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 مل املتواضع . . . . .بعد إجناز هذا الع

الذي أكرمني باإلشراف على  الدكتور ياسر جاموس                                           أتقد م بفائق الشكر وعظيم االمتنان إلى مشرفي   
رشاداته الحكيمة هذه بوالذي شمل رسالتي, ومنحني الوقت والجهد الجديرين باالحترام,                                        رعايته الكريمة وا 

                          وسد  الثغرات وصو ب األخطاء ,                   فأخلص, ووج ه فأنارأرشد لي, والذي  الرسالة فكان خير مشرف ومعلم
. وما طيب الكلمة إال جزء من عطائه الطيب, وعجزها أبلغ دليل على                                                                                               لخروج هذا العمل على نحو  متكامل 

 أن عطاءه يفوق بالغة الحرف والقلم.

تكرموا بقبول لذين ا األفاضل مأعضاء جلنة احلك السادةإلى  واحترامي شكري وتقديري خالص كما أقدم
بداء المالحظات التي قومت عضوية لجنة الحك                                                                               م, مقدرة لهم الجهد والوقت المبذول في قراءة الرسالة وا 
 الرسالة وصححتها.

في كليتي التربية بجامعة دمشق  عمادة كلية الرتبية ومجيع أعضاء اهليئة التدريسيةوأود أن أشكر 
 وجامعة حماة.

  .الذين تفضلوا بتحكيم أداة الدراسة تذة احملكمنياألساوأتقدم بشكري وتقديري إلى 

 .على ما قدموه لي من مساعدة في إتمام هذا العمل زمالئي وزميالتيوأتقدم بجزيل الشكر إلى 

الحلقة األولى من التعليم األساسي في مدارس محافظة دمشق  معلمي ومعلماتوأتقدم بالشكر إلى 
 على التفضل باإلجابة عن بنود االختبار, وتقديم المالحظات لي.

من شاركتني أعباء الدراسة وتحملت غيابي عنها على الرغم من وجودي معها وبينها, وأود أن أشكر 
 , لك مني كامل المحبة واالحترام.أسرتي الفاضلة

الختام أتقدم بكثير الشكر إلى كل من ساهم في إنجاز هذا العمل المتواضع ولو بالكلمة أو بالفكرة, وفي 
                                                        وكان سببا  في إتمام دراستي هذه, فجزاهم اهلل عنا خير جزاء.

 الباحثة 



 

 

 

 

 ...هماينإىل من كلل العرق جبي
 ...دربي ليمهدا يل طريق العلم منحصدا األشواك إىل من 

 ...إىل من علماني أن األعمال الكبرية ال تتم إال بالصرب والعزمية واإلصرار
   هما...يا سعادتي خبيوط من قلبمن حاك إىل

  ..أهدي مثرة من مثار غرسهما. اإليهم
          

 
بقعة من الروح ال يطؤها إىل أحبة استوطنوا جنبات روحي ومتلكوا شغاف قلبي, وسيظلون يف 

 ...النسيان
 ...تغريه ظروف احلياة إىل من حبي هلم لن

 ...رياحني حياتيإىل 
 أخوتي ...

 
 

 إىل من تذوقت معهم أمجل اللحظات.......الورود العطرة يف حياتيإىل 
 
 

 وساعدنيإىل كل من وقف إىل جانبي 
 

 أهدي هذا اجلهد املتواضع
 الباحثة                                                                                               

 

أميأبي         و

زين     حسن     شيماء    

  الرائعنيأصدقائي    
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 احملتويات فهرس -     أول  
فحة رقم املوضوع

 
   الص
 
    

ّّ الشّّ ّّ كرّوالتّّّّ ّّّ ّّ ّقديرّ
ّتّ-أّفهرسّالمحتويات

ّجّ-ثّفهرسّالجداول
ّحّفهرسّاألشكال
ّخّ-حّفهرسّالمالحق

 
فحة رقم املوضوع

 
   الص
 
   ّ

 
 
 الفصل األو
 
8ّ-1ّللدراسةل: اإلطار العام          

ّّمقّدمة  ّ ّّّ2ّ
ّّ أولّّ ّ ّّالّدراسةمشكلةّّ-ّ ّّ  ّ ّّّ4ّ

ّّّّ ثانياّّ ّّالّدراسةأهميةّّ-ّّ ّّ  ّ ّّّ4ّ
ّّّّ ثالثاّّ ّّالّدراسةأهدافّّ-ّّ ّّ  ّ ّّّ5ّ
ّّّ رابعاّّ ّّالّدراسةأسئلةّّ-ّّّ ّّ  ّ ّّّ6ّ

ّّّ خامساّّ ّ ّّالّدراسةحدودّّ-ّّ ّّ  ّ ّّّ7ّ
ّّّ سادساّّ ّّالّدراسةمصطلحاتّّ-ّّّ ّّ  ّ 7ّّوالتعريفاتّاإلجرائيةّّّ

 
 
 الفصل الث
 
44ّ -9ّاني: دراسات سابقة         

ّّمقّدمة  ّ ّّّ11ّ
ّّ أولّّ ّ ّّ الدّّّعرضّ-ّ ّّ السّّّراساتّّ 11ّّابقةّّ

ّّّ األوّّّالمحور ّّ محكيّّّاختبارّبناءّتناولتّدراساتّ–ّلّ ّّ 11ّّّالمرجعّّ
ّّ الثّّّالمحور ّّّّ المعلّّّإتقانّدرجةّقياسّتناولتّدراساتّ–انيّّ ّلختباراتاّبناءّقواعدلّمينّّ

ّّ التّّ ّّّّ حصيليّّّّ ّ ّهاومهاراتّةّ

41ّ

ّّّّ ثانياّّ ّّ الدّّّعلىّالتعقيبّ-ّّ ّّ السّّّراساتّّ 48ّّابقةّّ
ّّّّ ثالثاّّ ّّ الدّّّمنّالباحثةّاستفادةّ-ّّ ّّ السّّّراساتّّ 42ّّابقةّّ
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   الص
 
   ّ

ّّّ رابعاّّ ّّالّدراسةّمكانةّ-ّّّ ّّ  ّ ّّّّ الحاليّّّّّ ّ ّّ الدّّّبينّةّّ ّّ السّّّراساتّّ 42ّّابقةّّ
 
 
 الفصل الث
 
          

 
 الث: اإلطار الن
 
142ّّ-44ّظري              

ّّمقّدمة  ّ ّّّ45ّ
ّّّّ محكيّّالمحور األول: االختبارات  68ّّ-45 المرجع ةّ

ّّ أولّّ ّ ّّّّ محكيّّتعريفّالختباراتّّ-ّ 45ّّةّالمرجعّ
ّّّّ ثانياّّ ّّ الصّّّ-ّّ ّّّ األساسيّّّفاتّّ ّّ ّ ّّّّ محكيّّّلالختباراتّةّ 46ّّالمرجعّةّ
ّّّّ ثالثاّّ ّّّّ محكيّّّالختباراتّاستخداماتّ-ّّ 47ّّوحدودهاّالمرجعّةّ
ّّّ رابعاّّ ّّّّ محكيّّّالختباراتّ-ّّّ ّّّ معياريّّّوالختباراتّالمرجعّةّ ّّ 47ّّالمرجعّةّّ

ّّّ خامساّّ ّ 49ّّالقطع.ّدرجةّتحديدّ-ّّ
ّّّ سادساّّ ّّّّ محكيّّّالختباراتّبناءّ-ّّّ 54ّّالمرجع.ّةّ
ّّّ سابعاّّ ّّ ّّّّ محكيّّّالختباراتّمفرداتّتحليلّ-ّ 55ّّالمرجع.ّةّ
ّّّّ ثامناّّ ّّ السّّّالخصائصّ-ّّ ّّّّ محكيّّّلالختباراتّيكومتريةّّ 61ّّ.المرجعّةّ

ّّّّ محكيّّصدقّالختباراتّّ-1 61ّّةّالمرجعّ
ّّّّ محكيّّّالختباراتّثباتّ-2 62ّّ.المرجعّةّ

ّّ التّّّاالختباراتبناءّالمحورّالثاني:ّ ّّّّ حصيليّّّّ ّ 142ّّ-69ّةّ
ّّ أولّّ ّ ّّ التّّّ-ّ ّّ التّّّالختبارّلبناءّخطيطّّ 69ّّحصيليّّ

ّّّّ ثانياّّ ّّ التّّّالختباراتّمفرداتّبناءّ-ّّ ّّّّ حصيليّّّّ ّ 96ّّةّ
ّّّّ ثالثاّّ ّّ الصّّّلالستعمالّوتحضيرهّالختبارّإخراجّ-ّّ ّّ فيّّّّ ّّ117ّ
ّّّ رابعاّّ ّّ التحّّّالختباراتّمفرداتّتصحيحّ-ّّّ ّّ ّّّّ صيليّّّ 121ّّةّ

ّّّ خامساّّ ّ ّّ التّّّالختباراتّمفرداتّتحليلّ-ّّ ّّّّ حصيليّّّّ ّ 124ّّةّ
راسةالفصل الرابع: إجراءات 

 
    الد
 
    133-ّ152ّ

ّّمقّدمة  ّ ّّّ144ّ
ّّ أولّّ ّ ّّالّدراسةمنهجّّ-ّ ّّ  ّ ّّّ144ّ

ّّّّ ثانياّّ ّّالّدراسةمجتمعّّ-ّّ ّّ  ّ ّّّ144ّ
ّّّّ ثالثاّّ ّّالّدراسةعينةّّ-ّّ ّّ  ّ ّّّ144ّ
ّّّ رابعاّّ ّّالّدراسةّأداةّ-ّّّ ّّ  ّ ّّّ146ّ

ّّ محكيّّخطواتّبناءّالختبارّّ- ّّ 146ّّالمرجعّّ
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147ّّتحديدّدرجةّالقطعّ-
ّّّ خامساّّ ّ 148ّّتعليماتّالختبارّوتصحيحهّ-ّّ
ّّّ سادساّّ ّّالّدراسةّ-ّّّ ّّ  ّ ّّّ الستطالعيّّّّّ ّ ّ ّّ ّ 148ّّةّ
ّّّ سابعاّّ ّّ ّّالّدراسةإجراءاتّّ-ّ ّّ  ّ ّّّ149ّ
ّّّّ ثامناّّ ّّّّ المعالجاتّاإلحصائيّّّ-ّّ ّ ّ ّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ 151ّّةّّ

راسةالفصل اخلامس: عرض نتائج 
 
    الد
 
185ّّ-154ّومناقشتها    

ّّمقّدمة  ّ ّّّ154ّ
ّّ أولّّ ّ ّّّّ عرضّالنّّّ-ّ ّّ ّ ّّّ بالسؤالّاألوّّّالمرتبطةتائجّّ ّّ ّ ّّ ّ ّّ 154ّّلّومناقشتهاّ

ّّّّ ثانياّّ ّّ بالسؤالّالثّّالمرتبطةّعرضّالنتائجّّ-ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ 155ّّانيّومناقشتهاّ
ّّّّ ثالثاّّ ّّ بالسؤالّالثّّالمرتبطةّعرضّالنتائجّّ-ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ 156ّّالثّومناقشتهاّ
ّّّ رابعاّّ 165ّّابعّومناقشتهاّ ّرّّلبالسؤالّاالمرتبطةّعرضّالنتائجّّ-ّّّ

ّّّ خامساّّ ّ 171ّّبالسؤالّالخامسّومناقشتهاالمرتبطةّعرضّالنتائجّّ-ّّ
ّّّ سادساّّ ّّ بالسؤالّالسّّالمرتبطةّعرضّالنتائجّّ-ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ 178ّّادسّومناقشتهاّ
ّّّ سابعاّّ ّّ ّّ بالسؤالّالسّّالمرتبطةّعرضّالنتائجّّ-ّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ 181ّّابعّومناقشتهاّ

ّّالّدراسةخالصةّنتائجّ ّّ  ّ ّّّ184ّ
راسةمقرتحات 

 
    الد
 
    186-187ّ

 
 
 ملخ
 
راسةص    

 
    الد
 
     

 
 باللغة العربي
 
189ّ-188 ة             

216ّ-191 املراجع 
راسةمالحق 

 
    الد
 
    217-ّ279ّ

 
 
 ملخ
 
راسةص    

 
    الد
 
     

 
 باللغة النكليزي
 
 I- II ة               

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 اجلدول فهرس -       ثانيا  
رقم 
رقم  موضوع اجلدول اجلدول

فحة
 
   الص
 
    

ّّّّ محكيّّّالختباراتّبينّالفرق1ّ ّّّ معياريّّّوالختباراتّالمرجعّةّ ّّ 48ّّالمرجعّةّّ
ّّ التّّّجدول2ّ ّّ محكيّّّالختبارّلبنودّوافقّّ ّّ 58ّّالمرجعّّ
ّّ الثّّّالجدول4ّ ّّ التّّّمعاملّلحساب(2ّ×2)ّنائيّّ 58ّّالمرجعيّوافقّّ
ّّ الثّّّالجدول4ّ 59ّّفايّلمعامل(2ّ×2)ّنائيّّ
66ّّكارفرّمعاملّلحسابّاألفرادّتصنيف5ّ
ّّّّ الموضوعيّّّالختباراتّبنودّصعوبةّمتوسط6ّ ّ ّ ّ 96ّّةّّ
ّّ التّّّسبّّّّ الن7ّّّ ّّّّّ قريبيّّّّ ّّ التّّّالختبارّبناءّعندّللبنودّةّ ّّ التّّّحصيليّّ 115ّّجميعيّّ
ّّّّ المقاليّّّالختباراتّبينّالختالفّأوجه8ّ ّّ ّّّّ الموضوعيّّّوالختباراتّةّّ ّ ّ ّ 116ّّةّّ
ّّ التّّّمؤشرات9ّ 141ّّللفقراتّمييزّّ

ّّالّدراسةّنةّّّ عيّّّخصائص11ّ ّّ  ّ ّّّ145ّ
ّّ التّّّالختباراتّبناءّقواعد"ّلمادةّاألساسيةّالمفاهيم11ّ ّّّّ حصيليّّّّ ّ 147ّّ"ةّ
ّّ التّّّالختبارّمواصفاتّجدول12ّ 142ّّحصيليّّ
144ّّالموضوعاتّمنّموضوعّلكلّالمعرفيةّومستوياتهاّاألهداف14ّ
144ّّالموضوعاتّمنّموضوعّلكلّوالدرجاتّاألسئلةّمجموعّيبينّمختصرّجدول14ّ
145ّّالمعرفيةّالمستوياتّعلىّالختباريةّالبنودّتوزيع15ّ
ّّ محكيّّّالختبارّفيّالمعلمينّلدرجاتّالوصفيةّاإلحصاءات16ّ ّّ 155ّّالمرجعّّ
ّّ محكيّّّالختبارّفيّالمعلمينّدرجاتّتكرار17ّ ّّ 156ّّالمرجعّّ
ّّ محكيّّّالختبارّلبنودّوالصعوبةّالسهولةّلمعامالتّالمئويةّلنسبا18ّ ّّ 157ّّالمرجعّّ
ّّ محكيّّّالختبارّلبنودّالحساسيةّمعامل19ّ ّّ 159ّّالمرجعّّ
161ّّالختباريةّللبنودّالمرجعيّالتوافقّلمعاملّاألدنىّوالحدّالمرجعيّالتوافقّمعامل21ّ
ّّ محكيّّّالختبارّلبنودّفايّالرتباطّمعامالت21ّ ّّ 164ّّالمرجعّّ
ّّ محكيّّالّالصدق22ّ ّّ 166ّّ(.التمييزّصدق)ّالطرفيةّالمجموعاتّبدللةّّ
ّّ معامالتّارتباطّبنودّالختبارّمعّالد24ّّّ ّّ ّّ ّّّ ّّ ّّ ّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّ ّ ّّ ّّّّ رجةّالفرعيّّّ ّّ ّّ ّّّ ةّعلىّالمحورّاألوّّّّّ ّّ ّّ ّ ّ ّّ ّّ ّّ منّلّّّ

ّمحاورّالختبار
167ّ

ّّ الدّّّمعّالختبارّبنودّارتباطّمعامالت24ّ ّّّّ الفرعيّّّرجةّّ ّّ ّّ الثّّّالمحورّعلىّةّ ّمنّانيّّ
ّالختبارّمحاور

167ّ
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رقم 
رقم  موضوع اجلدول اجلدول

فحة
 
   الص
 
    

ّّ الدّّّمعّالختبارّبنودّارتباطّمعامالت25ّ ّّّّ الفرعيّّّرجةّّ ّّ ّّ الثّّّالمحورّعلىّةّ ّمنّالثّّ
168ّّالختبارّمحاور

ّّ الدّّّمعّالختبارّبنودّارتباطّمعامالت26ّ ّّّّ الفرعيّّّرجةّّ ّّ ّمنّابعّّّّ الرّّّالمحورّعلىّةّ
168ّّالختبارّمحاور

ّّ الدّّّمعّالختبارّبنودّارتباطّمعامالت27ّ ّّّّ الفرعيّّّرجةّّ ّّ ّمنّالخامسّالمحورّعلىّةّ
168ّّالختبارّمحاور

ّّ الدّّّمعّالختبارّبنودّارتباطّمعامالت28ّ ّّّّ الكليّّّرجةّّ 169ّّلالختبارّةّّ
ّّ الدّّّمعّالخمسةّالختبارّمحاورّارتباطّمعامالت29ّ ّّّّ الكليّّّرجةّّ 171ّّلالختبارّةّّ
172ّّاإلعادةّبطريقةّالختبارّثباتّمعامالت41ّ
ّّ التّّّثباتّمعامل41ّ 172ّّةّّّّ صفيّّّّّّ النّّّجزئةّّ
ّّ الدّّّالتساقّثبات42ّ 172ّّّكرونباخّألفاّبمعادلةّاخليّّ
ّّّّ المعلّّّتوزع44ّ ّّّّّ استناداّّّالختبارّتطبيقّتيّّّ مرّّّفيّمينّّ ّّ لحسابّمعاملّّاإلتقانّلمحكّّ

ّكارفر
174ّ

175ّّكاباّمعاملّلحسابّالختبارّتطبيقّتيّّّ مرّّّفيّاألفرادّتصنيفّنسبّتوضيح44ّ
ّّّّ درجاتّالمعل45ّّّ ّّ ّّ ّّ ّ ّّ محكيّّمينّعلىّالختبارّّ ّّ 178ّّالمرجعّّ
ّّّ الختباريّّّالبنودّأرقام46ّ ّّ ّّ ّ ّّ كلّّّفيّةّ ّّ التّّّالختباراتّبناءّمحاورّمنّمحورّّ ّّّّ حصيليّّّّ ّ 181ّّةّ
ّّّّ المعلّّّوعددّالقطعّدرجةّتحديد47ّ ّّّ المئويّّّسبةّّّّّ والنّّّالمتقنينّمينّّ ّّ ّّ كلّّّفيّلهمّةّّ 181ّّمحورّّ
ّّ تمكّّّدرجاتّمتوسطّبينّالفرقّلمقارنة(ّت)ّاختبارّنتائج48ّ ّّّّ المعلّّّنّّ ّمهارةّمنّمينّّ

ّّ التّّ ّّ التّّّلالختبارّخطيطّّ ّّ حصيليّّّّ ّّ ّ 181ّّالقطعّودرجةّّ

ّّ تمكّّّدرجاتّمتوسطّبينّالفرقّلمقارنة(ّت)ّاختبارّنتائج49ّ ّّّّ المعلّّّنّّ ّمهارةّمنّمينّّ
ّّ التّّّالختبارّمفرداتّبناء ّّ حصيليّّّّ ّّ ّ 182ّّ.القطعّودرجةّّ

ّّ تمكّّّدرجاتّمتوسطّبينّالفرقّلمقارنة(ّت)ّاختبارّنتائج41ّ ّّّّ المعلّّّنّّ ّمهارةّمنّمينّّ
ّّ الصّّّلالستعمالّوتحضيرهّالختبارّإخراج ّّ فيّّّّ 182ّّ.القطعّودرجةّّ

ّّ تمكّّّدرجاتّمتوسطّبينّالفرقّلمقارنة(ّت)ّاختبارّنتائج41ّ ّّّّ المعلّّّنّّ ّمهارةّمنّمينّّ
ّّ التّّّالختباراتّمفرداتّتصحيح ّّّّ حصيليّّّّ ّ 184ّّ.القطعّودرجةّةّ

ّّ تمكّّّدرجاتّمتوسطّبينّالفرقّلمقارنة(ّت)ّاختبارّنتائج42ّ ّّّّ المعلّّّنّّ ّمهارةّمنّمينّّ
ّّ التّّّالختباراتّمفرداتّتحليل ّّّّ حصيليّّّّ ّ 184ّّ.القطعّودرجةّةّ
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 األشكال فهرس -       ثالثا  
رقم 
  الشكل

 
 موضوع الش
 
رقم  كل         

فحة
 
   الص
 
    

ّّّّ المعلّّّدرجات1ّ ّّ محكيّّّالختبارّفيّمينّّ ّّ 156ّّوتكراراتهاّالمرجعّّ
ّ

 املالحق فهرس -       رابعا  
رقم 
رقم  موضوع امللحق امللحق

فحة
 
   الص
 
    

ّّ التّّّمدارسّأسماء1ّ ّّ األساسيّّّعليمّّ ّ ّّ ّ ّّالّدراسةّعينةّسحبتّالتيّّ ّّ  ّ 217ّّمنهاّّّ
ّّّ األساسيّّّالمفاهيمّتحكيمّاستمارة2ّ ّّ ّ ّّ مادّّّلمفرداتّةّ ّالختباراتّبناءّقواعد"ّةّّ

ّّ التّّ ّّّّ حصيليّّّّ ّ 218ّّةّ

ّّّ األساسيّّّالمفاهيمّاستمارةّمحكميّأسماء4ّ ّّ ّ ّّ لمادّّّةّ ّّ ّالختباراتّبناءّقواعدّةّ
ّّ التّّ ّّّّ حصيليّّّّ ّ 219ّّةّ

ّّ السّّّاألهدافّتحكيمّاستمارة4ّ ّّّّ لوكيّّّّ ّّ التّّّالختباراتّبناءّقواعد"ّّلمادةّةّ ّّّّ حصيليّّّّ ّ 211ّّ"ةّ
ّّ محكّّّأسماء5ّ ّ ّّ السّّّاألهدافّتصنيفّاستمارةّميّ ّّّّ لوكيّّّّ ّفيّبلومّمستوياتّوفقّةّ

ّّ المعرفيّّّالمجال ّّ ّّ ّّّ
211ّ

ّّ السّّّاألهدافّتحكيمّاستمارة6ّ ّّّّ لوكيّّّّ ّّّ الختباريّّّوالبنودّةّ ّّ ّّ ّ ّّ والمعدّّ,ّلهاّالمقابلةّةّ ّّ ّةّّّ
ّّ متعدّّّمنّاختيارّكاختبار ّ ّّ لمادّّّدّّ ّّ ّّ التّّّالختباراتّبناءّقواعدّةّ ّّّّ حصيليّّّّ ّ ّةّ

212ّ

ّّ السّّّاألهدافّاستمارةّمحكميّأسماء7ّ ّّّّ لوكيّّّّ ّّّ الختباريّّّوالبنودّةّ ّّ ّّ ّ 227ّّلهاّالمقابلةّةّ
ّّ السّّّاألهدافّتحكيمّاستمارة8ّ ّّّّ لوكيّّّّ ّّّ الختباريّّّوالبنودّةّ ّّ ّّ ّ ّّ والمعدّّ,ّلهاّالمقابلةّةّ ّّ ّةّّّ

ّّ متعدّّّمنّاختيارّكاختبار ّ ّّ لمادّّّدّّ ّّ ّّ التّّّالختباراتّبناءّقواعدّةّ ّّّّ حصيليّّّّ ّ ّبعد)ّةّ
ّّ التّّ ّ(عديلّّ

228ّ

ّّّ الختباريّّّالبنودّترتيب9ّ ّّ ّّ ّ ّّّّ أوليّّّبصورةّةّ ّّّّ وفقاّّّةّ 244ّّصعوبتهاّلمستوىّّ
ّّ محكيّّّالختبارّبنودّعنّاإلجابةّمفتاح11ّ ّّ ّالختباراتّبناءّقواعد"ّلمادةّالمرجعّّ

ّّ التّّ ّّّّ حصيليّّّّ ّ 254ّّ"ةّ

ّّ المحكّّّأسماء11ّ ّ ّ ّّ الذّّّمينّّ ّّ محكيّّّلالختبار(ّاإلتقانّمحك)ّالقطعّدرجةّحددواّينّّ ّّ ّّ
ّالمرجع

255ّ

ّّ محكيّّّلالختبارّالقطعّدرجةّتحديدّاستمارة12ّ ّّ 256ّّ"أنجوف"ّطريقةّوفقّالمرجعّّ



ّمخّططّاّلدراسة ّ ّّ ّ ّّّ ّ  ّ ّ ّّ

 خ

 

رقم 
رقم  موضوع امللحق امللحق

فحة
 
   الص
 
    

ّّ محكيّّّالختبارّتعليمات14ّ ّّ 257ّّالمرجعّّ
ّّ محكيّّّالختبارّبنودّعنّاإلجابةّورقة14ّ ّّ 258ّّالمرجعّّ
ّّّ مديريّّّموافقة15ّ ّّ ّّ التّّّمدارسّفيّالختبارّتطبيقّعلىّدمشقّمحافظةّتربيةّةّ ّعليمّّ

ّّ األساسيّّ ّ ّّ ّ ّّ
261ّ

ّّّّ وفقاّّّالختبارّبنودّترتيب16ّ ّّ السّّّلمعامالتّّ ّّ والصّّّهولةّّ 261ّّالمحسوبةّعوبةّّّ
ّّ محكيّّّالختبارّبنودّعنّاإلجابةّمفتاح17ّ ّّ ّّّّ وفقأّّّبنودهّترتيبّبعدّالمرجعّّ ّلمستوىّّ

ّصعوبتها
271ّ

18ّ
ّ

ّّ السّّّاألهدافّأرقام ّّّّ لوكيّّّّ ّّّ الختباريّّّوالبنود(8ّ)ّالملحقّفيّالواردةّةّ ّّ ّّ ّ ّلهاّالقابلةّةّ
ّ(16)ّالملحقّفيّالواردة

274ّ

ّّّ تصو19ّّّ ّّّّ كفايّّّلتطويرّمقترحّرّ ّّّّ المعلّّّةّ ّّ التّّّالختباراتّبناءّفيّمينّّ ّّّّ حصيليّّّّ ّ 274ّّةّ
ّ
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 للدارسةل: اإلطار العام            الفصل األو  
  :مة     مقد  

ويعد مجال القياس والتقويم التربوي من المجاالت  يحتل القياس والتقويم مكانة هامة في العملية التربوية,
عن اتخاذ القرارات في العلوم السلوكية, والمسؤولين الحيوية األساسية التي ال غنى عنها للدراسين والباحثين 

مجال باهتمام كبير من جانب علماء التربية هذا الالمتعلقة باألفراد في مختلف الميادين التربوية. ولقد حظي 
 اآلونة األخيرة.في 

ويمثل التقويم أحد أهم المداخل الحديثة لتطوير التعليم, ولكي يحقق أي برنامج تعليمي أهدافه التي يسعى 
إليها البد أن تصاحبه عملية التقويم من بدايته وحتى نهايته, ليتبين صاحبه عناصر القوة فيه فيعمل على 

 .عالجهاعلى التغلب عليها و تثمينها وعناصر الضعف ليعمل 
مثل السجالت نوعية ذ يمكن أن يستخدم التقويم أدوات ويستخدم التقويم أدوات قياس نوعية وكمية, إ

لى األحكام تعتمد هذه األدوات بدرجة كبيرة عينات من أعمال الطالب وغير ذلك, وعالقصصية والمالحظات 
 .(33, 7002)عالم,  لموازين وغيرهايستخدم التقويم أدوات كمية مثل االختبارات وايمكن أن واآلراء, كما 

وتقويم العمل التربوي برمته  ,االختبارات التحصيلية إحدى أهم أدوات قياس التحصيل المعرفي للمتعلم تمثل
                                             خصوصا . ولالختبارات التحصيلية وظائف جوهرية في  المتعلمينألهميتها في إنجاز قرارات تتعلق بمستويات 

حياة الدارسين والمعلمين والمؤسسات التعليمية والمجتمع بصفة عامة, وال يمكن االستغناء عنها لما لها من 
أدوار مركبة وأغراض متعددة في مجاالت مختلفة منها قياس تحصيل التالميذ المعرفي, وتشخيص نقاط القوة 

                                                                                   تصنيفهم وفقا  لقدراتهم, وقياس مدى تقدمهم في المادة, أو تنشيط دافعيتهم وتحسين عملية والضعف لديهم, و 
ومستوى نشاطهم, ومن خاللها يمكن  وقدراتهم المتعلمين تعلمهم, كما أنها تعطينا فكرة واضحة عن إمكانية

الضعاف, ومن خالل نتائجها نستطيع أن نعدل في مستوى األساليب  للمتعلمينوضع الخطط العالجية 
 .(33, 2002)عبد الهادي,  وتقنيات التدريس

االختبارات        وتعد  ويندرج تحت االختبارات التحصيلية كل من االختبارات التحريرية والشفوية واألدائية, 
ل تقويم التحصيل الدراسي والتي يراد بها تقويم التحريرية أو الكتابية بنوعيها المقالية والموضوعية من أهم وسائ

                                       , وأيضا  تشمل امتحانات النقل والشهادات ية كل وحدة أو فصل أو سنة دراسيةفي نها المتعلمينتحصيل 
 .(18, 2005)عثمان, 
)األسئلة االمتحانية( عند ظهور تصنيف بلوم لألهداف السلوكية  باختبارات التحصيلازداد االهتمام وقد 
, وبعد ذلك أولى التربويون أهمية خاصة بصياغة السؤال ومدى عالقته بالهدف التعليمي (م1956)عام 
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اتخذت المؤسسات التعليمية المسؤولة عن إعداد المعلمين )كليات  كما, في سلوك المتعلمينالمطلوب تحقيقه 
لة االمتحانية التربية ومعاهد إعداد المدرسين( في برامجها مواد دراسية تزود الدارسين بمهارات صياغة األسئ

                             تبعا  لمستوى امتالكهم للمعارف المتعلمينتكون صياغة السؤال دقيقة تميز بين  بصورة, شروطهاوفنونها و 
العقلية, كما وأدرجت وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية في مشروع خطة  ولإلدراكاتوالمعلومات 
سين ر اهدف تعريف الدضمن دورات البحوث التربوية دورة بناء االختبارات التحصيلية, ب 2005التدريب لعام 

يم التربوي, لتطوير القياس والتقويم التربوي كيفية بناء االختبارات التحصيلية وأنواعها, ودورة القياس والتقو 
  (.14-2005,13للموجهين األولين وترقية مهاراتهم )وزارة التربية, 

 محيث اإلعداد أ من قصور في نواحي عدة سواء من التحصيلية بالرغم من ذلك تعاني االختباراتو 
, وعدم استنادها على معايير السؤال الجيدشتمالها , وعدم االمتعلمينالغموض أو عدم قدرتها على التمييز بين 

م, وبذلك فإنه ال يمكن     قو             األداء الم  عن طبيعة  رشكلية ال تعبمكتوبة ومحددة, وبالتالي فإن نتائجها معايير إلى 
وهذا ما أكدته العديد من المؤتمرات التربوية  أو المعلم المتعلمللحكم على مدى تطور أداء  نتائجهاالوثوق في 

 (.732, 7003العربية )المجاهد,  الدولوالدراسات العلمية في بعض 
                 وذلك تأكيدا  على  ,التحصيليةلقواعد بناء االختبارات ن معلميالوقد جاءت هذه الدراسة لقياس درجة اتقان 

غرض الذي وضعت من أجله في قياس تحصيل أهمية هذه االختبارات وضرورة إعدادها بشكل جيد لتحقيق ال
ولتحقيق هذا الغرض                                                                         وتنشيط دافعيتهم, ولكونها األكثر شيوعا  واستخداما  في المؤسسات التعليمية. المتعلمين

 التحصيلية بناء االختباراتلقواعد  لقياس درجة إتقان المعلمينقامت الباحثة بإعداد اختبار محكي المرجع 
بداللة محك أو مجموعة كفايات أو  أنه في االختبارات محكية المرجع يكون تفسير أداء الفرد إذ, هاومهارات

 &Marsha) ألفراد المجموعة اآلخرينة إلى مستوى أداء الفرد بالنسبة اإلشار  من غير                   أهداف محددة جيدا , 

Black, 2004,10) ,يحدد مستوى األداء المقبول مسبقا , وبالتالي يعطي هذا المحك معيارا  مطلقا  للحكم على  إذ                                                                                  
مواطن  تعمل على تشخيصما إذا كان الفرد قد أتقن األداء أو لم يتقنه, كما أن االختبارات محكية المرجع 

 ات واالتجاهات المرجوةالصعوبات التي تحول دون اكتساب المتعلمين للمعارف والمهار وتحديد  القوة والضعف
ة (, ودراس0991بصورة أفضل من االختبارات معيارية المرجع وهذا ما أكدته الدراسات مثل دراسة جريفي )

ومن هنا                                                        االختبارات محكية المرجع تحس ن من عملية القياس والتقويم,  ( والتي بينت أن7000كيث وقيرت )
قواعد بناء االختبارات لقياس درجة إتقان المعلمين  تأتي هذه الدراسة بغرض بناء اختبار محكي المرجع

 تلك القواعد, من خالل بناء أداة تعكس ذلك المستوى.ة. وتحديد مستوى إتقان المعلمين لالتحصيلي
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 :اسة      الدر  مشكلة  -     أول  
وقياس ما لديهم من معلومات حول بناء  ,قواعد بناء االختبارات التحصيلية ومهاراتهايعد اكساب المعلمين 

                أمرا  ال غنى عنه منها في بناء هذه االختبارات, يعانونومعرفة نقاط القوة والضعف التي  ,االختباراتهذه 
, حتى يتمكن عالجهامن أجل معرفة نقاط القوة والعمل على تعزيزيها ومعرفة نقاط الضعف والعمل على وذلك 

    .ناء هذه االختباراتبوأسس راعي قواعد ت تحصيلية تاختبارا إعدادالمعلمون من 
طالعها على الدراسات السابقة وجدت أن هناك افي مرحلتي اإلجازة والماجستير و  ومن خالل دراسة الباحثة

 في إعداد مقاييس أو اختبارات تقيس درجة إتقان المعلمين للقواعد األساسية الالزمة لبناء االختبارات    ا  قصور 
ن بنيت فإنها قلما تبنى وفق أسلوب صحيح, التحصيلية             وت عزى ندرة  ,                                                                           والسيما االختبارات محكية المرجع التي وا 

كيفية  وجهلهماالختبارات محكية المرجع إلى ندرة الخبرات العربية في مجال تطوير هذا النوع من االختبارات, 
بنائها, والتحليالت اإلحصائية المناسبة لكل خطوة, وكيفية تفسيرها, وكيفية استخدامها, والقرارات التي يمكن 

تباع خطوات معينة في بنائهاأن تصدر عنها, فإعداد هذه االختبارات يحتاج إلى  ,                                                       الكثير من العناية والدقة وا 
وتوافر مراجع وأدلة لتصميمها وبنائها )الحموري  ن في هذا المجال,يوتضافر جهود فريق من االختصاصي

   .(090 -090, 7009والكحلوت, 
الحاجة الملحة إلى بناء أداة لقياس درجة إتقان المعلمين لقواعد بناء االختبارات التحصيلية  نتيجةوهكذا 

عاني منها المعلمين , وتحديد نقاط القوة والضعف التي يلهذه القواعد ومهاراتها, من أجل تحديد درجة إتقانهم
بناء اختبار محكي المرجع لقياس درجة " فيوالتي تجلت  الدراسة ظهرت مشكلة هذه في بناء هذه االختبارات,

 ."لقواعد بناء الختبارات التحصيليةحلقة األولى من التعليم األساسي إتقان معلمي ال
 :راسة     الد  أهمية  -       ثانيا  

 :اآلتيةفي النقاط  الدراسةتتبلور أهمية 
                                                                       والتي تقارن أداء الفرد بمحك أداء محدد مسبقا , مما يعزز ثقة الفرد بنفسه أهمية االختبارات محكية المرجع  -

 ن مركز نسبي له ضمن المجموعة. ي                                                       وبقدراته, بدال  من مقارنة أداء الفرد بأداء مجموعته, وتعي
لمقالية والموضوعية وانتشارها الواسع وكثرة أهمية االختبارات التحصيلية عامة والكتابية خاصة بنوعيها ا -

 استخدامها في المؤسسات التعليمية.
, مما يساعد أهمية بناء اختبار محكي المرجع لقياس درجة إتقان المعلمين لقواعد بناء االختبارات التحصيلية -

ومعرفة نقاط الضعف في معرفة درجة امتالكهم لهذه القواعد ومعرفة نقاط القوة لديهم والعمل على تعزيزها 
 القواعد. بالتالي تطوير مهاراتهم في بناء اختبارات تحصيلية جيدة تراعي تلك .لديهم والعمل على تالفيها
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                                                   وهي مرحلة الحلقة األولى من التعليم األساسي, نظرا  ألن  الدراسةناولها تتأهمية المرحلة الدراسية التي  -
بناء االختبارات وفق القواعد التي  تكون محدودة وبالتالي يجب مراعاة ميذ في هذه المرحلةالقدرات العقلية للتال

 طبيعة هذه القدرات العقلية. تالئم
إعداد المعلمين في المؤسسات التربوية المسؤولة عن ذلك )كليات  إمكانية االستفادة من الدراسة الحالية في -

ية لعملهم وتنمية معارفهم في إعداد اختبارات التربية ومعاهد إعداد المدرسين(, وتزويدهم بالخبرات الضرور 
 تحصيلية جيدة تراعي قواعد بناء هذه االختبارات.

مساعدة القائمين على مشروع تطوير االختبارات المدرسية في وزارة التربية, وذلك من خالل تعريفهم بجوانب  -
 القصور لدى المعلمين في بناء االختبارات التحصيلية.

 حث في قسم القياس والتقويم في كليات التربية ومراكز القياس والتقويم.إثراء أدوات الب -
 قلة الدراسات المحلية والعربية التي تناولت هذا المجال. -
أهمية ما ستضيفه هذه الدراسة من معلومات جديدة على مستوى الدراسات المحلية والعربية واألجنبية, فهي  -

 ة في هذا المجال. إسهام علمي متواضع في الجهود المبذول
فتح المجال أمام الباحثين وطلبة الدراسات العليا في مجال التخصص إلجراء مزيد من الدراسات تتناول هذا  -

 الجانب.
 :راسة     الد  أهداف  -       ثالثا  

 :إلى ةالحالي الدراسة تهدف
  :التحصيليةقواعد بناء االختبارات بناء اختبار محكي المرجع لقياس درجة إتقان المعلمين ل -0
 هماالختبار محكي المرجع المعد لقياس درجة إتقان لدرجات المعلمين علىتحديد االحصاءات الوصفية  -7

 لقواعد بناء االختبارات التحصيلية.

