح 

ٌكون االختبار التحصٌلً موضوعٌاً إذا ما حدث اتفاق بٌن عدد من 

وتإثر . المصححٌن علً الدرجة التً ٌحصل علٌه طالب فً االختبار 

قٌمة المصحح الشخصٌة والجوانب التً ٌإكد علٌها فً الدرجات التً 

ٌنالها الطالب وكلما زادت درجته الذاتٌة فً إصدار الحكم علً مستوي 

 .  األداء قلت موضوعٌة االختبار 

 ًأي ٌتصؾ االختبار بسهولة التطبٌق ، ووضوح : العملٌة : رابعا

التعلٌمات ، ومناسبة الوقت ، والتكلفة المادٌة ، وسهولة تصحٌح وتفسٌر 
 .  الدرجات 



 أهداؾ تحلٌل المفردات  : 

 تعد عملٌة تحلٌل مفردات االختبارات التحصٌلٌة من العملٌات األساسٌة
التً ٌمكن أن ٌستخدمها المعلم فً فحص المفردات وتحدٌد مدي جودتها 

فلكل مفردة من مفردات االختبار خصابصها الممٌزة ، . وفاعلٌتها 
ومن أهم هذه . وتضٌؾ قدراً من المعلومات إلً االختبار ككل 

 :  الخصابص 

(أ ) صعوبة المفردةItem Difficulty  : ٌعتمد تقدٌر معامل صعوبة
المفردة الموضوعٌة علً النسبة المبوٌة لعدد الطالب الذٌن أجابوا علً 

 المفردة إجابة صحٌحة 

 100× ن      /  د+ع ن = معامل صعوبة المفردة 

 عدد طالب المجموعتٌن العلٌا والدنٌا الذٌن أجابوا علً المفردة د +ع ن
  إجابة صحٌحة  ، ن العدد الكلً للطالب 

 



 فإذا أجاب جمٌع الطالب علً مفردة معٌنة إجابة صحٌحة ، فإن هذه
أما إذا %( . 100)المفردة تكون سهلة جداً ، وتكون النسبة المبوٌة 

اجاب علٌها جمٌع الطالب إجابة خطؤ فإنها تكون صعبة جداً ، وتكون 
صفر ) أي أن معامل الصعوبة ٌمكن أن ٌتراوح بٌن . هذه النسبة صفراً 

 ،100. )% 

 وعلً الرؼم من أنه ٌمكن االعتماد علً عدد اإلجابات الصحٌحة
للمجموعة أو الصؾ ككل ، إال أنه ٌفضل تقسٌم العٌنة إلً مجموعتٌن 

إحداهما التً حصلت علً أعلً الدرجات ، واألخري التً حصلت علً 
وقد أظهرت الدراسات أنه إذا اشتملت كل من . أقل الدرجات 

من طالب المجموعة الكلٌة ، فإن هذا ٌمكننا %( 27)المجموعتٌن علً 
من التمٌٌز بٌن المجموعتٌن بدرجة أفضل ، ولكن ٌنبؽً أال ٌقل عدد 

 أما إذا قل العدد عن. طالباً ( 40)طالب الصؾ عن 



 ذلك ، فإن المعلم ٌمكنه أن ٌقسم الصؾ إلً قسمٌن ٌشتمل كل منهما
وبإتباع الخطوات %( . 50)علً نصؾ عدد الطلبة المختبرٌن أي 

 :  التالٌة 

(1 ) ٌصحح االختبار ، وتوجد الدرجة الكلٌة التً حصل علٌها كل طالب
  . 

(2 ) ترتب الدرجات الكلٌة من األعلً إلً األدنً للمجموعة ككل  . 