الخصائص اإلحصائية )معامل السهولة والصعوبة لبنود االختبار, معامل سهولة االختبار  تحديد -3
, للبنود, معامل التوافق المرجعي والحد األدنى لمعامل التوافق المرجعيككل, معامل الحساسية  تهوصعوب

قواعد بناء االختبارات ( لبنود االختبار محكي المرجع المعد لقياس درجة إتقان المعلمين لمعامل فاي
 .التحصيلية

االختبارات قواعد بناء ن لمعلميالدرجة إتقان  لقياس المعدالختبار محكي المرجع دراسة مؤشرات صدق ا -4
 ق.ائالتحصيلية المستخرجة بعدة طر 
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درجة إتقان المعلمين لقواعد بناء االختبارات  لقياس المعدالختبار محكي المرجع ادراسة مؤشرات ثبات  -1
 ق.ائالتحصيلية المستخرجة بعدة طر 

 .سةالدراتحديد نسبة المعلمين المتقنين لقواعد بناء االختبارات التحصيلية من أفراد عينة  -2
 . ومهاراتها بناء االختبارات التحصيلية قواعد ن فية والضعف التي يعاني منها المعلميتحديد نقاط القو  -2

 :راسة     الد  أسئلة  -       رابعا  
 عن األسئلة اآلتية: لإلجابة ةالحالي الدراسة تسع

لقواعد بناء االختبارات  نمعلميالما الصورة النهائية لالختبار محكي المرجع الذي يقيس درجة إتقان  -0
 التحصيلية؟

قواعد االحصاءات الوصفية لدرجات المعلمين على االختبار محكي المرجع المعد لقياس درجة إتقانهم ل ما -7
 ؟بناء االختبارات التحصيلية

 تهوصعوبمعامل السهولة والصعوبة لبنود االختبار, معامل سهولة االختبار ) ما الخصائص اإلحصائية -3
, معامل معامل الحساسية للبنود, معامل التوافق المرجعي والحد األدنى لمعامل التوافق المرجعي ككل,
 لبنود االختبار محكي المرجع المعد لقياس درجة إتقان المعلمين لقواعد بناء االختبارات التحصيلية؟ (فاي

درجة إتقان المعلمين لقواعد بناء االختبارات  لقياس المعدالختبار محكي المرجع مؤشرات صدق ا ما -4
 ؟قائالتحصيلية المستخرجة بعدة طر 

ات درجة إتقان المعلمين لقواعد بناء االختبار  لقياس المعدالختبار محكي المرجع ا ثباتما مؤشرات  -1
 ق؟ائالتحصيلية المستخرجة بعدة طر 

كما تبين من نتائج  الدراسةتحصيلية من أفراد عينة ما نسبة المعلمين المتقنين لقواعد بناء االختبارات ال -2
 تطبيق االختبار محكي المرجع عليهم؟

 ؟راتهاومها بناء االختبارات التحصيلية قواعدون في ما نقاط القوة والضعف التي يعاني منها المعلم -2
 ويتفرع عنه األسئلة اآلتية:

التخطيط لالختبار التحصيلي متوسط درجات المعلمين على محور                                هل توجد فروق دالة إحصائيا  بين -أ
 (؟ %20ودرجة القطع المحددة بــ )

                                                                                          هل توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسط درجات المعلمين على محور بناء مفردات االختبار التحصيلي  -ب
 (؟ %20ودرجة القطع المحددة بــ )
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 وتحضيره االختبار                                                                توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسط درجات المعلمين على محور إخراج هل -ج
 (؟ %20الصفي ودرجة القطع المحددة بــ ) لالستعمال

 االختبارات مفردات تصحيح                                                             هل توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسط درجات المعلمين على محور  -د
 (؟ %20ودرجة القطع المحددة بــ )التحصيلية 

 االختبارات مفردات                                                                   هل توجد فروق دالة إحصائيا  بين متوسط درجات المعلمين على محور تحليل -هـــ
 (؟ %20التحصيلية ودرجة القطع المحددة بــ )

 :راسة     الد  حدود  -       خامسا  
  :دمشقفي محافظة  الدراسةتم  تطبيق حدود مكانية. 
  :م. 2015/ 2014 الفصل الثاني من العام الدراسي في الدراسةتم تطبيق حدود زمانية 
  :الحلقة األولى من  من معلمي ومعلمة    م  ( معل200على عينة مؤلفة من ) الدراسةتم تطبيق حدود بشرية

 المعلمينمعهد إعداد  يخريج , والحاصلين على إجازة في التربية, أودمشقالتعليم األساسي في محافظة 
 .تأهيل تربويتعميق بدراسة سنتين  تهمبتعديل شهاد الذين قاموا

 لقواعد ن معلميالبناء اختبار محكي المرجع لقياس درجة إتقان  الدراسة هذه تحدود موضوعية: تناول
, ولم تتناول فقط بناء االختبارات التحصيلية والتي تناولت االختبارات الكتابية بنوعيها المقالية والموضوعية

قة األولى من التعليم األساسي في ل, كما طبق االختبار على معلمي الحدائيةاالختبارات الشفوية أو األ
 .فقط المدارس الرسمية في محافظة دمشق

 والتعريفات اإلجرائية:راسة      الد  مصطلحات  -       سادسا  
"هو اختبار يستخدم لتحديد                  ( يعر ف اصطالحا :Criterion Referenced Testاختبار محكي المرجع ) -

م,       دقيقا                                                     مستوى أداء الفرد بالنسبة لمجال سلوكي محدد تحديدا    (.2001,24                              , ومعر ف تعريفا  جيدا " )عال 
 نق دو مطل أداء مستوى محك إلى بالنسبة الفرد أداء تقييم في يستخدم الذي االختبار                      ويعر فه أيضا : هو ذلك

 (.129, 2006)عالم, " اآلخرين راداألف بأداء أدائه مقارنة إلى الحاجة
من نوع  بندالباحثة, والمؤلف من مئة  الذي أعدته : هو االختبار         إجرائيا   الختبار محكي المرجع       ويعر ف -

لقواعد  لحلقة األولى من التعليم األساسيقياس درجة إتقان معلمي اليستخدم و  ,بأربعة بدائل االختيار من متعدد
, والتي ينبغي الحصول وفق طريقة أنجوف درجة نبسبعي له محك اإلتقان حددالتحصيلية, و بناء االختبارات 

 عليها لوصول المعلم إلى مستوى االتقان.
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التي تفصل بين بأنها "الدرجة :                 ( تعر ف اصطالحا  Cut – off Scoreدرجة القطع/ محك اإلتقان ) -
التمكن على متصل درجات النطاق السلوكي الشامل مستويات مختلفة من المتمكنين وغير المتمكنين, أو بين 

 (.713 ,7000)عالم,  "لالختبار
"هي نقطة على متصل درجات االختبار, تستخدم لتصنيف ( بأنهاHambleton,1978)                 وعر فها هامبلتون 

  اقياسه أو األهداف المراد الطالب إلى فئتين تعكس كل منها مستويات األداء المختلفة بالنسبة لهدف معين 
 (.082, 7002مجيد, ) في االختبار"

الدرجة التي تفصل بين المعلمين المتمكنين والمعلمين  ي: ه         إجرائيا  أو محك اإلتقان  درجة القطع     عر ف تو  -
 الباحثة,الذي أعدته وذلك في االختبار محكي المرجع  بناء االختبارات التحصيلية,قواعد  ين منغير المتمكن

 وفق طريقة أنجوف.والتي حددتها الباحثة  كمحك لإلتقان سبعونوقد اعتمدت الدرجة 
هو أداة تستخدم لتحديد مستوى كسب الطالب لمعلومات ومهارات                                  الختبار التحصيلي يعر ف اصطالحا :" -

عينة من األسئلة )الفقرات( التي  عن                                                              في مادة دراسية كان قد تعلمها مسبقا  بصفة رسمية, من خالل إجابته 
 (.042, 7000ادة الدراسية" )العبسي, تمثل محتوى الم

     كال  ضم والذي ي, الصفي( )االختبار المعلم هو االختبار الذي يعده                                 ويعرف الختبار التحصيلي إجرائيا : -
                                                                                                 من االختبارات المقالية والموضوعية والتي تسمى أيضا  باالختبارات الكتابية أو االختبارات التحريرية, وال 

 تتضمن االختبارات الشفوية أو األدائية. 
مرحلة تعليمية إلزامية ومجانية من مراحل التعليم  "                              التعليم األساسي تعر ف اصطالحا : قة األولى منلالح -

                    علما  أنه جرى تعديل  (.2004,2" )وزارة التربية, المذة من الصف األول حتى الصف الرابعاألساسي تضم الت
 القرار                                                                                 على الصفوف التي تشملها هذه المرحلة لتصبح من الصف األول وحتى الصف السادس بناء  على 

 .(2, 7001)وزارة التربية,  7001/ 8/ 73( بتاريخ 03/443الوزاري رقم )
الميذ التسنوات, وتضم  أربعمدتها تعليمية إلزامية ومجانية في سورية : هي مرحلة                 وتعر ف إجرائيا   -
 . الرابع وحتىمن الصف األول  سينر االد

قام بتعديل و  المعلمينالمعلم الذي يحمل شهادة من معهد إعداد  : هو                                 يعر ف معلم الحلقة األولى إجرائيا  -
      يدر س و                                                         تأهيل تربوي أو يحمل إجازة في التربية اختصاص )معل م صف(, تعميق هذه الشهادة بدراسة سنتين 

حتى الصف الرابع من الحلقة األولى في التعليم األساسي( )من الصف األول و  األربعة األولىتالميذ الصفوف 
المدارس ( في واللغة االنكليزية الفنوناد االختصاص التي تضم )الرياضة والموسيقا و جميع المواد ما عدا مو 

 م. 2015/ 2014               للعام الد راسي محافظة دمشق                          ابعة لمديرية الت ربية في               الحكومية الت  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اني الفصل
 
   الث
ّ
 سابقة دراسات:    

 

 مقدمة

 .        الس ابقة          الد راسات عرض -     أول  

ل المحور*   المرجع محكي اختبار بناء تناولت دراسات –      األو 

 العربية          الد راسات

 األجنبية          الد راسات

 إتقان درجة قياس تناولت دراسات –       الث اني المحور* 
 ومهاراتها التحصيلية الختبارات بناء لقواعد المعلمين

         الس ابقة          الد راسات على         الت عقيب -       ثانيا  

         الس ابقة          الد راسات من الباحثة استفادة -       ثالثا  

        الس ابقة          الد راسات بين         الحالي ة         الد راسة مكانة -       رابعا  
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 سابقة: دراسات اني           الفصل الث  
  مة:     مقد  

الحالية          الد راسةفر لدى الباحثة من دراسات سابقة تتعلق بموضوع ا                           هذا الفصل عرضا  لبعض ما تو  يتناول
بناء االختبارات لقواعد قياس درجة إتقان المعلمين  ناحيةن م أمبناء اختبار محكي المرجع,  ناحية         سواء  من 
باحثة ال قامت – منها خاصة المحلية–                                                        ونظرا  لحداثة الموضوع وجدته, وبسبب قلة الدراسات السابقة  ,التحصيلية

, والمحور مرجعبناء اختبار محكي الالدراسات المتعلقة ب, المحور األول يتناول محورينبعرض الدراسات وفق 
 لقواعد بناء االختبارات التحصيلية.ناولت قياس درجة إتقان المعلمين الثاني يتصدى للدراسات التي ت

 ابقة:           راسات الس           عرض الد   -     أول  
 :رجعبناء اختبار محكي الم دراسات تناولت –المحور األول 

 ة:              راسات العربي       الد  
  :(1999) م        اسة عل  در  -1

 .ين في تطوير الختبارات المدرسيةم                                              : بناء اختبار هدفي المرجع لقياس مهارات المعل          الد راسةعنوان 
األساسية : بناء وتقدير صدق محتوى اختبار هدفي المرجع لقياس تمكن المعلمين من المهارات         الد راسةف هد

 .تقيس مستويات معرفية مختلفة كي في مصر الالزمة لتطوير االختبارات المدرسية
يشمل أربعة اختبارات فرعية يقيس كل منها إحدى هذه اختبار هدفي المرجع من إعداد الباحث, و :         الد راسةأداة 

 المهارات:
 المدرسية.مهارة في صياغة األهداف السلوكية التي تقيسها االختبارات  -1
 مهارة في تصميم خطة االختبارات المدرسية. -2
 .وتصحيحها مهارة في بناء مفردات االختبارات المدرسية -3
 مهارة في تحليل البيانات المستمدة من االختبارات المدرسية. -4

 وقد بنى الباحث االختبار في أربع مراحل رئيسية وهي:
 تبار.تحديد النطاق السلوكي الذي يقيسه االخ -1
 إعداد مواصفات االختبار. -2
 كتابة مفردات االختبار. -3
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استخدم الباحث معامل تطابق المفردة  إذتقدير صدق االختبار وذلك عن طريق مجموعة من المحكمين  -4
كان الناتج الواحد الصحيح مما يعني ف (روفينلي وهامبيلتون)الذي اقترحه بالهدف في االختبارات الهدفية المرجع 

 .معامل تطابق تام
هدفي المرجع لقياس تمكن ببناء اختبار          الد راسةتمثلت نتيجة  بالمرور بالخطوات السابقة:         الد راسةنتائج 

 .(58, 2007)المهاجري,  المعلمين من المهارات األساسية الالزمة لتطوير االختبارات المدرسية
 (.2000) دراسة عبد اهلل -2

 ."فس التعليمي "دراسة ميدانية                           المرجع ألحد مقررات علم الن  : القياس محكي         الد راسةعنوان 
المرجع متعادلة القياس في أحد مقررات علم النفس التعليمي تقيس  –: بناء صور اختبارية محكية        الد راسةف هد

 .        الد راسةلدى أفراد عينة  المعرفية المتعلقة بهذا المقرر مدى تحقق األهداف
والبالغ عددها  ,        الد راسة                                      في ثالث شعب سحبت عشوائيا  من شعب مجتمع          الد راسة: تمثلت عينة         الد راسةعينة 

, في مصر خمس شعب تضم طالبات الفرقة الرابعة من األقسام العلمية التربوية بكلية البنات جامعة عين شمس
 طالبة. 194وبلغ حجم العينة 

: الصورة األولية لبنك األسئلة والتي تقيس األهداف اإلجرائية لمادة علم النفس التعليمي المقررة         الد راسةأداة 
 على الفرقة الرابعة من األقسام العلمية التربوية بكلية البنات جامعة عين شمس 

 :(الصورة األولية لبنك األسئلة) الباحثة الخطوات اآلتية لبناء أداة القياس نهجتوقد 
 المجال السلوكي الذي يقيسه بنك األسئلة وذلك عن طريق: تحديد -1

 تحديد محتوى المقرر الدراسي المراد قياسه وتحليله إلى عناصره األساسية. -أ
 تحديد األهداف السلوكية لعناصر مقرر علم النفس التعليمي األساسية. -ب

 :يأتيبناء مفردات بنك األسئلة ويتضمن ما  -2
 ات.إعداد جدول المواصف -أ
من نوع االختيار من ( مفردة, 121والتي بلغ عددها )صياغة المفردات التي تقيس األهداف السلوكية,  -ب
 .بأربعة بدائل متعدد
 صياغة التعليمات. -ج

المحكمين وصدق البناء وصدق من خالل: صدق وذلك  الصدق الوصفي ألداة القياس )صدق المحتوى( -3
 وصدق المقارنة الطرفية أو حساسية المقياس.مة كما يوفره نموذج راش المالء

 برنامج ميكروسكيل المستخدم في تدريج االختبارات والذي يناظر بوساطةتم التحقق من ثبات األداة  -4
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, ومعامل ثبات صعوبة 17,3, فتبين أن معامل ثبات قدرة األفراد = 21معامل الثبات بطريقة كودر ريتشاردسون 
 .17,0المفردات = 
تم تعيين أربع نقاط فاصلة تحدد  إذ, الدرجات الفاصلة التي تحدد محكات اإلتقان على متصل القدرة       وع ينت

مستويات من مستويات التحصيل تتسق مع التقديرات  ةمحكات اإلتقان على متصل القدرة والتي تحدد خمس
                                                   الجامعية وهي )راسب, مقبول, جيد, جيد جدا , ممتاز(. 

 وفق نموذج راش         الد راسةمن اإلجراءات من أجل تدريج أداة  الباحثة مجموعة نهجت وقد
 إلى النتائج اآلتية:         الد راسةتوصلت :         الد راسةنتائج 

تم تكوين صور اختبارية محكية المرجع متعادلة القياس في مقرر علم النفس التعليمي, وتم تدريج المفردات  -1
للدرجات الخام الكلية المتحملة لكل من بنك األسئلة والصور                                                تبعا  لتقديرات الصعوبة, وتقدير القدرة المقابلة 

 االختبارية.
 متها لنموذج راش.ء(, وذلك لعدم مال120حذفت ست مفردات من مفردات البنك والبالغ عددها ) -2
تم تعيين الدرجة الفاصلة المقابلة للتقديرات الجامعية المعتمدة, والتي تحدد محكات اإلتقان على متصل  -3

القدرة, وهذه الدرجات موحدة لجميع الصور االختبارية, وتم على أساسها تحديد مستويات تحصيل عينة األفراد 
 ومقارنة مستوى تحصيل كل عينة من عينات األفراد بكل محك من هذه المحكات.

ت تم تحديد موقع أداء األفراد على مقياس تحصيل مقرر علم النفس التعليمي عند كل محك من محكا -4
توى مس     خط  قد تخطى مستوى المقبول ومستوى الجيد ولم يت         الد راسةاإلتقان, وتبين أن المستوى العام لعينات 

                  مستوى الجيد جدا . إلىالرغم من وصول عدد من األفراد على                           الجيد جدا  ومستوى االمتياز 
تويات اإلتقان)مقبول, جيد, تم تحديد النسبة المئوية لعدد من األفراد الذين يقعون بين كل مستوى من مس -8

الصورة الثانية كانوا في مستوى المقبول  عنمن أفراد العينة الذين أجابوا  %41تبين أن  إذ                  جيد جدا , ممتاز(, 
من أفراد  %71باإلضافة لذلك فقد وجد  تيارية األولى في مستوى المقبول,الصورة االخ عنأجابوا  %22بينما 

الصورة  عنمن األفراد الذين أجابوا  %46الصورة األولى في مستوى الجيد, في حين أن  عنالذين أجابوا 
عينتي                                                     نسبة األفراد الذين حصلوا على تقدير جيد جدا  في كل من الثانية كانوا في مستوى الجيد, وقد تقاربت 

 تين االختباريتين, ولم يصل أي فرد من األفراد إلى مستوى االمتياز.ر الصو 
حددت األهداف التي تحققت بدرجة  إذضا تشخيص نقاط القوة والضعف في تحقيق أهداف القياس, تم أي -0

 وكذلك األهداف التي تحققت بدرجة متوسطة (,%48,98) فما فوق( والتي بلغت نسبة تحقيقها %70عالية )
ذلك فقد حددت األهداف التي تحققت إلى , باإلضافة (%18,37)( والتي بلغت نسبة تحقيقها %70إلى50%)
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, وتبين أن هذه األهداف األخيرة تحتاج إلى مزيد (%32,65)( والتي بلغت نسبة تحقيقها %50)أقل من بدرجة
 من الجهد والعناية من أجل االرتفاع بنسبة تحقيقها.

 على التذكر. وعدم اقتصارهاتحقق مستويات عليا من األهداف في الفهم والتطبيق          الد راسة تبين -,
 (:2001) الصبحيدراسة  -3

للمرحلة  بناء اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات الرياضية في المفاهيم الهندسية:         الد راسةعنوان 
 البتدائية في مدارس مكة المكرمة الحكومية.

بناء اختبار تشخيصي لقياس الكفايات الرياضية في المفاهيم الهندسية للمرحلة االبتدائية وذلك  :        الد راسةأهداف 
 لكفايات.لهذه ا                                                                         وفقا  للخطوات العلمية المتعارف عليها, ومعرفة مدى إتقان تالميذ الصف السادس 

 تم اختيار العينة من تالميذ الصف السادس في مدارس مكة المكرمة الحكومية. :        الد راسةعينة 
: اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات الرياضية في المفاهيم الهندسية للمرحلة االبتدائية تم إعداده         الد راسةأداة 

 وقد اتبع الباحث في بناء االختبار الخطوات اآلتية: من قبل الباحث.
 التحليل: وتتضمن )تحديد المحتوى, تحديد المهارات والكفايات, تحديد األهداف السلوكية(.مرحلة  -1
مرحلة البناء: وتتضمن )إعداد مواصفات المفردات, صياغة المفردات, تحديد درجة القطع(, وقد أعد  -2

المتوسط الحسابي  محكم, ثم حدد درجة القطع لكل مفردة وذلك بأخذ 15الباحث لتحديدها استبانة ووزعها على 
 .وفق طريقة أنجوف للنسب المئوية التي حددها المحكمون, ثم حدد درجة القطع لكل مهارة هندسية

 مرحلة التجريب: وتتضمن -3
التطبيق على عينة استطالعية واستخراج معامالت الصعوبة والتمييز للمفردات, ثم قام الباحث بتحليل  -أ

, ثم قام باختيار حسن مطابقة االختبار PROXمد على الطريقة المسماة المفردات باستخدام نموذج راش واعت
 .CAFITلنموذج راش باستخدام الطريقة المسماة 

, ولتقدير الصدق قام الباحث بالتأكد من هوثبات التطبيق النهائي ومنه استخراج معامالت صدق االختبار -ب
يجاد تالصدق الوصفي وذلك في مرحلة بناء االخ االتساق الداخلي لالختبار وذلك بإيجاد معامل ارتباط              بار, وا 

وذلك بإيجاد واالختبار كله. وكذلك إيجاد الصدق المرتبط بمحك  رجات كل اختبار فرعيبيرسون بين مجموع د
وبين  2000بين درجات المعلمين التي أعطت للتالميذ في الفصل الدراسي األول عام  معامل ارتباط بيرسون

  0,01في هذا االختبار وكانت ال بأس بها عند مستوى الداللة درجات التالميذ 
 ولتقدير الثبات قام الباحث بحساب الثبات بطريقة سابكوفياك فكانت معامالت الثبات لالختبارات الفرعية

, بينما بلغت معامالت الثبات (0,94, 0,93, 0,95,  0,97)على التوالي هي: األول والثاني والثالث والرابع 
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  0,92,,0,97, 0,94)بطريقة ليفنجستون لالختبارات الفرعية األول والثاني والثالث والرابع على التوالي هي: 
أما بطريقة ألفا . ,,17ة لفنجستون حيث بلغت قيمته . كما تم إيجاد معامل الثبات لالختبار ككل بطريق(0,95

, 0,43)كرونباخ فقد بلغت معامالت الثبات لالختبارات الفرعية األول والثاني الثالث والرابع على التوالي هي: 
0,66 ,0,29 ,0,72). 

: بينت النتائج وجود تدني كبير في مستوى استيعاب جميع الكفايات الرياضية في المفاهيم         الد راسةنتائج 
ن نسبة التالميذ المتقنين كانت متقاربة في جميع المهارات األربع         الد راسةأفراد عينة لدى  هاوتحصيل الهندسية                                                                  , وا 
 (., والرسموالنطقية والوصفية, ,المهارة البصريةالهندسية وهي: )للمفاهيم 

 (:2001) دراسة علم -4
 والنفسي.اختبار تشخيصي مرجعي المحك في أساسيات القياس والتقويم التربوي :         الد راسةعنوان 

بناء اختبار تشخيصي مرجعي المحك لقياس تمكن طالب كليات التربية والمعلمين في مصر :         الد راسةف اهدأ
أثناء الخدمة من أساسيات القياس والتقويم التربوي والنفسي, في                                              الذين يتلقون تدريبا  في مجال القياس والتقويم 

تتحقق, واقتراح األساليب التعليمية والتدريبية المناسبة في وتشخيص األهداف التي تحققت واألهداف التي لم 
 ضوء نتائج التشخيص.

                                                                                    : عينة من طالب كليات التربية والمعلمين الذين يتلقون تدريبا  في مجال القياس والتقويم.        الد راسةعينة 
االختيار من  ( مفردة من نوع01اختبار تشخيصي مرجعي المحك من إعداد الباحث مؤلف من ):         الد راسةأداة 

                                                                     ( هدفا  سلوكيا  يتعلق بموضوعات محددة في مجال القياس والتقويم التربوي ,8متعدد بأربعة بدائل, ويقيس )
 والنفسي, وقد اتبع الباحث الخطوات اآلتية في بناء االختبار:

 تحديد محتوى االختبار واألهداف السلوكية المتعلقة به. -1
من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين الذين قاموا من صدقها: بناء مفردات االختبار والتحقق  -2

 لها.  النظير                                                              بتحكيم األهداف والتحقق من أن كل مفردة تعد مقياسا  صادقا  للهدف 
(, كما 17,4) كودر بلغت قيمة معامل إذ 21التحقق من ثبات االختبار: باستخدام طريقة كودر ريتشارسون  -3

 .(1705معامل االتفاق لسبكوفياك ) بلغت قيمة إذحسب الثبات وفق طريقة سبكوفياك 
باستخدام طريقة ندلسكاي, وطريقة إيبل, وطريقة  في االختبار: زتحديد الحد األدنى لمستوى اإلنجا -4

 .(44-41)ق بين ائوقد تراوحت درجة القطع وفق هذه الطر المجموعات المتناقضة والمجموعات الحدية, 
بينت النتائج تمتع االختبار بخصائص سيكومترية مقبولة, كما أن معامل الثبات المحسوب وفق  :        الد راسةنتائج 

                                                                                                معامل االتفاق لسبكوفياك تعطي مؤشرا  مقبوال  لمدى فاعلية االختبار في اتساق تصنيف الطالب إلى متمكنين 
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  .(475 -447, 2001)عالم, وغير متمكنين 
 :(2004) الجهنيدراسة  -5

 : أثر اختلف بعض طرق تحليل بنود الختبار المحكي المرجع على اختيار الفقرات والثبات.        الد راسةعنوان 
ق تحليل بنود االختبار ائالتعرف على مدى االتفاق بين طر بناء اختبار محكي المرجع, و :         الد راسةف اهدأ

ق ائ                                                             والتعر ف على االختالف في ثبات االختبار المحكي المرجع تبعا  للطر  ,المحكي المرجع في اختيار الفقرات
ق مختلفة في تحليل البنود وهي معامل التمييز )ب( ائاستخدم الباحث ثالث طر  إذالمستخدمة في تحليل بنوده. 

تم دراسة  إذالعوامل األخرى المؤثرة على الثبات  بالحسبانومعامل فاي ومعامل التوافق المرجعي مع األخذ 
                                        ق تبعا  الختالف طول االختبار وحجم العينة. ائاالختالف بين هذه الطر 

مدارس القطاع الداخلي التابع من طالب الصف السادس االبتدائي في          الد راسة: تكون مجتمع         الد راسةعينة 
اختيار عينات من ( مدرسة. وتم ,1                    ( طالبا  يدرسون في )351إلدارة التعليم بمحافظة العال, والبالغ عددهم )
          ( طالبا .281                  ( طالبا , وكبيرة )01                   ( طالبا , ومتوسطة )31أحجام مختلفة بطريقة عشوائية, عينة صغيرة )

: اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات الرياضية في المفاهيم الهندسية للمرحلة االبتدائية, وكونت         الد راسةأداة 
, وقد راعى الباحث اشتمال كل طول من أطوال االختبار على ( فقرة01, 41, 21اختبارات بأطوال مختلفة )
وفق ثالث مراحل, تم ذكرها في دراسة الصبحي  أعد هذا االختبار الصبحي ى. وقداألهداف الرئيسة للمحتو 

(2111).  
         الد راسةبناء على ما تمليه طبيعة  وقام الباحث باتباع الخطوات اآلتية إلعداد االختبار للدراسة الحالية

 :وفق اآلتي هاومتغيرات الحالية
                                                      ح سب الوزن النسبي لألهداف الرئيسة والفرعية في المحتوى. -1

 ( فقرة. 122فقرات لالختبار ليصبح عدد الفقرات الكلي ) 0أضيفت  -2
                                               ( محكما  من ذوي الخبرة من معلمي مادة الرياضيات18عرضت األسئلة جميعها على المحكمين وعددهم ) -3

 في محافظة العال وذلك للتأكد من سالمة صياغتها. هاومشرفي
 تعديل, ثم عرضت على المحكمين مرة أخرى.                            ع دلت األسئلة التي تحتاج إلى  -4
 فقرة(. 01, 41, 21بأطوال مختلفة )كونت اختبارات  -8
                                                                                  ط بق االختبار بصفة تجريبية على أحد الفصول وذلك بغرض التأكد من سالمة الصياغة ووضوحها  -0

 ( دقيقة.121وتقدير الزمن المناسب للتطبيق النهائي وهو )
 ( من فقرات االختبار, وهذا يعني %1,حددت درجة القطع وفق طريقة أنجوف وكانت الدرجة الفاصلة هي )
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درجة, والدرجة الفاصلة لالختبار  14= 1,,1× 21فقرة هي:  21أن الدرجة الفاصلة لالختبار المكون من 
× 01فقرة هي:  01درجة, والدرجة الفاصلة لالختبار المكون من  25= 17,1× 41هي:  فقرة 41المكون من 

 درجة.  42= 17,1
ق في ائيتم من خالله التعرف على مدى االتفاق بين الطر     ا  إحصائي    ا  أسلوبد استخدم الباحث النسبة المئوية وق

الفروق في ثبات االختبار الناتج بطريقة واليز للتعرف على  -اختيار المفردات, كما استخدم معامل كروسال
 ق المستخدمة في تحليل بنوده وطول االختبار وحجم العينة.ائ                          سبكوفياك تبعا  الختالف الطر 

 إلى النتائج اآلتية:         الد راسةتوصلت  :        الد راسةنتائج 
 (.%,0أن االتفاق بين طريقة معامل التمييز )ب( ومعامل فاي في اختيار الفقرات بلغ ) -
 (. %51أن االتفاق بين طريقة معامل التمييز )ب( ومعامل التوافق المرجعي في اختيار الفقرات بلغ ) -
 (. %85أن االتفاق بين طريقة معامل فاي ومعامل التوافق المرجعي في اختيار الفقرات بلغ ) -
بلغ  إذتوافق المرجعي معامل التمييز ومعامل ال هما طريقتا                            ق تقاربا  في اختيار الفقرات ائأن أكثر الطر  -

ن ي            (, وأخيرا  ب%,0نسبة )با االتفاق بين طريقتي معامل التمييز ومعامل فاي م(, يليه%51االتفاق بينهما )
 (.%85طريقتي معامل فاي والتوافق المرجعي بنسبة )

 ق تحليل بنوده.ائ                                                           أنه ال يوجد فروق في ثبات االختبار محكي المرجع تبعا  الختالف طر  -
                                                            د فروق في ثبات االختبار محكي المرجع تبعا  الختالف طول االختبار.أنه توج -

 ب                                                                                     إن الفروق في معامالت الثبات تبعا  لألطوال المختلفة من االختبار دالة, فقد اتضح من خالل حسا -
 21                                                                                               مان وتني لمعرفة الفروق بين كل طولين من االختبار أنه يوجد فرق دال إحصائيا  بين االختبار المكون من 

                                      فقرة. وكذلك يوجد فرق دال إحصائيا  بين  01فقرة, واالختبار المكون من  41فقرة وكل من االختبار المكون من 
 فقرة. 01فقرة واالختبار المكون من  41االختبار المكون من 

                                                                    أنه ال توجد فروق في ثبات االختبار محكي المرجع تبعا  الختالف حجم العينة. -
 (:2004) ة العنزيدراس -6

: بناء اختبار تحصيلي لقياس درجة اتقان المهارات األساسية في مادة الرياضيات لدى تلميذ         الد راسةعنوان 
 الصفوف العليا في المرحلة البتدائية.

هذه تحديد المهارات األساسية في  بوساطته: بناء اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات يتم         الد راسةأهداف 
 هذه المهارات.رجة إتقان تالميذ الصفوف العليا معرفة دو  ,رابع, الخامس, السادس()ال مادة للصفوف العلياال

 في مدارس  (الرابع, الخامس, السادسعينة من طلبة الصفوف العليا في المرحلة االبتدائية ):         الد راسةعينة 
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 .مدينة مكة المكرمة
والتي تكونت من المراحل  دراسي على حده: تم بناء ثالثة اختبارات محكية المرجع لكل صف         الد راسةأداة 
ة في لت االختبارات ثالثة مجاالت رئيسمرحلة التحليل, ومرحلة البناء, ومرحلة التجريب, وتناو  :اآلتية

( مفردة, واختبار الصف 34الرياضيات )الهندسة, الحساب, القياس( حيث تكون اختبار الصف الرابع من )
( مفردة, واقتصرت مفردات االختبار على نوع 32ف السادس من)( مفردة, واختبار الص37الخامس من)

بلغت  والتياالختيار من متعدد, وقد حدد الباحث درجة القطع لكل صف دراسي باستخدام طريقة أنجوف 
(, وقد كانت معظم معامالت الصعوبة للفقرات تتراوح %66والسادس) ,(%64والخامس), (%76) للصف الرابع

بالنسبة و  ,أما الفقرات التي تقل عن ذلك لم يتم حذفها ألنها تقيس مهارات أساسية(, 0,80 – 0,19بين )
                                         لفقرات التي كان معامل تمييزها منخفضا  تم وا(, 0,60 – 0,17) معظمها بين تتراوحلمعامالت التمييز فقد 

 تعديل صياغة المتن والمموهات ذات التمييز الموجب.
صدق المرتبط بمحك وصدق الو )الصدق الوصفي  هيق ائطر  ثالثتحقق منه الباحث وفق فقد لصدق أما ا
                      دليال  على تحقيقه, أما          الد راسةالباحث االجراءات التي تمت لبناء أداة      عد  بالنسبة للصدق الوصفي البناء(, 

الصدق المرتبط بمحك قام الباحث بإيجاد معامل ارتباط بيرسون بين درجات التالميذ على االختبار ودرجاتهم 
( وهي تشير إلى وجود عالقة 0,75) , فكانت قيمته2003في الفصل الدراسي الثاني لمادة الرياضيات عام 

 .0,01إيجابية ذات داللة إحصائية عند مستوى 
أما صدق البناء فقد قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية 
على المجال الذي تنتمي إليه, وحساب معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية 

 والدرجة الكلية لالختبار سة      الد رالالختبار, وحساب معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت 
فنجستون بلغ معامل ثبات ل إذ ,هق الحديثة لحسابائلثبات فقد قام الباحث باستخدام عدد من الطر ا أما

(, وبلغ 0,93) (, والختبار الصف السادس0,94) والختبار الصف الخامس(, 0,95) الختبار الصف الرابع
(, والختبار الصف 0,40) (, والختبار الصف الخامس0,59) معامل كابا لسبكوفياك الختبار الصف الرابع

(, 0,44(, والختبار الصف الخامس )0,57) (, كما بلغ معامل كابا لهاينا الختبار الصف الرابع0,35السادس )
والختبار الصف  ,(1(, كما بلغ مؤشر الفاعلية لهارس الختبار الصف الرابع)0,40) والختبار الصف السادس

 .(0,99والختبار الصف السادس) (,0,99الخامس)
 الثالثة بدرجة جيدة من الصدق والثبات, محكية المرجعتمتع االختبارات          الد راسةبينت نتائج :         الد راسةنتائج 

                          أن هناك تدنيا  واضحا  في          الد راسةأكدت نتائج  كما .تصنيف الطالب إلى متمكنين وغير متمكنينوقدرتها على 
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  لدى طالب الصفوف العليا من المرحلة االبتدائية. الرياضيات مادة فيدرجة إتقان المهارات األساسية 
 (:2005) دراسة جاد اهلل -7

 مشروع المحكية والمعيارية في بناء وتحليل وتفسير الختبارات::         الد راسةعنوان 
التفاضل والتكامل لطلبة تخصص الهندسة : بناء اختبار تحصيلي في مادة الرياضيات في وحدة         الد راسةهدف 

 تحليل نتائج تطبيقهومن ثم . في األردن المعمارية في كلية تدريب وادي السير التابعة لوكالة الغوث الدولية
                                                                                            ضمن إطار النظرة معيارية المرجع والنظرة محكية المرجع في آن معا  إلتاحة الفرصة لمقارنة النتائج  هاوتفسير 
                                التحليلين وتلم س الفروق بينهما.      ل ك ال

                                                           ( طالبا  وطالبة من طالب كلية الهندسة المعمارية الملتحقين في 80من )         الد راسة: تألفت عينة         الد راسةعينة 
 (.2118 /2114كلية تدريب وادي السير التابعة لوكالة الغوث الدولية في العام الدراسي )

وقد اتبع الباحث  ( فقرة موضوعية من نوع االختيار من متعدد.31: اختبار تحصيلي مؤلف من )        الد راسةأداة 
 الخطوات اآلتية في إعداده:

 تحديد الغرض من االختبار. -1
 تحليل المحتوى. -2
 تحديد األهداف السلوكية. -3
 .وبناؤه إعداد جدول المواصفات -4
 .وصوغها إعداد فقرات االختبار -8
 إخراج االختبار. -0
 االختبار.تطبيق  -,
 تصحيح االختبار. -5
 استخراج النتائج. -,

 تحليل الفقرات. -11
 دراسة صدق ثبات االختبار وفق النظرة معيارية المرجع والنظرة محكية المرجع. -11

 وفق النظرة معيارية المرجع والنظرة محكية المرجع هوثبات تم التحقق من صدق االختبار
درس و (, %1711, -  %57,1: تراوحت معامالت صعوبة بنود االختبار بين )وفق النظرة معيارية المرجع -     أوال  

الصدق من خالل صدق المحتوى من خالل بناء جدول المواصفات, وعرض هذه الجدول والبنود االختبارية 
جراء التعديالت المناسبة.   بحساوحسب صدق المحك من خالل                                                                 على مجموعة من المحكمين واألخذ بآرائهم وا 
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رتباط بين عالمات الطالب المتحققة على االختبار وعالماتهم على اختبار سابق وقد بلغت قيمة هذا معامل اال
 .(17,3المعامل )

بلغت قيمة معامل االرتباط وفق  إذودرس ثبات االختبار من خالل حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية 
(, وهو معامل ثبات مرتفع. كما حسب الثبات ,175هذه الطريقة بعد التصحيح بمعادلة سبيرمان وبراون )

( وهو معامل 17,4                                                  , وبلغت قيمة هذا معامل الثبات وفقا  لهذه الطريقة )21 –باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون
بلغت قيمة معامل الثبات المحسوب وفق هذه الطريقة  إذثبات مقبول. كما حسب الثبات وفق طريقة هويت 

(17,3). 
                                     ( من درجات االختبار وذلك وفقا  لطريقة %81حددت درجة القطع بنسبة ) المرجع: محكيةظرة وفق الن -       ثانيا  

 درجة من مجموع درجات االختبار. 18أنجوف, أي أن درجة القطع تعادل 
( برينان حساسيةمؤشر . أما معامالت التمييز )(%1, -%,تراوحت معامالت صعوبة بنود االختبار بين )

 . (,1,8,  1715-, وقد تراوحت قيمة معامل ارتباط فاي )(1,50,  1721-فقد تراوح بين )
بلغت قيمة معامل االرتباط وفق  إذودرس ثبات االختبار من خالل حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

(, وهو معامل ثبات مرتفع. كما حسب الثبات ,175هذه الطريقة بعد التصحيح بمعادلة سبيرمان وبراون )
( وهو 17,4                                                  , وبلغت قيمة هذا معامل الثبات وفقا  لهذه الطريقة )21 –باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون 

وحسب ثبات التكافؤ )ثبات التصنيف( من (, 17,3يمة معامل ألفا كرونباخ )كما بلغت ق, معامل ثبات مقبول
بلغت قيمة  إذ, بالحسبانعلى الطالب, وأخذ درجة القطع                  وتطبيق كل  منهما بار خالل إعداد شكلين من االخت

بلغت  إذدرجة القطع, بالحسبان ثبات االتساق في القرار, مع األخذ معامل (. كما حسب ,,17معامل االرتباط )
وحسب (, 1780بلغت قيمته ) إذكما حسب معامل ثبات االتساق في القرار بافتراض االستقاللية (, 17,1) قيمته

بلغت  إذبين الصورتين المتكافئتين لالختبار  (,  وحسب معامل لفنجستون,,17معامل كابا والذي بلغت قيمته )
وحسب الثبات (, ,,17بلغت قيمته ) إذ(, وحسب معامل ثبات لفنجستون من نموذج واحد لالختبار 17,1قيمته )

 .(17,2بلغت قيمته )والذي                             أيضا  وفق طريقة برينان وكين 
ق نفسها المستخدمة في النظرة معيارية المرجع ائاستخدم الباحث في دراسة صدق االختبار الطر :         الد راسةنتائج 

يمكن أن ق التحقق من صدق االختبار المعياري المرجع ائأن طر          الد راسةبينت هذه  إذوالنظرة محكية المرجع, 
محكي المرجع مع التركيز على صدق المحتوى في االختبار محكي توظف لغايات التحقق من صدق االختبار 

أن هناك أكثر من طريقة مقترحة للحصول على مؤشرات ثبات االختبارات          الد راسة هذه بينت نتائجو  المرجع.
 وأن طرق تقدير ثبات االختبارات محكية المرجع لم تتفوق في دقة تقديرها على معامالت محكية المرجع, 



                                                                                                              صل الث اني                                                                                       دراسات سابقةالف

11 

 .21 -المحسوبة بالطرق التقليدية مثل معامل ألفا كرونباخ, ومعامل كودر ريتشاردسونالثبات 
ق تقدير الثبات المحكية ائفقد بينت نتائج التطبيق عدم وجود فرق كبير في تقدير ثبات االختبار بين طر 

 .(222 -,10, ,211)عبابنة,  والمعيارية المرجع
 (:2006) وسوالمه دراسة الشريم -8

: تحديد درجة القطع لختبار محكي المرجع في الرياضيات باستخدام نموذجي "أنجوف"         الد راسةعنوان 
 و"ندلسكي": دراسة مقارنة بمعرفة صعوبة الفقرات وعدم معرفتها.

: مقارنة نموذجي أنجوف وندلسكي لتقدير درجة القطع الختبار محكي المرجع في الرياضيات,         الد راسةهدف 
 صعوبة الفقرات أو عدم وجودها. إلىؤشرات وذلك من خالل وجود م

                                                              ( محكما  ومحكمة تم تقسيمهم بطريقة المزاوجة العشوائية إلى أربع 51من )         الد راسة: تكونت عينة         الد راسةعينة 
       طالبا   (121)مجموعات متساوية حددت كل منها درجة القطع لالختبار مرتين وفق األسلوب المعين لها. و

وطالبة تم اختيارهم بالطريقة العشوائية من مدارس الذكور واإلناث التي تحتوي على الصف العاشر في محافظة 
 جرش.

: اختبار محكي المرجع في موضوع معادلة الخط المستقيم للصف العاشر األساسي, مكون من         الد راسةأداة 
 أربعة بدائل.بثالثين فقرة من نوع االختيار من متعدد 

 وقد تم إعداد االختبار وفق الخطوات اآلتية:
بع إلى ست الفقرات لكل هدف بين أر  تراوح عدد إذ, ةهداف الخاصة بالوحدة الدراسياألإعداد قائمة مفصلة ب -

 فقرات. وقد اختيرت فقرة واحدة لكل هدف باستثناء الهدفين األول والرابع فقد اختير فقرتين لكل منهما. 
السلوكية والبنود االختبارية المقابلة لها على المحكمين للتأكد من صياغة الفقرات بلغة عرض األهداف  -

واضحة مناسبة لمستوى المتعلمين وخلوها من التلميحات, والتأكد من أن مموهات الفقرة جذابة بالنسبة 
 للمتعلمين, ثم أجريت التعديالت المالئمة.

األوساط الحسابية لتقديرات المحكمين الخاصة بمدى  وقد تم التحقق من صدق األداة من خالل حساب
بانحراف معياري يساوي الصفر, مما يدل  (8)ارتباط كل فقرة بالهدف الذي تقيسه بشكل منفرد, وقد بلغت قيمته 

 على اتفاق المحكمين فيما يتعلق بمطابقة كل فقرة للهدف الذي تقيسه.
                                                   ر على عينتين إحداهما تلقت تعليما  بالوحدة الدراسية كما حسب الصدق التمييزي من خالل تطبيق االختبا

استخدم  إذ                                                                                     الخاصة باالختبار, واألخرى تلقت تعليما  بالوحدة, وحسبت داللة الفرق بين متوسطي المجموعتين 
 ( أي أن االختبار يميز بين 1,111( عند مستوى الداللة )12713( للعينات المستقلة, وقد بلغت قيمته )tاختبار)
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 المجموعات المتمايزة في المعارف والمهارات الخاصة بمعادلة الخط المستقيم.
 كما تم التحقق من ثبات االختبار من خالل:

, وتراوحت قيم (1755بلغت قيمة ألفا ) إذونباخ ثبات االتساق الداخلي لالختبار باستخدام معادلة ألفا كر  -1
 (.17,1 -1741الصعوبة بين ) ( وقيم معامالت1781 -1731معامالت التمييز بين )

, تم إعادة تطبيق االختبار وصين إلى متمكنين أو غير متمكنينللتحقق من اتساق تصنيف األفراد المفح -2
 (.1708بلغت قيمته ) إذبعد مرور أسبوعين من التطبيق األول وحسب معامل ثبات كابا 

( باستخدام نموذج 1705 -1702أن درجة القطع لالختبار تراوحت بين )         الد راسة نتائج: بينت         الد راسةنتائج 
                                                                       ( باستخدام نموذج ندلسكي, وأنه ال يوجد فرق دال إحصائيا  عند مستوى الداللة ,178 -,174أنجوف, وبين )

اط                                                                                           ( بين معاملي ثبات النموذجين. كما بينت النتائج أنه ال يوجد فرق دال إحصائيا  بين معاملي االرتب1718)
ن بصعوبة الفقرات. بينما يوجد النموذجين عندما ال يزود المحكمو  بة الفقرات وتقديرات المحكمين لها فيو لصع

                                                                                                 فرق دال إحصائيا  بين معاملي االرتباط عند معرفة المحكمين لصعوبة الفقرات, وأظهرت النتائج أن تصنيفات 
 الطلبة جميعها كانت دقيقة.

 :(2007) المهاجري دراسة -9
: بناء اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات الرياضية في حل المعادلت والمتباينات من         الد راسةعنوان 

 .سطة بمدراس مكة المكرمة الحكوميةالدرجة األولى )بمتغير واحد ومتغيرين( لطالبات المرحلة المتو 
المعادالت والمتباينات من الدرجة : بناء اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات الرياضية في حل         الد راسةأهداف 

باع مدراس مكة المكرمة الحكومية, وذلك باتفي لطالبات المرحلة المتوسطة  األولى )بمتغير واحد ومتغيرين(
التقويم النفسي والتربوي, واستخراج خصائصه السيكومترية. يها لدى علماء عل الخطوات العلمية المتعارف
الباحثة لقياس تحصيل الطالبات للكفايات الرياضية في حل المعادالت  أعدتهالذي واستخدام هذا االختبار 

والمتباينات من الدرجة األولى )بمتغير واحد ومتغيرين( بالمرحلة المتوسطة للتعرف على مدى إتقانهن لهذه 
 الكفايات.

مدراس مكة في  متوسطال: تم تطبيق االختبار على عينة عشوائية من طالبات الصف الثالث         الد راسةعينة 
 المكرمة للتعرف على مدى اتقانهن.

فقرة, وقد اتبعت الباحثة المراحل  50الباحثة والمكون من  الذي أعدته: االختبار محكي المرجع         الد راسةأداة 
 :اآلتية في بناء االختبار محكي المرجع

 االختبار وتحليله إلى مكوناته منالمرحلة األولى: مرحلة التحليل وتتضمن تحديد النطاق السلوكي الذي يقيسه 
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  معارف ومهارات, ثم صياغة األهداف السلوكية المتعلقة بنواتج تحليل النطاق السلوكي. 
والمرحلة الثانية: هي مرحلة بناء االختبار وتتضمن الخطوات اآلتية تكوين المواصفات التفصيلية لالختبار, 

 االختبار, تحديد درجة القطع.  كتابة أو تكوين مفردات االختبار, تجميع مفردات
                                                                                                 والمرحلة الثالثة هي مرحلة التجريب وتتضمن تجريب االختبار ميدانيا  وتحليل مفرداته, ثم التحقق من صدق 

والصدق المرتبط أوجدت الباحثة الصدق الوصفي لالختبار ومعامالت االتساق الداخلي  إذ االختبار وثباته.
بأربع طرائق مختلفة وهي: طريقة إعادة االختبار وطريقة معامل ألفا كرونباخ بالمحك. وتم تقدير ثبات االختبار 
 وطريقة لفنجستون وطريقة هاريس.

انخفاض مستوى طالبات الصف الثالث المتوسط في حل المعادالت          الد راسة: بينت نتائج         الد راسةنتائج 
توى الطالبات في حل األنظمة أكثر والمتباينات والمسائل الحسابية واألنظمة بشكل واضح وكبير, وكان مس

 متقاربة. نالمتباينات والبقية كانت نتائجه                                          المستويات انخفاضا  بينما أفضلها كان في حل
 (:2009) دراسة الزهراني -10

: بناء اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات المهنية لدى عينة من معلمي المرحلة البتدائية         الد راسةعنوان 
 بمدينة الرياض.

: بناء اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات المهنية لدى عينة من معلمي المرحلة االبتدائية         الد راسةهدف 
 بمدينة الرياض.

                                                           ( معلما  تم اختيارهم بالطريقة العشوائية العنقودية من معلمي 38,من )         الد راسة: تكونت عينة         الد راسةعينة 
 المرحلة االبتدائية بالرياض.

                                                           : قام الباحث ببناء اختار محكي المرجع مرورا  بعدة خطوات هي:        الد راسةأداة 
 مرحلة التحليل: وتم فيها تحديد المحتوى حيث تم تقسيم الكفايات المهنية إلى أربع كفايات رئيسية. -1
مرحلة البناء: وتم فيها إعداد مواصفات األسئلة وذلك بصياغة األهداف السلوكية ثم بناء مفردات لقياس  -2

 األهداف, وذلك باالعتماد على الخبراء في كل خطوة.تلك 
تم فيها التحقق من صدق المقياس باستخدام صدق المحتوى بالعرض على الخبراء, وتم مرحلة التجريب:  -3

 تحديد درجة القطع لكل كفاية باستخدام طريقة أنجوف.وتم التحقق من الثبات باستخدام معامل لفنجستون, 
في إخراج االختبار بصورته النهائية والمكون          الد راسةبعد المرور بتلك الخطوات تمثلت نتيجة :         الد راسةنتائج 

         الد راسةوبينت من ستة اختبارات فرعية تقيس أربع كفايات رئيسة يفترض توفرها لدى معلمي المرحلة االبتدائية, 
 .بدرجة مقبولة من الصدق والثبات االختبار يتمتع
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 (:2010) دراسة ناجي -11
 : بناء اختبار تشخيصي محكي المرجع في المفهومات األساسية لعلم النفس التربوي         الد راسةعنوان 
 التربوي. النفس لعلم األساسية المفهومات في المرجع محكي تشخيصي اختبار : بناء        الد راسةهدف 
, االختبارات من النوع هذا إلجراءات       وفقا   من الطلبة مجموعتين من البحث عينة : تكونت        الد راسةعينة 

 الجغرافيا قسمي طلبة من وطالبة        طالبا  ( 34) من تكونت التربوي النفس علم مقرر في         تعليما         تتلق   مجموعة لم
 كلية -االنجليزية اللغة قسم من وطالبة        طالبا  ( 34) من تكونت مقررهذا ال في         تعليما   تلقت ومجموعة, والتاريخ
 .القصدية بالطريقة العينة اختيار وتم, صنعاء – التربية
( فقرة من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل, تقيس كل 1,: اختبار محكي المرجع مكون من )        الد راسةأداة 

        ( هدفا  1,مقرر من )لاألساسية ل للمفهوماتتكون النطاق السلوكي إذ                                     فقرة هدفا  سلوكيا  من أهداف المادة. 
 تصنيف بلوم للمجال المعرفي وهي )التذكر, الفهم, التطبيق, التحليل(.                              سلوكيا , وفق أربعة مستويات من 

 االختبارات بناء في األنسب بوصفه, السيكومتري المنهج على االختبار بناء في الباحث اعتمد وقد
 من وذلك( المحتوى تحليل منهج) االختبار بناء مراحل من األولى المرحلة في الباحث استخدم كما, والمقاييس

 .التربوي النفس علم لمقرر األساسية المفهومات تحليل أجل
                                     ار محكي المرجع مرورا  بعدة خطوات هي:بختاالوقام الباحث ببناء 

 مرحلة تحديد المحتوى: وتم فيها تحليل محتوى مقرر علم النفس التربوي. -1
السلوكية ثم بناء مفردات لقياس مرحلة البناء: وتم فيها إعداد مواصفات األسئلة وذلك بصياغة األهداف  -2

 تلك األهداف.
 وضعت الذي للهدف فقرة كل مطابقة ومدى االختبار فقرات صدق من التحققوتم فيها مرحلة التجريب:  -3

 وقد ,(21)ريتشاردسون-كودر معادلة باستخدام التجانس بطريقة االختبار ثبات من الباحث تحقق كما. لقياسه
 التي للمجموعة بالنسبة أما. التعليم       تتلق   لم التي المجموعة على تطبيقه خالل من( 17,0) الثبات معامل بلغ
 وذلك( 17,0) لفنجستون معامل وفق الثبات معامل قيمة بلغت كما(. 17,5) االختبار ثبات بلغ فقد التعليم تلقت

 كما(, 1758)لفنجستون  معامل بلغ فقد التعليم تلقت التي المجموعة أما, التعليم       تتلق   لم التي للمجموعة بالنسبة
 بلغ والذي, متقنين وغير متقنين إلى الطلبة تصنيف قرار ثبات لحساب كارفر ثبات معامل الباحث استخدم

 .  كلي بشكل لالختبار وذلك( ,170)
 خمسة آلراء وفقا وذلك, %01=تساوي فكانت االختبار قطع درجة تحديد في أنجوف طريقة الباحث واستخدم
 .صنعاء التربية كلية في التربوي النفس وعلم والتقويم القياس أساتذة من محكمين
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بالخطوات السابقة تم بناء االختبار التشخيصي محكي المرجع في المفهومات األساسية         مرورا   :        الد راسةنتائج 
لعلم النفس التربوي, وتوصلت النتائج إلى تمتع االختبار بدالالت صدق وثبات جيدة, باإلضافة إلى أن هناك 

 لتربوي.في مستوى إتقان طلبة كلية التربية بصنعاء للمفهومات األساسية في علم النفس ا    ا  تدني
 (:2011)              دراسة البن اء -12

: بناء اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات اإلحصائية لدى طلبة الدراسات العليا بكليات         الد راسةعنوان 
 التربية في الجامعات اليمنية. 

 بكليات العليا الدراسات طلبة لدى اإلحصائية الكفايات لقياس المرجع محكي اختبار : بناء        الد راسةف اهدأ
اليمنية, والتحقق من خصائصه السيكومترية, وتحديد درجة القطع المناسبة لكل كفاية  الجامعات في التربية

التعرف على مدى تمكن طلبة الدراسات العليا بكليات التربية في الجامعات اليمنية من الكفايات و إحصائية. 
 اإلحصائية التي تضمنها االختبار الذي تم بناؤه.

أربع جامعات فيها برنامج  من                            ( طالبا  وطالبة تم اختيارهم 130من )         الد راسة: تألفت عينة         الد راسةعينة 
 للماجستير في كلية التربية. 

, وتم التحقق من صدقه باستخدام الصدق الوصفي, المرجع من إعداد الباحث : اختبار محكي        الد راسةأداة 
لثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ ومعامل لفنجستون, كما التحقق من اوتم وصدق انتقاء المجال السلوكي. 

 قام الباحث بتحديد درجة القطع لكل كفاية باستخدام طريقة ندلسكي.
                                                                أن القياس محكي المرجع أكثر تشخيصا  وتوضيحا  لمدى تمكن الطلبة من          الد راسة: بينت نتائج نتائج البحث

لقياس الكفايات اإلحصائية          الد راسةالكفايات اإلحصائية, وأن االختبار محكي المرجع الذي تم بناؤه في هذه 
قارنة مع                                                                                          لدى طلبة الدراسات العليا بكلية التربية في الجامعات اليمنية أكثر شموال  للكفايات اإلحصائية م

يتمتع بدرجة جيدة من          الد راسةمحكي المرجع الذي تم بناؤه في هذه الاالختبار  هذا االختبارات المعيارية, وأن
 االنتقاء السلوكي وكذلك الثبات. الصدق الوصفي وصدق 

 (Qasem &Altrairy &Punita 2012دراسة قاسم والطريري وبونيتا ) -13
محكي المرجع لقياس الكفاءات اإلحصائية لطلبة الدراسات العليا في كليات                             عنوان الد راسة: بناء اختبار 
 التربية في الجامعات اليمنية.

 التربية كليات في العليا الدراسات لطلبة اإلحصائية الكفاءات لقياس المرجع محكي اختبار : بناء              أهداف الد راسة
وصفي وصدق انتقاء النطاق السلوكي(, اليمنية, وتفحص صدق درجات االختبار )الصدق ال الجامعات في

                                                                                              وكذلك تفحص ثبات درجات االختبار وفقا  لمعامل لفنجستون. باإلضافة إلى ذلك تحديد درجة القطع المالئمة 
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. م يتقنوهاأو الذين ل لكل كفاءة إحصائية والتي من خاللها نستطيع تحديد الطالب الذين أتقنوا هذه الكفاءات
مدى طالب الدراسات العليا في كليات التربية في الجامعات اليمنية يستخدمون هذه                       وأخيرا  لمعرفة إلى أي 

 الكفاءات اإلحصائية المتضمنة في االختبار.
                                  ( طالبا  وطالبة من طالب الماجستير.,18                          : تكونت عينة الد راسة من )             عينة الد راسة
كي المرجع وهي )تحليل االختبار, بناء : اتبع الباحثون الخطوات اآلتية في بناء االختبار مح             أداة الد راسة

                                     ( بندا  تقيس سبعة كفاءات إحصائية وهي ,,االختبار, تجريب االختبار, طباعة االختبار(. ويتضمن االختبار)
, تحديد وشرح هواستنتاج )تحديد المفاهيم والمصطلحات اإلحصائية األساسية, استخدام اإلحصاء الوصفي

حصائية المعلمية, استخدام الطرق اإلحصائية الالمعلمية, قراءة وتوضيح عنصر االتصال, استخدام الطرق اإل
 , اختيار األسلوب اإلحصائي المالئم(.SPSSالنتائج المستنتجة من البرنامج اإلحصائي 

وصدق انتقاء النطاق السلوكي, كما  الوصفي                                           توصلت الد راسة إلى أن االختبار يتمتع بالصدق                 نتائج الد راسة:
                                                                                                توصلت الد راسة إلى أن االختبار يتمتع بدرجة عالية من الثبات وفقا  لمعامل لفنجستون الذي بلغت قيمته 

                                                   (. وكان هناك أيضا  نقصان واضح في الكفاءات اإلحصائية 1703(, وكانت قيمة درجة القطع المالئمة ),,17)
 يات التربية في الجامعات اليمنية.لدى طلبة الدراسات العليا في كل

 (:2012)دراسة علي  -14
: فاعلية استخدام نموذج راش في بناء اختبار تحصيلي محكي المرجع لمقرر القياس والتقويم         الد راسةعنوان 

 في التربية.
تحديد مدى مطابقة البيانات المستمدة من مفردات اختبار محكي المرجع لمقرر القياس والتقويم  :        الد راسةأهداف 

                                                                                                 في التربية على نموذج راش, والتأكد من تحقيق االختبار المدر ج وفق نموذج راش الفتراضات نظرية االستجابة 
العالقة بين الدرجة الكلية  كذلك حساب معامل ثبات االختبار عند تدريجه بنموذج راش, وتحديدمفردة, و لل

تحديد دالة المعلومات التي يقدمها االختبار التحصيلي محكي درة على االختبار محكي المرجع, و ومستويات الق
 المرجع عند مستويات القدرة المختلفة. 

في                                                    ( طالبا  وطالبة من طلبة كلية التربية /قسم معلم صف/420من )         الد راسة: تكونت عينة         الد راسةعينة 
 جامعة دمشق.

( مفردة اختبارية من نوع 111من ) مكوناختبار محكي المرجع لمقرر القياس والتقويم في التربية,  :        الد راسةأداة 
 االختيار من متعدد, وبأربعة بدائل, أحدها يمثل اإلجابة الصحيحة.

 وقد تم بناء االختبار محكي المرجع وفق الخطوات اآلتية:
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 السلوكي الذي يقيسه االختبار وتحليله إلى مكوناته من معارف ومهارات.تحديد النطاق  -1
صياغة سلوكية بدرجة قصوى من التحديد  المصوغةإعداد قائمة مفصلة من األهداف السلوكية  -2

 والتخصيص للفصول الدراسية المحددة.
 درجة القطع. بمنزلة( 01الدرجة ) عدت إذتحديد محك األداء,  -3
عداد قائمة من تحديد شكل  -4                                                                                      البنود التي سيتضمنها االختبار وهي بنود اختيار من متعدد بأربعة بدائل. وا 

 األسئلة المقابلة لألهداف السلوكية
 انتقاء مفردات االختبار محكي المرجع لمقرر القياس والتقويم في التربية وهو اختبار مكون من مئة بند. -8
الختبار محكي المرجع بالصورة النهائية بعد إجراء تعديالت المحكمين إخراج البنود االختبارية التي تمثل ا -0

, تم التحقق من صدق االختبار من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين إذ والتحقق من صدقه وثباته.
جراء التعديالت الالزمة                                                                     يكون االختبار شامال  لجميع عناصر المحتوى الدراسي. وتم التحقق من ثبات  بصورة                        وا 

                                                ( طالبا  وطالبة من طلبة السنة الرابعة /قسم معلم 88ختبار من خالل تطبيق االختبار على عينة مكونة من )اال
( وهو معامل 17,3صف/ وذلك لمرتين متتاليتين بأقل من أسبوعين, وبلغ معامل ثبات االختبار )بيرسون( )

                       ثبات عال  وقيمته جيدة.
, ,17تم حذف عشر مفردات من االختبار بسبب وقوعها خارج حدود المطابقة والتي حددت بـــ ) :        الد راسةنتائج 

( مفردة, جميعها تقع ضمن حدود المطابقة الداخلية ,5(, ليصبح العدد النهائي لمفردات االختبار )173
     وكال  , (17,4) راد بلغ(, ومعامل ثبات األف17,5والخارجية. وبينت النتائج أن معامل ثبات المفردات قد بلغ )

كما بينت النتائج أن تدريج االختبار محكي المرجع لمقرر القياس والتقويم في التربية  معامل ثبات مرتفع. منهما
 فق نموذج راش يحقق افتراضات نظرية االستجابة للمفردة. 

 ولحساب معدل ثبات االختبار محكي المرجع عند تدريجه بنموذج راش تم حساب معامل الثبات المتعلق 
لكل من األفراد والمفردات, وقد بلغ  (Gباألفراد, والثبات المتعلق بمفردات االختبار من خالل معامل الفصل )

في حين وصل معامل الفصل المتعلق  (,17,4(, ومعامل الثبات لألفراد )4711معامل الفصل المتعلق باألفراد)
 (.17,5(, و معامل الثبات للمفردات ),074بالمفردات )

 : يأتيتم التوصل إلى المعادلتين اآلتيتين اللتين توضحان العالقة بين الدرجة الكلية والقدرة كما 
  -1070,30+ ,17223× الدرجة الكلية = القدرة  -1
  107,113+,,17,4× القدرة = الدرجة الكلية  -2
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وبينت النتائج أن قيمة دالة المعلومات لالختبار تقدم أكبر كمية معلومات عند مستويات القدرة المتوسطة, 
(, وتبلغ 40, 48وكانت أكثر المفردات التي تعطي معلومات عن مقرر القياس والتقويم في التربية هي المفردات)

 المعلومات عند مستويات القدرة العالية والمتدنية.(, في حين تنخفض كمية ,21,3كمية المعلومات )
 (:2014) دراسة الثبيتي -15

: بناء اختبار تشخيصي مرجعي المحك لقياس مهارات المعلمين في بناء الختبارات التحصيلية         الد راسةعنوان 
 لمقرر الحاسب اآللي.

لية المعلمين في بناء االختبارات التحصي: بناء اختبار تشخيصي مرجعي المحك لقياس مهارات         الد راسةأهداف 
االختبار, وتحديد درجة القطع هذا بها  يمتازالتعرف على الخصائص السيكومترية التي لمقرر الحاسب اآللي, و 

يجاد أثر كل من نوعية المؤهل وسنوات الخبرة وعدد الدورات التدريبية, وهل (أنجوف)بطريقة  فروق  توجد                                                                           , وا 
 ذات داللة إحصائية تعزى لهذه المتغيرات.

الحاسب اآللي  اإلحصائي, وهم معلمو         الد راسة: تم اختيار عينة عشوائية عنقودية ممثلة لمجتمع         الد راسةعينة 
في مدارس المرحلة المتوسطة والثانوية التابعة لمكاتب التربية والتعليم باإلدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة 

 من حجم المجتمع األصلي.  %45                             ( معلما  ومعلمة ويشكلون نسبة 0,لطائف, والبالغ عددهم )ا
اختبار تشخيصي مرجعي المحك لقياس مهارات المعلمين في بناء االختبارات التحصيلية لمقرر :         الد راسةأداة 

وقد مر إعداد االختبار ئل, الحاسب اآللي من إعداد الباحث, وبنوده من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدا
 مراحل وهي: بأربع
تحديد المهارات األساسية الالزمة لبناء االختبارات التحصيلية لمقرر الحاسب اآللي. وهي خمس مهارات  -1

 أساسية ينبغي أن يتقنها المعلم وهي:
 مهارة صياغة األهداف السلوكية التي تقيسها االختبارات التحصيلية لمقرر الحاسب اآللي. -أ
 مهارة تصميم خطة االختبارات التحصيلية لمقرر الحاسب اآللي. -ب
 مهارة بناء مفردات االختبارات التحصيلية لمقرر الحاسب اآللي, وتقدير خصائصها السيكومترية. -ج
 مهارة إخراج كراسة االختبار التحصيلي لمقرر الحاسب اآللي, وتقدير درجاتها. -د
 .وتفسيرها االختبارات التحصيلية لمقرر الحاسب اآلليمهارة تحليل نتائج  -هـ
 تحديد النطاق السلوكي لكل مهارة وصياغة أهدافها السلوكية. -2
 بناء مفردات االختبار. -3
 تقدير الخصائص السيكومترية لالختبار. -4
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قنين ( للتفريق بين المعلمين المت%0,وحددت درجة القطع بطريقة أنجوف حيث بلغت لالختبار ككل )
 لمهارات بناء االختبارات التحصيلية وغير المتقنين لذلك.

تبين وجود فروق دالة بين  إذ                                                                  تم  التحقق من صدق االختبار بطريقة الصدق الوظيفي )التمييزي( لالختبار 
( وهو دال عند مستوى 853,,) ت طالب المجموعتين العليا والدنيا ولصالح المجموعة العليا حيث بلغت قيمة

(. كما تم التحقق من الصدق البناء الداخلي من خالل حساب معامالت بين الدرجة على 1711الداللة )
االختبارات الفرعية ودرجات االختبار الكلي, وقد بينت النتائج أن قيم معامالت االرتباط بين الدرجة على 

                                   ( وجميعها موجبة ودالة إحصائيا  عند 11,,1 – 1,8,1االختبارات الفرعية والدرجة الكلية لالختبار تراوحت بين )
 (.17111مستوى الداللة )

كما تم التحقق من ثبات االختبار باستخدام عدة طرق هي )ألفا كرونباخ, طريقة لفنجستون, طريقة هاريس( وقد 
(, بينما تراوحت قيم معامالت 1,523 -17815تراوحت قيم معامالت ألفا كرونباخ لالختبارات الفرعية بين )

(, وتراوحت قيم معامالت هاريس لالختبارات الفرعية بين 1,543 -17011جستون لالختبارات الفرعية بين )لفن
(17841- 1,531.) 

إلى تمتع فقرات االختبار التشخيصي مرجعي المحك بصعوبة جيدة وبقدرة          الد راسةتوصلت :         الد راسةنتائج 
 تميزية مقبولة, كما أظهرت المؤشرات دالالت كافية على صدق االختبار وثباته. 

واضح في مستوى إتقان المعلمين لمهارات بناء االختبارات التحصيلية لمقرر                             ودلت النتائج على وجود تدن  
فروع االختبار التشخيصي مرجعي المحك بشكل كلي, ووجود فروق ذات داللة الحاسب اآللي على جميع 

( بين متوسطات درجات االختبارات الفرعية والدرجة الكلية حسب سنوات 1718إحصائية عند مستوى الداللة )
( بين 1718الخبرة, ولصالح سنوات الخبرة الكبيرة. ووجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

نوعية المؤهل, ولصالح الماجستير التربوي. ووجود ل       تبعا  متوسطات درجات االختبارات الفرعية والدرجة الكلية 
 ( بين متوسطات درجات االختبارات الفرعية والدرجة الكلية1718فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 المتعددة.عدد الدورات التدريبية, ولصالح الدورات التدريبية ل       تبعا  
 (:2014) الزيلعي دراسة -16

 الدراسات طلب لدى العلمي البحث مهارات لقياس المرجع محكي تشخيصي اختبار بناء :        الد راسة عنوان
 .الباحة بجامعة التربية بكلية العليا

 الدراسات طالب لدى العلمي البحث مهارات لقياس المرجع محكي تشخيصي اختبار بناء:         الد راسة فاهدأ
 هذه من طالبهؤالء ال تمكن مدى على للتعرف االختبار هذا واستخدام. الباحة جامعةفي  التربية بكلية العليا
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 مقرر دراسة, التخصص, الجنس) وهي المتغيرات بعض ضوء في همتمكن مدى في الفروق ومعرفة المهارات,
 .(العلمية الكتابة مقرر دراسة, اإلحصائي التحليل مقرر دراسة, البحث مناهج
 جامعة في التربية بكلية الماجستير من طالب وطالبة        طالبا  ( 211) من         الد راسة عينة تكونت:         الد راسة عينة

 العينة اختيار وتم .وطالبة        طالبا  ( 4,0) عددهالبالغ          الد راسة مجتمع حجم من         تقريبا  ( %44) الباحة بنسبة
 .طالبة( 54)و طالب( 120) بواقع الطبقية العشوائية بالطريقة

مفردة من نوع االختيار من متعدد خماسي البدائل. يقيس  (41) من مكوناختبار محكي المرجع :         الد راسة أداة
        مرورا   العلمي البحث مهارات لقياس ختبارهذا اال ببناء الباحث قام إذعشر مهارات فرعية للبحث العلمي, 

 . المسحي الوصفي المنهج واستخدم(. التجريب مرحلة, البناء مرحلة, التحليل مرحلة) هي مراحل بثالث
 :هي خطوات التحليل عدة مرحلة وتتضمن

 .االختبار يقيسه الذي المحتوى تحديد أو السلوكي النطاق تحديد -1
 .المهارات تحديد أو السلوكي النطاق تحليل -2
 .الهرمي تسلسلها وفق والفرعية الرئيسية السلوكية األهداف صياغة -3
 :وتضم الخطوات اآلتية البناء مرحلة
 لالختبار التفصيلية المواصفات تكوين -1
 .االختبار مفردات صياغة -2
 .المفردات تحكيم -3
 :التجريب وتضم الخطوات اآلتية مرحلة
 .استطالعية عينة على االختبار تطبيق -1
 االختبار مفردات تحليل -2
 هوثبات االختبار صدق تقدير -3
 القطع درجة تحديد -4
 .وتطبيقه النهائية بصورته االختبار إخراج -8

. وهذا دليل على أن (1751 -,171) بين تراوح وبمدى( 1733) االختبار فقرات سهولة معامالت متوسط وقد بلغ
 وبمدى( ,170) االختبار صعوبة معامالت متوسط االختبار يحتوي على تدرج واسع من معامالت السهولة. بلغ

 من معامالت الصعوبة. وقد بلغ    ا  واسع    ا  على أن االختبار يحتوي تدرج       دليال   وهذا يعد, (17,3 -1721) بين تراوح
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, وهذا دليل على أن االختبار يحتوي على (1-1728) بين تراوح بمدى( 1753) االختبار التمييز معامالت متوسط
                                                        نسبة عالية جدا  من الفقرات التي تتمتع بمعامل تمييز جيد.

االختبار وفق عدة طرق من خالل الصدق الوصفي وحساب معامل االتفاق بين المحكمين والذي وحسب صدق 
(, كما حسب صدق المحتوى من خالل حساب معامل االرتباط المنصف للسلسلة )بايسيلاير( بين 17,0بلغ )

                 ية دالة إحصائيا  درجة كل مفردة مع الدرجة الكلية لالختبار, وكانت جميع مفردات االختبار ذات عالقة ارتباط
حسب صدق االتساق الداخلي و  (.1783 -1742( وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين )1718عن مستوى الداللة )

من خالل حساب معامل االرتباط بين درجة كل مهارة مع الدرجة الكلية لالختبار, وقد كانت جميعها دالة عند 
كما  (.1782 -1748ر وتراوحت قيم معامالت االرتباط بين )( مع الدرجة الكلية لالختبا1718مستوى الداللة )

( وجميعها 3,,1 -,175حسب ثبات االختبار من خالل معامل لفنجستون وتراوحت قيم معامالت لفنجستون بين )
 -1758(, و وحسب معامل سبكوفياك وتراوحت قيم معامالت سبكوفياك بين )1718دالة عند مستوى الداللة )

 (. 1718الة عند مستوى الداللة )( وجميعها د2,,1
( ألربعة مهارات %8,( لست مهارات فرعية, و)%51وحددت درجة القطع وفق طريقة أنجوف, والتي بلغت )

 ( لالختبار الكلي.%0735,فرعية, و)
 تمتع إذ, الجيد االختبار بخصائص         الد راسة هذه في بناؤه تم الذي االختبار تمتع النتائج بينت :        الد راسة نتائج

        واضحا            انخفاضا           الد راسة نتائج أظهرتو  .جيدة مفردات بخصائص يتمتع أنه كما, وثبات جيدة صدق بدالالت
 االختبار نتائج في سواء الباحة بجامعة التربية بكلية العليا الدراسات وطالبات طالب لدى التمكن مدى في

 (.% 1174) الكلي االختبار من المتمكنين نسبة كانت إذ الفرعية االختبارات نتائج أم الكلي
 الدراسات األجنبية:

 (:Dale, 1995) دراسة دال -1
اء وتقويم الختبار : وضع اختبار لفصل دراسي للمعلمين الذين يكرهون وضع الختبار )بن        الد راسةعنوان 

 .المرجع(-محكي
Classroom Testing for Teachers Who Hate Testing, Criterion–Referenced Test 

Construction and Evaluation. 
أو الذين  : تقديم اختبارات محكية المرجع للمعلمين الذين يكرهون بشكل عام فكرة االختبار        الد راسةأهداف 

 إلى اإلجابة عن السؤالين اآلتين:         الد راسةقضية االختبار, وهدفت يتحاشون لسبب أو آلخر 
 المرجع؟ –المرجع واالختبارات محكية  –ما هو الفرق بين االختبارات جماعية  -1

 ؟تهاومراجع كيف يمكن تقويم االختبارات محكية المرجع -2
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                                                            فردا  من طالب وطالبات الفرقة الثانية بجامعة يابانية خاصة ضمن  50من          الد راسة: تكونت عينة         الد راسةعينة 
                                            قسم منشأ حديثا  للدراسات األمريكية األوروبية.

اختيار ثالثة أنواع من المفردات وهي:  مفردة, ويتضمن 50مكون من  TOEFL: عبارة عن اختبار         الد راسةأداة 
 من متعدد, صواب وخطأ, اإلصغاء إلى فقرات مسجلة على أشرطة كاسيت.

على أنه تم التمييز بين االختبارات جماعية المرجع ومحكية المرجع,          الد راسة: كان من أهم نتائج         الد راسةنتائج 
الختبارات جماعية المرجع قليلة الفائدة للمعلمين في تشخيص مواطن القوة والضعف لدى الطالب وتقدير ا أن

تقدمهم. وأن تحليل مفردات االختبار يساعد المعلمين على تقدير ومراجعة وتحسين اختبارات صفوفهم, إذ 
تبار, ثم يقوم بمراجعة االختبار باستخدام تحليل المفردات يمكن للمعلم أن يحدد مدى جودة كل مفردة في االخ

 وأي المفردات ينبغي حذفها أو تغييرها. في االختبار وذلك من أجل أن يقرر أي المفردات يتوجب عليه تركها
 (:Keith & Giert, 2000كيث وقيرت ) دراسة -2

 إجراءات تجميع اختبار مؤتمت لختبار محكي المرجع :         الد راسةعنوان 
Automated Test Assembly Procedures for Criterion Referenced Testing Using 

Optimization Heuristics  

: بناء أشكال متوازية الختبار محكي المرجع, والتحري عن كفاءة إجراء االختبار المتسلسل         الد راسةهدف 
 .هوتأثير             الكترونيا  

                       ( طالبا  في لويزيانا. 011عشوائية مكونة من ): تم تطبيق االختبار على عينة         الد راسةعينة 
: تم بناء خمسة اختبارات محكية تحصيلية لمقرر الرياضيات في الصف التاسع للواليات المتحدة أداة الدارسة

 ( فقرة من نوع االختيار من متعدد.81( وكل اختبار يتألف من )0,,1/ 8,,1لعام الدراسي )ل,            الكترونيا  
إلى أن استخدام االختبارات المحكية يحسن من عملية القياس والتقويم, كما أن          الد راسة: توصلت         الد راسةنتائج 

تخفيض طول االختبار يزيد من دقة االختبار ويخفض الكلفة والوقت في بناء االختبارات, كما أنه يمكن 
 استخدام االختبارات المحكية المتوازية في تطوير بنوك األسئلة.

 لختبارات التحصيلية:قواعد ومهارات بناء دراسات تناولت قياس درجة إتقان المعلمين ل –الثانيالمحور 
 (:2002)دراسة الزهراني  -1

: واقع امتلك معلمي الرياضيات بالمرحلة البتدائية للكفايات المعرفية إلعداد الختبارات         الد راسةعنوان 
 التحصيلية.

امتالك معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية للكفايات المعرفية إلعداد االختبارات  درجةمعرفة :         الد راسةأهداف 
                                                                                 ومعرفة ما إذا كان هناك اختالف في هذه الدرجة تبعا  الختالف بعض المتغيرات التي حددتها التحصيلية.
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 )المؤهل العلمي, مؤسسة إعداد المعلم, الخبرة التعليمية, التدريب في مجال القياس والتقويم(.         الد راسة
حلة االبتدائية بالمدينة                                          ( معلما  ومعلمة من معلمي الرياضيات بالمر 250بلغ عدد أفراد العينة ) :        الد راسةعينة 
 المنورة.

 إعداد كفايات إحدى منها مجال كل يمثل مجاالت ةثماني على موزعة عبارات, (107)     ضم ت استبانة :        الد راسةأداة 

وهذه الكفايات هي )تحديد الغرض من االختبار, تحديد المحتوى          الد راسة حددتها التي التحصيلية االختبارات
, تحديد األهداف التدريسية وصياغتها بصورة إجرائية, إعداد جدول مواصفات هوتحليل موضوع االختبار
وتم  .نوعية فقرات االختبار, كتابة فقرات االختبار, ترتيب فقرات االختبار, إخراج االختبار(االختبار, تحديد 

التحقق من صدق االستبانة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين للتأكد من صدق محتواها. وتم 
لمرحلة االبتدائية ( معلم رياضيات في ا10التحقق من ثبات االستبانة من خالل تطبيقها على عينة مؤلفة من )

(, كما حسب معامل ثبات 17,5وكان معامل ثبات االستبانة باستخدام معادلة جتمان للتجزئة النصفية )
ة جتمان للتجزئة االستبانة بعد تطبيقها على العينة األساسية وكان معامل ثبات االستبانة باستخدام معادل

 (.,,175النصفية )
 :اآلتي أهمها النتائج من مجموعة إلى         الد راسة توصلت :        الد راسةنتائج 

 عام بشكل التحصيلية االختبارات إلعداد المعرفية للكفايات االبتدائية بالمرحلة الرياضيات معلمي امتالك درجة -1

 (.%52,1) الدرجة لهذه المئوية النسبة بلغت حيث متدنية, انتك
 للكفايات همامتالك درجة في االبتدائية بالمرحلة الرياضيات معلمي استجابات بين               دالة إحصائيا   فروق توجد -2

 ) األعلى المؤهل مجموعة ولصالح العلمي, المؤهل اختالف إلى      ت عزى التحصيلية االختبارات إلعداد المعرفية
 .)البكالوريوس

 للكفايات همامتالك درجة في االبتدائية بالمرحلة الرياضيات معلمي استجابات بين    ا  إحصائيدالة  فروق توجد -3

 المعلم, منها تخرج التي التدريس لمهنة اإلعداد مؤسسة اختالف إلى      ت عزى التحصيلية االختبارات إلعداد المعرفية

 . المعلمين لياتك خريجي المعلمين مجموعة لصالح

 للكفايات مامتالكه درجة في االبتدائية بالمرحلة الرياضيات معلمي استجابات بين    ا  إحصائيدالة  فروق توجد ال -4

  التدريس مجال في التعليمية الخبرة إلى      ت عزى التحصيلية االختبارات إلعداد المعرفية

 للكفايات همامتالك درجة في االبتدائية بالمرحلة الرياضيات معلمي استجابات بين    ا  إحصائيدالة  فروق توجد -8

 المعلمين مجموعة لصالح , والتقويم القياس مجال في التدريب إلى      ت عزى التحصيلية االختبارات إلعداد المعرفية

 . والتقويم القياس مجال في دورة على الحاصلين
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 (:2004)دراسة ساعد  -2
: التكوين األولي للطلبة المعلمين وعلقته باكتساب الكفاية المعرفية في بناء الختبارات         الد راسةعنوان 

 التحصيلية الموضوعية.
اكتساب الطالب المعلم للكفاية المعرفية في بناء االختبارات التحصيلية : معرفة مدى         الد راسةأهداف 

الموضوعية. ومعرفة طبيعة العالقة بين التكوين األولي للطلبة المعلمين وبين اكتسابهم الكفاية المعرفية في 
عداد فقراتها, وكذلك استغالل نتائج هذه االختبارات  .هافسير وت                                                                                    مجال التخطيط لالختبارات الموضوعية, وا 

( من الطلبة المعلمين, الذين أنهوا تكوينهم بالمدرسة العليا لألساتذة 1,من )         الد راسة: تكونت عينة         الد راسةعينة 
 بقسنطينة في الجزائر, تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة.

بدائل أحدهما اإلجابة ( مفردة من نوع االختيار من متعدد لكل منها ثالثة 81: اختبار مكون من )        الد راسةأداة 
المحتوى لالختبار من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين, أما معامل  يحة. وتم التحقق من صدقالصح

صالحة          الد راسة( مما يدل على أن أداة 17,2الثبات فقد حسب عن طريق ثبات اإلعادة وبلغت قيمته )
 لالستخدام ويمكن الوثوق بنتائجها.

إلى أن عملية تكوين الطلبة المعلمين من خالل مناهجها ما تزال عاجزة عن          الد راسة : توصلت        الد راسةنتائج 
تكوين معلمين ذوي كفايات معرفية في بناء االختبارات التحصيلية الموضوعية, وهذا ما أوضحته النتائج 

كتسابهم الكفايات فيما يخص العالقة بين التكوين األولي للمعلمين وا -قدر معامل االرتباط إذالمتوصل إليها 
. وهذا المعامل أوضح دليل على (,171)يقدر بـ -المعرفية في مجال بناء االختبارات التحصيلية الموضوعية

على مستوى     ا  واضح    ا  ضعف هذه العالقة, والتأكيد على عدم وجود عالقة بينهما. وبينت النتائج أن هناك ضعف
الكفاية المعرفية لدى المعلم الجزائري في مجال األبعاد الثالثة المتعلقة ببناء االختبارات التحصيلية الموضوعية 

عداد الفقرات, وتفسير النتائج(.                                              )من تخطيط, وا 
 (:2005) الثبيتيدراسة  -3

وتحليل الختبار لدى معلمي : مدى توفر وممارسة الكفايات التعليمية في إعداد وتصحيح         الد راسةعنوان 
 الرياضيات بالمرحلة الثانوية بمدينة الطائف التعليمية.