(2 ) ًتقسم الدرجات الكلٌة إلً قسمٌن ، بحٌث ٌشتمل كل قسم منها عل
من عدد هذه الدرجات وٌمثل أحد القسمٌن المجموعة العلٌا ، %( 27)

 .  وٌمثل اآلخر المجموعة الدنٌا 

(4 ) ٌوجد عدد الطالب الذٌن أجابو علً كل بدٌل من بدابل إجابات
 .المفردة فً المجموعتٌن 



(5 ) نجمع عدد طالب كل من المجموعتٌن العلٌا والدنٌا الذٌن أجابوا

علً المفردة إجابة صحٌحة ، ونقسم الناتج علً عدد طالب 

 المجموعتٌن معاً 

 ( 40)احسب معامل صعوبة المفردة علماً أن حجم العٌنة : مثال ،

 :  هو اإلجابة الصحٌحة ( ب)والبدٌل 

 

 

 

 

 0.70=  100×  40/ 10+18= معامل الصعوبة 

 هـ د ج *ب أ بدابل اإلجابة 

 - 1 - 18 1 %  27عدد طالب المجموعة العلٌا 

 2 4 1 10 3 %27عدد طالب المجموعة الدنٌا



 ففً . وٌعتمد تفسٌر معامل الصعوبة علً نوع االختبار المستخدم

االختبارات مرجعٌة المعٌار ال ٌفضل اختٌار مفردات ؼاٌة فً الصعوبة 

معامل الصعوبة ) أو ؼاٌة فً السهولة %( معامل الصعوبة صفر)

ولكن تفضل المفردات متوسطة الصعوبة لكً تجعل تباٌن %( 100

والقٌمة المثالٌة لمعامل الصعوبة فً هذه الحالة . الدرجات أكبر ما ٌمكن 

فاألسبلة التً تتطلب إجابة قصٌرة . تختلؾ باختالؾ نوع المفردات 

مقبوالً ، %( 70، % 30)ربما ٌكون معامل الصعوبة المحصور بٌن 

حٌث إن هذه القٌمة تجعل التمٌٌز بٌن %( 50)وٌفضل أن تكون قٌمته 
 .  المجموعتٌن العلٌا والدنٌا من الطالب أكبر ما ٌمكن 



 أما بالنسبة للمفردات الموضوعٌة فإنه ٌفضل أن ٌتراوح مستوي
%( 75)لألسبلة التً تتطلب إجابة قصٌرة ، %( 50)الصعوبة بٌن 

لذلك ربما ٌقبل المعلم فً هذا النوع من . لمفردات الصواب والخطؤ 
لمفردات االختٌار من متعدد التً %( 65)االختبارات بمستوي صعوبة 

 .  تشتمل علً أربعة بدابل 
 وٌمكن القول  : 
 أن المفردات التً مستوي صعوبتها منخفضاً أو مرتفعاً ٌنبؽً مراجعتها

 .أو استبعادها 
 أن صعوبة مفردات االختبار التحصٌلً ترتبط ارتباطاً مباشراً بالؽرض

الذي ٌبنً االختبار من أجله ، وٌنبؽً علً المعلم مراعاة ذلك فً وضع 
 .مخطط التقوٌم وعملٌة بناء االختبار 

 أن قٌم معامل الصعوبة تقترب من الواحد الصحٌح إذا كان االختبار
%( 50)وتكون حوالً ( . مرجعً المحك ) تشخٌصٌاً أو ٌقٌس االتقان 

(  مرجعً المعٌار ) فً االختبار الذي ٌقٌس المستوي التحصٌلً العام 
بٌنما تنخفض عن ذلك فً االختبار الذي ٌقٌس المستوي المدخلً أو 

 .  تهٌإ الطالب لدراسة محتوي جدٌد 



(ب ) تمٌٌز المفردةItem Discrimination    : 

 الدرجة التً تتمتع بها المفردة من حٌث التمٌٌز الدقٌق والصحٌح بٌن
 .  المفحوصٌن فً السمة أو الخاصٌة التً ٌقٌسها االختبار 