ه وتحليل وممارستها في إعداد االختبار, وتصحيح فر الكفايات التعليميةامدى تو التعرف إلى  :        الد راسةهدف 
 نتائجه لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية بمدينة الطائف التعليمية.

                                                        ( معلما  ومعلمة تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية.,12من )         الد راسة: تكونت عينة راسة     الد  عينة 
 ايات التعليمية في إعداد وتصحيح وتحليل نتائج فر الكفااختبار تحصيلي يقيس مدى تو  :        الد راسةأداة 
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 االختبار, وتصحيحه وتحليل نتائجه.واستبانة لقياس مدى ممارسة الكفايات التعليمية في إعداد االختبارات, 
                                                                  إلى أن هناك انخفاضا  في توافر وممارسات المعلمين في إعداد االختبار,          الد راسةتوصلت  :        الد راسةنتائج 

في إعداد  وممارستها وتصحيحه وتحليل نتائجه, ووجود عالقة دالة وموجبة بين مدى توافر الكفايات التعليمية
 ائجه.االختبار وتصحيحه وتحليل نت

 (:2005) دراسة زكريا -4
 .في بناء الختبارات : مدى استخدام مدرسي اللغة العربية األساليب العلمية         الد راسةعنوان 

تحديد المستوى الراهن لمدرسي اللغة العربية في فهمهم لمبادئ االختبارات وآلية بنائها, :         الد راسةأهداف 
لذلك, ومعرفة مدى التباين في استخدام األساليب العلمية لبناء والتعرف إلى الممارسات الواقعية والراهنة 

 الجنس والمؤهل العلمي.      ري                         االختبارات وفقا  لمتغي  
                                                                 ( مدر سا  ومدر سة للغة العربية في المرحلة الثانوية بدمشق من حملة 233)         الد راسة: بلغت عينة         الد راسةعينة 

 اإلجازة الجامعية ودبلوم التأهيل التربوي.
: استبانة من تصميم الباحثة تضمنت ستة أقسام: القسم األول ويتضمن جنس المدرس ومؤهله         الد راسةأداة 

العلمي, والقسم الثاني يتضمن خمس عشرة عبارة تبين آلية بناء االختبارات وممارسات المدرس الصفية في هذا 
لتي يستخدمها المدرس. والقسم الرابع المجال. والقسم الثالث يتضمن أربع عبارات تبين أنواع االختبارات ا

يتضمن عبارتين عن أهمية القياس والتقويم في حياة المدرس والطالب والعملية التعليمية عامة. والقسم الخامس 
                                                                                                يتضمن سؤاال  مفتوحا  عن الصعوبات التي يجدها المدرس في استخدام االختبارات التحصيلية. والقسم السادس 

  ن مقترحات المدرس لتحسين استخدام االختبارات في التقويم والتعليم.                     يتضمن سؤاال  مفتوحا  ع
تم التحقق من صدق االستبانة من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين واألخذ بمالحظاتهم وآرائهم, 

 وحسب الصدق الداخلي لالستبانة من خالل حساب ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية لالستبانة.
                                          ( مدرسا  ومدرسة أعيد تطبيق االستبانة عليهم 31خالل ثبات اإلعادة على عينة مؤلفة من )وحسب الثبات من 

(, وحسب ثبات التجزئة النصفية مع التصحيح بمعادلة سبيرمان ,175بعد أسبوع, وبلغ معامل ثبات اإلعادة )
 (. 1755وبراون وقد بلغ )

                                             استخداما  لألساليب العلمية في بناء االختبارات, أن المدرسات أكثر          الد راسة: أظهرت نتائج         الد راسةنتائج 
                                                                                                     واالعتماد على األسئلة المقالية, والتنويع في أساليب التقويم و أدواته, على حين كان اتجاه المدرسين واضحا  
                                                                                                           نحو أهمية القياس والتقويم في العملية التعليمية. كما أظهرت النتائج أيضا  أن حملة دبلوم التأهيل التربوي أكثر
                                                                                                  استخداما  لألساليب العلمية في بناء االختبارات, واالعتماد على األسئلة المقالية والموضوعية, على حين كان
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                                                                         اتجاه حملة اإلجازة واضحا  نحو أهمية القياس والتقويم في العملية التعليمية.
 (:2006)سنان  دراسة -5

المرحلة المتوسطة لمهارات بناء الختبارات : درجة معرفة وممارسة معلمات الرياضيات في         الد راسةعنوان 
 التحصيلية بمدينة مكة المكرمة.

مهارات بناء االختبارات الرياضيات في المرحلة المتوسطة  : معرفة درجة ممارسة معلمات        الد راسةف اهدأ
 القياس.التحصيلية, واختالفها باختالف المؤهل العلمي, وسنوات الخبرة والدورات التدريبية في مجال 

 ( معلمة من معلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة.3,من )         الد راسة: تكونت عينة         الد راسةعينة 
( مفردة من مفردات 1,( والمكون من )1,55: استخدمت الباحثة االختبار الذي أعده جرادات )        الد راسةأداة 

( لقياس درجة الممارسة مكونة من 1,55ات )االختيار من متعدد لكل منها أربعة بدائل, واستبانة من إعداد جراد
 ( مفردة.28)

في معرفة معلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة بمدينة مكة     ا  ملحوظ    ا  : بينت النتائج تدني        الد راسةنتائج 
 . وممارستها المكرمة لقواعد بناء االختبارات التحصيلية

 (:2007) دراسة الحارثي -6
 .م للمرحلة الثانوية بمحافظة جدةكفايات بناء الختبارات التحصيلية لدى معلمات العلو : تقويم         الد راسةعنوان 

: تقويم درجة الكفايات المعرفية لبناء االختبارات التحصيلية لدى معلمات العلوم في المرحلة         الد راسةأهداف 
)التخصص, الخبرة, التدريب(, والوقوف على درجة ممارسة المعلمات لكفايات          الد راسة                        الثانوية تبعا  لمتغيرات 

 بناء االختبارات التحصيلية في ضوء هذه المتغيرات.
 ( معلمة من معلمات العلوم في المرحلة الثانوية بمحافظة جدة.251من )         الد راسة : تكونت عينة        الد راسةعينة 
وهي اختبار تحصيلي من نوع االختيار من متعدد لقياس          الد راسةقامت الباحثة بإعداد أدوات  :        الد راسةأداة 
, إضافة إلى أداة تحليل         ( سؤاال  81مكون من ) بناء االختبارات التحصيليةفي معلمات العلوم كفايات درجة 

 ممارسة معلمات العلوم لكفايات بناء االختبارات التحصيلية  ةألسئلة المعلمات لقياس درج
 تدني درجة معرفة معلمات العلوم لكفايات بناء االختبارات التحصيلية         الد راسة: بينت نتائج         الد راسةنتائج 
                                                                                  . ووجود فروق دالة إحصائيا  بين متوسطات درجات معلمات العلوم ذوات التخصصات المختلفة تهاوممارس
كيمياء, أحياء( على االختبار التحصيلي لمعرفة كفايات بناء االختبارات التحصيلية, وكانت الفروق  )فيزياء,

                                                                                            لصالح معلمات الفيزياء واألحياء. ووجود فروق دالة إحصائيا  في درجة معرفة كفايات بناء االختبارات 
                            ق دالة إحصائيا  بين متوسطات تعزى إلى متغير التدريب, لصالح المتدربات. ووجود فرو  تهاوممارسالتحصيلية 
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درجات معلمات العلوم ذوات التخصصات المختلفة )فيزياء, كيمياء, أحياء( لدرجة ممارسة كفايات بناء 
                                                                                                   االختبارات التحصيلية, لصالح معلمات الفيزياء. وعدم وجود فروق دالة إحصائيا  في درجة معرفة كفايات بناء 

                                                                  إلى متغير الخبرة. ووجود عالقة ارتباطية قوية دالة إحصائيا  بين درجة تعزى  تهاوممارس االختبارات التحصيلية
 معرفة معلمات العلوم لكفايات بناء االختبارات التحصيلية ودرجة ممارستهن لها.

 (:2009دراسة مختار ) -7
 إلمام: تحليل وتقويم الختبارات التحصيلية لطلب اللغتين الفرنسية واإلنجليزية ومدى         الد راسةعنوان 

 .أسس إعدادها بالجامعات السودانيةأساتذتهما بمفاهيم و 
ومدى إلمام أساتذتهما  وتقويم واإلنجليزية : تحليل االختبارات التحصيلية لطالب اللغتين الفرنسية        الد راسةأهداف 

 بمفاهيم وأسس إعدادها بالجامعات السودانية. 
 اختبارات في فتمثل األول البحث مجتمع أما الوصفي, المنهج         الد راسة هذه في الباحث استخدم:         الد راسةعينة 
 السودانية بالجامعاتة واإلنجليزي الفرنسية اللغتين أساتذة شمل الثاني         الد راسة ومجتمع واإلنجليزية, الفرنسية اللغتين

 عينة أما. 2003/2004 –2002/2003لألعوام           اختبارا   (( 159األولى البحث عينة وتضمنت الخرطوم واليةفي 

 .                أستاذا  وأستاذة(41)  بلغت فقد الثانية البحث
 الطرائق أما البيانات لجمع كأدوات التحصيلية االختبارات استمارة وتحليل االستبانة الباحث استخدم :        الد راسةأداة 

 (.2النسبة المئوية واختبار)كا فكانت للتحليل استخدمت التي اإلحصائية
 هي: الباحث إليها توصل التي النتائج كانت أهم:         الد راسةنتائج 
 بلوم بهرم الدنيا المستويات قياس على تركز السودانية الجامعاتفي  واإلنجليزية الفرنسية اللغتين اختبارات    ن  إ

 اللغتين أساتذة إلمام إن (.والتقويم التركيب التحليل,) العليا المستويات أسئلة تهمل بينما( والتطبيق الفهم التذكر,)

 المستخدمة االختبارات             محددا , تتصف جاء ومفهومات كل منها والتقويم القياس بمصطلحات واإلنجليزية الفرنسية

إذ  ,الجيدة االختبارات صفات ببعض السودانية الجامعاتفي  واإلنجليزية الفرنسية اللغتين طالب تحصيل قياس في
 يركز إذ التحصيل اختبارات بناء شروط بكل السودانية الجامعاتفي  واإلنجليزية الفرنسية اللغتين أساتذة يلتزم ال

 ملءو  ليالتكم أسئلةو  القصيرة, المقالية األسئلة على السودانية الجامعاتفي  واإلنجليزية الفرنسية اللغتين أساتذة

 الجامعاتفي  واإلنجليزية الفرنسية اللغتين أساتذة يلتزمو , األخرى األسئلة أنواع ما حد إلى تهمل بينما الفراغ

جراءات بشروط السودانية  الفرنسية اللغتين أساتذة به يقوم ما أول, و واإلنجليزية الفرنسية اللغتين اختبارات تصحيح          وا 
 المستخدم, المنهج التدريس, طرق مراجعة في يتمثل التوالي على التحصيل نتائج ضعف أسباب لمعرفة واإلنجليزية

 الوسائل المقرر, عن السابقة الطالب خبرات من التأكد ,هنفس التخصص من أخرى مقررات نتائج إلى الرجوع
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 .للطالب االقتصادية الحالة        وأخير ا الطالب معاملة المستخدمة,
 (:2011)وآخرون  دراسة الطراونة -8

 معايير الجنوبي وفق المزار للواء/ والتعليم التربية مديرية في التحصيلية الختبارات تقييم :        الد راسةعنوان 
 اللغة مباحث في 2010/2011 للعام األول الدراسي للفصل الطلبة لنتائج تحليلية الجيد: دراسة الختبار
 النجليزية اللغة/  الرياضيات/  العربية

 والتعليم التربية مديرية في المعلمون يعدها التي التحصيلية االختبارات توافق مدى إلى التعرف:         الد راسةف اهدأ
خراج وتصميم معايير مع الجنوبي المزار للواء  النسبية األهمية إلى التعرف وكذلك الجيد, التحصيلي االختبار        وا 

 .المعلمون يعدها التي التحصيلية االختبارات في األسئلة من المختلفة لألنواع
 الفصل نهاية في التحصيلية االختبارات من    ا  اختبار ( 01) من مؤلفة عينة على         الد راسة تطبيق تم:         الد راسةعينة 
 .االنجليزية واللغة العربية واللغة الرياضيات :اآلتية بحوثلا من كل في 2111-2111 العام من األول الدراسي

 خالل من         الد راسة أداة بناء , وقد تم        الد راسة بيانات جمع في االستبانة على الباحثون : اعتمد        الد راسةأداة 
( فقرة, موزعة في أربعة 32اشتملت على ) إذالموضوع,  هذا في  السابقة والدراسات التربوي األدب إلى الرجوع

 توافر الجيد, مدى التحصيلي لالختبار التعليمات كتابة في المطلوبة المعايير توافر مجاالت وهي )مدى
 االختبار كتابة في النوعية المعايير توافر الجيد, مدى التحصيلي االختبار فقرات كتابة في المطلوبة المعايير

خراجه( التحصيلي االختبار طباعة في المطلوبة المعايير توافر الجيد, مدى التحصيلي    .         وا 
 المشرفين من واالختصاص الخبرة ذوي من مجموعة وقد تم التحقق من صدق األداة من خالل عرضها على

تحته واألخذ  تندرج التي والمجاالت األداة فقرات على وملحوظاتهم آرائهم إبداء إليهم وطلب, التربويين
 (.1753) قيمته بلغت إذ الثبات لألداة من خالل ثبات اإلعادة معامل من التحقق بمالحظاتهم. وتم

 إلى النتائج اآلتية:         الد راسة: توصلت         الد راسةنتائج 
 الجيد االختبار معايير مع تتوافق الجنوبي المزار للواء/والتعليم التربية مديريةفي  التحصيلية االختبارات إن -

 .(%01) بنسبة
 المطابقة ألسئلة أهمية نسبة أدنى كانت حين في %81 المقالية لألسئلة كانت هميةفي األ نسبة أعلى إن -

 .%12مئوية بنسبة متعدد من االختيار وأسئلة
 االختبارات توافق درجة متوسطات بين(  α≤ 0.05) داللة مستوى عند إحصائيا دالة فروق وجود -

خراج وتصميم بناء معايير مع الجنوبي المزار للواء/ والتعليم التربية مديرية في التحصيلية  التحصيلي االختبار        وا 
 .اإلناث ولصالح( إناث ذكور,)التحصيلي االختبار لمعد االجتماعي النوع باختالف الجيد
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 (: 2011)دراسة أبو جراد  -9
 مدى التزام المعلمين بتحليل نتائج الختبارات التحصيلية وعلقته باتجاهاتهم نحوها. :        الد راسةعنوان 
 : معرفة مدى التزام المعلمين بتحليل نتائج االختبارات التحصيلية وعالقته باتجاهاتهم نحوها.        الد راسةهدف 
األساسية الدنيا التابعة                                  ( معلما  ومعلمة من معلمي المرحلة ,24من )         الد راسة: تكونت عينة         الد راسةعينة 

 لمديرية التربية والتعليم في غزة.
 :         الد راسةأداة 

( فقرة وأمام 31( ويتكون من )1,,1والذي أعده عودة )المدرسية  االمتحاناتمقياس اتجاهات المعلمين نحو  -أ
من صدق وتم التحقق (. 8-1                                  معارض بشدة( وتعطى قيما  رقمية من ) -)موافق بشدةكل فقرة تدريج خماسي 

المقياس من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين واألخذ بآرائهم, ومن خالل حساب معامالت ارتباط 
(, وأجري التحليل العاملي للمقياس وبين تشبع المقياس 1700 -1735الفقرات بالمقياس والتي تراوحت قيمتها بين )

(, 1754ثبات اإلعادة والذي بلغت قيمته ).وتم التحقق من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل بعامل واحد
 (.17,0بلغت قيمة هذا المعامل ) إذوطريقة ألفا كرونباخ 

( عبارة, وأمام كل 23مقياس الممارسات اإلحصائية الالزمة عند تحليل نتائج االختبارات والمكون من ) -ب
(. وتم التحقق من صدق 8-1                                  معارض بشدة( وتعطى قيما  عددية من ) -عبارة تدريج خماسي )موافق بشدة

(, كما تم حساب 1754بلغت قيمته ) ذ إمحتوى المقياس, أما الثبات فقد حسب عن طريق اإلعادة 
 (.17,2معامل ثبات ألفا كرونباخ والذي بلغت قيمته )

ا إلى بالتزام المعلمين بتحليل نتائج االختبارات التحصيلية التي يعدونه: أشارت النتائج المتعلقة         الد راسةنتائج 
في ممارساتهم لها, حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون بين درجات المعلمين على مقياس ضعف واضح 

 (.1742االتجاهات ودرجاتهم على مقياس الممارسات اإلحصائية )
 على الدراسات السابقة: التعقيب -       ثانيا  

الجوانب التي تم عرضها في بعد عرض الدراسات السابقة, قامت الباحثة بالتعليق عليها, وذلك من حيث 
دق والثبات وتحديد درجة القطع, كل دراسة والممثلة في الهدف والعينة واألدوات والمنهج وطرائق حساب الص

 وفق اآلتي:, التي تم التوصل إليها والنتائج
 :الدراسات السابقة هدف -1

عرضها لهذه الدراسات على تصنف أهداف الدراسات السابقة بحسب التصنيف الذي اعتمدته الباحثة في 
 الشكل اآلتي:
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ومعرفة مدى إتقان أفراد العينة  هدفت إلى بناء اختبار محكي المرجعضم الدراسات السابقة التي : األولالمحور 
( والتي هدفت باإلضافة إلى بناء 2114(, ودراسة الثبيتي ),,,1كل من عالم ) اتمثل دراس للموضوع المقاس.
المرجع, إيجاد أثر كل من نوعية المؤهل وسنوات الخبرة وعدد الدورات التدريبية وهل توجد االختبار محكي 

(, والعنزي 2111عالم )(, 2111(, والصبحي )2111عبد اهلل )وكذلك دراسة  فروق تعزى لهذه المتغيرات.
(, 2111البناء )(, و 2111وناجي )(, ,211(, والزهراني ),211هاجري )والم (,2118(, وجاد اهلل )2114)

التي تناولت بناء اختبار ( و 2112ودراسة علي ). (2112) وآخرينوقاسم  (,8,,1(, ودال )2114والزيلعي )
 ع في ضوء النظرية الحديثة للقياس.محكي المرج

ق تحليل بنود االختبار محكي المرجع ائمعرفة أثر بعض طر ( إلى 2114في حين هدفت دراسة الجهني )
مقارنة نموذجي أنجوف وندلسكي ( إلى 2110الفقرات والثبات, وهدفت دراسة الشريم وسوالمه )على اختيار 

لتحديد درجة القطع لالختبار محكي المرجع في الرياضيات, وذلك من خالل وجود مؤشرات عن صعوبة 
( إلى بناء أشكال متوازية الختبار محكي 2111كما هدفت دراسة كيث وقيرت )الفقرات أو عدم وجودها., 
 .هوتأثير                              االختبار المتسلسل إلكترونيا  المرجع والتحري عن كفاءة 

: ضم الدراسات السابقة التي تناولت درجة امتالك المعلمين لكفايات بناء االختبارات الثانيالمحور 
                                    تبعا  لعدة متغيرات كدراسة الزهراني  , ومعرفة ما إذا كان هناك اختالف في هذه الدرجةهاومهارات التحصيلية

 .(,211سة الحارثي )(, ودرا2118ودراسة زكريا )(, 2114ودراسة ساعد )(, 2112)
 إذ أنها هدفت إلى: السابقين المحورينجمعت بين الحالية          الد راسةو  √
 التحصيلية.بناء اختبار محكي المرجع لقياس درجة إتقان المعلمين لقواعد بناء االختبارات  -1

                                                          تعر ف مدى إتقان المعلمين لقواعد بناء االختبارات التحصيلية. -2
 :الدراسات السابقة عينة -2

               ط بق بعضها على  إذكانت العينات المستخدمة في الدراسات السابقة التي تم عرضها مختلفة ومتنوعة, 
(, 2110وسنان )(, 2118) (, وزكريا2118والثبيتي ) (,2112والزهراني )كل من المعلمين كما في دراسة 

 .(2114, الثبيتي )(2111وأبو جراد )(, ,211مختار )و (, ,211والزهراني )(, ,211الحارثي )و 
      وط بق  .(2112) وآخرونوقاسم (, 2114والزيلعي )(, 2111البناء )العليا كما في دراسة  طلبة الدراسات أو

(, 2114وساعد )(, 2111وعالم )(, 2111عبد اهلل )كل من ن كما في دراسة الطلبة الجامعو بعضها اآلخر 
على             وط بق بعضها  (.2111(, وكيث وقيرت )8,,1)ودال (, 2112(, وعلي )2111وناجي )(, 2118وجاد اهلل )

والعنزي (, 2114والجهني )(, 2111الصبحي )كل من كما في دراسة والمتوسطة طلبة المرحلة األساسية 
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كما في دراسة الشريم       معا      ا  علمين وطالبمكانت عينتها وبعض الدراسات . (,211المهاجري )(, و 2114)
 وآخرينمجموعة من االختبارات كما في دراسة الطراونة  عينتهاكانت  دراسات أخرىو . (2110لمه )وسوا

 .(2111والمنصور )(, 2111)
            كان كبيرا .وبعضها                          تنوعا , بعضها كان صغيرا  فقد كان مأما بالنسبة لحجم العينات في الدراسات السابقة 

         ( معلما  211, والبالغ عددهم )التعليم األساسي فيالحالية من معلمي الحلقة األولى          الد راسةوتكونت عينة  √
 .ومعلمة

 :الدراسات السابقةأدوات  -3
عالم كل من كما في دراسة عبارة عن اختبار محكي المرجع,  السابقة الدراسات في معظم         الد راسةكانت أداة 

عبارة عن استبيان في          الد راسةبينما كانت أداة  (.2114الزيلعي )و (, 2114والثبيتي )(, 2111البناء )و (, ,,,1)
 عبارة عن         الد راسةكانت أداة و  (,2111والطراونة وآخرون )(, 2118(, وزكريا )2112الزهراني ) كل من دراسة

ومختار (, ,211(, والحارثي )2110وسنان ) (,2118الثبيتي )(, و 2114) ساعداختبار تحصيلي كما في دراسة 
( استخدمت مقياس اتجاهات المعلمين نحو 2111(,. بينما دراسة أبو جراد )2111(, والمنصور ),211)

 االختبارات التحصيلية ومقياس الممارسات اإلحصائية الالزمة عند تحليل االختبارات التحصيلية.
مؤلف من مئة بند اختباري من  الحالية على اختبار محكي المرجع من إعداد الباحثة         الد راسةاعتمدت و√ 

 .نوع اختيار من متعدد بأربعة بدائل
 :        الد راسة صدق أداةمن حيث  -4

طريقة الصدق  للتحقق من الصدق جميعهافي الدراسات التي تناولت بناء اختبار محكي المرجع استخدمت 
(, والمهاجري 2114(, والعنزي )2111واستخدمت دراسة كل من الصبحي ) المحتوى,أو صدق الوصفي 

باإلضافة للصدق الوصفي الصدق المحكي والصدق البنيوي )صدق االتساق (. 2114والثبيتي )(, ,211)
 في حين المحكي,والصدق  المحتوىصدق إلى ( استخدمت 2110الشريم وسوالمه ) دراسة في حينالداخلي(. 

 ( باستخدام الصدق الوصفي وصدق انتقاء المجال السلوكي.2112) وآخرين(, وقاسم 2111تفردت دراسة البناء )
الحالية باستخدام الصدق الوصفي, والصدق والوظيفي )التمييزي(, والصدق البنيوي          الد راسة امتازتوقد  √

 )صدق االتساق الداخلي(.
 :من حيث معامل الثبات -5

 معاملفي الدراسات التي تناولت بناء اختبار محكي المرجع استخدمت معظمها للتحقق من الثبات 
 . (2112) وآخرينوقاسم  (,2111والبناء ) ,(,211كما في دراسة كل من الزهراني ) نجستونلف
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 (,2111كما في دراسة كل من عالم ) في حساب ثبات االختبار كما أن بعض الدراسات استخدمت معامل كابا
معامل هاريس للتحقق من ثبات االختبار كما في  هابعض . واستخدم(2110والشريم وسوالمه )(, 2114والعنزي )

واستخدمت بعض الدراسات معامل سبكوفياك كما في دراسة كل  .(,2114والثبيتي ) (,211دراسة المهاجري )
( باستخدام 2111تفردت دراسة ناجي ) في حين(, 2114, والزيلعي )(2111(, وعالم )2111من الصبحي )

في حساب  ( باستخدام معامل برينان وكين2118معامل كارفر لحساب ثبات االختبار, وتفردت دراسة جاد اهلل )
دراسة كل من عبد اهلل كما في ن بعض الدراسات استخدمت نموذج راش والنظرية الحديثة , كما أثبات االختبار

 .(2112(, وعلي )2111)
ثبات اإلعادة, التجزئة النصفية, ثبات االتساق الحالية باستخدام طرق ثبات متنوعة وهي )         الد راسةوقد تميزت  √

ومعامل كارفر, , ومعامل لفنجستون, 21-الداخلي باستخدام معامل ألفا كرونباخ, ومعامل كودر ريتشاردسون
 (.سبكوفياك وألجينا, ومعامل التوافق ل وهامبلتون ومعامل كابا لسوافيناثان

 :من حيث طريقة تحديد درجة القطع -6
استخدمت طريقة أنجوف لتحديد درجة ناء اختبار محكي المرجع إن معظم الدراسات التي كان هدفها ب    

وجاد اهلل (, 2114(, والعنزي )2114والجهني )(, 2111الصبحي ) , ومنها دراسة كل منالقطع الختباراتها
ودراسة الشريم (, 2111دراسة البناء )أما (, 2114والزيلعي )(, 2114الثبيتي )و (, 2111وناجي )(, 2118)

( فقد 2111أما دراسة عالم )فقد استخدمت طريقة ندلسكي في تحديد درجة القطع لالختبار.  (,2110وسوالمه )
استخدمت طريقة ندلسكاي وطريقة إيبل وطريقة المجموعات المتناقضة والمجموعات الحدية في تحديد درجة 

( فقد حددت درجات القطع من خالل تعيين أربع نقاط فاصلة تحدد 2111دراسة عبد اهلل ) أماالقطع لالختبار. 
مستويات المتصل تتسق مع التقديرات محكات اإلتقان على متصل القدرة والتي تحدد حمس مستويات من 

                                                  الجامعية وهي )راسب, مقبول, جيد, جيد جدا , ممتاز(.
  أنجوف في تحديد درجة القطع لالختبار محكي المرجع. طريقةالحالية باستخدام          الد راسةوقد تميزت  √

 :من حيث النتائج -7
الباحثة بعرض أهم نتائج الدراسات السابقة  وقامت                                                         تباينت الدراسات السابقة في نتائجها وفقا  لتباين أهدافها, 

 الحالية:         الد راسةذات الصلة بموضوع 
تمتع االختبار الذي تم بناؤه بمعامالت صعوبة بناء اختبار محكي المرجع أكدت الدراسات التي تناولت  -1

 الصبحي  كما في دراسة كل من فر مؤشرات كافية ودالئل جيدة لصدق االختبار وثباته.اوقدرة تميزية جيدة, وتو 
 . (,211الزهراني )(, و ,211والمهاجري )(, 2114(, والعنزي )2111(, وعالم )2111)
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التي يقيسها االختبار محكي المرجع الذي أعد  والمهارات في الكفايات           وجود تدن  أكدت العديد من الدراسات  -2
(, وقاسم 2114(, الزيلعي )2111ناجي )(, ,211لمهاجري )اكما في دراسة كل من لقياس هذه الكفايات, 

 (.2112) وآخرون
لثبات ق تقدير اائفي تقدير ثبات االختبار بين طر عدم وجود فرق كبير ( 2118بينت دراسة جاد اهلل ) -3

 المحكية والمعيارية المرجع.
كما مهارات بناء االختبارات التحصيلية                                                          أكدت الدراسات على وجود تدن  واضح في مستوى إتقان المعلمين  -4
 (.2114, والثبيتي )(2118) والثبيتيدراسة كل من  في
                                                                                           أكدت العديد من الدراسات أثرا  لبعض العوامل والمتغيرات في مهارات المعلمين في بناء االختبارات  -8

                                                                                   بينت وجود فروق في بناء االختبارات التحصيلية تبعا  لمتغير سنوات الخبرة, ولصالح سنوات  إذالتحصيلية, 
ومتغير الدورات التدريبية لصالح الملتحقين الخبرة الكبيرة, ومتغير نوعية المؤهل لصالح المؤهل األعلى, 

والحارثي (, 2118وزكريا )(, 2114وساعد )(, 2112الزهراني )كما في دراسة كل من بالدورات التدريبية, 
 .(2114الثبيتي )(, 2111(, وأبو جراد ),211)

 من الدراسات السابقة: ةاستفادة الباحث -       ثالثا  
سم ور الحالية,          الد راسةالدراسات السابقة في تكوين تصور واضح لدى الباحثة عن كيفية بناء  أسهمت

                                            بالشكل األمثل, وذلك انطالقا  من تحديد المشكلة          الد راسةتباعها إلخراج الخطوات األساسية التي ينبغي ا
 أسهم فيوالذي                                                                                     األساسية للدراسة, وتحديد أهدافها وأسئلتها, مرورا  باإلطار النظري الذي يجب االستعانة به

,         الد راسة                                              , ومنهج البحث الذي سي عتمد بما يتفق مع معطيات الحالية         الد راسةإثراء خلفية الباحثة بموضوع 
 , واألساليب اإلحصائية المناسبة لتحليلها        الد راسةوكيفية بناء أداة مجتمع األصلي للدراسة, وعينتها وتحديد ال

واستخراج نتائجها. ومن ثم االستفادة من نتائج الدراسات السابقة في تفسير نتائج  والتحقق من صدقها وثباتها
 .ومناقشتها الحالية         الد راسة

 الحالية بين الدراسات السابقة:         الد راسةمكانة  -       رابعا  
 الحالية اتفقت في بعض جوانبها مع الدراسات السابقة, واختلفت عنها في جوانب أخرى.         الد راسةإن 

في خطوات بنائها لالختبار محكي المرجع والذي يشكل اسات السابقة ر الدالحالية مع معظم          الد راسةاتفقت  -1
ضافة لذلك إلى معرفة درجة إتقان المعلمين لقواعد بناء االختبارات ولكنها اتجهت باإل .        الد راسةأداة هذه 

 التحصيلية  ومهاراتها, ومعرفة نقاط القوة والضعف لديهم في هذه المهارات.
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في بناء االختبار محكي المرجع في مادة قواعد بناء الدراسات السابقة  معظم عنالحالية          الد راسةاختلفت  -2
 والتي قامت الباحثة بجمعها وتنظيمها.االختبارات التحصيلية 

المؤلفة من معلمي الحلقة          الد راسةالدراسات السابقة في اختيار عينة بعض  عنالحالية          الد راسةاختلفت  -3
  األولى من التعليم األساسي.

طريقة تحديد في مع معظم الدراسات السابقة التي تناولت بناء اختبار محكي المرجع  الحالية         الد راسة اتفقت -4
 .وفق طريقة أنجوف  درجة القطع

 تحليل بنود االختبار محكي المرجع.لق مختلفة ائالدراسات السابقة في تناول طر  عنالحالية          الد راسةاختلفت  -8
في طرائق التحقق من صدق االختبار محكي المرجع. واختلفت  الحالية مع الدراسات السابقة         الد راسةاتفقت  -0

استخدمت الباحثة طرائق تالئم االختبارات  إذ رائق التحقق من ثبات االختبار محكي المرجععنها في بعض ط
 معيارية المرجع, وطرائق أخرى تالئم االختبارات محكية المرجع.

في بناء تصور مقترح إلكساب معلمي الحلقة األولى من الحالية عن الدراسات السابقة          الد راسةاختلفت  -,
                                                                                                     التعليم األساسي لقواعد بناء االختبارات التحصيلية ومهاراتها, وذلك اعتمادا  على النتائج التي توصلت إليها 

 .        الد راسةالباحثة في هذه 
كما لجهود الدراسات السابقة في بناء اختبارات محكية المرجع,  راستمراالحالية هي          الد راسةوبالتالي فإن 

                                                                                                    أنها تمثل جسرا  للربط بين محورين من الدراسات هما محور الدراسات المهتمة ببناء االختبارات محكية المرجع 
 ومحور الدراسات المهتمة بقياس درجة إتقان المعلمين لقواعد بناء االختبارات التحصيلية ومهاراتها.



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

الث الفصل
 
   الث
ّ
ظري اإلطار:    

 
   الن
ّ
    

 

 مقدمة

ل: االختبارات محكي ة المرجع                                       المحور األو 
اا اأولاا ااا اتعريفاالختباراتامحكيااا-ا ااا اا اااا ا ااا اا ا.ةاالمرجعاا
ا االصااا-ااااا اثانيااا ااا افاتااألساسيةالالختباراتامحكياااا ااا اا اااا ا ااااا اا ا ااا ا.ةاالمرجعاا
ااا االختباراتامحكيااااستخداماتا-ااااا اثالثااا ااا اا اااا ا اوحدودها.اةاالمرجعا
ااا االختباراتامحكيااا-ااااا ارابعااا ااا اا اااا ا اا اةاالمرجعاوالختباراتامعياريااا اااااا اا اااا ا اا اا اا ا.ةاالمرجعااااا

اا اخامسااا ا.تحديدادرجةاالقطعا-ااا
اا اسادسااا ااا ابناءاالختباراتامحكيااا-ااا ااا اا اااا ا ااا ا.ةاالمرجعااا
ااا اتحليلامفرداتاالختباراتامحكيااا-ااااا اسابعااا ااا اا اااا ا ااا ااا اااا ااا ا.ةاالمرجعا
ااا امحكيااااتختباراالخصائصاالسيكومتريةالالا-ااااا اثامنااا ا.ةاالمرجعا

            الت حصيلي ة المحور الثاني: بناء االختبارات
اأولا:االتاخطيطالبناءاالختباراالتاحصيلي ااا ا ااااا  اااا ا ااا اااااا اا ا اا ااااا  اا

ااااا ابناءامفرداتاالختباراتاالتااا-ااااا اثانيااا اا اااا ا ااا ااا اااا احصيليااااااااا اةا
اإخراجاالختباراوتحضيرهالالستعمالاالصفيا-ااااا اثالثااا
ااااا اتصحيحامفرداتاالختباراتاالتااا-ااااا ارابعااا اا اااا ا ااا ااا اااا اا ا اااا احصيليااا اةا

اا اخامسااا ااااا امفرداتاالختباراتاالتااتحليلاا-ااا اا اااا ا ااا ااا اااا احصيلياااا اةا
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 ظري             : اإلطار الن  الث     الث  الفصل 
 مة:     مقد  

اايقداماالفصلاالحاليابعضاالمعلوماتا ااا ااااااا اااا ااا اااا ا ااا امحكياةالختباراتااعنااا ااااا ااايقداماالمحورااإذالمرجعاوالختباراتاالتحصيلية,ااا ا ااا ااااا
امعلوماتاعن االفصل اهذا امن اااألول ااا امحكياةتعريفاالختبارات االمرجعاا اوا, االشبهاوصفاتها اوأوجه استخداماتها,

ااوالختالفابينهااوبيناالختباراتامعياريةاالمرجع,اومناثمايتطراقاإلىاخطوا ا ا اا اااا ا  ا ااااااا اا ااا اا ااااااا اااااا اا اااا ا ااا ااا اااااااا ا اا ا ااا امحكياةتابناءاالختباراتااا المرجع,ااا
ا.اوالثبات(السيكومتريةا)الصدقااهاخصائصوكيفيةاتحليلامفرداتها,اودراسةا

والتيابنتاالباحثةامنهااالختباراواتابناءاالختباراتاالتحصيليةامناهذااالفصلاخطيتناولاالمحوراالثانياابينما
االخطواتاهيا ,اإخراجاالختباراوتحضيرها,ابناءامفرداتاالختبارلختباربناءاا)التخطيطالمحكياالمرجع,اوهذه

ا.(مفرداتاالختبار,اتحليلالاالصفي,اتصحيحامفرداتاالختبارلالستعما
 المرجع       محكي ةل: االختبارات            المحور األو 

 المرجع:       محكي ةتعريف االختبارات  -     أوال  
ااا امحكياةفياظهورامصطلحاالختباراتايرجعاالفضلا والذيا,اRobert Glaser 1963))زرجالروبرتاإلىااالمرجعاا

اااااااقدماهافيامقالافيامجلةاعلماالنفسااألمريكية,ا اا ااا اااااااا اااا ااا ااا ااااا ااا األوائلابأناهذهاالستراتيجيةاسوفاتحدثاثورةاتوقعالهااأنصارهاااإذااا 
افياأحدادراساتهابيناالختبارامحكياالمرجعا.(Popham, 2014, 62)االتعليمفيا افقداميزا اا ااااا اا ااا اااا ا ااا ااااااا اا اااا ااا اا ا  والختبارامعيارياالمرجعاااااااا

ااااعلىاأساساأناأداءاالفردافياالختبارامحكياالمرجعايانسباإلىامحتوىاالختباراذاته,اوليساإلىاأداءااألفرادا اا اااااااا اااا ااا اااااااا اااا ا ااا ا اا ااا اااا ا ااا ا اا ااااا اا ااا اااا ا ااا اااا اااااااااا ااا اا ااا اا
ااآلخريناكماافياالختباراتامعياريةاالمرجع.