 قدرة المفردة علً التمٌٌز بٌن المفحوصٌن الذٌن حصلوا علً درجات
 مرتفعة ، والمفحوصٌن الذٌن حصلوا علً درجات منخفضة 

 ن  ÷  ½  دن  – عن = معامل التمٌٌز 

  عدد طالب المجموعة العلٌا الذٌن أجابوا علً المفردة إجابة ع ن
 .صحٌحة 

 عدد طالب المجموعة الدنٌا الذٌن أجابوا علً المفردة إجابة صحٌحة د ن
 .  ،    ن عدد طالب كل من المجموعتٌن 



 احسب معامل تمٌٌز المفردة إذا كان عدد الطالب فً كل : مثال
، وعدد الناجحٌن الذٌن أجابوا علً البند إجابة صحٌحة ( 10)مجموعة 

 ؟ ( 4)،  وفً المجموعة الدنٌا ( 9)فً المجموعة العلٌا 

 0.50=  20×  0.5/  4-9= معامل التمٌٌز   

 فإذا كانت ( 1-،  1)+من الواضح أن معامل التمٌٌز ٌنحصر بٌن ،
القٌمة موجبة لمفردة معٌنة ، فإن هذا ٌعنً أن نسبة الطالب الذٌن أجابوا 

إجابة صحٌحة علً هذه المفردة أكبر من نسبة الطالب الذٌن حصلوا 
علً درجات منخفضة فً االختبار ككل وأجابوا علٌها إجابة صحٌحة 

 .  والعكس إذا كانت قٌمة معامل التمٌٌز سالبة . أٌضاً 



 أما إذا كانت القٌمة صفراً فإن المفردة ال تمٌز بٌن المجموعتٌن وهذا
ٌحدث إذا كانت المفردة ؼاٌة فً السهولة ، أي اجاب علٌها جمٌع الطلبة 

إجابة صحٌحة ، أو كانت ؼاٌة فً الصعوبة بحٌث لم ٌجب علٌها أحد 
أو إذا كانت المفردة ؼامضة ، أو تشتمل علً . منهم إجابة صحٌحة 

وإذا كانت قٌمة معامل . عٌوب فنٌة فً صٌاؼتها ، أو بدابل اإلجابة 
التمٌٌز سالبة ، فإن هذا ربما ٌحدث عن طرٌق الصدفة لقلة العدد الكلً 
للطالب ، أو لؽموض المفردة ، او عدم دقة اإلجابة الصحٌحة ، أو قلة 

 .      فاعلٌة البدابل 

 فكلما ابتعدت قٌم . قٌم معامل تمٌٌز المفردات تعتمد علً درجة صعوبتها
بالزٌادة أو النقصان تقل القٌمة %( 50)معامل الصعوبة لمفردة عن 

 .  القصوي لمعامل تمٌٌزها 



 أو أكثر ، فإن هذا ( 0.40)وعموماً إذا كانت قٌمة معامل تمٌٌز المفردة

ٌكون دلٌالً علً أن المفردة تمٌز بدرجة جٌدة بٌن األقوٌاء والضعاؾ ، 

فإن تمٌٌزها بٌن المجموعتٌن (  0.40،  0.20)وإذا تراوحت بٌن 

أما إذا كان . ٌكون تمٌٌزها ضعٌفاً ( 0.20)مقبول ، وإذا قلت عن 

تمٌٌزها صفراً أو سالباً ، فإنه ٌنبؽً استبعاد هذه المفردة من االختبار ، 

 .  أو مراجعتها مراجعة دقٌقة وتعدٌلها 

(ج ) تحلٌل البدابل  : 

 ٌجب عدم االكتفاء بمعامالت الصعوبة والتمٌٌز للبنود ، وإنما ٌجب

 :  توظٌؾ هذه النتابج فً تحلٌل البدابل فمثالً 



 إذا وجد أن أحد البدابل لم ٌختره أحد من الطالب ، فإن هذا ربما ٌكون
دلٌالً علً عدم فاعلٌة هذا البدٌل أو وضوح خطؤه فمثل هذا البدٌل ال 

 .  فابدة منه ألنه ٌضٌع وقت الطالب فً قراءة مثل هذه البدابل 

 إذا وجد أن أحد البدابل اختاره معظم الطالب وبخاصة الذٌن حصلوا
علً درجات مرتفعة فً االختبار ككل ، ولم ٌختاروا اإلجابة الصحٌحة 

، فإن هذا ربما ٌكون دلٌالً علً هذا البدٌل أكثر جاذبٌة من  اإلجابة 
الصحٌحة ، او ربما ٌكون هو اإلجابة الصحٌحة بالفعل ، ولٌست اإلجابة 
التً حددها المعلم وهنا ٌجب أن ٌقوم المعلم بمراجعة اإلجابة الصحٌحة 

فإذا تؤكد أن هذا البدٌل ٌمثل . والتؤكد من صحتها وعدم صحة هذا البدٌل 
إجابة خطؤ ، فإنه ٌنبؽً اإلبقاء علٌه ألنه ٌساعد فً كشؾ سوء الفهم ، 

 وأنماط األخطاء الشابعة لدي الطالب   
 



 إذا كانت إجابات الطالب موزعة توزٌعاً متعادالً بٌن البدابل األربعة أو

الخمسة لمفردة ما ، ولكن المفردة ؼٌر ممٌزة ، فإن هذا ربما ٌدل علً 

أن هذه المفردة ؼامضة ، أو ؼاٌة فً الصعوبة ، مما جعل الطالب 
 .  ٌلجؤون إلً التخمٌن 



 علً الرؼم من الجدل الذي ٌثار فً ؼالبٌة األحٌان حول كٌفٌة تقرٌر
نتابج االختبارات التحصٌلٌة وما ٌإدي إلٌه وضع العالمات والتقدٌرات 
من حاالت انفعالٌة لدي المعلم والطالب وولً األمر ، إال أن العالمات 

 :  أو التقدٌرات تخدم كثٌر من الوظابؾ من أهمها 

(1 ) ًإخبار الطالب وآبابهم بنتابج تقدمهم الدراس 

(2 ) إخبار المسبولٌن اإلدارٌٌن 

(3 ) تحفٌز تعلم الطالب 

(4 ) توجٌه العملٌة التدرٌسٌة 



 وٌوضح إٌرازٌانAirasian , 2001  أربعة مبادئ عامة ٌمكن

االسترشاد بها فً تفسٌر المعلومات المستمدة من االختبارات التحصٌلٌة 

 :  كالتالً 

(أ ) معلومات التقوٌم تصؾ السلوك المتعلم للطالب ومكانتهم الحالٌة. 

(ب ) معلومات التقوٌم تقدم تقدٌرات ولٌست أدلة مضبوطة فٌما ٌتعلق

 .بؤداء الطالب 

(ج ) التقوٌم ال ٌقدم معلومات صادقة فً جمٌع األحوال  . 

(د )  معلومات التقوٌم تصؾ األداء وال تفسر أسبابه 



 وتوجد ثالثة عوامل ٌنبؽً أن ٌراعها المعلم عند وضعه العالمات أو

 :  التقدٌرات 

(أ ) المرجعٌة أو المعاٌٌر التً سوؾ ٌقارن أداء الطالب فً ضوبها 

(ب ) المظاهر أو الجوانب التً سوؾ تتضمنها العالمات أو التقدٌرات  . 