يكوناعلىامدىاوصولاالفرداإلىااهااراتامحددةاأياأناالتركيزافيبدرجةاالكفايةافيامهاهذهاالختباراتاعنىا اتااوا
ااااسلفاا,افإذااتمكناهذاااالذيايحددهاالفاحصالفرداهناابالمستوىاأداءامستوىااألداءافيامهارةاما,الذاايقاسا اا ناماالفرداااا اااااااااا

اااااااااااااسلفااافهذاايعنياأنهايمكنهاأالوصولاإلىاالمهاراتاالمطلوبةا الكلذ"نايجتازاالمرحلةاالتياوضعالهااهذااالختبار.ااااا ااااااااا
االختباراتا ااا امحكياةيندرااستخدام ايقتصرااستخدامهاااا اما المرجعافياالمقاييساالنفسيةافياأغلباالمجالتاوعادة
ا(.00,ا5002)كوافحة,اا"علىاالختباراتاالتحصيلية

ا اعلى اويطلق اهذه ااا امحكياةالختبارات ااالمرجعاا االتفوق ااختبارات امنها امتعددة ا,(proficiencyا(testتسميات
ا(.333ت,اا)ذيب,ادا(Best Skills Test)(,ااختباراتاالمهاراتااألساسيةا(Competency Testاختباراتااإلتقانا

االحمورياوالكحلوت ا إلىاويشير االتقويم اأنماط اأكثر ااااا اإسهاماااإن ابالتعلمااا االعملياتاالخاصة االتخطيطاوبناء في
معارفاايهتمابقياساوتشخيصامااحققهاالمتعلمامنافهو,ا(020,ا5002)اوالتعليماالصفي,اهواالتقويمامحكياالمرجع

اومهارات,اوماااكتسبهامنااتجاهاتاوسلوكياتاتتعلقابمحتوىادراسياأواتعليميامعينافياضوءامحك
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ا(.Murphy & Davidshfer,2001التعليمية,اومواطناالضعفالديها)أداءامطلق,اوبالكشفاعناصعوباتها
اااااا انوعامناأنواعاالختباراتاالمصممالقياساتحصيلاالفردااستنادااا"وأشاراجالزراأناالختبارامحكياالمرجعاهوا اااا ااااا اا ا ااا اااااااا ااااا اا اااا ا ااا اا اااا اااا ا

اااإلىامحكاسلوكيانوعياللكفاءةابدلاامناتعييناالموقعاالنسبياللفردابينامجموعةااألفراد اا ااااا اا ااا ااااا ااااا اا ااااا اا ااااا اااااا ا اا اااااااااااا اا ااا اا اا اا ا ااا ا(.573,ا5005)مخائيل,اا"اا
ا) اموضوعاتاBrianفياحينايرىابراين االذيايتناول ا"ذلكاالختبار اهو االمرجع امحكي االختبار اأن وكفاياتا(

ا(.5,ا5002)ا"محددةايتمامقارنتهاافياضوءامعيارامحدداوهواماانسميهابدرجةاالقطع
نااوا ا ااا الدرجةاالتياينبغياأنايحصلاعليهااالفردافياالمجالاالشاملالفقراتا"اتعني:ادرجةاالقطعاكلمةاالمحكاأواا 

اااالختبار,الكيايكونامتقنااالمحتوىاأوامهارةامعينة,اوأحياناااتشيرادرجةاالقطعاإلىاالحدااألدنىالألداءاالمقبول,ا ا اااااااااا ااا ااا اااا اااا اااا ا ااااااا ااا اا ااااا اا اا اااااااااا ااااا ااا ا اا ااا ااااااا  ا اااا ااااا اااا ا ا
ااااااااافتعرافادرجةاالقطعا"بأنهااا(Shepard)أمااشيباردا(.ا33,ا5000لكيايتمكناالفردامناأداءامهاماتالية"ا)الشريفين,ا ا ااااااا ااا ا  ااا

الدرجةاالتياتميزابيناالمتمكناوغيراالمتمكنافياالقياسامحكياالمرجع,اأواالدرجةاالتياتميزابيناالجيداوغيرا
ا(.025,ا5000عودهاوالشريم,ا)اسامنطقيةاتحددهااالجهاتاالمعنية"الجيداوفقاتعريفاإجرائيامعين,اوأس

 المرجع: ة      محكي  الصفات األساسية لالختبارات  -       ثانيا  
اتتطلتتراا-0 االتي اتلك امن اوتحديداا اتفصيالا ااألكثر ااإلجرائية اأو االسلوكية ااألهداف امن امجموعة اعلى ااكز ااا ا اااا ا ااا ا اا ااااا  اا ا ا  اا ااا ا ااا اا ااااا ا ا اا ا اا اااا اا ااا ا ااا ا اا ا اا ااا اا اا ا اا ا ا بهااا

ا(.53,ا5003مخائيلاوجاموس,االختباراتامعياريةاالمرجعا)
تكوناعلىادرجةاعاليةامناصدقاالمحتوىابفضلاارتكازهاامباشرةاعلىااألهدافا)أبواابصورةيتماتصميمهااا-5

ا(.502,ا5003حطباوعثماناوصادق,ا
اايفسراأداؤهاااستناداااإلىامحكامعينامحددامسبقاا,اويمثلاالحدااألدنىاالمقبولالألداء,اوالذياكثيراااماايشيراإلىاا-3 اااا اا اا ااااا ااااا اااا اااااا ااا ا ااااااا ااا اااا اااا اااا اااا اا ااااا ااا ااااا ا ااا اااااا ااا ااااا ااااا ا اا

امناالتحصيل,اولامستوىااإلتقاناأواأقربامستوىاله.اوبالتالياتق اإلىامستوياتا"مطلقة" ااستناداا ااايساأداءاالفرد ااا اا ا اااا ا اا ااااا ااا ا ااا اا اا ا ااا اااااا  اا اا اااا ااااا ا ا
ا(.572,ا5005تعتمداعلىامعاييرانسبيةاتمثلااألداءاالمتوسطا)مخائيل,ا

ا(احتىايتماالوصولاإلىامستوىااإلتقان.Recycle(,اأواأعدا)Passناجحا)ااشعارها-5
اعلىابلوغاأقصىادرجةامناالنجاح.االمتعلمينيقوماعلىاافتراضابلوماالذيايذهباإلىاقدرةاجميعاا-2
امااالمتعلمينا(امنا%22يفترضاكذلكاأنهايستطيعا)ا-0 اااااااااتعلماالمادةاتعلمااامتقناااوالوصولاإلىادرجةااإلتقاناإذا اااا ااااا ااا اااا ا ا ا ااا ااااااااااااااااا اااااا ا

اتهيأتالهماالفرصةاألنايدرسواابسرعةامناسبةاوبطريقةامعينة.
اتوظيفااستراتيجيةاالتدريساالقائمةاعلىاالتعلماالفردي.ا-7
اماعلىاأساساجميعاأنماطاالسلوكاالذياتماتعلمه,اوليساعلىاأساساعينةامناالسلوك.يبنىاالحكا-3
ا(.255,ا5000للتمكنامنااألهدافا)توقاوقطامياوعدس,اااالتعلمافيها-2

ااا استخدمافياالتقويماالتكوينياأواالبنائياالذيايااتا-00 ااااا اااااااا ااا ااا اااااااا اااااا ااااا ماتقدماتعادةاعلىاالطالبابشكلامستمر,اوبذلكااجرىاا اااااااقوا ا  اا
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ا(.520,ا0222التدريساومناأجلاتصميماالمهارةاالتاليةالتعليمهاا)قطامي,ااالطالبالمعرفةافاعلية
ااا امحكياةتوزيعاالدرجاتافياالختباراتاا-00 ا اأخذاشكلاملتواايالمرجعااا ااااا اا ااا ,اإذنافهيالاتهتمابتحديدامكانةاا ااااالتواءاسالباا

ااأقرانه,اوبالتاليالاتستبعداأيااامناالمفرداتاابينالفردا ااا اااااا ااااااااا اا ااا اا ااااااا اااااا اااتقيساهدفاااسلوكيااامهمااا)ذيب,ادات,ااماادامتاا ااااا اااا ااااا اااا اا اااا ا اا ا(.355ااا
اأواا-05 ايمكناأنايقومابهاالطالباالمتقنون,اونوعاالمشكالتاالتيايستطيعوناحلها اأنانعرفانظرياااما ااتمكننا اااااا ا ا ا ااا اا ااا اااا ا ا اا اااا اا اا ااا ا ااااااا ا ا ا ااا ااااا ااا ا اا ا اااا ااا ااا  ا ااا ا ااا ا اا اااااا

ا(557,ا5005المهاماالتيايمكناأنايقومواابهاا)عالم,ا
 :وحدودها المرجع       محكي ةاالختبارات  استخدامات -       ثالثا  

ااا امحكياةالختباراتااتستخدم االمرجعافي:اا
اامحددةامسبقاا,ااألمراالذياأدىاإلىاوفقامحكاتاأداءاوفرزهماإلىامتمكنيناوغيرامتمكنينااالمتعلمينتصنيفاا-0 اااا اااا ااااا اا اااا ااا اااااا ا

االنوعامناالختباراتافيا اقترحهااكارولاوبلوم,اوفياالتعليماالمبرمجااستراتيجيةاالتعليماالمتقناالتيااستخداماهذا
ابقياسااإلتقان,اليماالتفريدي,اوالتياتراالتعواوالتعليمااآلليا ااأواأقربامستوىالهااستناداااإلىامحكاكزاالهتمامافيها ا ااا اااااا ااا اااااا ا اا ااا ا اااا ا

ا.(532,ا5005سلوكيايمثلاهذااالمستوىا)مخائيل,ا
اكلامتعلماعلىاحدة.احققهاتحديدااألهدافاالتياا-5
اتقديراأواتقويماالمهاراتااألساسيةاللمتعلمالتحديداأدائهافيامجالاتعليمياما.ا-3
ا.(057,ا5003فاعليةاالمواداالتعليميةاالتيايستخدمهاا)الحيلة,اواتقويماطريقةاالتعليماالتيايتبعهااالمعلم,اا-5
اتقويماالمناهجاوالبرامجاالتعليميةاوالتدريبيةالتقديرافاعليتهااومردودها.ا-5
ا.(50-52,ا5005)الثبيتي,اانواحياالقصورافياالتحصيلالصعوباتاالتعليميةاواتشخيصاا-2

اروبرتاإيبلااأكد ااا امحكياةأناالختباراتابدوره استعمالهااومناالصعباخاصةاحالقياساالمهاراتاالمرجعاتصلاا
ااا امحكياةكمااأناالختباراتاالت.القياساالسلوكاالمعقداكالتفكيراوحلاالمشك اااالمرجعاتتطلبامجالاامحددااابوضوحااا ا ا اااا اا ا اا اا ااا اا اااا اا ااا

اا اأيضاااتتطلباواللمعرفةاأواالمهارةاالتيايقيسها,اوتقسيمهااإلىاوحداتاصغيرة,ا الصياغةاالدقيقةاوالواضحةالألهدافااا
قتاوالجهدامناالتعليمية,اوصياغتهاابالدرجةاالقصوىامنادرجاتاالتحديداوالتخصيص,اوهذاايتطلباالكثيرامناالوا

كمااأنابعضاالمجالتاالدراسيةاوبخاصةافياالمراحلاالدراسيةاالعلياايصعباتقسيمهااإلىاقبلاواضعاالختبار,ا
خضاعهااللتدرجاالهرميابهدفاوصولوحداتاصغيرة,ا اواا ا ا ا اا ااااا اا اااااا اااااااا اا ا ا(.537ا,5005)مخائيل,المتعلميناإلىامستوىااإلتقاناااا 

 المرجع واالختبارات معيارية المرجع:       محكي ةاالختبارات  -       رابعا  
واآلخرامحكياالمرجعاإلااختباريناأحدهماامعيارياالمرجعاا(اأنهاليسامناالسهلاأنانميزابين5000يرىاعودةا)

اربمااكانتاأوضحامناأوجهاالختالف,اويمكنااخاصةابينهمااالختالف,اوأناأوجهاالشبهإذااعرفنااجوانبا
اتوضيحاذلكامناخاللاأوجهاالشبهااآلتية:
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اأهدافاا-0 اإلى ايحتاج اربما االمحكي االختبار ابناء اأن اإل امعينة, القياساأهدافاتدريسية اأعد امنهما اكالا ااإن ااا اا ا ااا ا ااا اا اااا ا ا اا اااا ا اااا ا اا ااااا ا اا ا اا ااااااا ااا اا ااا ا ااا اا ا ااااا اا اا اااااا ا  اا ا ا
ااااا ااتفصيليةاوأكثراتحديداا,ا ااا اااا اااااا النسجامابيناالهدفاوالسؤالاالذيايقيسه.درجةاعاليةامنااابتطلوياا

اااإناكالاامنهماايقيساعينةامناالنواتجامناخاللاعينةامناالفقرات,ابمعنىاأناكالاامنهمااينطبقاعليهامفهوماا-5 اااااااا اا اا ا ااااااااا ااا ااا ااااااا اا اااااا اااااا اا ا ا اا ااا ااا ااااا اااااا اا ا اااااااااا ااا ا
يكوناأكبرااالمادةاالدرسيةالعينة,اولكنانسبةاحجماالعينةاإلىاالعدداالكلياالمحتملامناالفقراتاالتياتغطيامجالا

ا(.52,ا5005كياالمرجعامنهاافياالختباراالمعيارياالمرجعا)الثبيتي,افياالختبارامح
ااا امحكياةأمااالفرقابيناالختباراتا االمرجعافيمكناتوضيحهاوفقاالجدولااآلتي:امعياريةالمرجعاوالختباراتااا

 المرجع واالختبارات معيارية المرجع       محكي ة( الفرق بين االختبارات 1الجدول )
 CRT المرجع       محكي ةاالختبارات  NRT معيارية المرجعاالختبارات  الفروق

الهدف 
الرئيس 
 لالختبار

المقارنةابينااألفرادافياالمجالاالذيايقيسهاالختبارا
الفردااعنهامناخاللاتحديداعددااألسئلةاالتياأجابا

ابشكلاصحيح.

تقويماأداءاالفردافياضوءامحكاتاأواكفاياتامحددةا
اامسبقااالمعرفةااألهدافاالتيا ااااا ااا ا ااااا اااا اااا حققهااالفرداوالتيالماا

اايحققها
االستخدامات 

الشائعة 
 لالختبار

تحديدامستوىاالممتحنابالنسبةاللجماعةاا-0
االمعيارية

اانتقاءااألفرادافيابرامجاتربويةاووظائفامعينةا-5
تحديدامستوىاتحصيلاالممتحنافيامجالاا-3

اتعليميامحدد

تحديدامستوىاأداءاالممتحنابالنسبةالمستوىاأداءاا-0
امحدد.

تشخيصاصعوباتاومواطناالقوةاوالضعفالدىاا-5
االمتعلمين

االمساعدةافياتقييماالبرنامجاالتدريسياأواالتدريبيا-3
خصائص 

ابنود االختبار
تتجمعاالبنودافياالختبارامحكياالمرجعاحولاعددااواسعامنااألهدافتنتشراالبنوداحولانطاقا

امحددامنااألهدافا
تخطيط 
 االختبار

ااااالختبارااعتماداااعلىاوصفاعامايتماتخطيطا اا ا ا اا اا اااااا ا ااا اااا ا ا
للمهاراتاوالموضوعاتاالتعلميةاالتيايتضمنهاا

االمحتوىاالدراسي.

رافياضوءاأهدافامحددةاومفصلةايتماتخطيطاالختبا
اااا ااغةاسلوكياا,اومصوا اا يتمااشتقاقافقرةاأواأكثرالكلاابصورةااا
ا.هدف

مجال 
 االختبار

اامجالاواسعانسبياا,اوتمثيلهالهذااالمجالايكونا ا اااا اا اااااااااااااااا اااا اا ااا ا اا اا اا ا
ا اضئيالا. اااا

مجالامحددابدقة,اوعددامحددامنااألهدافاالتعليميةا
ا اتكوناهذهاالعينةاممثلةاتمثيالااابصورةواضحةاالمعالما,ا ااااااااااااااااااااا اا ا اا

ااواسعااالهذااالمجالاوتلكااألهدافا ااا ا ااا ااا اا اا ااا ااااااااا ااا
ااالبنوديمكنااستخداماجميعاأنواعااالبنوديمكنااستخداماجميعاأنواعاا بنودع نو 

مستوى 
صعوبة 
 الفقرات

ةامناالصعوبناالفقراتاعلىامستوىامتوسطاتكوا
الممتحنينامناا%70ا-30(اأياأنا0370ا-0330)

ابشكلاصحيحاعنهايستطيعونااإلجابةا

تكوناالفقراتاعلىامدىاواسعامناالصعوبة,اولكنهاا
تكونامنانوعاالتمكن,اأياأنامعظماالممتحنينا

اابعداالتدريباالمناسباوالفعالاعنهايستطيعااإلجابةا
يعتمدابناءاالبنوداعلىامدىاتحقيقاالبنداللهدفاتعظيماالتمييزا)التباينابيناتبنىاالبنودابهدفاإعداد بنود 
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ااالممتحنين(,اويتجنبااختياراالمفرداتاالسهلةاجداااأوا االختبار ااا اا ااااا اااا ااا اااااا اااا ااا اا ااا اااا ااا ااااا
ااا االصعبةاجدااا ااااا ااا

لقياساكفايةاالمتعلمافيااوتعداالبنودالسلوكياالتعليمي,ا
امهارةامحددة,

التباين في 
 األداء

التحصيلايهتمابالكشفاعنامستوياتااإلنجازاأوا
اكافةامناأدناهااإلىاأعالها

الايهتمابكشفاالتباينافيااألداء

مدى 
 التعميمية

اا اقياسااااالمتعلمتعميمادرجاتا الدراسياالذياابالمحتوىاااا
ااا ايكونامحدوداااوالذيايقيسهاالختبارا اا ااا ا ااا

التيااكتسبهااعلىاالمجالاالذيااالمتعلمتعميمادرجاتا
ايقيسهاالختباراضروري

اقبلياومطلقابعدياونسبيااالمرجع

 (.30,ا5002كوافحة,ا(,ا)02,ا0222التميمي,ا(,ا)505,ا5005,االنبهان(,ا)003,ا5007)مجيد,ا
 تحديد درجة القطع: -       خامسا  

 مسميات درجة القطع: -أ
ااا امحكياةتتعددامسمياتادرجةاقطعاالختباراتا هذاافيااهموخبراتالمرجعابتعدداآراءاعلماءاالقياساوالتقويماالتربويااا

اهي:اوا,اHalpin, et al (1983)اهالبناوآخروناومناتلكاالمسمياتامااذكرتهاا,المجال
اCut off scoreدرجةاالقطعاا-0
اMastery Levelمستوىاالتمكناا-5
اMinimum Competencyالحدااألدنىامناالكفايةاا-5
اCriterion Levelsالمحكاامستوياتا-3
ا.(057,ا5002)عبابنة,ااPassingا Scoreحالنجادرجةاا-5

 ق تحديد درجة القطع:ائطر  -ب
ارغماا(Shrock & Coscarelli)يرىاكلامناشروكاوكوسكاريليا اتماماا اعمليةاصعبة االقطع ادرجة ااااأناتحديد ا اااااا  اااا ا ااااا ا ا ا اااا ااا اا اااا اا ا ا

ا(.50,ا5000المتقنيناوغيراالمتقنينا)االمتعلمينأهميتها,األنهاعلىاأساسهاانحددا
ااا امحكياةقامتعددةالتحديدادرجةاالقطعافياالختباراتاائهناكاطرا اأنا((Hambeltonذكراهامبيلتونااإذالمرجع,ااا
,ا(Hambelton,2009ةالتحديدادرجةاالقطع,اويوجدابينهاانقاطااختالفاكثيرةا)طريقةارئيسا50إلىاا00هناكامنا

ابيركااحيناعلى اوتطبيقهاا0230)اBerkذكر امناحيثاأسلوبابنائها امختلفة اطريقة اوثمانون اثمان ايوجد اأنه )
ا االختبارات افي االقطع ادرجة التحديد انتائجها ااا امحكياةوتفسير االطراجالمرااا اهذه اتصنيف اويمكن اثالثةاائع, اإلى ق

اتصنيفاتاهي:
اا اأولاا ا.Judgmental –methodsقاالتحكيميةاائالطراا-ا
ااقاالتياتعتمداجزئياااعلائالطراا-ااااا اثانيااا اااا ا ا اااااااا ا.ىاالتحكيماوتسترشداببياناتاتجريبيةااااا
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ا.(037,ا5007)مجيد,ااEmpirical Judgmentalاقاتعتمداعلىاالبياناتاالتجريبيةاوتسترشدابالتحكيمائطراا-ااااا اثالثااا
 :Judgmental –methodsق التحكيمية ائالطر  -     أوال  

قاالتحكيميةاعلىاآراءاالمختصينافيامجالاالقياساأوافيامحتوىاالختباراالمراداقياسه,اوذلكاائتستنداالطرا
الحدااألدنىامناالكفايةا)تحديداعددااذيااااااا االمتعلاميسترشدابآرائهمافياتحديدامستوىااإذلتحديدادرجةاالقطعاالمناسبةا
المتغيراتاالتياتؤثرافياتحديداهذهاابالحسبانبصورةاصحيحة(اواضعيناااااااا االمتعلاماعنهااألسئلةاالتيايجباأنايجيبا

االكفاية.
 ق التحكيمية:ائميزات الطر  -

أشارابيركااإذاوهناكاعيوباوميزاتامشتركةابينها.قاالتحكيميةاميزاتاوعيوباخاصةابهااائلكلاطريقةامناالطرا
اقاالتحكيميةااآلتي:ائ(ابأنامناميزاتاالطرا0230)

ااألخرىقاائسهلةاالستخدامامقارنةابالطراا-0
االتطبيقاواالفهماسهلةاا-5
اسهلةاالتفسيرا-3
الاتحتاجاإلىاوقتاوجهداكبيرينا-5
ا(.320,اتادسهلةاالحساباولاتعتمداعلىاأساليباإحصائيةامعقدةا)ذيب,اا-2
 ق التحكيمية:ائعيوب الطر  -
اأوامحكااإلتقان(االكفايةالحدااألدنىامنا)افياالوصولاإلىاالمعياراالمناسبابارزابدوركفايةاالمحكمينااتقوما-0

ابشكلاصحيح.اعنهاكفاءةااإلجابةااهموتحديدابنوداالختباراالتيايمكناألقلاالمتعلمينلتصنيفا
ا.األقلاكفاءةاالمتعلمينصعوبةاتحديداا-5
اا.لاتعتمداعلىابياناتاتجريبيةافعليةالكيايسترشدابهاا-3
اتفاوتاعمليةاالتساقاالداخليافياعمليةاالتحكيم.ا-5
ا.(033,ا5007)مجيد,اافياالختباراالمتعلمينبةاالتنبؤابأداءاصعواا-2
 ق التحكيمية:ائومن الطر  -

اقالتحديدادرجةاالقطعاتعتمداعلىاآراءاالمحكميناوهي:ائاكتفتاالباحثةابذكراثالثاطرا
 :Angoff's Method( 1791طريقة انجوف ) -1

االختبار,اثمايطلبامنهماتصورامجموعةيطلبامناكلامحكمافياهذهاالطريقةافحصاكلامفردةامنامفرداتا
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ااألفراداالذيناحققوااالحدااألدنىاللكفايةاالتيايقيسهااالختبار,اثمايقدرانسبةاعددااألفراداالذينايحتملاأنايجيبواامن
اإجابةاصحيحةاعناكلامفردةامنامفرداتها,اويمثلامتوسطاهذهاالنسباالحدااألدنىالمستوىاالجتيازافياالختبار

ا.(30,ا5005)الزيلعي,ا
 Nedlesky's Methodطريقة نيدلسكاي  -2

ا) انيدلسكاي امنا0225اقترح ااختيار اأسئلة اعلى اتشتمل االتي الالختبارات االقطع ادرجة التحديد االطريقة اهذه )
يقومامجموعةامناالمحكميناالمختصينابتحديدادرجةاالقطعاالمناسبةالالختبار,اوفياهذهاالطريقةايطلبااإذا,متعدد

مناكلامحكمافحصاكلامفردةامنامفرداتاالختبار,اثمايحددامنابيناالخياراتاالخاصةالكلامفردةاتلكاالتيا
نظرهمااإلجابةاالصحيحةاللمفردة,اايمكناأنايتجنباالطالباذوياالحدااألدنىاللكفايةااختيارهااألنهاالاتمثلافي

اااااااااابعداذلكايضعاالمحكمادرجةاللسؤالابناءااعلىامااتبقىامناالخيارات,اوذلكابأخذامقلوباالخياراتاالمتبقية اا ااا اااا ا اااااا اااا ااا ااا اا ااا اااا ااا اااااااا اا ا ا ااااا اا ا اااااا ااااا ااااا ا ااا )عالم,اااااااا
ا.(527,ا5000

اافمثالااإذااكانتاالمفردةاتشتملاعلىاخمسةاخياراتاورأىاالمحكماأنا ااااا ااااا ااا اا اا ااا ااا اا اا اا اا ااا ااااا اااااا ا اااااااا ذواالحدااألدنىاللكفايةايمكناأناااااااا االمتعلامااا
ا:هيتياراثالثةابدائلامنهااعندهااتكونادرجةاالسؤالايتجنبااخ

1

3−5
1=اا

2
ا032=اا

بعداذلكايقوماالمحكمابجمعادرجاتااألسئلة,اويكوناالمجموعاالكلياهوادرجةاالقطعاالمناسبةالذلكاالمحكم,ا
اوبالتاليانحصلاعلىادرجةاالقطعامتوسطهاوتجمعافياالنهايةاالدرجاتاالتيايحصلاعليهاامناالمحكميناويحسبا

الالختباراككل.
 Ebel's Method:بيل طريقة إ -3

طريقةالتحديدادرجةاالقطعاتعتمداعلىاتعليقاتاالمحكميناعلىامفرداتاالختبار,اوذلكامنااEbelبيلااقترحاإ
,اويشتملابعداDifficultyوبعداالصعوبةااRelevanceناهماابعداالصلةاالهاابعدابأنامواصفاتاالمفرداتاعدخاللا

الصعوبةاعلىاثالثةامستوياتا)سهلة,امتوسطة,اصعبة(اويشتملابعداالصلةاعلىاأربعةامستوياتا)أساسية,امهمة,ا
ايطلبامناكلا اثم اوالصلة, امناتصنيفاتاالصعوبة امختلفة اأعداداا االمحكم اوبذلكايستخدم امقبولة( اغير اامقبولة, اا ا اا ا اا اا ااا اااا ااا ا ااا اا ااا ا ااااا اا ا اا ااااا اا ااااا  اا ااا اااا ااا اا اا ا اااا ا اااا اااا ا اا ا اااا ااا

ا:يأتيمحكماماا
ااناالمفرداتابناءااعلىاتوافقامحتواهاامعاتصنيفاتاالبعدين.تحديداالخليةاالمناسبةالكلامفردةاما-أ اااااااا ااااا ااا اااا اا اا ااا ااا ااا اا ا ا ااااا ااا ااااااا
ممنالديهماالحدااألدنىامناالكفايةاالذينايجباأنايجيبوااعناكلامفردةااتحديداالنسبةاالمئويةالعدداالمتعلمينا-ب

ابصورةاصحيحةاوذلكالكلاخليةامناالخاليا,اثمايضرباعددامفرداتاكلاخليةافياالنسبةاالمئوية,اثمايقسمامجموع
ا.ااا(37,ا5005الثبيتي,ا)االقطعااتنواتجاالخاليااعلىاعدداالمفردات,اوبالتاليانحصلاعلىادرج
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                                                         ق التي تعتمد جزئيا  على التحكيم وتسترشد ببيانات تجريبية:ائالطر  -       ثانيا  
االطرا اقصور ابعضاالباحثين اقصورائأدرك اأوجه اومن االقطع, ادرجة اتقدير افي االتحكيمية االطرائقاق اهذه
النظراإلىااألداءاالفعلياللمختبرينامماايؤدياإلىاالحصولاعلىاامناغيراعتمادهااعلىاتحكيمامفرداتاالختبارا

االصدق. امن اعالية ابدرجة امتميزة اغير اامعايير االطرالذلك امن االعديد االقياس اعلماء التحديداائاقترح االمختلفة ق
ااقاااتجريبيةامحاولينافياذلكاائمستوياتااألداءاالتياتتضمناطرا اااا ااا ااا اا ااااااا ا قاالتحكيميةاوالحصولاعلىاائتجاوزاعيوباالطرااا اا

ا:ةاآلتيا؛االطرائقاالثالثقائمستوياتاأداءادقيقةايمكناالعتماداعليهااومناهذهاالطرا
  method Judgement Informedالطريقة التحكيمية المعززة بالمعلومات  -1

تفيداهذهاالبياناتافياإعطاءادلئلاللمحكميناعنااإذاالمتعلمينتعتمداهذهاالطريقةاعلىابياناتامسبقةاعناأداءا
ابهاااحساب,اوبالتالياتوضعاهذهاالبياناتافيالهمالمستوىاالعاما درجةاافياأثناءاتحديدالمحكمينالكيايسترشدوا

ادرجاتا اومتوسط اوالتمييز امعامالتاالصعوبة ابالمفرداتامثل االبياناتاإحصاءاتاخاصة اهذه اوتتضمن القطع.
اتطبيق االمناسبةامنااألفراد,اوبعضاتعليقاتاالخبراءاالختبارابعد مفرداتاالختبار,ااعناهموأحكامهاعلىاالعينة

اهذها اجميع اوتقدم االمدارس, امجالس اوأعضاء االكليات اوأساتذة اواإلداريين االمدرسين امثل االمختصين واقتراح
اوتبادلاالمقترحاتا اذلكالكيايتماالتوصلاإلىااعليهاالمعلوماتاللمحكمينالفحصها االنظرافيها عادة اواا ااومناقشتها اااا ا ا ااااااااا اااا ااااااااا ا اااااااا اا  ا اااا ااااا

ا.(37,ا5005)الزيلعي,اادرجةاالقطعاالمناسبةاعلىاتفاقا
 :Modified Angoff empiricalطريقة أنجوف التجريبية المعدلة  -2

بياناتاتعديلالطريقةاأنجوفاالتحكيميةاوتتطلباهذهاالطريقةاالمعدلةاتزويداالمحكميناببعضاالاإناهذهاالطريقة
يطلبااإذالمستمدةامناالتجريباالميدانيالمفرداتاالختبار,اوذلكالكيايسترشدابهااالمحكمينافياعمليةاالتحكيم,ا

ناعمناكلامحكماتقديرااحتمالاإجابةااألفراداذوياالحدااألدنىامناالكفايةاالمطلوبةالمفرداتاالختباراككلاوليسا
افياطريقةاأنجوفاالتحكيمي اكما اعلىاحده االمحكميناكلامفردة اتزويد االتقديراتايتم االحصولاعلىاهذه ة,اوعند

اتعديلاتقديراتهما ايطلبامنهم اثم اكلامفردة, ببياناتاتجريبيةاعنامفرداتاالختباراتشتملاعلىامتوسطاصعوبة
ااألدنىالمستوىاالجتيازاهوامتوسطامجموعاتقديراتهما اويكوناالحد الحتماليةافياضوءاتلكاالبياناتاالتجريبية,

ا.(32,ا5005)الثبيتي,ااالمعدلة
 ق النسبية:ائق المطلقة والطر ائطريقة توفق بين الطر  -3

االطريقةاتعملاعلىاالتوفيقابيناأحكاماالمحكميناالمتعلقةابأداءااألفرادافياالمتحان واألداءاالفعلياا,إناهذه
المستمدامنابيناالبياناتاالتدريبيةاالناتجةاعناتطبيقاالختباراعلىاالعينة,اوفياهذهاالطريقةايطلبامناالمحكمينا

اتحديداقيمتيناهما:
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ااناجحااافياايعدالفرداإجابةاصحيحةالكيااعنهاالحدااألدنىاللنسبةاالمئويةالعدداالمفرداتاالتيايجباأنايجيباا-0 اا اا ا اا
ا(.Kلهذهاالنسبةابالرمزا)االختبار,اويرمز

ابالرمزا)ا-5 االنسبة الهذه الالختباراويرمز ااجتيازهم االمتوقع ااألفراد العدد االمئوية اVالنسبة اإلىا(. االتوصل يمكن
(,اوالتيايمكنااستخدامهاالتعديلاتلكاالقيماالتيالاتتفقامعاالتوزيعاالفعلياV(او)Kمعادلةاتربطابيناالنسبتينا)

ا ارسمامنحنااارجاتاالختبار,اإذايمكنلد ا (االتياحددهااالمحكمون,اV(او)Kللمتوسطاتاوالنحرافاتاالمعياريةالقيما)ااااااا
(اكدالةاتناقصيةالدرجاتاالختباراويرمزاyوكذلكاالنسبةاالمئويةالعددااألفراداالمتوقعانجاحهماويرمزالهاابالرمزا)

ابالرمزا) امنحنااxلها ايرسم اثم ا ا(, ا ااا ااا اا ااا ابالرمزا)ااا االنقطةاويرمزالها ااألدنىالمستوىاالنجاح,اIلتحديد اوالتياتمثلاالحد )
اتوفقابشكلاأمثلابيناالمستوياتاالمطلقةا)التحكيم(اوالمستوياتاالنسبيةا)األداءاالفعليالألفرادافياالختبار(ابصورة
ا.(022ا-023,ا5007)مجيد,ا

 :Empirical Judgmental  ق تعتمد على البيانات التجريبية وتسترشد بالتحكيمائطر  -       ثالثا  
ااا امحكياةقالتحديدادرجةاالقطعافياالختباراتاائاكتفتاالباحثةابذكراثالثاطرا المرجعاوالتياتعتمداعلىاالبياناتااا
االتجريبيةاوتسترشدابالتحكيماوهي:

 :Criterion groups       محكي ةطريقة المجموعات ال -1
,ااألولىامتقنةا)تلقتاالتعليم(اوالثانيةاغيراالمتعلمينانتقاءامجموعتينامنامناالمحكميناتتطلباهذهاالطريقةا
ويطبقاالختباراعلىاكلامناالمجموعتين,اونحصلاعلىاالتوزيعاالتكراريالدرجاتاكلامتقنةا)لماتتلقاالتعليم(,ا
ا(.502ا-503,ا5000عالم,ا)االدرجةاالفاصلةابمنزلةبدرجةاأفضلابيناالمجموعتيناتعداازمنهما,اوالدرجةاالتياتمي

 :GROUPS CONTRASTINGطريقة المجموعات المتضادة  -2
ا امماثلة االطريقة االمجموعاتاالاإلىاحدإناهذه الطريقة ااا امحكياةما اتختلفااا اولكنها االمجموعاتاالحدية, وطريقة

االمتعلمينبكيفيةاتحديدادرجةاالقطعافياالختبار,اففياهذهاالطريقةايقوماالمحكمونابتحديدامجموعتينامنا
امستوياتامهاراتاالطالب.اعنالمعلوماتاالمتوافرةاتقنةاواألخرىاغيرامتقنةابناءاعلىاتكونااألولىامابصورة
اااستناداااإلىادرجاتاوا ااا ااا اااااا ااا ناعلىاتقديراليإلىافئتيناالحاصاالمتعلمينداخلاالفصلايتماتصنيفافياوأدائهمااالمتعلمينا

اا)جيداجدااافماافوق(اوالثانيةاالحاصل اا ااااااااااا ااا ا ااا اااااا اااا اناعلىاتقديرا)مقبولافماادون(.يا
امنحيانايمثالناالتوزيعيناالتكراريينالدرجاتا االمجموعتيناويرسم ايطبقاالختباراعلىاكلتا فيااالمتعلمينثم

الختبار,اويمثلانقطةاتقاطعاالمنحنينادرجةاقطعاالختبار,اهذااالقتراحايفترضاتداخلاالتوزيعيناالتكرارييناوعدما
خطأياالتصنيف,اأيايمكنااختياراالدرجةاالتياتقللامناابالحسبانتطابقهما.اويمكناتعديلاهذهاالدرجةامعااألخذا

ااأواخطأاالتصنيفاالسالبا(أياتصنيفامتعلماغيرامتمكناعلىاأنهامتمكن)اخطأاالتصنيفاالموجب
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ا.(505,ا5007)مجيد,اا)أياتصنيفامتعلمامتمكناعلىاأنهاغيرامتمكن(
 : GROUPS BORDERLINEطريقة المجموعات الحدية  -3

اتقعاعندااالمتعلمينتتطلباهذهاالطريقةامناالمحكميناانتقاءاعينةامنا الذينايرونابأناكفايتهماالمراداقياسها
,اثمايطبقاالختباراعلىاأفراداالعينةاوبعداذلكايتماإيجاداوسيطادرجاتاهذهاالفاصلابيناالتمكناوعدماالتمكناالحد

(,اوتتميزاهذهاالطريقةاببساطةاتطبيقها,اغيرا32,ا5005)الزيلعي,اامستوىااألداءاالمطلوبابمنزلةالمجموعةاليكونا
امناالمتعلمينايمثلاالمجموعةاالحديةالكيانحصلاعلىاتقديراتامستقرةانسبيااا)عالم,ا ااااأنهااتحتاجاإلىاعدداكافا ا اااا اا اااا ااا ااا اا اااااا اا اا ا ا ااا ااااااا اااااا اا ااااا ااااا اااااااااا اا ا  اااااا اا اااا ااا اااااا

ا.(570,ا5000
 المرجع:       محكي ةبناء االختبارات  -       سادسا  

ااا امحكياةقدايعجباالمعلمونابالختباراتاال معاماايقومونابتدريسهاوماااتتالءمالمرجعاألنهااطيعةاومناالممكناأنااا
علىاحداسواء,اتفيدافياتطويراخططامستقبليةااوالمتعلميتوقونالختباره.اكمااأنهااتوفرامعلوماتاتشخيصيةاللمعلما

التطويراالبرامجاالتربوية.
ااا امحكياةلاتختلفاإجراءاتاوطرائقاومبادئاكتابةافقراتاالختباراتا اااااامرجعاكثيراااعناتلكاالتيايجبامراعاتهااالاا اا ااا ا ااا ااااا اااا ا اا ا ااااا اا ا

ااا امحكياةعنداكتابةافقراتاالختباراتامعياريةاالمرجع.اإذالايستطيعاالفرداالتمييزابينافقرةا المرجعاوأخرىامعياريةااا
ااا امحكياةلالختباراتاالاتوجداااأنهكماالمرجعابمجرداالنظراإليها. اا.المرجعاأيةامعاييراا

اهتماماالختبارامحكياالمرجعاأصغراوأقلابؤرةاأناتباراتايتلخصافيانوعياالخاإناالختالفاالرئيسابين
اتقاسابعمقاودقةامناخاللاايكوناعددااألهدافاأقلاولكنها,اوكذلكسعةامنابؤرةااهتماماالختبارامعيارياالمرجع

ا.كثرةاالفقراتاالمتعلقةابكلاهدف
ااا امحكياةعنصراناآخرانالابدامناأخذهماابالحسباناعندابناءاالختباراتااوثمة االمرجعاهما:اا

ابشكلاعاماإذااكاناهناكاثمةاقراراتايجبااتخاذها,ايوصىااكلاهدف:عدداالفقراتاالالزمةالقياساا-0
ابعشراإلىاعشرينافقرةالكلاهدفاتعليميايراداقياسه.

ا(.000,ا5005,االنبهانالمحكاأواالدرجةاالفاصلةاالتياتدلاعلىامستوىااإلتقانا)ا-5
 ي:اتباع مجموعة من الخطوات هبناء االختبار محكي المرجع  ويتطلب

االنطاقاا-0 اويعراف امعارفاومهارات, امن امكوناته اإلى اوتحليله االختبار ايقيسه االذي االسلوكي االنطاق ااتحديد اا اااا ا ا  ااا ا اا اا اااا ا ا ا اااا ا اا ااااا ااا ا ااا ااااا اا ا ا اااا ا اا اا اااا ا اااا ا اا اا ااا ا اا اااا اااا ا
االسلوكيابأنها"المعارفاوالمهاراتاالمحددةاتحديدااادقيقااامماايمكانامنامعرفةاماايستطيعاالفرداأداؤهاوماالايس ااا اااا ااا اااااا ااااا اا اا اااااااا اااا ااا ااااا اااااا اااااااا  اااااا ااااا اا اااااا اا ا ااااااااااااا اا اا تطيعااا

اا.(302.ا5005أداؤه"ا)عالم,ا
ايتماصياغتهاابدرجةاقصوىامناإذإعداداقائمةامفصلةاباألهدافاالتعليميةاقبلاالبدءابالعمليةاالتعليمية,اا-5
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االتحديداوالتخصيص,اوتعداهذهاالخطوةااألهمافيابناءاالختبارامحكياالمرجع.
إلىاالمستوىاااااااا االمتعلامتحديدادرجةااإلتقاناأوامحكااألداءاالذيايدلاعلىاتحققااألهدافاالتعليمية,اووصولاا-3

اوفيا ابها. الألداءاخاصاا امعياراا امنااألهدافاالتعليمية ايحتاجاكلاهدفاأواكلامجموعةاصغيرة اوقد ااالمطلوب. اا ا ااااا اا  اا ا ا ااا اا اا  ااااا اااااااااا ا ااا ا اا ا اا اا ااا ا ااا اا اا ا اا ا اا ا اا ا ا اا ا ااا اا ااا ا اا ا اا ااا
اواضع التقدير اوفقاا ااعتباطي ابشكل االمعيار اهذا االحالتايحدد امعظم ا اا ا ا اااااا اااا  ا ا ا اااا اا ا اا اا ا ااااااا ااا ا ااا اا ا ا اا ااا اا ايصعباااا اأنه اعليه االمتفق اومن الختبار,

اوبالتاليافإناتحقيقا يدلاعلىاامناالنواتجاالتعليميةاالمرغوبابهاا%20أواا,%30الوصولاإلىااإلتقاناالكامل,
ا(.23,ا5005مستوىامناسبامناالكفايةا)مخائيل,ا

ابصورة,اهاوتطويراالكلاهدفتحديداشكلاالبنوداالتياسيتضمنهااالختبار,اثماكتابةاعددامناالبنوداالختباريةاا-5
ابهدفا االخاصة االبنود اعدد اازداد اوكلما اعلىاتحققه. ادليالا اوتقدم اللهدف, اوممثلة اعينةاصادقة االبنود ااتكوناهذه اااا اا اا ااا اا ااااا ااا ا اااا اا ااااا ا ااااا اا ا اا ا ا  اااا ااااا ا اا ااااا اااااا ا ااااا ا اااا ا اا ااااا ااا ا ا ا اا

اازداد اكلما ااتمعين, اومناثم اوبالتالياللمجالاالدراسياالضيقاوالخاص. االهدف. الهذا اتمثيلها هذهااتصفيةنسبة
بقاءااألفضلامنها,اوهذاايض االبنوداواا اااااا اااااااا ا اا اااااا اا  ااا امنادرجةاعاليةامناصدقاالختبار.ااااا

امناالمعلميناوالمختصيناا-2 االختباراومجموعة اواضع امراجعة اوالتحليلاالمنطقيالها االختبارية بهدفاالبنود
جراءاواادفاأوااألهدافاالتياوضعتالقياسها,الكشفاعناالعيوباالمحتملةافيهااوالحكماعلىادرجةااتساقهاامعااله اااا اا ا ا 

ابهدفاتفحصاإجاباتا االتطبيقاالتجريبياللبنود ابعملية االقيام اثم قبلاالتعليمااالمتعلمينالتعديالتاالالزمةاعليها.
,اعنهاعلىااإلجابةاالمتعلميناوبعده,التحديدامدىافاعليةاالتعليماوجدواهامناخاللاصالحيةاالبنوداوفاعليتها,اوقدرةا

ا.(22,ا5005وتحديدامصدراالخللافيهاا)علي,ا
امناا-0 االتأكد ابعد االنهائية ابصورته االختبار اإخراج االمرجع امحكي االختبار ابناء افي ااألخيرة االخطوة افي يتم

ا(.520,ا5005صالحيةابنودهاوتمثيلهاالألهدافاالتياوضعتامناأجلهاا)مخائيل,ا
اأشكالامناالختباراتا اإلىاإنتاجاعدة اتدعواالحاجة اوكثيراااما ا اا اااا ا اا ا اا ا ااا اا ااا اا ااااا ا ااا اا اا ااا ا ا ااا ااا اا  ااا امحكياةاااا اوذلكاللقياساالقبلياوالبعدي,ااا المرجع,

اإلىا اتكوناالحاجة االبنائياالمستمر,اومناهنا االتياتستعملاكجزءامناالتقويم باإلضافةاإلىاالختباراتاالقصيرة
إعداداأكبراعدداممكنامناالبنوداالختباريةاالمالئمة,ااألمراالذيايتيحااختياراعيناتاواسعةامناالبنوداالختباريةا

اباالعشوائياوبالتالياإنتاجاأشكالامتعددةامناالختبار.بطريقةاالسح
 المرجع:       محكي ةاالختبارات  فقراتتحليل  -       سابعا  

اايعرافاتحليلاالفقراتابأنهاالعمليةاالتياتتعلقاباستقصاءاالخصائصااإلحصائيةالستجاباتاالممتحنينا ااا ااااااا اااا اا ا اااااا ا ا ااا ااا ا اااااا ااا اااا اااااا اااااااااااااااااا اا اااااا ااا ااا ا  كلاافياا
افقرةامنافقراتاالختبار,اوأهماهذهاالخصائصااإلحصائيةااآلتي:

صعوبةاالفقرةااItem DifficultyويرمزالهاابالرمزااP. 