(ج ) كٌفٌة إعطاء أوزان نسبٌة لمختلؾ األدلة عند وضع العالمات أو

 .  التقدٌرات 

 



 هذه الطرق استندت إلً مرجعٌات : طرق وضع العالمات أو التقدٌرات
مختلفة لمقارنة أداء الطالب ، ووضع العالمات أو التقدٌرات فً ضوبها 

 : ولعل أكثر هذه الطرق استخداماً هً. 
(1 ) مقارنة أداء الطالب بؤقرانه  : 
 ًتعتمد هذه الطرٌقة علً مقارنة أداء الطالب بؤقرانه فً الصؾ الدراس

فالعالمات هنا مرجعٌة المعٌار أو نسبٌة أو تستند إلً المنحنً . 
االعتدالً إذا كان عدد الطالب كبٌر نسبٌاً وفً إطار هذه الطرٌقة ال 

ٌحصل جمٌع الطالب علً أعلً تقدٌر مهما بلؽت درجة أدابهم ، حٌث 
إن النظام مرجعً المعٌار فً وضع التقدٌرات ٌصمم بحٌث تكون 

أ ، ب ، جـ ، ) التقدٌرات موزعة فً أقسام متعددة ٌعٌن لها حروؾ مثل 
وكل من هذه الحروؾ تناظر نسبة مبوٌة معٌنة من الطالب ( د ، هـ 

ٌمكنهم الحصول علً كل منها ، وٌتطلب الحصول علً أي من 
التقدٌرات السابقة ترتٌب الطالب وفقاً لدرجاتهم الكلٌة فً االختبار من 

 .  األدنى إلً األعلً ، ثم تعٌٌن التقدٌرات 



(ب ) ًمقارنة أداء الطالب بمستوٌات أداء محددة مسبقا  : 

 تركز هذه الطرٌقة علً التعبٌر عن األداء أو التحصٌل فً ضوء
أو  Criteriaوهذه المحكات . محكات أو مستوٌات أداء محددة مسبقاً 

فجمٌع الطالب . تكون مطلقة ولٌست نسبٌة  Standardsالمستوٌات 

الذٌن ٌحققون نفس المستوٌات المحددة ٌحصلون علً نفس التقدٌر ، وال 

ٌرسب أي طالب لمجرد أن تحصٌله أقل من أقرانه بشرط أن ٌحقق 

فالطالب . فالتقدٌرات هنا مرجعٌة المحك أو مطلقة . المستوي المحدد 

الذٌن ٌحققون المستوي المحدد لكل مهمة ٌعدون ناجحٌن أو ٌحصلون 
والذٌن ال ٌحققون المستوي المحدد ٌعدون راسبٌن  Creditعلً تقدٌر 

لذلك فإن هذا النظام فً وضع التقدٌرات ٌقدم معلومات نوعٌة تتعلق . 

بما حققه الطالب بالفعل ، وما ٌعرفه وما ٌمكنه أداإه وٌقلل عدد الطالب 
 .الذٌن ٌخفقون 



(3 ) مقارنة أداء الطالب بؤدابه السابق  : 

 تعتمد هذه الطرٌقة علً مقارنة أداء الطالب بؤدابه السابق للداللة علً ما

فالطالب الذٌن ٌظهرون تحسًن أكبر . حدث له من تحسن عبر الزمن 

والذٌن ٌظهرون تحسناً أقل ٌحصلون . ٌحصلون علً تقدٌرات مرتفعة 

 علً تقدٌرات منخفضة 

 ولعل أهم صعوبة تواجه هذه الطرٌقة مفهوم التحسن فالطالب الذٌن كان

أداإهم السابق مرتفعاً خالل المدة الزمنٌة التً وضعت فٌها التقدٌرات 

سوؾ تكون فرصة تحسنهم قلٌلة وبذلك تقل إمكانٌة حصولهم علً 

أما الطالب الذٌن حصلوا علً درجات منخفضة فً . تقدٌرات مرتفعة 

البداٌة سوؾ تكون فرصتهم جٌدة إلظهار تحسنهم وبالتالً تمٌل 

وهنا ال بد من تحدٌد خط قاعدي . تقدٌراتهم التالٌة إلً االرتفاع 
Baseline  وذلك بإجراء تقوٌم قبلً شامل للطالب فً جمٌع األهداؾ

 التعلٌمٌة الموابمة للمدة الزمنٌة التً ٌتم وضع تقدٌرات لهم  



 ٌمكن إٌجاز مشكالت االختبارات التحصٌلٌة أو تقوٌم التحصٌل
 :  الدراسً فٌما ٌلً 

(1 ) أن أسبلة االختبارات التحصٌلٌة ال تعطً صورة حقٌقٌة عما تقٌسه
من أهداؾ تعلٌمٌة ، بمعنً عدم صدق االختبارات فً قٌاس األهداؾ 

 . التعلٌمٌة كما تعكسها أهداؾ المحتوٌات الدراسٌة 

(2 ) ال تقٌس االختبارات األهداؾ المهارٌة والوجدانٌة  . 

(3 ) ال تراعً كثٌر من االختبارات الوزن النسبً واألهمٌة النسبٌة لكل
من موضوعات المحتوي واألهداؾ التعلٌمٌة وتوزٌع أسبلة االختبارات 

 .  علً المحتوي 

(4 ) تفتقر االختبارات بشكلها الحالً إلً الصدق والشمولٌة
والموضوعٌة وتركز فً معظمها علً المستوٌات المعرفٌة الدنٌا 

 .  وإهمال المستوٌات المعرفٌة العلٌا 



(5 ) ، مشكلة تفسٌر الدرجة التً ٌحصل علٌها الطالب فً االختبار

والتً تتوقؾ علً المعٌار أو المحك الذي ٌكسب هذه الدرجة معنً 

 .  وداللة 

(6 ) الؽش 

(7 ) التخمٌن 

(8 ) قلق االختبار 

(9 ) تضخم الدرجات 



 وعلً الرؼم من المشكالت المرتبطة باالختبارات التحصٌلٌة كؤدوات

للتقوٌم ، إال أنها تظل األكثر استخداماً فً المدارس والجامعات ، ومن 

ثم ال ٌمكن االستؽناء عنها بل ٌمكن أن نرتقً بها لتكون أكثر موضوعٌة 

، وذلك عندما تعتمد النماذج االحتمالٌة لنظرٌة االستجابة للمفردة ومنها 

نموذج راش لبناء بنوك األسبلة والتً ٌمكن سحب نماذج اختبارات منها 

تصلح لعٌنات من الطالب متباٌنة فً مستوي القدرات ، كما أنها تسمح 

بالمراجعة والتعدٌل والتطوٌر واإلضافة والحذؾ ، مع األخذ بعٌن 

االعتبار بعض المشكالت التً تظهر مع استخدام البرامج الخاصة بهذه 
 النماذج من حٌث حذؾ المفردات ؼٌر المالبمة أو األفراد ؼٌر المالبمٌن     



 ًمما سبق ٌمكن وضع تصور مقترح لتقوٌم التحصٌل الدراسً ف
 : مقرر دراسً علً النحو التالً 

(1 )20 % ًعلً مدار ( المستمر) من درجة المقرر للتقوٌم البناب
 .  الفصل الدراسً 

(2 )20 % من درجة المقرر لتكلٌفات ومهام بحثٌة وواجبات مثل
 المشارٌع ، والمقاالت ، وأوراق العمل ، والبحوث الجماعٌة 

(3  )10 % ، للجانب المهاري العملً أو األدابً حسب طبٌعة المقرر
وفً حالة عدم استخدام هذا الجزء ٌتم توزٌع هذه النسبة علً البندٌن 

 .لكل منهما  %( 5)السابقٌن بواقع 

(3 )10 % الختبار شفهً مقنن ٌشترك فٌه جمٌع من ٌقوم بتدرٌس
 .  المقرر 

(4 )40 % الختبار نهابً تحرٌري ٌحتوي أسبلة مقالٌة وأخري
موضوعٌة بؤنواعها المختلفة وتتمٌز بخصابص جٌدة من حٌث 

 الصدق والثبات والموضوعٌة 