تمييزاالفقرةااItem DiscriminationويرمزالهاابالرمزااD. 
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جاذبيةاالمموهاتا)المشتتات(ااDistractor AttractivenessويرمزالهاابالرمزااDA. 

ابعضاالخصائصاالكميةاوالنوعيةاكمتوسطاالفقرة,اوتباينها,اوصدقهااوثباتها.ا
اأوامحكياالمرجعا امعيارياالمرجع اتحليلاالمفرداتاباختالفانوعاالختبار: اوباختالفاتختلفاعملية نظريةا,

ا(.033,ا5005القياس:االنظريةاالكالسيكيةافياالقياساأوانظريةاالستجابةاللمفردةا)النبهان,ا
ا االختبارات افي االفقرات اانتقاء ااا امحكياةإن افاا االمستخدمة االمحكات اوفق ايتم ال امعياريةاالمرجع االختبارات ي

كونا.افيمااي0320المرجع,افقداتكونافقرةامناسبةاألغراضااختباراتاالتمكناأوااإلتقاناإذااكانامعاملاالصعوبةالهاا
ا(.25,ا5002مةافياإطاراالختباراتامعياريةاالمرجعا)عبابنة,اأكثرامالءا0520معاملاالصعوبةا

 :معامل صعوبة الفقرة 
ااا امحكياةبةامفرداتاالختباراتالايختلفاحسابامعاملاصعوا المرجعاعنهافياحالةامفرداتاالختبارامعياريةااا

فياهذااالمفردةاالمرجع,افهوانسبةاالممتحنيناالذيناأجابوااإجابةاصحيحةاعناالمفردة.اولكناالتركيزاعلىاصعوبةا
اا اأنهااليستامؤشرااااالالختبار,اكمالنوعامناالختباراتالايعتمداعلىامقدارامااتضيفهامناتبايناإلىاالدرجاتاالكليةا ا ا ااا ا ااااااا

االمفرداتا اتكون اأن ايتوقع اإذ االفقرة, التقويم ايستخدم اأساسياا ا ااا ااااا ا ا ااا ا اا ا اا ااا ااا ااا ااااا ااا اااا ااا اا اا ااا  اا ااا امحكياةا االمفرداتامعاا امن اعموماا اأسهل اااالمرجع ا ااا ااااا ا اا ااا  اا ا ا اا اا ا اا ياريةاااا
االمرجع اصعوبتها امعامل االتي افالفقرة امعيارياا20%, االختبار افي االصعوبة امتوسطة اأنها اعلى اتصنف ربما

االمرجع,اوتكوناصعبةاجدااافياالخ ا ااا ااا اا ااااا اا ا ااا ااا اا اينصحابتحديداأنفسهمااألفرادتبارامحكياالمرجعاشريطةاتطبيقهااعلىاااا ,اكما
ااا امحكياةمتوسطاأواوسيطامعامالتاصعوبةاالمفرداتا ااااااااالمرجعاالتياتقيساهدفاااما,اوتستخدماهذهاالقيمةافياتقييمااا اااااااااااا اااا اا اا اااا ااااا اا ااااا ااااا اا ااا

ا(.ا502,ا5005نبهان,االفاعليةاتدريساذلكاالهدفا)
باهدفاماابأناتكوناغايةافياالصعوبةاأواالسهولة,ايجىاالمفرداتاالتياتنتمياإلوعندمااتختلفامفردةامنا

ااااا اااااا ا,اخطأامفتاحاالتصحيح,اأواطولامتناالفقرةاواحتوائهااخطأاعلميااامعيناا.فحصهاامناحيث:االصياغةاالفنية ااا ا اااااا اا اا ااا اااااا اااا ا ا اا اااا اا ا ااااا ااااااا ا ااا
ااا امحكياةإناالمفرداتاذاتاالفاعليةافياالختباراتا ااالمرجعاهياالمفرداتاالتياتكوناصعبةاجداااعلىااا اا ااا ا ااااا اا ا اااا ااااا ااا اااااا ا اا اا االمتعلمينااا

اا,اوسهلةاجدااابعداالنتهاءامناالمقرر,اومثلاقبلاالتدريس ااا اااا اااااا اااااااا ااا اااااا ااااا ا أنااإذناسباالختباراتامعياريةاالمرجعاتالمفرداتالااهذهاا
ا(.353,ا5002مؤشراتاالتمييزافياهذهاالحالةاتكونامنخفضةا)أبواعالم,ا

  )معامل حساسية الفقرة )معامل برينانItem Sensitivity : 
ااااااااتعرافاحساسيةاالفقرةابأنها اااااااا اا ا اا ا  االتدريساأواالتدريباوالذينالماا:اا قدرةاالفقرةاعلىاالتمييزابيناالممتحنيناالذيناتلقوا

عندماايتماعرضهاااSطريقةالحسابامعاملاحساسيةاالفقرةاا((Cox and Vargasيتلقوا.اوقدااقترحاكوكساوفرقاسا
االمعادلةااآلتية:اوفقعلىامجموعةامناالممتحنيناقبلاالتدريساوبعدها

S = P post – P pre 

االفقرةاإجابةاصحيحةاقبلاالتدريباأواالتدريس.ااعنإلىانسبةاالممتحنيناالذيناأجابوااP pre: يشيراإذ
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االفقرةاإجابةاصحيحةابعداالتدريباأواالتدريس.اعنإلىانسبةاالممتحنيناالذيناأجابوااP pos: ويشيرااااا
وتفضلاالقيماالموجبةاوالكبيرة,اوتكوناالفقرةاعديمةاالحساسيةاللتدريساعندمااا(0,ا+0-)بينااSوتتراوحاقيما

اا ااصفراا,ااSتكوناقيمةا اإجابةاصحيحةالاتختلفابوجوداالتدريساأواعدمه.ااعنهانانسبةامناأجاباإأيااا
ااااااوقدااقترحابريناناأسلوباااآخرالحسابامعاملاحساسيةاالفقرةاشبيهااابمقياساكوكساوفرقاس,اويختلفاعنهافق اا ااا اا ااا ااا اا اا اا ااا ااااا اااااا ااا اااااااا اا ا اا اااااا اا ا ااا ا ااا اا اا ااا اااا اااا طاااااااا

اتلقتاالتعليماواألخرىالما ااااافياطريقةااختياراالمجموعةاالمحك,افبدلاامناتصنيفااألفرادافيامجموعتيناإحداهما ا ا ا اا اااااااااا ااااااا ااا ااا اااا اا ااا ااااا اا ااا ااا ااا اا ا  اااااا ا ااااااا اا ااااا اااا اااااا ا اا ا
اتتلق,افإنهمايصنفوناإلىامتمكنيناوغيرامتمكنينافياضوءامستوىااألداءاالمحدد,اأياأنامعاملابريناناكاآلتي:

نسبةاعددامناأجاباا-لمفردةامناالمتمكنينحيحةاعناامعاملاحساسيةاالفقرةا=انسبةاعددامناأجاباإجابةاص
ا.غيراالمتمكنيناإجابةاصحيحةاعناالمفردةامن

  = Sاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااأو:
𝑈

𝑛1
−

𝐿

𝑛2
ا

اإلىاعدداالذينادرجاتهماالكليةافوقادرجاتاالقطع.ا:n1اتشيراإذ
اإلىاعدداالذينادرجاتهماالكليةاتحتادرجاتاالقطع.ا:n2واااااااااا
 الفقرةاممنادرجاتهماالكليةافوقادرجةاالقطع.اعنإلىاعدداأجابوااإجابةاصحيحةااUواااااااااا

االفقرةاممنادرجاتهماالكليةاتحتادرجةاالقطع.اعنإلىاعدداأجابوااإجابةاصحيحةااLواااااااااا
يصفاكيفاتميزاالفقرةابيناالمتمكنيناوغيراالمتمكنين,اوبذلكالاواا(,0-وا0+)بينااهذااالمعاملوتتراوحاقيمةا

اااايعدامقياساااللتغيراالحادثافيااألداءاقبلاالتعليماوبعدها)عالم,ا ا ااااااا اااااااااا ااااااا ااا ااا ااا اااا اا اااااا الفقرةاجيدةاوفقامعاملابرينانااوتعدا(.035,ا5000اااااااا
ا(.55,ا5005(ا)الجهني,ا0350أكبرامنا)تساوياأواتاقيمتهاإذااكان
ااا امحكياةبالنسبةالالختباراتاوا االمرجعافإنهايجباأناتعدلاأسساتمييزاالفقرة,افالاتستبعداالفقرةاغيراالمميزة,اا

الحالاابالختبارامحكياالمرجعاكمااهياوالمفردةاموجبةاالتمييزامرغوبافيها.اذااكانتاتعكساصفةاهامةاللمحكإ
ناالمفرداتاسالبةاالتمييزافياالختبارامحكياالمرجعاتعاملا اافياالختباراجماعياالمرجع,,اواا اااااا اا ااااا اا ااا اااا ا ااا ااا اااااااااااا اا ااا اااااا اا  اااا اا ااااا ا ااا اا اااا ا ااا نفسهااكماااالطريقةبا

اتحتاجاهذهاالمفردةاإلىاالمراجعةاوالتعديل.اإذالحالافياالختبارامعيارياالمرجعااهي
 :معامل التوافق 

تعليمياأوامهارياواحداأواينتميالمحتوىادراسياايشيراهذااالمعاملاإلىادرجةاتوافقافقرتينافياقياساهدف
(الختبارادرجةااستقاللاالفقرتيناعناChi -squareاإلحصائياكايامربعا)القانوناواحد,اولحسابهايمكنااستخداما
افياقياساذلكاالهدف ا)ابعضهما ا5005النبهان, االممتحنيناالذينا(503ا-507, ايمكناالتعرفاعلىانسبة اكما ,

ااااا ااجتازوااأواأخفقواافياالفقرتينامعااا ااا اااااا اااا ااا ااا ااااا ااا االمعادلةااآلتية:اوفقا
𝑛 (𝑎𝑑−𝑏𝑐)2

( 𝑎+𝑏)(𝑐+𝑑)(𝑏+𝑑)(𝑎+𝑐)
=  

2
Xاا
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اتكراراتاخاليااجدولاالتوافقااآلتي:ااa, b, c, dتمثلاالرموزااإذ
 االختبار محكي المرجع لبنودجدول التوافق ( 2جدول )

Item 1 
- +  

Item 2 B A + 

D C - 

ااا االلتيناتقيساناهدفاااواحدااااويمكناحسابادرجةااألداءاالمتسقاعلىافقرتياالختبار اا اااا ا اا اا ااااا بإيجادانسبةاالممتحنيناالذينااااااا
ا(:000ا-22,ا5002)عبابنة,ااالمعادلةااآلتيةاوفقالفقرتيناإجابةاصحيحةاأواخاطئةااعنأجابواا

P = 
𝑎+𝑑

𝑛
ا

  معامل التوافق المرجعيAgreement Statistic: 
يهدفاإلىامعرفةاالذياتحليلابنودااختباراتااإلتقان,اوابهذااالمعاملامناأحدثامعامالتاالتمييزاالخاصةاايعد

قاالتياتعتمداعلىاتطبيقاالختبارامرةاائاحتماليةاالتوافقابينانواتجاسؤالامعيناونواتجاالختبار,اوهوامناالطرا
موعةاواحدةامنااألفراداومناثمايتماتصنيفاأفراداهذهاالمجموعةاإلىامتقنيناوغيرامتقنينابناءاعلىاواحدةاعلىامج

الإلتقان. االمطلوب اللمستوى اهاريساتحقيقهم امن اكل ااقترح ااHarrisوقد ااآلتيةااSubkoviakوسبكوفياك المعادلة
الحسابامعاملاالتوافقاالمرجعي.

أ+ دمعاملاالتوافقاالمرجعيا=ا
ن

ا

اعددااألشخاصاالمتقنيناالذيناأجابوااعناالسؤالاإجابةاصحيحة.إلىاا:أاإذاتشير
اعددااألشخاصامناغيراالمتقنيناالذيناأجابوااعناالسؤالاإجابةاخاطئة.ا:دااااا
االعدداالكليالألشخاص.ا:نااااا

ماا(,اويمكناحساباالحدااألدنىالمعاملاالتوافقاحين0وينحصرامدىامعاملاالتوافقاالمرجعيابينا)الصفر(او)+
لايكوناهناكاعالقةابينامستوىااإلتقاناوالستجابةاعلىاالسؤال,اويحسباالحدااألدنىالمعاملاالتوافقاالمرجعيا

امناخاللاالجدولاالثنائياعلىاالنحوااآلتي:
 ااااااااااااااااااااا( لحساب معامل التوافق المرجعي2×2الجدول الثنائي ) (3جدول )

ا

 األداء على االختبار
 متقن غير                  متقن

اصحاااااااااااااااااااااااااا
ا

ااألداءاعلىاالفقرةااااااااااااا
ا

اخطأااااااااااااااااااااااااا

 ب أ

 د ج
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اوعناطريقاالمعادلةااآلتية:ااا

(أ+ب)(أ+ج)+(ج+د)(ب+د )الحدااألدنىالمعاملاالتوافقاالمرجعي=ا
ن2

 

اأ=اعددااألشخاصاالمتقنيناالذيناأجابوااعناالسؤالاإجابةاصحيحة.اإذاتشير
اب=اعددااألشخاصامناغيراالمتقنيناالذيناأجابوااعناالسؤالاإجابةاصحيحة.ااااا
اج=اعددااألشخاصاالمتقنيناالذيناأجابوااعناالسؤالاإجابةاخاطئة.ااااا
اإجابةاخاطئة.اد=اعددااألشخاصامناغيراالمتقنيناالذيناأجابوااعناالسؤالااااا
ان=االعدداالكليالألشخاص.ااااا

الفقرةاجيدةاوفقامعاملاالتوافقاالمرجعياإذااكاناالفرقابيناالحدااألدنىالمعاملاالتوافقاالمرجعيااعدويمكنا
 (.50ا-37,ا5005(ا)الجهني,ا0302)امنأكبرايساوياأواومعاملاالتوافقاالمرجعيا

  طريقة معامل فايCoefficient- Phi:ا
قاالتيايتمافيهااائ,اوهوامناالطراللمفحوصينيبيناهذااالمعاملادرجةاالتوافقافياالتصنيفابيناالفقرةاوالختبارا

وتتحدداا,تطبيقاالختبارامرةاواحدةاعلىامجموعةاواحدةامنااألفراداويتمااختيارادرجةافاصلةاتمثلامستوىااإلتقان
درجةافاصلةامحددةاعلىاالعالمةاالكليةاعلىاالختبار,اافاعليةاالفقرةابقدرتهااعلىاالتمييزابيناالمفحوصيناعند

يبيناهذااالجدولاعددااإلجاباتاالصحيحةاوالخاطئةااإذ(ا5×5طريقاالجدولاالثنائيا)اوفقويتماإيجادامعاملافايا
اللمتقنيناوعددااإلجاباتاالصحيحةاوالخاطئةالغيراالمتقنين.

اآلتي:لجدولاالثنائياعلىاالنحوااويحسبامعاملافايامناخاللاا
 ( لمعامل فاي2×2الجدول الثنائي )( 4جدول )

 األداء على االختبار
 (متقن راسب )غير       (متقنناجد )

اصحاااااااااااااااااااااااااا
ا

ااألداءاعلىاالفقرةااااااااااااا
ا

اخطأااااااااااااااااااااااااا
ا

ااآلتية:ولتحقيقاقيمةامعاملاالرتباطافايايتمااستخداماالمعادلةا

أ د−ب جمعاملافاي=ا

(أ+ب)(ج+د)(أ+ج)(ب+د)√
ا(023,ا5002)الزغول,اااااااااااااااااااااااااااااا

اأ=اعدداالمتقنيناالذيناأجابوااعناالفقرةاإجابةاصحيحة.إذا:ا

اباأ

اداج
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اب=اعدداغيراالمتقنيناالذيناأجابوااعناالفقرةاإجابةاصحيحة.ااا
ا.ج=اعدداالمتقنيناالذيناأجابوااعناالفقرةاإجابةاخاطئةااا
اد=اعدداغيراالمتقنيناالذيناأجابوااعناالفقرةاإجابةاخاطئة.ااا
ان=االعدداالكليالألشخاص.ااا

ا(.50,ا5005)الجهني,اا(0330)أكبرامناتساوياأواوتعتبراالفقرةاجيدةاوفقامعاملافاياإذااكانتاقيمتها
 المرجع:       محكي ة اتالخصائص السيكومترية لالختبار  -       ثامنا  

 :Criterion- Referenced Tests Validityالمرجع        محكي ةصدق االختبارات  -1
التقديراصدقاالختباراتاائهناكاثالثاطرا ااا امحكياةقارئيسة االطرااا اكبير اإلىاحد اتشبه افياائالمرجع االمتبعة ق

االنوعامنا ابماايتناسبامعاطبيعةاهذا اتختلفافيامسمياتها التحققامناصدقاالختباراتامعياريةاالمرجعاولكنها
(اصدق انتقاء المجال السلوكي, الصدق الوظيفي, الصدق الوصفي)اهيقاائوهذهاالطراا,استخداماتهواالختباراتا

اائالطرااتناظراوهي االختبارات اصدق امن االتحقق افي االمتبعة اامعياريةق االترتيب: اعلى اوهي صدق )المرجع,
)عبدااهللا,اا(المفهوم, الصدق التجريبي أو الصدق المرتبط بالمحك, صدق التكوين الفرضي أو صدق المحتوى

ا(.27,ا5000
 :Descriptive Validityالصدق الوصفي  -1

النطاقاسلوكيايقيسها ابالنسبة االفرد اوصفاأداء اباستخدامه ااستطعنا اإذا االختبارامحكياالمرجعاصادقاا ااايعد اااا ا اا اا ا ا اا ااا ااا ااااا اا اااا ااااا ا ا ا ا ااااا اا ااا اااا اا اا اااا ااااا  ا ا اا اااا ا اا اا ا اااا ا اا ااا
افا االنوعامناالصدقايعداأساساااألنواعاالصدقااألخرى. اتحديدااادقيقاا,اوهذا اااااالختباراويكونامحددا ا ا ا ااا اا اااا اا اا اا ا اا ااااااا اا اااا اااا اااااااا اااااا اا ااااا  اااااا ااا ا ااا اا اااا ا لختباراالذياا

ا(.530,ا5000قةافيانتائجها)عالم,الاتكوناهناكاثوايفتقراإلىاالصدقاالوصفيالايصلحاللغرضاالمشاراإليه,ا
ا اأيضاا االصدق اهذا ايسمى اا  ااا ا اا ااا ااا ا ا اا اا االمرجع االختباراتامعيارية افي ابعمليةاكما االمتعلق االصدق اأو االمحتوى, بصدق

ناالقائميناعلىاالتقويمااليوماألاالصدقابالصدقاالوصفيويفضلاالعديدامناالعلماءاتسميةاهذااالنوعامنااالتعليم.
اااكثيراااماايهتمونابالجوانباالعاطفيةاوالحركيةاإلىاجان اا ااااااا ا ااا ااااا اااااا ااا ا ااااا ا اا اااااااا كافإنالفظاالصدقا,اولذلبااهتمامهمابالستجاباتاالمعرفيةااا

امال اأكثر االقياسءالوصفي اموضع االمختلفة االجوانب اكل ايشمل األنه االمحتوى اصدق امصطلح امن اوفائدة ,امة
ا.قاالوصفياأكثراعموميةامنامفهوماصدقاالمحتوىفمفهوماالصد

اا ااااوتقديراالصدقاالوصفيالالختبارامحكياالمرجعاأسهلامناتقديرهالالختبارامعيارياالمرجعاكوناالمجالامحدد
ااا امحكياةوالطريقةاالمستخدمةافياتقديراالصدقاالوصفيالالختباراتاابدقة. المرجعاهيانفساالطريقةاالمستخدمةافيااا
عناطريقاعرضابنوداالختباراعلىامجموعةااوذلكصدقاالمحتوىابالنسبةالالختباراتامعياريةاالمرجع.ااتقدير

أنااإلىايشيرمناالمحكميناوالخبراءالمراجعتهااوالحكماعلىامدىامطابقتهاالألهدافاأوالمواصفاتاالمجال.اوهذاا
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هدافاأوامحتوىاجدولاالمواصفاتايدلاعلىادرجةاالتطابقاأواالتوافقابينابنوداالختباراواألاالوصفيالصدقا
ا(.23,ا5000)عبدااهلل,ا

ويتضحاممااسبقاأنهالابداأنانقومابإجراءاتامعينةالكيانستطيعاالحكماعلىادرجةاصدقاالمحتوىاأواالصدقا
االختباراالوصفي ابنود ابين امقابلة اإجراء اثم االختبار, ابنود عداد االمواصفاتاواا اجدول اخاللاوضع اوذلكامن اا, اااا ا اا اا ااا ا ااا ااااااا ااا ا اا ااا اا اااا ا اا اا ااا اااا اا  ا ا ااا اا اااا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ااا ا ا

ا(.22,االمرجعاالسابقلىادرجةاتطابقهماا)مواصفاتامناأجلاالحكماعومحتوىاجدولاال
 :Functional Validityالصدق الوظيفي  -2

ااا امحكياةإذاااقتصرااستخداماالدرجاتاالمستمدةامناالختباراتا المرجعاعلىاوصفاأداءاالفرد,افإنهالايمكنناامنااا
متتالية,اإذاأناالتنبؤايتطلباالتحققامنانوعاآخراالتنبؤابنجاحهافياعملامعين,اأواتحقيقهاألهدافاوحدةاتعليميةا

امناالصدقايسمىا"الصدقاالوظيفي".ا
اأوا امناأجلاتحقيقها, االتياصمم االوظيفة االصدقاأنايؤدياالختبارامحكياالمرجع االنوعامن ابهذا وبقصد

النوعامنا,اوهذاافقطاالختباراالغرضاالذيابنيامناأجله,اولايقتصراعلىاوصفاالنطاقاالسلوكياالذيايقيسه
,االثبيتيالختباراتامعياريةاالمرجعا)اأواالصدقاالمرتبطابالمحكافييناظراماايعرفابالصدقاالتجريبيااالصدق

ا5005 ا35, ابدلاامناايفضلااستخدامامصطلحاالصدقاالوظيفيوا(. ا اا ا  مصطلحاالصدقاالمرتبطابالمحكاألناهناكااا
امناالوظائفاالتيايرغباالقائمونابوضعامقاييسا اعدداا ا اااااا ا ا ا اا ا ا ااااااا ا اا اا ا اااا ا ااا ا ااا ا اا ااا امحكياةاااا  امحكاتاالماا اوالتيايتضمنابعضها رجعالتحقيقها

ا(.00ا,5000,اعبدااهلل)اتوبعضهاااآلخرالايتضمنامحكا
ااا امحكياةإناهذااالنوعامناالصدقايختلفاعناالصدقاالتجريبيافياأنادرجاتاالختباراتا المرجعاعادةاتكونااا

االقطعا اعنادرجة اوالذيناتقلادرجاتهم ايعدونامتمكنين, االقطع ادرجة االذيناتفوقادرجاتهم اأياأنااألفراد ثنائية,
اأناالمؤشراتاالتياتستخدمافياتقديراالصدقاالوظيفياتعكسااتساقاالقراراتااستنادااا اااااا ايعدوناغيرامتمكنين.اكما ااا اا اا ااااا اا اااا ااااا ااا ا اااا اا اااا اااااا ااااا اا ااا ااااا اا ا ا ااااا اااااااا اااااااا اا اا ا ااا

اااالمحكاالخارجياالمستقلابدلاامنامعامالتاالرتباطابينهمااوالتياتستخدماإلىاالدرجاتاالثنائيةالكلامناالختباراوا اا ااا اااا ااااااااا اااا ا ااا ا اااااا ا اا اااا ااا ااااا اا اا اااا ا اا
ا(.533,ا5000فياتقديراالصدقاالتجريبيالالختباراتامعياريةاالمرجعا)عالم,ا

وللصدقاالوظيفياأهميةاكبيرةاولكنايجباألانقللامناأهميةاالصدقاالوصفياكشرطامالزماللصدقاالوظيفيا
اارات.عندابناءاهذااالنوعامناالختب

 :Domain Selection Validityصدق انتقاء النطاق السلوكي  -3
ااا امحكياةإناالخطوةااألساسيةافيابناءاالختباراتا المرجعاهياتحديداالنطاقاالسلوكيالمفرداتاالختباراوصياغةااا

امواصفاتاتفصيليةاأواقواعدامنظمةالهذااالنطاق.ا
ا(افي 0273Cronbach)إناصدقاالنطاقاالسلوكيايرتبطابمفهوماإمكانيةاالتعميماالذيانادىابهاكرونباكا
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ا(.535,ا5000نظريتهاالتياتناولتاهذااالمفهوما)عالم,ا
أناصدقاانتقاءاالنطاقاالسلوكيايتعلقابمدىادقةامصمماالختبارافياإلىاا( 0273Popham)وقداأشاراباباما

بالنسبةاإلىانطاقاعامايعداأكثراااااااا االمتعلامدايمكناأنايستخدماكمؤشراإليضاحامستوىااختيارانطاقاسلوكيامحد
ااااااا اعمومية,اوقدااقترحاباباماطريقتينايمكنااستخداماأياا اا ااا ااااا ااااا ا ااااااااا ااااااا اااااا اللتوصلاإلىاأدلةاعناصدقاانتقاءاالنطاقاالسلوكيااا اااااا منهما

الالختباراهما:
 إلى يصلوا حتى السلوكيةاالنطاقات من نطاق كل عليها يشتمل التي المهارات األفراد من صغيرة مجموعات تدريس- أ

ا.األخرى النطاقات تجاهاواحد لنطاق المتعلمين إتقان تعميم إمكانية قياس ذلك يلي اإلتقان, درجة
 من عدد بتطبيق وذلك التعليم, تتلقالم واألخرىاالتعليم تلقت إحداهما األفراد من مجموعتين أداء مقارنةا-ب

ا(.03,ا0222)التميمي,ااالمجموعتين بين أفضل بصورة يميز الذي السلوكي النطاق يحدد ثم الختبارات,
االمرجع.ا افياالختباراتامعيارية اصدقاالتكويناالفرضياالمستخدم اما اإلىاحد االنوعامناالصدقايشبه وهذا

ااا امحكياةالختباراتاالةاالدراساتاالمتعلقةابهافيامجالوعلىاالرغمامناأهميةاهذااالنوعامناالصدقاإلاأنهايالحظاق اا
االمرجع.

 :Criterion- Referenced Tests Reliabilityالمرجع        محكي ةثبات االختبارات  -2
اااتقريباااأوانتائجامتقاربةاعندانفسهاأنايعطياالختباراالنتائجادقةاالمقياساواتساقه,اوااإناثباتاالختبارايعني اااا اااااا اااااا اااا اا ااا

)أبوااأوامجموعةااألفراداتحتانفساالظروفاهنفستطبيقاهذااالختباراأكثرامنامرةاأواصورةامكافئةالهاعلىاالفردا
ا.(370,ا5002عالم,ا

فياتقديراثباتاالختباراتامعياريةاالمرجعااقاحسابائطراميةا(اأه0202)ا((Husekوقداأوضحاباباماوهاسكا
ااا امحكياةثباتادرجاتاالختباراتا االنوعامناالختباراتافيااا اكاناهذا اعندما االمبكرة مستهلاالمرجعافيادراستهما

اااااقاتتطلباقدرااامناالتباينافياتوزيعادرجاتاالختبارالكياتؤدياإلىانتائجامعقولة.اولمااائغيراأناهذهاالطرانشأته.ا ااااا ااااا اااااا اااا اا ااا اااا اااا ا ااا ااا ااا ااا ااا ااا اااااااا اا اا اااا اا اااا
ااا امحكياةكاناتوزيعادرجاتاالختباراتا ااالمرجعامتجانسااافيامعظمااألوقاتاوبخاصةاإذااكاناالبرنامجاالتعليمياالذيااا ااااا ااااااااا اااا ااااا ااااااااا اا اا اا ااا ا اااا اااا اا اا ااا اااا اا ااا

ا اتحصيل افي االطرااالمتعلمينيقاساأثره اهذه اتصبح االحالة اهذه اففي اافاعالا, ا ااا ااا ا ا اا اا اااا ااا ااا ا ا ااا ا ا ا اضماائاا ااقترحا الذلك امناسبة. اغير ق
درجاتامجموعتينامنااألفراداإحداهماانتوقعاأناتكونامتقنةاللمهاراتاأواالكفاياتاالتيايقيسهااالختباراأواتلقتا

لكالكيانزيداتباينادرجاتاالتعليماالمتعلقابهذهاالمهارات,اواألخرىانتوقعاأناتكوناغيرامتقنةاأوالماتتلقاالتعليماوذ
ااااقافياإيجاداثباتادرجاتاالمجموعتينامعااا)عالم,اائالختبار,اوعندئذايمكنااستخداماهذهاالطرا ا ااااا اا اااا اا ااااا ااا ااا ااااااا اااا ا(.537,ا5000ااا

ااا امحكياةبمااأناالختباراتاوا ادرجةاتمكنااألفرادقياساالمرجعاتستخدماألغراضاالتصنيفا)متقن,اغيرامتقن(,اوااا
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مناالختباراتايطلقاعليهاثباتاالتصنيفالختباراتااإلتقاناأواثباتاامناالنطاقاالسلوكي,افإناثباتاهذااالنوعا
ا(.55,ا5005الجهني,اتقديرادرجاتااألفرادافيانطاقاسلوكيامعينا)

ااا امحكياةقالحساباثباتاالختباراتاائفياهذااالمجالاإلىاعددامناالطراوتوصلاالعلماءا يمكناتقسيمهاااإذالمرجعااا
اإلىامجموعتيناهما:
اثباتاتقديراتادرجاتااألفرادافيانطاقاسلوكياأوامجالادراسيامعين.ا:المجموعة األولى

درجةاتمكنهمامنانطاقاسلوكيامعينا)التصنيفااوفقثباتاتصنيفااألفرادافيامجموعاتااالمجموعة الثانية:
الإلتقان(.

االطرا وكذلكاقاينبغياتوضيحامفهوماالختباراتاالمتوازيةاوالفروضاالتياتستنداإليها,اائولكناقبلاعرضاهذه
اقابدرجاتاالقطعاالتيايتماتحديدها.ائمدىاتأثراهذهاالطرا

ااااااااااااااااااااااا:Parallel Testsاالختبارات المتوازية 
ااا امحكياةقاتقديراثباتاالختباراتاائعتمداكثيرامناطرات المرجعاعلىامفهوماالختباراتاالمتوازيةاومااتستنداإليهااا

نطاقاالسلوكياللمفرداتاالذياتستمدامنهاعيناتاالمفردات,اوبكيفيةامنافروض,اويتعلقاهذااالمفهومابخصائصاال
امتوازيان. ااختباران امنها ايتكون االتي االمفردات اعينتي امتوازيياانتقاء ايكونان امناوالختباران اكل اتساوى اإذا ن

االحقيقية االدرجات امن امجموعة امع امتساوياا اارتباطاا اوارتبطا الدرجاتهما, اوالنحرافاالمعياري ااااااالمتوسط, ااا ا ااا اااا ا اا ااا اا اا ا اا ااا  اا ااا اا  اااا اا اا ااا اا ا اااااااا ااا ا ا ااااااا ا اا ا اا اا ا اا ا ا اوتباينااااا ,
اااادرجاتاكلامنهمااالذيالاتفسرهاالدرجاتاالحقيقيةاياعزىاإلىااألخطاءاالعشوائيةا)عالم,ا ا ااااااا ا ااااااا ا ا ااا اااا ا ا اااااااا  اااا ااا اااااا ا اااا اا ااااااااااا ااا ااا ا.(20,ا5002ا

ابالطرا االتياتبنىامفرداتها اينبغياالتمييزابيناالختباراتاالمتوازية اإلىااألهدافاائوهنا اأيااستناداا االتقليدية ااق ااا ا اا ا ااا اااااا  اا ا اا اااااااااا ا
ا االمتعارفاعليها, امنابيناالختباراتاواالسلوكية اطبقية اأواعشوائية االتياتشتملاعلىاعيناتاعشوائية المتوازية

انطاقاسلوكياتماتحديدهاباستخداماالمواصفاتاالتفصيليةاأواصيغاالمفرداتاأواالجملاالراسمة.
اوتشكلاكلا انفسها, ااألهدافاالسلوكية امنهما االمفرداتاتقيساكل اعينتينامن ااألولىاينبغيابناء ففياالحالة

اا امنهماااختبارااا اااا يتساوىامتوسطاوتبايناتوزيعادرجاتاالختبارين,اوكذلكاتتساوىاالرتباطاتاالبينيةالدرجاتاارةبصواااااااا
ا االكالسيكية ااألساليب اإلى ااستناداا امتكافئان اأو امتوازيان االختبارين اأن ايقال اوعندئذ امنهما, اكل امفردات ااااا ا اااا ا اااا ا اا ا ااا اااااا  اا ا اااااااا ا اا ا ااا اا ااا ا اا اااا ا اا ا اا ا اااا اااااا ا ااااااا ا اا ا ااا  اا

(Classically Parallel Tests)ااا امحكياةقاتقديراثباتاالختباراتاائومعظماطراا المرجعاتعتمداعلىاهذهاالفروض.اأماااا
اافياالحالةاالثانيةافإناالختباراتاالمتوازيةاتكونامفرداتهاامنتقاةاعشوائيااامناالنطاقاالشاملاللمفردات,اوبذلكالا اا اااا ااا ااا اااااا ااا اااا اا ااااا ااااا اا ا ا اااااااااااااا اااا ا اااااا اا اااااا اا اااا ا ااا ااااااااااااااا اااا ا

ااااا اناالختباراتامتوازيةاعشوائياااإتتطلباتحققاأيامناالفروضاالسابقةاويقالاعندئذا ا ا اااا اا اااا اا اااا ا  اParallel Tests)ااا

Randomly)ا(.533,ا5000)عالم,اا
ا
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 المجموعة األولى: ثبات تقديرات درجات األفراد في نطاق سلوكي أو مجال دراسي معين.
اا(:Livingston) (1792معامل لفنجستون ) -1

النظريةاالكالسيكيةافياتقديراثباتاالختباراتامعياريةاالمرجعاوالتياتركزاامفهوماتعلىاهذااالمعاملاعتمداي
اااعلىامعرفةاانحرافادرجةاالفرداعنامتوسطاالعينة.اإلاأنهااتستخدماالدرجةاالفاصلةا)المحك(ابدلاامناالمتوسط.ا ا ا اااااا ا اا ااااا ا اااااااا اااااااا ااااااا اا اااااااا ااااااااااا ا ا اااا ا ااا ااااااا ااا اا ا اااااا اااا اا

ااناإذ اإيجاد امن ابدلا االمحددة االفاصلة االدرجة اعن اانحرافاتادرجاتااألفراد الفنجستون اااأوجد ااا ااا ا اا ا  ااا اااا اااا ااا ااااا ااا اااا ا ا ا ااا اا اا ا ااا اا ا اااا ا ااا ا ا اا ا اااا ااا اعناا حرافادرجاتهم
بمفهومامتوسطامجموعامربعاتاانحرافاتاالدرجاتاالمالحظةااVarianceاالمتوسط.اواستعاضاعنامفهوماالتباين

ا.وذلكابحساباقيمةاانحرافادرجاتاكلافرداعنادرجةاالقطع
ا(اهي:5والصيغةاالرياضيةالمعاملالفنجستوناالذيايرمزالهابالرمزا)ك

=اا5ك
−س)2

ع2(ح ح)+(س−
−س ) 2

)+(س−
ع 2( ح م 

ا

اعنادرجةاالقطعا)س(.االحقيقيةلدرجاتااترمزاإلىامتوسطامجموعامربعاتاانحرافاتا(اح)حا5عاا:إذ

اعنادرجةاالقطعا)س(.االمالحظةمجموعامربعاتاانحرافاتاالدرجاتاترمزاإلىامتوسطاا(م)حا5عااااا

ا.(520,االسابقالمرجعا)اس:ادرجةاالقطعدرجاتااألفرادافياالنطاقاالسلوكي/اترمزاإلىامتوسطا:ا-سااااا
لمرجع,اإذاأناتقديراويمكناتقديراقيمةامعاملالفنجستونابالعتماداعلىامؤشراتاالثباتالالختباراتامعياريةاا

ايعطىابالصورةااآلتية:اتهقيم

 =5ك
−ن س) (م×‘−ن س)

×
×‘+( م

  . ع
×
 . ع

 ‘××
ر

×‘ −ن س )2]√
+(م

×

−ن س ) 2 ].[ع2
×
 +(م

×

[ ع2

ا

ا ××اراحيث: اصورتياالختبار.:امعاملاالرتباطابيناالدرجاتاعلىاا

ا×:اانحرافادرجاتاالختباراعلىاالصورةا×عاااا

اا ا×اا:اانحرافادرجاتاالختباراعلىاالصورةاا ×اعاااا

ا×:امتوسطاالدرجاتاالكليةاعلىاالصورةا×ماااا

اا ×ا:امتوسطاالدرجاتاالكليةاعلىاالصورةاا ×اماااا

ان:اعددابنوداالختبارااا
5عاااااا

ا(.055,ا5002)عبابنة,اا×الصورةا:اتبايناالدرجاتاالكليةاعلىا×



                                                                                                                     الفصل الث الث                                                                                          اإلطار الن ظري

44 

إناالمعادلةاالسابقةاتتطلباوجوداصورتينامتكافئتينامناالختبار,اأمااإذااكانالدينااصورةاواحدةامناالختبار,ا
,افياتقديرامعاملاثباتالفنجستون,اوتصبحاالمعادلةا50ا-استخدامامعاملاكودراريتشاردسونايمكناعندئذفإنها

اعلىاالصورةااآلتية:

ع2 ×(ك ر 20)+(م−ن س)2=ا5ك
+( م−ن س)2

×
ع 2

ا

ا ابين االمعامل اهذا اقيم ا+0-وتنحصر االكالسيكيا0, االثبات امعامل امثل اوتختلف الفنجستونا, امعامل قيم
ايادةاطولاالختبارانظرااالنخفاضباختالفادرجةاالقطع,اوكذلكاتتأثرابطولاالختبار,احيثاتزداداقيمتهابزا ااا اا اا ا ا ااا اااا ا ااا ا ا خطأااااااا

ا(.573,ا5002)كروكراوألجينا,ااالتباين
ا:امعامل االعتمادية لبرينان وكين -2

ااااولذلكايطلقاأحياناااعلىاهذااا,ومبادئهاانظريةاإمكانيةاالتعميمالكرونباكامفهوماتويعتمدامعاملابريناناعلىا اا اا ااااا ا ااا اا ااا اااا
نامناتبايناالخطأاأحدهماايتعلقابتفسيراييوضحاكرونباكاأناهناكانوعاإذاالمعاملااسما"معاملاإمكانيةاالتعميم"

ااا امحكياةختباراتامعياريةاالمرجعاواآلخرايتعلقابتفسيراالبياناتاالمستمدةامناالختباراتاالبياناتاالمستمدةامناال اا
المرجع,اومعاملاالتعميماهنااهواالنسبةابيناتبايناالدرجةاالشاملةاوالتبايناالمتوقعاللدرجةاالمالحظة,اوأطلقاعليها

ا(.523ا-525,ا5000)عالم,اابرينانامعاملاالعتمادية
اا ايةاتختلفاباختالفادرجاتاالقطع,اواااالعتمادإناقيمامعاملا ااا ا ااااا ااا ااا ا اا اااا ااا براقيمةالهاصفراوأكالناأصغراقيمةالهاتساويااااا

االصحيح. االواحد ااتساوي ابيرك اوضح ا)Berk)وقد االقطع0235( ادرجة اكانت اإذا اأنه ادرجاتاعينةا( امتوسط =
الفن امعامل افإن اكيودراألفراد, المعامل امطابقاا ايصبح اجستون اا ااا ا اااااا ااااا  اا ا اا اا ا ا اا اا–ا ا)الصورة ا50ريتشاردسون احين( معاملااعلى

اماديةايصبحامطابقااالمعاملاكيودرالعت اا اااا ااااا اااااا ااا اا ا.(522)المرجعاالسابق,ا(ا50ريتشاردسونا)الصورةاا–ااااااا
هناكاتشابهاكبيرابينامعاملاالعتماديةاومعاملالفنجستون,الكناالمعاملاالثانيايعتمداعلىاالمفهوماالكالسيكيا

ااااا اراتاالمتوازيةاعشوائياااعلىامفهوماالختباااألوللالختباراتاالمتوازية,ابينماايعتمداالمعاملا ا ا اااا اا اااااا اا(.07,ا5000)عبدااهلل,اااا
درجة تمكنهم من نطاق سلوكي معين )التصنيف  وفقالمجموعة الثانية: ثبات تصنيف األفراد في مجموعات 

 لإلتقان(.
اأياأناالتصنيفايكوناثنائيااا ابتقديرااتساقاقراراتاالتصنيفاإلىامتقنيناوغيرامتقنين, االمجموعة اهذه ااااااا اتهتم ا ا ااا ا ااا اااا ا اا ا اا اا اااااا ا ااا ا ا اااااا ا ااا ا ااا اااا ا اا اا اا ا اا ااا ا اااااا ااا اا اااا ااا ا اااا
اكانا االموجبايحدثاإذا افالخطأ اوالسالبة, االتصنيفاالموجبة ابتقديراأخطاء اتهتم اكما افاصلة, اإلىادرجة اااستناداا ااا اااا ا اا اا ا اا اااا اا ا اااا اااااا ااا ا اااا اااا ا ااا اااا ااا ا اا ا اااااا ااااا اااا اااا ااا ااا اا ا ااا اااااا  ا

لدرجةاالفاصلةاأواااااا اوياااهاعلىاالختبارامساؤااالدرجةاالفاصلةاافياحينايكوناأدالمستوىاالحقيقياللفردايقلاعنا
يزيداعنهااوبذلكايصنفاعلىاأنهامتقن.اأمااالخطأاالسالبافيحدثاإذااكاناالمستوىاالحقيقياللفردايساوياأوايزيدا
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عناالدرجةاالفاصلةاإلاأنهايحصلافياالختباراعلىادرجةاأقلامناالدرجةاالفاصلةاوبذلكايصنفاعلاأنهاغيرا
اتكونادرجةاالتصنيفاغيرامشوبةابأيانوعامناالخطأ.اامتقن,اوينبغياأن

اوتنقسماالمعامالتاالتياتشتملاعليهااهذهاالمجموعةاإلىاقسميناهما:
امعامالتاثباتاالتصنيفالإلتقانامناتطبيقين.ا-0
امعامالتاثباتاالتصنيفالإلتقانامناتطبيقاواحد.ا-5

                                             أوال : معامالت ثبات التصنيف لإلتقان من تطبيقين.
ااإذ امتوازيتين اتطبيقاصورتين اأو امرتين انفسه االختبار اهذنفسهاالختبارليتطلباتطبيق اومن االمعامالتا, ه

ا(.50,ا5005معاملااتفاقاهامبلتوناومعاملاكارفراومعاملاكاباا)الجهني,ا
 (: Carver Indox( )1791معامل كارفر ) -1

اختبارينامتوازييناعلىامجموعةاأواانفسهااالختبارانفسهامرتيناعلىاالعينةتعتمداهذهاالطريقةاعلىاتطبيقا
مناالختبارين,انافياكلاواالذينايتماتصنيفهماعلىاأنهمامتقنواحدة,اويتماتقديراالثباتابمقارنةانسبةاعددااألفرادا

ا(,ا33-35,ا5005)الزيلعي,اناثابتينااالختباراايعدنامتماثلتيناأواقريبتينامنابعضهمااافإذااكانتاالنسبت
ااتصنيفااألفرادافيامرتياتطبيقااختبارينامتوازيينالذيايوضحا(ا2جدولا)وفقاملاكارفراويمكناإيجادامعا

 لحساب معامل كارفر( تصنيف األفراد 5جدول )
 االختبار )ب(

 متقن          غير متقن    
 

 متقن                            
ا

االختبارا)أ(اااااااااااااا
ا

 غير متقن                         
ا

أ+جويحسبامعاملاكارفراباستخداماالصيغةااآلتية:ا
ن

ا

االمتقنينابالفعلاالمتعلمينأ:امجموعةاا:إذ
اغيراالمتقنينابالفعلاالمتعلمين:امجموعةاجااااااا

ا.(30ا-32,ا5005)الثبيتي,اان=اأ+اب+اج+ادااااااا
لاتتغيرافيامرتياالتطبيق,اولكنهاقليلاالحساسيةاافقطاإناهذااالمعاملايعكسامااإذااكانتانسبةاعددااألفراد

ا(.527,ا5000لتساقاقراراتاتصنيفاكلافردافياالمرتينا)عالم,ا

اأاب

اداج



                                                                                                                     الفصل الث الث                                                                                          اإلطار الن ظري

44 

 Swaminathan ,Hambleton,and Algina()1794معامل كابا لسوافيناثان وهامبلتون وألجينا ) -2

Method:) 
اتطبيقاالختباراويعبراعنهابالصورةاالرياضية:فيامرتيااالمتعلميندرجةااتساقاتصنيفاتاايوضحهذااالمعاملااا

مج ب ك   ك−مج ب ك ب ككا=ا

1−مج ب ك ب ك

اا

اأن االمتقنينافياكاكمجاباا:إذ اغير ااألفراد انسبة االمتقنينافياصورتياالختبارا+ ااألفراد اإلىانسبة اترمز :

اصورتياالختبار.
االمتقنينافياصورتياالختباراكبااكمجابا انسبة االمتقنينا×ا: االمتقنينافيانسبة ااألولىاوغير فياالصورة

األولىاوغيراالمتقنينانسبةاغيراالمتقنينافياالصورةا×ااالصورةاالثانيةا+انسبةاغيراالمتقنينافياصورتياالختبار
ا(.32,ا5005فياالصورةاالثانيةا)الثبيتي,ا

والقيماالسالبةاتعنياعدمااتساقا,ا(0-تقتربامنا)ها(,اوأصغراقيمةال0إناأكبراقيمةالمعاملاكابااتساويا)+
االمعاملاتتأثراباختالفادرجةاالقطع,اوعدماتجانساالتصنيفاتامماايدلاعلىاقراراتاغيرامتسقة,ا ناقيمةاهذا ااواا ااا اااااا ااا ا ااااااا ااا ا اا اااا اااااا اااااااااا ااااااا اا 

ا االتصنيفية, االمجموعة افي ااألفراد اتعيين اوبطريقة االمختبرين, اومستوىاصعوبتها,اواعينة امفرداتاالختبار, بعدد
جانباقيمةامعاملانامعلوماتاتتعلقابهذهاالمتغيراتاإلىاأناتدواا((Millmanحاميلماناوعدداأفراداالعينة,الذلكااقترا

ا(.300,ا5000كاباالكيايسترشدابهاافياتفسيراهذهاالقيمةا)عالم,ا
                                                  ثانيا : معامالت ثبات التصنيف لإلتقان من تطبيق واحد.
ا.ومعاملاهاريسااكهاينااومعاملاسبكوفيلاكاباويكفيالحسابهابياناتامناتطبيقاواحدامثلامعاملا

 معامل كابا لهاينا: -1
افيااشتقاق اهاينا اذاستند ابيتا اإلىانموذج االمعامل الهذا ا)ايه االحدين اونوفيكاعام الورد ,ا(0203الذياوضعه

اااا اااااويستخدماهذااالنموذجاإذااكانامدىاالدرجاتاضيقاااكماا اا ااا ااااا اااا اااااااا اا اااااااا اااا اا االحالافياالختباراتامجاليةاالمرجع.اهياا
امنها:ويستنداهذااالمعاملاإلىاعدةافرووضا

اايقيساالختباراسمةاواحدةاأواكفايةاتتضمناأهدافااامحتواهاامتجانس.ا-أ ااا ااااا اا اا ااااا اا ااا اا اااااااااا ااااا اا اااا اا اااا ا ااا اااا
ااااا اااااا اأنايكوناانتقاءامفرداتاالختباراعشوائيااامناالنطاقاالشاملاللمفرداتاالمحدداتحديدااادقيقاا.ا-ب ااااا ااااا ااا اااااا ااا اااا اا ااااا ااااا اا ا ا اا اااا ا ااا ااا ااااااااااا ا اااا اا
ا.ااراشكلاتوزيعابيتابأناتتخذاالدرجاتاالحقيقيةالألفرادافياالختا-3
ااالختباراتاالمتوازيةاعشوائيااامناالنطاقاالسلوكياالشامل,افإنادرجاتهاتتخذاإذااطبقاعلىاالفرداعددامنا-5 اااااااا ااا ااااا ااا اااا اا اا اااا اا ااااا ااااا اا ا ا اااا اا اااااا اا اااا ا اا

ا,اوألاتؤثراإجابةا ااااأواصفرااا ااااصحيحاا ااااشكلاالتوزيعاذياالحدين,اوهذاايتطلباأناتكونادرجاتاكلامفردةاإمااواحد
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االمفرداتا اافيإحدى االصعوبة افي االمفرداتامتساوية اجميع اتكون اوأن االمفرداتااألخرى, ا)إجابة ااتقريباا اااا  المرجعااا
ناتقديراقيمةاهذااالمعاملاتتطلباقدراااكبيرااامناالعملياتااإلحصائيةاالتياربمااتبدوامعقدةالغيراواا.(305,االسابق اااا ااااااااااا اااااااا اا ااااااااا ا ا ااا ااااااااا اا اا اا اااا اااا اا اااا اااااااااا ااااااا اااااا ا 

االمختصين.
 (:Subkoviak Coefficient of Agreement) (1791معامل التوافق لسبكوفياك ) -2

امتقنةاواألخرىااقترحاسبكوفياكاطريقتهاالتياتعتمداعلىامدىااتساقا تصنيفااألفرادافيامجموعتيناإحداهما
غيرامتقنةاباستخدامانتائجاتطبيقاالختبارامرةاواحدةافقط,اوتتلخصاالطريقةافياتقديرااحتمالاتصنيفاكلافردا
يجادامتوسطهااوبذلكانحصلاعلىامعاملاخاصابالمجموعةاالتيا ااتصنيفاااصحيحاااوجمعاهذهاالمقاديراالحتماليةاواا ااااااا اا اااااا اا اا اااااا اا اا ا ا ااا اااا اااا ا ا اااااا ا اا  اااااااا ا ااا ااااااااااا اا ااا اا ا اا ا ااااا ا ا

االمعادلةااآلتية:ويحسبامعاملاالتفاقاوفقاا.(300,ا)المرجعاالسابقاالختبارايطبقاعليها

×ب=ا
مج ب
ن

ا

اب:امعاملاالتفاقالسبكوفياكاإذ
اقديريالكلافردامناأفراداالمجموعة/ان:اعدداأفراداالعينة:امعاملاالتفاقاالت×باااا

امناالعالقةاالرياضيةااآلتية:ا×ويحسباب

×)ا50ر=اكا×ب

ا اناا
م)ا(50ركاا-0(ا+ا)

ن
ا(

ا(50:امعاملاالتساقاالداخليا)معاملاكودراريتشاردسونا50كارا
:اعددافقراتاالختبارا)الثبيتي,ا×:ا ااادرجةاالطالبافياالختبارااااانا ااااااااا اااا ا ااا اا اااااا اا ا  اااااا اااا ا ااا ااا ااا اااااا ا(.35,ا5005ا

,اوأناتكوناجميعاا ااااأواصفرااا ااااصحيحاا ااااكوناتوزيعادرجاتاالمفرداتاإمااواحدويتطلباحساباهذااالمعاملاأناي
ا.(35,ا5005)الزيلعي,ااالصعوبةالمفرداتامتساويةافيا

 (:Harrisمعامل هاريس ) -3
فياالختبار,اومتغيراثنائياآخراااااااا االمتعلاميعتمداهذااالمعاملاعلىافكرةاالرتباطابينامتغيرامتصلايمثلادرجةا

ا(.35,ا5005الثبيتي,ا)قطعاناأواغيرامتمكنافياضوءادرجةاالكمإلىامتااااااا االمتعلاميمثلاتصنيفا
اويتماتقديرهابالصيغةااآلتية:ا(Mc)ويرمزالهابالرمزا

Mc= 
𝑆𝑆𝑏

𝑆𝑆𝑏+𝑆𝑆𝑤
ا 

ا:امعاملاثباتاهاريس.Mcإذا
SSb,SSwا.:اعبارةاعنامجموعاالمربعاتا)داخل,ابين(االمجموعات

ا(035,ا5007)مجيد,ااوتمتداقيمةامعاملاهاريسابيناالصفراوالواحد
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 Achievement Test االختبارات التحصيليةبناء : الثانيالمحور 
االمفهوماهوا اهذا االختباراتاالتحصيلية,اولعلاأبرزاالتوجهاتافياتحديد بحثاالكثيرامناالعلماءافيامفهوم
ااربطهابمفهوماالتعليماالدراسي,افقدااستخدمتااختباراتاالتحصيلالتحديدامااتعلمهاالفردابعداأناتلقىانوعااامعينااامنا ااا اااااا اا ااا ااااا اااااااا ااااااااااااااااا اااا اا ا ااااا اا اااا ااا ااا اا اااااااا ا اا اااااااااااااا ااااااا اا

ا(.20,ا5000التعليما)رضوان,ا
ااعرافاعبداالهادياالختبارا اااا ا ااا ااااااااا اا ا  اقياسامدىااستيعاباا التحصيليابأنه:ا"مجموعةامنافقراتاأواأسئلةاالهدفامنها
ا(.2002,51الطالباوقياساقدراتهاالمعرفيةا")

ااوقداعرافهاملحم:ا"بأنهاإجراءامنظمالتحديدامقدارامااتعلمهاالطالب" ااا ااااااااااااا ااااااااا ااااا اااااا ا ااااااااااا ا ااااا ا ا(.ا500ا,5002)ااااا
 وسيلة التحصيلي.افهياالمتعلمينتعداالختباراتاالتحصيليةامناأهماوسائلاتقويماالتحصيل,اوتحديدامستوىاوا

 والبحوث الدراساتأشارتااوقداالمتوخاة, األهداف نحو تقدمهم والتحققامن ,المتعلمين تحصيل لقياس الرئيسة المعلم

اأاجريت التي اا ا  أن منااا ابداا لذلكال ها.فياعدةنقاطاضعفا وجود إلى نالمعلموا يعدها التي التحصيلية الختبارات على ا 

االمعلم اوا22 ,5005 سل,اأبو(اواإلعداد التخطيط في كبرى أهمية يوليها امناالقواعدا(. ااتباعامجموعة يجباعليه
 منها كل ميزاتمعرفةاوا بأنواعها الختبارية والمهاراتااألساسيةاالالزمةالبناءاالختباراالتحصيلياوصياغةاالبنود

بناءااختباراصادقاوثابتالقياساالمعلوماتااعلىالمعلمااستخدامها.اوالتقيدابهذهاالقواعداوالمبادئايساعدا ومجالت
اياسها.والمهاراتاالتيايريداق

 الختبار التحصيلي:بناء االتخطيط ل -     أوال  
ايؤدياإلىا امما اانعدامهاكلياا. ااتعانياالختباراتاالتحصيليةاعامةاوالصفيةاخاصةامناضعفاالتخطيطاوربما ااا ا اا اا اااا ااااا ا اااااااا ااااا ا ا اا ا اااا ا اا ا ا اا اا اا ا اااا ااا ااااا ا ااااا ا اااا ا اا اااا ا اا ا اااا

اعلىابعضا اعلىاأاموضوعاتالمحتوىاالدراسياعلىاحسابااموضوعاتالتشديد ايؤدياإلىاالتشديد اكما خرى,
عدادابنوداتتطلباتذكراالحقائقاوالمعلوماتاالتياتماحفظهاامسبقاااواسترجاعها.الذلكالبداااااا ااالتعلامامستوياتا ااااالدنيا,اواا اا اااااااا ااا اا اا اااا ا ااااا اا ااااا ااااا ااا اااااا اا اااا اااا ااااا اا ااااا ااااااا اا  اااااااا

ايتضمناعدةاأموراوهي:اابصورةلختبارابناءاامناالعنايةابالتخطيطال
 تحديد الغرض من االختبار: -1

اببناءااخ ايجباأناقبلاالبدء اقياسه,تباراما ايراد اما ابدقة ااايحداد اااا ااا اا ااا ااااا اا ا االوصولاإليهامنااا اهواالغرضاالذيايراد وما
االختباراتاالتحصيليةاتلبياالعديدامنااألغراضامنها:اا انااحيثاأتطبيقاهذااالختبار؟ا

االحكماعلىاإتقانامعرفةاأوامهارةاأساسيةامعينة. -0
اتحصيلهمالألهدافاالتربوية.اوفقاالمتعلمينترتيباا-5
اتشخيصاصعوباتاالتعلم.ا-3
ا(.303,ا5005اتحديدافاعليةاالمنهاجا)مخائيل,تقويماالطريقةاالتعليمية,اواا-5
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اويمكنالالختباراالواحداأنايلبياأغراضااا اا  اا ا ااا ااااا اااا اا اااا اااا ا ااا فياوقتاواحد,اويجباأناتكونابنوداالختبارامحققةاللغرضااعدةاااا
اكاناالغرضامناالختباراهواالذيابنياالختبارامناأجله,اولبدامناتحديداهذهااألغراضابصورةامسبقة.افإذ ا

ا االتأكدامناإتقاناالطالبالمعارفاأوامهاراتاأساسية,افإناالمعلماسيهتمابإعدادابنوداسهلةانسبياا,اوتغطيامجالاا اا ااا ا ااا اااا اا اااااا ااا ااااااا اااااااا ااااااااا ااااااا اا ااا اا ااااا ااا ا اااااا ا ا اااا اااااا اااااااا
اوتلكا االمجال الهذا اواسعاا اتمثيالا اممثلة االبنود اهذه اوستكون ااألهداف, امن امحدداا اوعدداا ابدقة, اومحدداا ااضيقاا ااا ا ا اا اااا ااااا ااا  اا ا ا  ااااا اااااا اا ااااا ااا ا ا ا ااا ا ا اا ااا ا اا ا اا اااا  اا ااااا  ا اااااا اااا  اا ا اااا 

درجةاتحصيلهماأواتحقيقهمالتلكااألهداف,ااوفقاالمتعلمينرضامناالختباراهواترتيبااألهداف.اأمااإذااكاناالغ
امنا اكبيراا اوعدداا اواسعاا امجالا اوتغطي احيثاالصعوبة, امن امتوسط امستوى امن ابنود ابإعداد اسيهتم االمعلم اافإن اا اا  اااا ااااا  ا ااا  اا ا ا  اا اا ا ا ااا ا اااا اا ااا ا اا ا ا اا ا ا ا ااا ا ا اا اا ا اا اا ااا اااا ااا ااااا ا ااااااا ا اا

ذااكانا اااألهداف,اوستكوناهذهاالبنوداممثلةاتمثيالااضئيالاالهذااالمجالاوتلكااألهداف.اواا ااااا اا  ااا ااا ا ااا ااا اا اا ا ااااااااا ااا ا ا ااااااااااااا اااااااا اا ا ااا ا ااا ااا ا الغرضامناالختباراهواا
التيايعانيااتشخيصاصعوباتاالتعلمافإناالمعلماسيسعىاإلىاإعدادابنوداكثيرةاومائلةاللسهولةالتحديداالصعوبة

اهزمنمحتوىاالختباراونوعيةااألسئلةاوافتحديداالغرضامناالختبارالهاأهميةاكبيرةافهوايحدداابدقة.االمتعلممنهاا
ا(.302,ا5000أبوازينةاوعبابنة,ا(,ا)322,ا5000والفقي,وطريقةاالتصحيحا)منصوراوالتويجريا

ا:Content Analysisتحديد المحتوى وتحليله إلى عناصره األساسية ا-2
 مفهوم تحليل المحتوى 

اوالمحتوى اللغاية. اهام اأمر اتحليله اثم االختباراومن االمحتوىاالذياسيشمله اافياالواقعاإناتحديد المادةا"هو
,اأواالموضوعاالدراسي,اأواالنصاالذيامناخاللهايطمحاالمدرسوناإلىاتحقيقااألهدافاالتربويةاوالتعليميةاالدرسية
ا(.00,ا5005"ا)الحموز,المتعلمينلدىا

ااااااويعرافاعبداالهادياالمحتوىابأنها"مجموعةاالمعارفاالتياتشملاالمصطلحاتاوالقواعداوالقوانيناالتياتتضمنهاا اااا ااااا اااا اااا ااا اا اااا اا اا اا ا ااااا اا ااا ااااا ا ااااااااا اا ااااااااا ا اا ااااا ااااااااا اا ا  ااا
اخاللافترةا اتحقيقها االمراد الألهدافاالتعليمية اترجمة ايعد اأنه اكما اوتمتازابالتسلسلاالمنطقي, االمنهاج, اأو المادة

ا(.307,ا5000زمنيةامحددة"ا)عبداالهادي,ا
ا انقالاااتوقويعرفا تحليلاالمحتوىاالتعليميابأنها"أسلوبايؤدياعندااستخدامهامعااألهدافاالتعليمية,اعنااللحاماااا

ا.(55,ا0223)المتعلمالتحقيقاالهدفاالتعليمي"ااإلىاتحديداالمهماتاالفرعيةاالمطلوبةامن
اتحصيليااول اأيااختبار ابناء اقبل ابدا ا ااا ا اا ا اااا اا ا اا ااااا ا ااا امحتوىااا  اتحليل ابعملية االقيام االدرسيةمن ااالمادة فياضوءاذاتاالصلة

االخت احتىاتأتياأسئلة الذلكاالمحتوىاألهدافاالمتوقعاتحقيقها اوممثلةا اباراشاملةا ا اا اااا ا اااا اااااا  ا ااااا  ا ا االحق,اااا )عبيداتاوعدساوعبد
ا(.002,ا0223
 وفوائده: تحليل المحتوى الدراسي أهمية 
 ,ااا ايحققافهماأعمقالمحتوىاالمادةاشكالااومضموناا اا اا ا ا اا ااااااااا ا اا اااا اا ااااااا اا اويمكاناا  الكتاب يتضمنه لما وصفادقيق إعطاء من الباحث اااا 

 العلمية.ا والمفهومات الحقائق من المدرسي
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 واليوميةاالفصليةاالتعليميةاالخططاإعداد.  

 اشتقاقااألهدافاالتعليميةاالتعلمية . 

 (.52,ا5000)عسيالن,ااالمناسبةاالتعليميةا,اوالتقنياتالتعلميةاالتعليميةاالستراتيجياتااختيار 

 اوتحقيقاالشموليةاوالتوازنافياالختباراتاالتحصيلية,اوهذااالعلميةاالخطواتاوفقاالتحصيليةاالختباراتابناء,
ا(.0,اتادلايتماإلىامناخاللاجدولاالمواصفاتا)الحويان,ا

 ا,اوبالتاليوالتعديل للتصحيح األساسية المبادئ تقديم معاالمدرسياالكتابافياوالضعفاالقوةامواطناتشخيص
 .(273ا-277,ا5002)العدوي,ا المناهج تطويرالعملاعلىا

 ا :عناصر المحتوى الدراسي
 :اآلتيةيتكوناالمحتوىاالدراسيامناالعناصرا

 .(5,ا5005)مصطفى,اا:اوهياالعناويناالرئيسةاوالفرعيةاالواردةافياالوحدةاالدراسيةاأواالدرسالمفرداتا-0

اعدةاعناصربشكلاخاصاوتشملاهذهاالمعارفاأغراضاالمادةاالتعليميةااوهيامعارفاتفيدالمعارفاالمقررة:اا-5
 وهيا)التواريخ,ااألسماء,ااألحداث(.

االمفهومابأنها"مجموعةامنااألشياءاأواالرموزاأواالحوادثاالخاصةاالتياتمااتجميعهاامعاااعلىا:االمفاهيما-3 اايعرفا اا اااااااااا ا اااا اا اااااا اا اااا ااا ا اااا اااا اا اااا اااااا ا ااا ااااا اا اااااااااا اااااا ا  ا اا
ا(.50,ا5000أساسامناالخصائصاأواالصفاتاالمشتركةاوالتيايمكنااإلشارةاإليهاابرمزاأوااسمامعين"ا)اللحام,ا

وقدايدلاعلىامعنىامجردامثل:اصدق,اتعاون,اإنسان,اباب,اسمكة.ادلاالمفهوماعلىامعنىامحسوسامثل:اوقداي
 أخالق.

مثل:االمتر,اا"تغييراأواتبديلامناغيرمفهومااصطلحاالنساناعلىااستخدامها":االمصطلحاهواالمصطلحاتا-5
 الليتر,االكيلو,االمعلقات...الخ.

ا"عباالحقائقا:اتعرفاالحقائقا-2 ا اراتامثبتةاموضوعياااعناأشياءالهااوجوداحقيقياأواأحداثاوقعتافعالاابأنها اااا ااا اا ااا ااا ااا اااا ااا اا ااااااااا ااا ا اااا ا ا ا ااااااااا ا"اا
االتعميماتا03,ا5005ا)الطريحي, ااألفكار,اوتشتقامنها االخاماالتياتنموامنها (.اوالحقائقامهمةافهياتعداالمادة

ااااوبدونهاالايكوناالفكرادقيقااا)الحموز,ا اا ااااااا اااا اااااا ا اااا ااااا  (.70,ا5005ااا

تعبراا,اوهياجملاعلميةاصحيحة"توضحاالعالقةابينامفهوميناأواأكثرعبارةاتربطاأوا"هواالتعميما :التعميماتا-0
اااعناموقفاعاماوشمولي,اولاتكوناناتجاااعلميااامجزأاا)الحويان,ا ااا ا اا اااا ا ااااا اا اا ا ااااا ا ااااا ااا اا اا ا اااا اا اا ااا  (.2,اداتا

,اومنا"أشكالاأوارسومالاتدلاعلىاشيءافياحداذاتها,اولكنهااتكتسبامدلولتهاابالصطالح"وهيااالرموز:ا-7
ورموزا(.ا.A, B,C...مثلا)أ,اب,ات,االهجائيةا)رموزالغوية(الحروفا,االدراسيةاالممثلةالموادافيااألمثلةاعليهاا

 ,ا×,ا÷(.-مثلا)+,ااورموزارياضيةا(.H2O, H2SO4مثلا)اكيميائية
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,اأمااالتجاهافهوا"هااالحكماعلىاالمواقفاأواالسلوكئالمعاييراالتيايتمافياضوا":االقيماهياالقيماوالتجاهاتا-3
شخصيايحدداميولااإلنسانانحوااألشياءاأوااألشخاصاأواالمواقفافيؤثرافياسلوكهانحوهااويعملامفهومافرديا"

  ."علىاتوجيهاهذااالسلوكافياالمواقفاالمختلفة

 (.5(اأكبرامنا)0مثل:االكلاأكبرامناالجزء,اورقما)ا"تحتاجاإلىاإثباتلااألموراالتيا":اوهياالبديهياتا-2

نماانسلمابها.ا:اوهياأمورالايمكنالمسلماتا-00 ااااااااأناتعالجاواا ااااا اا  اا اااااا  ا

اأناتكوناصحيحةاأواتكوناخاطئة":اوهياالفرضياتا-00 االفرد,اوتحتاجاإلىاإثباتاإما ا"حلولامحتملةايصفها
 تعلمهم.تحسيناعمليةامثل:اإناتدريساالطالبابطريقةاالمجموعاتايسهمافياا(355,ا5000)عبداالهادي,ا

ابالتجربةا":اوهيالقوانينا-05 ااا اومثالاعلىاذلكاقانونابويلا)يتناسباحجماالغازاتناسباااا,"فرضياتاثبتاصحتها ااااا ااااااا ا اا ا ااااااا اا ااا ا ااااا اااا اا اا اااا
ااااااعكسيااامعاالضغطاالنازلاعليه(. ااا اااااا اا اااا ااا اا  اا

االنظرياتا-03 اما: امتكاملامناكل ابناء اوتعميماتأسبقابمعنىااالنظرية احقائقاومفاهيم اتتضمن: االنظرية ان
 رتقاءالداروين.نظريةاالاعليهاوهيامجموعةافرضياتاتؤدياإلىاتصميماالتجربة,اومثالاا(.07,ا5000)ربيع,ا

  االدراسي: ق تحليل المحتوىائطر 
اتعداانهناكاطريقتانالتحليلاالمحتوىا اااااااألكثراشيوعااافياالستخدام,امعاالعلمابأنالكلاموضوعادراسياطريقتهااااا ا ا اا ا اا اااا ا ا ااا اااا اااااااااا ااااااا اا ا ااا ااا اا اا اا ااا ا

اياتحليلامحتواهاتتناسبامعاطبيعته,اوهذهاالطرائقاهي:الخاصةاف
 : أو التصنيفية التجميعيةالطريقة أ. 

اعلىا افيااجمعتقوم االمتماثلة االدرسيةالعناصر ااالمادة اواحدة امجموعةافيامجموعة االمفاهيم, امجموعة مثل:
اا.(55,ا5003الرموز,امجموعةاالتعميمات......)نور,ا

 : طريقة التجزئةب. 

ا اتقسيم اعلى االدرسيةتقوم اموضوعاتارئيساالمادة اتجزئإلى اثم اة افرعيةة اموضوعات اإلى االموضوعات اهذه
وتحديدااألوزاناالنسبيةالكلامنها,اليتمكناالمعلمامناتحديداعدداالبنودالكلامجالارئيسياأوا. (5,ا5003)زمزمي,ا

افرعيااستناداااإلىاذلك اااا اااااا ااا ااا اا ا(.505,ا5000)ربيع,ااا
اتحديد األهداف السلوكية:ا-3

اتعريف الهدف السلوكي:ا
المرغوباوالمتوقعا"عباراتاتصاغاصياغةاسلوكيةاواضحةالتعبراعناالتغيرااالسلوكيةابأنها:تعرفااألهدافا

ا(.050,ا5002)كوافحة,ااأثناءاأوابعداعمليةاالتعلم"فياياسهاحدوثهافياسلوكاالمتعلم,اويمكنامالحظتهاوق
اويعرفاالهدفاالسلوكياأيضااا:"بأنهاجملةاأواعبارةاتصفاماايتوقعامناالطلبةاأنايفعلوهابعدامرورهمافي ااااااا اااااااا اااااا اااااا اااا ااا اا ااااااا ا اااا ااا اا اااااا اا اااااااا اااا اا اا اااا اااااا ا اااا
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اوتشتقااألهدافاالسلوا االتدريس, امن االنتهاء اأو ا)الهرشاوغزاوياويامين,االخبرة ااألهدافاالعامة امن اعادة كية
ا(.ا20ا-25,ا5003

لمصطلحامرادفانافالهدفاالسلوكياهواهدفاخاصاومالحظ,اوقابلاللقياساوالتقويم,اوثمةامصطلحاناآخرانا
ا(.ا002,ا5003)الحيلة,اليميةاالخاصةاواألهدافااألدائيةاهماااألهدافاالتعاةالسلوكيااألهداف

االتياتقيساالسلوكا اهياالفقرة االجيدة االختبار اولذلكافإنافقرة االختبارامنااألهدافاالسلوكية, وتشتقافقرة
ا(.23,ا5003الموصوفافياالهدفا)الهرشاوغزاوياويامين,ا

 :اأهمية األهداف السلوكية وفوائدها
فهياتساعدهاعلىايادةافاعليتها:اتعملااألهدافاالسلوكيةاكدليلاللمعلماومرشدالهافياعمليةاالتخطيطاللدرساوزاا-0

اوطرا االتعلم امادة اوالتعليماائاختيار االتعلم العملية االالزمة اوالنشاطات الذلك االالزمة اوالوسائل جراءاته, اواا االتعلم اااااااااق ا ااااااا ااااااا ااا ا ااا ا اا اا اااا ا ا اااا ااا ا ااا ا ااا ا ااا ا ااااااا ا اا  ا ااااااا ا
ا(.553,ا5000,اوآخرونالصفيا)قطاميا

ااأدائهأنجزهاالتلميذاوالحكماعلىا:افدوناأهدافاواضحةاومحددةايصعباتقويمامااالمتعلمتقويماأداءاا-5
:اإناالتعبيراعنااألهدافابلغةانواتجاالتعلمايدفعاالمتعلماإلىاتوجيهاانتباههاوجهودهانحوها,االتالميذتوجيهاتعلماا-3

اافهياتبعدهاعناالعشوائيةافياالعمل,اوتسمحالهابالدراسةابشكلاأكثراتنظيماااوفاعلية,اوبالتالياتعملاعلىاتحسينا اا ا ااا اا اا ااااا ااااااا اااااا ااا اااا ا اااا ااااا اا اااا اا ااااااااا اا اا ااا اااااا ااااااا ا ااااا ا اااااااا اا
ا(.503,ا5005سيا)دروزه,اتحصيلهاالدرا

ااألهدافاالسلوكيةاالمحددةاتحدداعمليةاالتقويماونوعها.ا-5
ا(.73,ا5000)توقاوقطامياوعدس,ااعلىاوضعاأسئلةامناسبةالالختباراتتساعدااألهدافاالسلوكيةاالمعلما-2
 :سلبيات األهداف السلوكية 
اتحليلاالسلوكاإلىاأجزائهالايوصلاإلىافهماالسلوكاالكلي.ا-0
اا.تتجاهلاانفعالتاالمعلماوالمتعلمامحكومينابهذااالسلوكامماايجعلاعمليةاالتعلماآليةيكوناالمعلماوالمتعلماا-5
اتتجاهلاالفروقاالفرديةاوالتياعلىاأساسهاايتحدداأسلوباالتدريس.ا-3
االمعلمامحكومابنوعامنااألهدافاالتيايسهلاتقويمهاامتجاهالاااألهدافااألخرىامثلااإلا-5 ااا اااا ا ا ا ااا ااا ا ا اا ا اا اااااااا اااا اا ااا ااااا ااا ا ااا اااا ااااا اا ا.دراكاأواالتفكيراااااااا
ااستخداماهذهااألهدافاعلىاالنتائجاالفوريةاوالمباشرةاللتعليماوذلكاعلىاحساباالنتائجابعيدةاالمدى.يؤكداا-2
ااانتائجاالتعلمافياعباراتامحددةاغيراغامضةاتتطلباجهداااووقتاااكبيرين,الاتبررهمااالفوائداالمرجوةاإناصياغةاا-0 اا اااااااا ااااااااا اااا ااا اا ااااا اااا اااا ا اا اا ااااا ااا اا اا ااااا ااا اا ااا اا اااااااااا اااا

امنااألهدافاالسلوكية.
اعلىاحساباالمتعلمضوعاالجتماعياألنهااتعملاعلىابرمجةاتنطويااألهدافاالسلوكيةاعلىاخطراالخا-7

اا(.30,ا5000ابتكارهاوتلقائيتها)عبداالهادي,ا
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 :عناصر الهدف السلوكي 
إلىاالحاجةاإلىاتعليماالمربيناكيفيةاكتابةااألهداف,افيابدايةاالستيناتاا(Robert Majer)روبرتاميجراأشارا

ااألهدافاالتياتشملاوصفاسلوكاالمتعلم,ااإذ اكتابة اكيفية االمبرمج", ا"تحضيرااألهدافاللتعليم شرحافياكتابه
ا(.35,ا5003وكا)سليماناوسلوم,اا,اوالمعاييراالتيايحاكماإليهااالسلمناخاللهاوالشروطاالتيايؤدياالسلوكا

اسيةاهي:شتملاعلىاثالثةاعناصراأساتاميجراأناالهدفاالسلوكيايجباأناييرىاروبرا
أواالناتجاالتعليمياالمتوقعاوالمرغوباتحقيقهالدىاالمتعلمانتيجةامرورهاTerminal Behavior: السلوكاالنهائيا-0

بخبرةاتعليمية,اويشيراإلىاالسلوكاالذيايظهرهاالمتعلماليدلاعلىاالخبرةاالتيااكتسبها,اوهواسلوكاقابلاللمالحظةا
ا(.20,ا5005والقياسا)أبواحويجاومغلي,ا

:االتيايتمامناخاللهااقياماالمتعلمابالسلوكاالمطلوب.اوقداتكوناعمليةاتحديداConditionsالشروطاأواالظروفاا-5
ايتخذاالهدفاالسلوكياشكالااأوضحا الذا االتفسيراتاوتنوعها, اأواتعدد ااالسلوكاالنهائياغيراكافيةالمنعاسوءاالفهم ا ا اا ا  اا ا ا اا اا ااا ا ااااااا ااا اااا ااااا ااا ا ا اا اا ااااا ااااا ا اا اااااا اا ا ا ا اااااااااا ا اا اا ااااااا ا ا اا اا

ايقوماالمعلمابوضعابعضاالشروطاالتياتحدداظروفااألدا ء,اكالسماحاأواعدماالسماحاباستخداماالخرائطاعندما
ا(.035-030,ا5002أوااآللتاالحاسبةاأواالكتباالمدرسيةا)كوافحة,ااوالمعجمات

اأواالمحكاأواالحدااألدنىالمستوىااألداءاالمقبول:اCriterionالمعيارا-3
لمستهدف.اوقدايأتيافياشكلاأثناءاممارستهاللسلوكاافياويشيراإلىاالمستوىاالذياينبغياأنايرتفعاإليهاالمتعلما

خطأاأواكمااورداامناغيرأوافيادقيقتين(,اأوايأتيافياشكلاوصفيامثلا)ا,%20كميامثلا)أربعةامناخمسة,اأوا
ا(.550,ا5003فياالكتاباأوابأسلوبهاالخاص(ا)سليماناوسلوم,ا

ايجباأنايكوناقابالااللمالحظةاوالقياس.اوالشروطاتصفاإذفالسلوكايصفامااسيفعلهاالمتعلما ا ااا اا ا ااا ااا اااااا ااا ا ا ا اااا ااااا ا اااا ااا ا كيفاأوامتىااا
ا(.553سيقوماالمتعلمابالسلوك.اوالمعاييراتصفامستوىابراعةاوتفوقاالسلوكا)المرجعاالسابق,ا

 :صياغة الهدف السلوكي 
اتجرياعمليةاصياغةاالهدفاالسلوكيابصوراعدةامناأبرزهااالصوراالثالثااآلتية:

اوالسلوكاالمتعلمالصورةاالمبسطة:اوتتضمناعنصريناهما:اا-0
اوالسلوكاوالمعيار.االمتعلمالصورةاالوسطية:اوتتضمناثالثةاعناصراهي:اا-5
اوالسلوكاوالمعياراوالشروط.االمتعلمالصورةاالمركبة:اوتتضمناأربعةاعناصراهي:اا-3

ايصاغاالهدفاالسلوكياوفقاالخطواتااآلتية:
ا

ا
ا(.057,ا5002)العزاوي,ا
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األهداف السلوكية:مجاالت تصنيف أدوات القياس وفق ا 
ا:اوتضمأدوات المجال المعرفي -1

الموضوعية,افقداتكوناأسئلةاالمجالاالمعرفيامقاليةاذاتاوااليةختباراتاالمقاالاوتضمااالختبارات التحريرية: -
أواقداتكوناموضوعيةاتتطلبامناالمتعلماتحديدافيمااا,استجابةامنشأة,اتتطلباإجاباتاقصيرةاأواإجاباتامفتوحة

اك عدةابدائلاخاطئة,اأواقداقداتتطلبااختياراإجابةاصحيحةامنابينااخاطئة,اأوانتاالمعلومةاصحيحةاأواإذا
ا(.555,ا5003مطابقةابيناعنصريناكلامنهماافياقائمةا)الطويسي,االمزاوجةاأواتتطلباال

عبارةاعناعددامنااألسئلةاالشفويةاالتياتطرحاعلىاالمفحوصاويتعيناعليهاأنايجيباااالختبارات الشفوية: -
االلقاءااعنها اطابع االختباري االموقف ايعطي االفاحصاوالمفحوصامما ابين االمباشر االتصال اوتتطلب ااااااااشفوياا, ا ااا ا ا ا اااا ا اا ا اا اااا ا ا ااا اااا ا ا ا ااااا ا ا ا ااااا ا ااا ا ا اااااا ا اا اا اا ا اا ااا ا ااا ا اا

االشخصيا) ا5005مخائيل, االختباراتامهمةاوضروريةافيابعضاالمواقفاالتعليمية,اومكملةا303, اهذه اوتعد ,)
كاألساليباوالطرائقاالتيايتبعهااالألنواعااألخرىامناالختبارات,اوتساعداالمعلماعلىاتفهمابعضاالجوانبااللفظية
ا اوسلوم, ا)سليمان اغيرها امن اأكثر االمطروحة اللمشكلة امواجهته ا5003المفحوصافي اأنسبا530, امن اوتعد ,)

اعلىاالتعبيراعنااإلجابةا االتالميذ اقدرة العدم القياساالتحصيل, االدنيا افياالمراحلااألساسية األدواتاالمستخدمة
لمكتوبةاتتطلباأنايكوناالمستجيبافيامستوىامعينامناالقدرةاالقرائية,احتىايفهما,افالختباراتاابالطريقةاالكتابية

ا(.022,ا5005التعليماتاواألسئلةاواإلجاباتاالخاصةابهاا)منصوراواألحمداوالشماس,ا
 أدوات المجال الوجداني: -2

االمجالاأكثراصعوبةامناالمجالينا اتجاهاتااألفراداألنهايركزاعلىااالمعرفياوالمهارييعداقياساأهدافاهذا
اومشاعرهماوقيمهماومعتقداتهماويستخدمالقياساأهدافاهذااالمجالااألدواتااآلتية:

اايعدااالستبانة أو االستبيان:- اأدواتالستبيان ااالمستخدمةالبحثاالعلميااأكثر امن جلاأعلىانطاقاواسع
ا االناس ابأحوال اتتعلق امعلومات اعلى اأالحصول اميولهم اأو اوتأتي ااتجاهاتهم, اكأداو االستبيان لجمعااةأهمية

ا.قورنابالمقابلةاوالمالحظةاذااماإنهااقتصاديافياالجهداوالوقتاأالمعلوماتامنا
امناالفقراتف اتحتوياعلىامجموعة اوالتياتدوراحولااالستبيانايتألفامنااستمارة امسبقاا, االمعدة ااألسئلة ااأو ا ا ا اا ااا ا اااا ا اااا ا اا ااااااا اااا ا اا ا ا

اااا ابناءاااحدأواتدخلامناأمساعدةاامناغيرسهابنفاعنهايقوماكلامشاركاباإلجابةاا,موضوعاتموضوعاواحداأواعدةا
اااا ااعلىاتعليماتامعدةامسبقاا,ا اااااااا اااااااا اويسمىا(.07,ا5000الجرجاوي,التقريراالذاتياللفردا)هوامناالوسائلاالتياتعتمداعلىاافاا

ااااأيضااا)استقصاءاأوااستفتاءاأوااستطالعاآراء(ا)الفرا,ااالستبيان ااااااااا ااا ا ا اا ااا اااااااا ااا ااااا ااا اا ااا ا(.2,ا5002اا
يسجلاالمتعلمافيهااإجاباتهاباختيارااإذوهواأسلوبامعدلامناصيغةاالستبانة,ا مقاييس تقدير االتجاهات: -

اإلىاحدا-لا-أوا)نعمل(اا-الدرجةاالمناسبةامناالمقياساالذيايتكونامنادرجتيناأواأكثرامثل:ا)نعم
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ااااا اأحياناااا-ااااا اغالباااا-اااااا ا)دائماااما(اأوا اا انادراااا-ا اااامطلقاا(ا)سليماناوسلوم,اا-ااا اا ا اا ااااا اااا ااا  (.532,ا5003ا
ا المالحظة: - امشال"هي اأو السلوك االدقيقة اوالمراقبة ااهدة ا)قنديلجي, امعينة" ا5007ظاهرة اوتسجيلا025, .)

ابأول, ااالمالحظاتاأولا ا ااا اا  اا ا اا ا ا اطرااإذاااا اعلىاسلوكاالمتعلميناوفعالية افياالحكم االمالحظة قاوأساليباالتدريساائتستخدم
ااوالتعرافاعلىاالمناخاداخلاالفصلاالدراسياوخارجهاإلىاآخرهامناالعواملاالتياتؤثرافيا ااا اا ااا ااااا ااا ااااا اااا ا ااا اااااا ااا اا ا اا ااااا ا ااااا ا اااا ااااااا اا اا ا  افعاليةاالعمليةاالتعليميةااااا

.اويتركزاالهدفاالرئيسياللمالحظةاسواءابشكلهااالطبيعياالعفوياأمابشكلهااالعلمياالمضبوطا(30,ا5000شعلة,ا)
فياتكوينامعرفةاعناالسمةاأواالظاهرةاالتياتوضعاموضعاالمالحظة,اوالكشفاعناجوانباغامضةافيهاابدرجةا

 (.373,ا5005مخائيل,اماا)
فاعلالفظيابينافردينافياموقفاالمواجهة"اوفيهاايحاولاأحدهمااأنايستثيرابعضاالمعلوماتاأوا"تاالمقابلة: -

ا(.000,ا5000خبراتهاوآرائهاومعتقداتها)شفيق,ااعنالتعبيراتالدىااآلخرا
امناالمفحوص,ااهيااستبياناشفويوا االباحثابجمعامعلوماتابطريقةاشفويةامباشرة افيهيقومامناخاللها اايتم

ااالمقابالاالتبادلااللفظيابينا وبينافرداأواعدةاأفراداللحصولاعلىامعلوماتاترتبطابآراءاأوااتجاهاتاأوامشاعراأوااااااا 
هواالذيايكتبااإلجابةاعلىافياالستبيانا.اوالفرقابيناالمقابلةاوالستبيانايكمنافياأناالمفحوصادوافعاأواسلوك

ا(.ا005,ا5000فياالمقابلةا)علياناوغنيم,ااألسئلة,ابينماايكتباالباحثابنفسهاإجاباتاالمفحوصا
 اختبارات المجال المهاري )النفس حركي أو الحس حركي(: -3

بإتقاناممارستهاااوبوسعهمراتاالدراسيةاوهياالمهاراتاالتياتعلمهااالمتعلمونامناخاللادراستهمالمجموعاالمقرا
ا(.55,اداتيشين,ا)البرااواستخدامهاافياحلاالمواقفاوالمشكالتافياحياةاالطالبااليومية

ويستنداتقويمالكلاجزيئةامنها,ااالمتعلمويعتمدافياقياساالمهارةاوتقويمهااعلىاتحليلهااوتوصيفهااوتسجيلاأداءا
لكلامهارةافرعيةامنهااوالتزامهابالتسلسلااالمتعلمأداءاالمهارةا,اوالتأكدامنامدىاإتقاناالمعلمامالحظةااإلىالمهارةا

االمنطقياللخطواتاوتنفيذها.
اويعتمدافياتقويماالجانباالمهارياعلىاأدواتاومقاييسامتعددة,اومناهذهااألدوات:

وتستخدمافياقياساإجراءاتامتتابعةاعلىاأساساقياماالمتعلمابأداءاالمطلوباأوا (:Checklistقوائم المراجعة ) -
 (.533,ا5003قيامهابها)نعماأوال(,اولاتسمحابتقديرانوعيةااألداءا)سليماناوسلوم,ااالعجزاعن

تستخدمالقياساالسلوكاالمهارياالذيايمكنامالحظته,اوفيهاايعطياالمتعلما (:Rating Scalesمقاييس األداء ) -
 (.3(اجيدا)5(امقبولا)0قيمةامعينةالكلاعنصرامنااألداء.امثل:اضعيفا)

سلماالرتباأوامقياساالتقديراالمتدرجاهو:امجموعةامناالجملاتصفاسمةاما,ا :ساللم الرتب وقوائم الرصد -
اعلىاثالثيا اإما االتقدير اويتدرجاسلم الدىاالمتعلم, االسمة اهذه اعنامدىاتوافر اانطباعه االمالحظابتسجيل ويقوم
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انادراا,اأحيانااا ااااا االمستوىاأوارباعياأواخماسي,اوفقااالطبيعةاالسمةاأوارغبةاالمقدر,امثال:اغالباا, اا ااا ااااا ااااا ااا اااااا اااااااااا اا ااااا اااااااا اا اااا  ااا ا ااا اا ااا ا ااا اا ااا ا اا ,اوقداتحولاهذهاااا
 (.30,ا5000عفانة,ا(,ا)000,ا5003التدريجاتاإلىاأرقاما)سمارةاوالعديلي,ا

فإنهااتتألفامناعددامناالبنوداأواالفقراتاالخاضعةالترتيبامعين,اوالموجهةالتقويماعددامناأما قائمة الرصد: 
تعكسااضعاعالماتاأواإشاراتالصفاتاأوااألفعالاالتياينطوياعليهاامتغيراما.اولاتتطلباقائمةاالرصداسوىاوا

اااااااأحكامااابسيطةامنانوعا"نعم ااا اااا اا ااااا اا غيراموجود",اوهياأداةالتأكيداوجوداالصفةاأواعدماوجودها,اأواا-ل"اأوا"موجودا-ا
احدوثهبيانا اأواعدم احدوثاالفعلاموضعاالهتمام االرصد اقائمة اتتيح اول ا. العدمامعرفة ايالحظه اما مدىاجودة

(.اوتشبهاقائمةاالرصداسلما372ا-373,ا5005مخائيل,اهذهاالجودةا)ااحتوائهااعلىادرجاتاأوامستوياتاتعبراعن
الرتبافياأنهااتتألفامناعددامناالبنوداولكنهااتختلفاعنهاافياتدرجاالصفاتاأوااألفعالاالتياتتناولها,اوبالتاليا

 تدرجااألحكاماوالتقديراتاالتياتتيحها.اا
  :شروط صياغة األهداف السلوكية 

امناتوا امناالشروطااألساسيةاوالمواصفاتاالمعينةالصافرامجموعةالبد االجيدة ااألهدافاالسلوكية وذلكاياغة
االتعليماوالتقويم,اومناهذهاالشروط:اةافعالةافياعمليتيلتؤدياهذهااألهدافادورهاابصورا

اإلىاصيغةاا- اوالتجريد االعمومية اوتنتقلامناصيغة اوالمرحليةاوتشتقامنها, االعامة أناترتبطاباألهدافاالتربوية
ا(.555,ا5003التحديداوالتشخيصا)سليماناوسلوم,ا

ا(.53,ا5002,وآخرونالعتوماأناتكونااألهدافاواقعيةاوقابلةاللتحققا)ا-
ا(.555,ا5007دانية(امعاالتوازنابينهاا)كوافحة,اأناتمثلاجميعانواتجاالتعلما)معرفية,امهارية,اوجا-
االحتفاظ,اإضافةاإلىامبدأاا- اومبدأ االدافعية, اومبدأ االستعداد, أناتراعياأسساالتعلماومبادئهاالهامةامثلامبدأ

اانتقالاأثراالتعلم.افاألهدافاالتياتركزاعلىاالمعارفااللفظيةاالمجردةاوتهملاتطبيقاتهااالواسعة,الايدوماالحتفاظ
ا اطويالا ابها ا  اا ا ا افياالمدرسةامنانظرياتااالمتعلمالدىااا اتعلمه الاتمكنهامناتطبيقاما اكما اللتعلم, ولاتستثيرادافعيته

ا(.033,ا5005مخائيل,اومبادئاواتجاهاتاعلىاماايعرضالهافياالحياةامنامشكالت)
اا- انتيجة ابه اوالذيايصبحاقادراااعلىاالقيام اأواسلوكه, االمتعلم االهدفاأداء اأناتصفاعبارة اا اااا ااا ااااااا ا اا ا اا  اااا ا اا اا ا اااا ا اااا اا ا ا اا اااااااا ااااا ا ااااا اا ااا ا ا ا اا ا اولاا لحدوثاالتعلم,

اتصفانشاطاالمعلماأواأفعاله.
اااأناتصفاعبارةاالهدفاسلوكاااقابالااللمالحظةاوالقياسا)حمدان,اا- اااا ااا اااااا ااا ا ا ا اااا ااا اااا اا اا ااااااا ااا اا ا ااا ا(.03,ا5002ا
أنايظهرهاعندماايتعاملااالمتعلمبيايفترضاذأناتبدأاعبارةاالهدفابفعلامضارعامبنياللمعلومايصفاالسلوكاالا-

امعاالمحتوى.



                                                                                                                     الفصل الث الث                                                                                          اإلطار الن ظري

44 

اااأناتكونااألهدافابسيطةا)غيرامركبة(,اأياأناكلاعبارةاللهدفاتتعلقابعمليةاواحدةاأواسلوكاااواحدااافقط,اا- ااا ااا اا ااا ا اا اا ااااا اا ااااااااا اااااا ااااااا ااا اا ااا ااا اااااااا ااا اا اااا اا ااا ااا ا ااا ا اااا ا
ا(.055,ا5003وليساسلوكيناأوافعلين,اوذلكالتجنباالخلطاوالفوضىا)الحيلة,ا

وميةايجباألاتكونااألهدافاعلىادرجةاكبيرةامناالعمفأنايعبراعناالهدفابمستوىامناسبامناالعمومية,اا-
ااا اتفقدامعناها,اكماايجباألاتكوناضيقةاومحددةاجداا.ابصورة ااااا اا ااااا اا ا اااا ااا ا ااااااااا اااااااااا

اااا ااأنايكوناواضحاااومحدداا,اا- اا اا ا ا اا اا ا اااا ا.لختالفابتفسيرهيؤدياإلىااالابصورةا
ا.(02,ا5002التحصيليةا)عثمان,اهيتناسبامعاقدراتابما,االمتعلمأنايحدداالهدفاعلىاأساسامستوىاا-
ااااأنايكونامناسبااالمرحلةانمواالمتعلماومستمدا- اا ااااااااا ا ااااااا ااا ااا  اااا ا ا ااا ا وقدراتهاوميوله,اهاعلىاارتباطاوثيقابحاجاتمنامطالبانموه,اوااا ااااا

ا(.55,ا5002البدري,االدافعيةالتحقيقاالهدفاواكتساباالسلوكاأواالمهارةا)فذلكاسيوجدالديها
اااااأنايكونامكتوبااابلغةاسليمة,اوخاليااامنااألخطاءاالنحوية,اا- ا ااااااا ا ا ااا اااااا اا ااااااا ااا اااااا ااااا ا اااا ااااااكلمااكاناالهدفاواضحاااأدىاإلىاسهولةاتحقيقه.فا ااااا اا اا اااا اا ااا ا اا اا اااااا اااااااا
ااوليسامناخارجه.ا,المتعلمهدفاالسلوكيامناالمحتوىاالتعليمياالذيادرسهاأنايكوناالا-
ا(.050ا–ا050,ا5003)الحيلة,اا(لفعلاالمضارعاالشروطاوالمعيارلعناصراكافةا)اأنايستوفياالهدفااا-
اللتا- االمخصصة االزمنية االفترة االمعلم ايراعي اأن االوسائل اويراعي ااألهدافاالتعليمية, اتحديد اعند التعليميةاعلم

اواإلمكاناتاالمتاحة.
تكوناقابلةاللتحققافياموقفاالتعلمااعلىاأنأنايشتركافياتحديدااألهدافاكلامنالهاعالقةابالعمليةاالتربويةاا-

ا(.555,ا5000,اوآخرون)قطاميا
عاداتاا- ااألاتتداخلاهذهااألهدافافيماابينهاافيكوناهناكاتكراراواا اااا اا  اا اا اااا ااا اا ا اااااااااااااااا ااا ا ااااا اا ا اااااا لياس,اواا"ا)بشارةا ااااا ا(.35,ا5005ا ااا
 :مصادر اشتقاق األهداف التربوية 

ااتستنبطااألهدافاالتربويةامنامصادرامتعددةاوكلهااذاتاصلةااوثيقةابالعمليةاالتربوية,اوأهماهذهاالمصادر: ااا ااااااا ااا اا ااااا اا اااااااااااااااااا ااا ا اا اااااااا ااااااااا ااا ااا ااااا اا ااااا ااا ا ااا اااا اا
اوحاجاتهاا0 ااألهدافاالتربويةاوذلكامناحيثاخصائصانموه اهواالمصدرااألولاالذياتشتقامنه االمتعلم: ـ

معاالعلمانمواالمتعلماهدافاالتربويةامنامراعاةاخصائصافالابداعنداتحديدااألواهتماماتهاوميولهاوتعلمهاوقدراته.ا
امستمرة االفروقابيناالمتعلميناا,أناالنمواعملية امنامراعاة الابد افرديةاوهذاااعلىااعتباركما أناالنمواعملية

ا اابصورةيستدعياالتنويعافيااألهدافاالتعليمية ااجميعهماالمتعلمينتالئم ا5007)علي, امناكما(.27, اأنهالابد ا
ا انالمتعلموامراعاةاجوانباالنمواالعقليةاوالجسميةاوالعاطفية.اوبالتاليايجبامراعاةاالمرحلةاالعمريةاالتيايمرابها

ا االعمرية االمراحل اهذه اتتناسبامع ااألهدافاالتي امتطلباتاوحاجاتاأساسيةااإذواشتقاق اعمرية امرحلة الكل ااااأنا اا اا ا اا ااا ا ا اااا ااا ااا اا ا اااا اا ا ااا ا  ا
ااا اعلاالمتعلمابماالهامناحاجاتاوقدراتاوميولاواهتماماتامصدراااقويااامختلفةاعناالمرحلةااألخرى,ااألمراالذيايج اا اا اا ااا اااااا اا اا ا ااا اا اا ااا اا اا اا اا اااااااااااااااااا ا

ا(.35ا–ا30,ا5000منامصادرااشتقاقااألهدافاالتربويةا)سعادة,ا
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االمجتمعامناحيثاطبيعةامشكالتهاوحاجاته:5 يتكوناالمجتمعامنامجموعةامنااألسراوالمؤسساتاالمختلفةااـ
االتربوية اوغير االتربوية ابمااا,ومنها ااألهدافاالتربوية انقل امهمة اإليها االتيايوكل ااألساسية االخلية اهي والمدرسة

اإلىاأبنائه اتربويةاومناهجادراسية ادينيةاوثقافةامختلفةاوتراثاوسياساتا اااااااتتضمنهامناقيماوعاداتاوتقاليداوعقائد ا ااا ااا اا اا ا ا اااا اااا اا اا ا  اا ااا ا ا ا اا اا اااااا اا اااااا ااااااا اااااا ا ااااااا ا ا ااااا ا اااا ا اا اااا اااا
تاواألزماتاالتيايعانيامنهااالذيناينتموناإلىاهذهاالمؤسسة.اكمااأنهالابداأناتتضمنااألهدافاالتربويةاالمشكال

أنالكلامجتمعاتطلعاتهاوآمالهاالتياتستخدمهاااألهدافاالتربويةاوبذلكافالمجتمعابماايتضمنامنااعلىالمجتمعا
أنظمةاومؤسساتاتربويةاوغيراتربويةاوماايعانيهامنامشكالتاوماايتطلعاإلىاتحقيقهامناآمالاوطموحاتايشكلا

ااامصدراااأساسيااامنامصاد ااا ااا اا اا اا اا اا ا(.002,ا5000)سعد,اهدافاالتربوية.ارااشتقاقااألا
ا3 االدرسيةـ اومكوناتها:االمادة اوتتابعها اواختيارها االدرسيةتشكلاامناحيثامجالتها اأساسيااامنااالمادة اامصدراا اا ااا  اا اا اا  اا ا

ااا ااوانطالقاااما,مصادرااشتقاقااألهدافاالتربوية ا والتطوراتاالهائلةافياالمجتمعاتالماناالتغيراتاالمتسارعةاللمعلوماتاااا
كلاهذهاالتغيراتاوالتطوراتاممااجعلاتقسيماالمواداالدراسيةاإلىااالمادةاالدرسيةمناالوقتالتشملامتسعايعداهناكا

اااا ااااااانوعيناهمااموادااختياريةاومواداإجبارية,اضرورةالابداامنها,ا ااااا ا ااااا ااا ااااا اا اااا اااا ااااا ااااا اا ااا يتماتدريساالموادااإلجباريةافياالمدارسابينمااتتركااإذا
اا اأناالمواداالدراسيةا"تعدامصدراااأياواهتماماتهم,االهمتتالءمامعاميوافيادراسةامواداأخرىااللمتعلمينحريةاالختيارا اا اااااااااا اا ااااااا ااااا ا

اااااااااااامهمااامنامصادرااشتقاقااألهدافاالتربويةاوالتعليمية,ا اااا اا ااااا ااا ا ااا اااا ااا ااا ااا منااوالمتعلمينمخططياالمناهجاوالمعلمينامناناحية,ااتفيداااا اا
ا(.37,ا5000ناحيةاثانية"ا)سعادة,ا

نااألهدافاالسلوكيةاهياجزءامنااألهدافاالتربويةاالعامةاوتشتقامنها,اوااا اا اواا اااااااا اا اا ااااااااااا اا ااااا ااا ا ااا اااا ا اا ا ااااا اا اااا ااا ا ااا ناتحققااألهدافاالسلوكيةامنااا 
ا(.00,ا5007خاللاالتدريسايؤدياإلىاتحقيقااألهدافاالعامةاللمنهجا)علي,ا

ا:والنموذجااآلتيايوضحامصادرااألهدافاالسلوكية
افلسفةاالتربيةاوالمجتمعا)األهدافاالبعيدةاللتربيةاوالتعليم(ااااااااااااأهدافاالمرحلةاالتعليميةا

اأهدافامواداكلاصفااااااااااأهدافامواداكلامرحلةا
اأهدافاالحصةا)األهدافاالسلوكية(.

 (.73,ا5000)توقاوقطامياوعدس,ا

 :مستويات األهداف التعليمية 
امستوىاعموميتها,اوهذهاالمستوياتاهي:اوفقعدةامستوياتاافيصنفتااألهدافاالتعليميةا

 مستوى األهداف العامة: -أ
اوتكونا اتربويةاهذه العملية االنهائية اوصفاالمحصلة افيها اويتم اوالشمولية, اوالعمومية االتجريد األهدافاشديدة

ا اومغلي, احويج ا)أبو ا5005كاملة ااألهدافاواا(.20, اهذه اتتحقق اكأهدافاالمرحلةامن اطويلة, ازمنية افترة خالل
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األخالقاوالقيماوااهاراتاعامةاأساسيةماالبتدائيةاأواالمتوسطةاأواالثانوية,اوالغرضامنهااتركيزاالنتباهاعلىاتنمية
ا.(ا02,ا5000)القضاهاوالترتوري,ااوالدينيةاواتجاهاتاإنسانيةاأواتنميةاالقدراتاالعقليةاالوطنية

اومنااألمثلةاعلىاهذهااألهداف:
ابمهارة.ااألولىاالعملياتاالحسابيةااألربعأنايجرياتلميذاالحلقةا

ابمنهجيةاعلمية.أنايناقشاطالباالمرحلةاالثانويةاالمشكالتا
 مستوى األهداف المتوسطة: -ب

ااتعداهذهااألهدافاأقلاتجريداااوأكثراتخصصااامنااألهدافاالعامة,اولكنهاالاتزالاأعمامناأناتصب ااا ااا اااا ااا اا ااا ااااااا اااااااااا ااا ا ااا اا اا ا ا ااا اااا اااا ا ا ااا اااا ااا ا ااااا ااااا احاأهدافااااااا ااا
لدىاالمتعلمابعدامروراسنةاأوامرحلةادراسيةاأوابعداتدريساالدرساأواوحدةادراسية.اوتمثلاالسلوكاالمتوقعاتكونه

اوحدةاتعليميةاأوافصلادراسيمناهذهااألهدافاهواتنميةامهاراتاالغرضاواامنهاجادراسيامعين.امادةادراسيةاأو
ا.ا(35,ا5000)عبداالهادي,ا

اومنااألمثلةاعلىاهذهااألهداف:
انهايةاالفصلاالدراسيااألول.فااألولاالبتدائياعملياتاالجمعافياأنايتقناتلميذاالص

امناالدرجةاالثانية.أنايحلاطالباالصفاالثالثااإلعداديامعادلتا
 مستوى األهداف الخاصة بالوحدة الدراسية أو الحصة الواحدة: -ج

وتعرفاباسمااألهدافاالسلوكية,اوتشتقامناأهدافاالمستوىاالثاني,اوهياأهدافايسعىاالمعلماإلىاتحقيقهاافيا
ااأواعدةاحصص(,اوتكوناهذهااألهدافامفصلةاتفصيالاادقيقاااوااحصةادرسيةفترةازمنيةاقصيرةا) ا اااااا ا اا اااااا اااا ااا ا ااااا اا ا ااا اااا ا ا اااا اا اااقابالااللمالحظةاا ا ا ا اااا ااا

اااااا ا(.وغالبااا027,ا5003والقياس,اوقداتجتمعاعدةاأهدافاسلوكيةالتحقيقاهدفاتعليميا)عام(اواحدا)سليماناوسلوم,ا اا
بلايتعدىاذلكاإلىابياناالموقفاأوااالمتعلمالذيايرغبافيهاماالايقتصراالهدفافياهذااالمستوىاعلىابيانااألداءا

ااواالمعياراالذيايعتمداأساسااافياالحكماعليه,افمثالااإذااأعطياالطالباالشروطاالتيايظهرافيهاااألداء,اوالمحكاأ ااا اااا ا ا ا اااااا ااااااااا اااا اااا اا اا اا ااااااااا ااااا اااااااا
ااقائمةابعشراحوادثاتاريخيةا)الشروط(افسيكوناقادراااعلىاإعطاءاتواريخا)الفعلاأوااألداء(التسعامنهااعلىااألقلا اا ااا اا ااااااا ا اااااااا ااا ااا ااااااا اا اا ااااا ا ااا اا اا ا ااااا ا ااا اااا اا ا ااااااا اا اااا ااا ا اا ا اااااااا

ا(.032,ا5005مخائيل,ا)معيارااألداء(ا)
 مستوى األهداف الجزئية والمفصلة: -د

وهياأقرباإلىاالتعريفاتااإلجرائيةالألهدافاالتعليمية,اوتتماصياغةاهذهااألهدافابالدرجةاالقصوىامنادرجاتا
ا(.032)المرجعاالسابق,اافياالقياسامحكياالمرجعالتعليماالمبرمجاوافياالتحديداوالتخصيص,اوتستعملا

:أخطاء شائعة في صياغة األهداف السلوكية 
ااوصفاسلوكاالمعلمامثلا]تدريب,اتعليم....[ابدلاامناسلوكاا-0 ا اا اا ا اا اااااااااااااااا اا ااااا ااااااااااا ا اا اا ا ا.المتعلما
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افياحساباحاصلاالجمع.المتعلمامثالاالخطأاالشائع:اأنايساعدا
احاصلاجمعااألعداداالكسرية.المتعلماوالصواب:اأنايحسبا

ااوجوداأكثرامناناتجافياالهدفاالواحد,امثلا]أنايقرأاويكتب....[,ابدلاامناالقتصاراا-5 اا ااا ااا ا اا اااااااااا اااا ااا اااا اااا اااااا اا اااا اااااا ااا ااااا ااا اااااا اعلىاناتجاواحدافقط.اا
اصورةافيابرنامجاالوورداوينسقها.المتعلمامثالاالخطأاالشائع:اأنايدرجا

اصورةافيابرنامجاالوورد.المتعلماوالصواب:اأنايدرجا
اصورةافيابرنامجاالوورد.المتعلماأناينسقاااااااااااا

ااااااااابدلاامناناتجاالتعلم.)عناويناالدروس(امثلا]معرفةاعمليةاالجمعاوالطرح[,ااتحديداموضوعاتاالتعلما-3 ااااا ا اا ااا
امثالاالخطأاالشائع:ادراسةامناخاشبهاالجزيرةاالعربية.

امناخاشبهاالجزيرةاالعربية.المتعلماوالصواب:اأنايصفا
اااستخداماأفعالاعامةالايمكنامالحظتهااوقياسهااخاللاالحصة,امثلا]يحب,ايفهم,ايدرك...[ا-5

اعل.إعراباالفااالمتعلممثالاالخطأاالشائع:اأنايستوعبا
ااوالصواب:اأنايعرافا ا  اااا اااا اا ا االفاعل.المتعلماااا

اااااااااوصفاعمليةاالتعلامابدلاامنانتائجاالتعلم:ا-2 اااااا ا اا ااااااااااا اااا اا ا اا
امعرفةابالقواعدااألساسية.االمتعلممثالاالخطأاالشائع:اأنايكتسبا

االقواعدااألساسيةافيامواقفاجديدة.االمتعلموالصواب:اأنايطبقا
ا.(35,ا5002)أبواسمكاوالسكافاوالراميني,ا(,ا030ا–ا030,ا5002)كوافحةا,ا

 :مجاالت األهداف السلوكية 
اأوائلا افي اتايلر( ا)رالف اابتكره اما اأقدمها اكان االسلوكية الألهداف امتعددة اتصنيفات االتربوي ااألدب عرف
الندشيرا اوتصنيف اميري اجانيه اتصنيف امثل احداثة اأكثر اتصنيفات اتلتها اثم االماضي, االقرن امن الثالثينيات

اةاهي:االسلوكيةاضمناثالثةامجالتارئيساوتصنيفادينواوتصنيفابلوم,اوقداوضعتاهذهاالتصنيفاتااألهداف
 : Congnitive Domainالمجال المعرفي  -1
 :Affective Domainالمجال الوجداني/ االنفعالي  -2
 :Psychomtor Domainحركي/ األدائي  -المجال المهاري/ حس -3
 : Congnitive Domainالمجال المعرفي  -1

بيناتصنيفاتااألهدافاالتعليمية,اامنايحتلاتصنيفابلومالألهدافاالتعليميةافياالمجالاالمعرفياالمرتبةااألولى
ااإذ ابلوم اا(Bloom)قام اوهذهاا0220عام االتربوية, ااألهداف امن امستويات استة اإلى االمجال اهذا ابتصنيف م
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ااوالمعرفةاوتتصاعداوصولااإلىاالقمةاوهواالتقويماوالقدرةاعلىاالحكم,اوكلاالمستوياتاالستةامتعاقبةاقاعدتهااالتذكرا اا ااااا اااا اا ااا ااااا اااا اااااا اا اااااااا اا ااا ا ا ااا اا ااا اااا ااااا
اامستوىايعتمداعلىاسابقه,اويكوناأساسااالالحقها)عباس, ااا ااااا ا اا اا اا ااا ا ااا ااااااا اا اا اااااااا ا اا ا(.ا520,ا5000ا

اواألهدافاالمعرفية:ا"هيااألهدافاالتياتركزاعلىاعملياتاالتذكر,اأوااسترجاعامعلوماتايفترضاأناالمتعلم
ا(.05,ا5003افوالاوسليمان,)قداتعلمهااوخزنهاافياالذاكرة"ا

 وهذه المستويات هي:
 :Knowledgeالمعرفة )الحفظ والتذكر( مستوى  -المستوى األول

وفيهايطلبامناالمتعلماالقيامابعملياتاعقليةابسيطةاكتذكراالمعلوماتاأدنىامستوياتاالمجالاالمعرفي,اهواوا
ا ا)عواضة, اوالتكرار ا5002واسترجاعها ا32, اويشي(. االحقائق اتذكر اأن اإلى االمستوى اهذا اواألفكارار والمعلومات
ا اوالعديلي,االوالنظرياتاالتياسبقاوتعلمها ا)سمارة اأواتفسيرها اعلىااستخدامها االقدرة اأو افهمها يعنيابالضرورة

ا(.ا023,ا5003
:عدة ويتضمن         فئات 

اتضمنهامنارموزالفظيةاوغيرالفظية.أـامعرفةاالمصطلحات:ابماات
امعرفتها.االمتعلمباـامعرفةاحقائقامعينة:امناتواريخاوأسماءاوحوادثاوأشخاصاوأماكنايتوقعامنا

ا اوالنظرياتاج اوالمبادئاوالقوانين االقواعد امعرفة اوتتضمن امعين: ادراسي امجال االكلياتاوالمجرداتافي امعرفة ـ
ا.(50,ا5002اتذكرهااومعرفتهاا)رجب,االمتعلموالتيايتوقعامنااالمادةاالدرسيةاتضمهاوالتراكيباالتيا

 وأهم نقاط الضعف في هذا المستوى:
أناالمعلوماتاالتيايتماتعلمهاا»حيناتقولا(اGredler)ريدلراوهذاامااتؤكدهاجامعدلاالنسياناالسريعاللمعلومات.ا-

ا اعلى اينصب األا ايجب الألهداف ااألساسي االتركيز افإن اولذلك اتنسى, اما اسرعان االتذكر امستوى اعلى ا اا ا ا ا ااا ا  اا ا ا اا ا ااا ا اا ا ا اا ا اا ا ااا اااا ا ااا ا اااا ا اا ا ااا ااا ا ااا ا ا ا اااااا ا ا اا اا ا معرفةااا
ام اعالية اومستوياتا امتماسكة امعرفيةا اقاعدةا اتطوير اعلى االهتمام ايتركز ايجباأن ابل اتذكرها, ااالمعلوماتاأو ااااا ا ا  ااا اا اا ا ااا ااااا اااا  ااا ااا  ااا ا اا ا اا ا اا ا ااااا ا اا ا اا ااا ا اا ا ا اا ا اا اااا اااا ا اا ا ااا انااااا

ا(.32,ا5005)جريدلر,اا«الستعداداتاالمعرفية
 مجرداتذكراالمعلوماتالايعنيابالضرورةافهمها.ا-

االعقلية.إناالتركيزاعلىاالتذكرايؤدياإلىااهمالاالكثيرامناالعملياتاا-
اااااا امنااألفعالاالسلوكيةاالمعتمدةافياهذااالمستوى:ايعدااااا ا اا ااااااا اا ااااااااااااااا اا اااا اااا ااا ر,ايكمل,ايتعرافاإلى,....ا ااااااد,ايسماي,ايكرا اااا ا  اااااا اااااا ا  ااااا اا  ااااا

ااااا اأنايعدااا-:امثال اأركاناالصالةابالترتيب.اااااا ااالمتعلاماداا
 :Comprehensionالفهم واالستيعاب مستوى  -المستوى الثاني

ابالمادة الخاصة المعاني إدراك على القدرةاااااا ااالمتعلاما من يتطلب إذ المعرفي, لالمجا في الدنيا المستويات من يعد
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 إخالل غير من الخاص بأسلوبه يقدمها أن ويستطيع الحقيقي, معناها ويفهم يشاهدها, أو أوايسمعها يقرؤها التي 

ا)القالاواااألصلي بالمعنى ا5000ناصر, ابأسلوباا(,007ا-003, االمعلومة اتعبيراعن ا االمستوىاهو أياأناهذا
 ا.الخاصالمتعلما

 ولهذا المستوى عدة مستويات فرعية وهي:
واملاتشكلاالتضاريساعاااااا ااالمتعلاماالخاصة.امثال:اأنايلخصااإعادةاصياغةاالمادةابلغةاالمتعلمالترجمة:اأياا-0

اأنايحولاالمتعلمااألرقاماالتياأعطيتالهاإلىارسومابيانية.بلغتهاالخاصة/ا
اا-5 اوربطهااالتفسير: االمعلومات, افي االواردة االعالقات دراك اواا االمتعلمين, اتعرضاعلى االتي االمادة اتفسير ااااأي ااا ا اا ااا اااااا ا اا ااا اا ااا ا ااا اااا ا اا ا اا  ا اا ااااااااا ا اا ا ا ا ااا ا اااا ااااااا ا اا ااا ا ا

اأسباباهزيمةاألمانياافياالحرباالعالميةافياأربعاسطور.ااااااا ااالمتعلامابمعلوماتاأخرى.امثال:اأنايفسرا
استنتاجاتامنهااوتقديراتخالصا:اأياالقدرةاعلىاالمتداداإلىامااوراءاالبياناتاالمعطاة,اواسالتقديراالستقرائيا-3

 قانوناأوم.ااااااا االمتعلاماالعواقباوالتنبؤابها,امثال:اأنايستنتج

امناأفعالاهذااالمستوى:ايحول,ايترجم,ايوضح,ايفسر,ايفرق,ايميز,ايعلل,ايعطياأمثلة,ايلخص.
 :Applicationالتطبيق  مستوى -المستوى الثالث

االمعارفاواألفكارا اعلىااستخدام اوالنظرياتافيوهواالقدرة اوالقوانيناوالطرقاوالمفاهيم اقفاجديدةاموااوالقواعد
اااااامعظماماايتعلمهاالمرءايقصدابهاأساساااأنايحسناتطبيقهالهذااالمستوىاأهميةاكبيرةاف.اوا(,200,ا5002)سويدان,ا ااا ا ا ااا اا اا اا ااااااا ااااا اااااااااااااااا اا

ا اويعتبراهذا االمستوىامدىاانتقالاأثراالتعلماوالتدريب, اهذا االواقعية,اويظهراعند المستوىاعلىامشكالتاالحياة
ا(.502,ا5005مخائيل,اجسراالوصلابيناالمعارفاالنظريةاالمجردةاوتطبيقاتهااالعلميةاوالعمليةا)

 :اآلتيةويتضمن مستوى التطبيق الفئات الفرعية 
اأـاتطبيقاقوانيناومفاهيمامعينةاباستخداماالمجرداتاوالكلياتافيامواقفاجديدة.

اة.باـاتطبيقانظرياتاوقوانينامعينةافيامواقفاعلمي
اجاـاالتنبؤابالنتائجاالمحتملةالموقفامعين.

اداـاحلامشكالتارياضيةامعينة.
ا(.05,ا5007هـاـاإعداداجداولاوأشكالاورسومابيانيةا)علي,ا

امناأفعالاهذااالمستوى:ايطبق,ايعمم,ايطور,ايستعمل,ايصنف,اايبرهن,ايرسم,ايعدل.
ايعطىاأطوالاأضالعها.مساحةاقطعةاأرضامستطيلةاالشكلااااااا ااالمتعلاماأنايحسباا-:امثال

 :Analysisالتحليل  مستوى -المستوى الرابع
دراكاماابينهايتطلباهذااالمستوىامناالمتعلما ااااااااااالقيامابتجزئةاالمادةاالتعليميةاإلىاعناصراثانويةاأوافرعيةاواا اا ا اا  ااااا ااا ااااا ااااا ا ااا اا ااااااااااااااااااااااا ا اااااااااا
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ا.(55,ا5002,اوآخرون)العتومااوتنظيمهاابنيتهامناعالقات,امماايساعداعلىافهما
ا اويعراا اااا اهذا االنبهان االحقائقاف امن اعدد ابين اأكثر اأو اعالقة اوجود اعلى االتعرف اعلى ا"القدرة ابأنه المستوى

االبياناتا امن امجموعة اأو اأدبية, اقطعة اأو اما, اتجربة اأو امعين, اموقف افي االواردة اوالستنتاجات والفرضيات
ا(.77,ا5005والمعطيات"ا)

,ايعدل,ايشتق,ايعيداتنظيماشيءاومناأفعالاهذااالمستوى:ايحلل,ايركب,ايؤلف,ايصنف,ايقترح,ايخطط,ايصمم
اما,ايستخلص,ايوازن,ايبين,ايشيراإلى,ايقسماالموضوع.

ااألقمشةاحسباالملمساإلىاخشنةاوناعمة.اااااا ااالمتعلاماأنايصنفاا-:امثال
 :Synthesisالتركيب  مستوى -المستوى الخامس

يعنياجمعاالعناصراواألجزاءافياكلاموحد,اوهذهاالعمليةاتوجباترتيباالعناصراودمجااألجزاءابشكلايمكنا
ا(.07,ا5003مناإنشاءاخطةاأوابنيةالمايسبقاللمتعلماأنارآهااأواتعلمهاا)فوالاوسليمان,ا

ارسم اأو اقضية اموضوعاحول اككتابة اومميز افريد ابإنتاج االقيام االشخصاعلى اأواافالتركيبايعنياقدرة خطة
ا(.77,ا5005اشتقاقاعالقاتامجردةاغيراواردةافياالنص,اأياأنهايتماتقديماعملاإبداعيا)النبهان,ا

احلولا االبحثاعن افي اكبيرة احرية اللمتعلم اوتتيح اأصيالا, اابتكارياا اتتطلباتفكيراا االمستوى اهذا ااواألهدافافي ا اا ا ا ا ا ا ا اااا ا اا اا اااا ااا ا ا اااااااا ا اااا ا ا ا اا اا ااا  اااااا اا  ااااا ا اا ااا ا ا اا اااا ااا ا ا اا ا ااا ا اا
اللمشكالتاالمعروضةاعليه.

اوغ,ايقترح,ايصنف,ايبتكر,ايصمم,ايربط,ايخترع.ومناأفعالاهذااالمستوى:ايبرهن,ايشتق,ايص
اامقالااعنامضاراالتدخين.اااااا ااالمتعلاماأنايصوغاا-:اأمثلة اا اااااا اا ااا ا ا ا اااا

 : Evaluationالتقويم  مستوى -المستوى السادس

ويقعاأعلىاالتنظيماالهرميالمستوياتابلومافياالمجالاالمعرفي,اويتضمناالمستوياتاالسابقةاجميعهااويتطلبا
االمستوىامناالمتعلما اأواالشيءاأواأنايثمانانواتجاأواطرائقاأواأفكاراويقدماهذا ااااااإصداراحكماقيمةاعلىاالمادة اا اااااا ااا ااا ا اا ااا ااا ااا ااااا  ااا اا اا ا اااا اااااااااا اا ااااااااا اا ااا ا
)مناأواخارجيةاا)مناداخلاالموضوع(اباستخدامامحكماتاداخليةا(,37,ا0223)عودة,اااألدلةاالمقنعةالهذااالحكم

اخارجاالموضوع(.
اأحكامافياضوءاأدلةاأوامحكاتاداخلية:اكالتساق,االدقةاالمنطقية,ا اـ التنظيم,االصحةاوهذاايتطلباالتوافقاأ

االتامابيناالمتعلماونفسهامناالناحيةاالمنطقية.
المادةاباـاأحكامافياضوءاأدلةامحكاتاخارجية:اكالنظريات,اوالتعميماتاوالمعاييراوالغاياتاويعنياذلكاتقويما

ابالمقارنةامعاهذهاالنظرياتاأواالقيماتاأواالمعاييراالمحددة.االدرسية
اياهذااالمستوى:ايقادر,ايحكم,اينفالمستخدمةافاومنااألفعال ااااااا اااا ااااا ا ا اا ااااااا ا,ايصف,ايدعم,ايربطابين,ايقارن,ايبرر,ايشرح,اا
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ااااااايفسر,ايطلقاحكماا,ايثمان,..... اااا ااااا  اا اا اااا ا ااا
ارأيهافياالفناالتجريدي.ااااااا االمتعلامأنايبدياا-مثال:ا
 انجازها المتعلم يستطيعاالتي المعرفية المستويات من مستوى كل نسبة أن والتربوية النفسية األدبيات أكدت *القد

.الذلكافعنداإعداداالختباراتكوناالمتعلمينابين الفردية الفروق بالحسبان األخذ مع- العمرية المرحلة بحسب تختلف
نسبةاأسئلةاالتذكراوالفهمافيامراحلاالتعليمااألولىاأكبرامنانسبةااألسئلةاالتياتقيسامستوياتاالتفكيراالعلياا

ا.التعليمي السلم في ارتقينا كلما األسئلة مجموع من لياالع المستويات أسئلة نسبة وتزداد
 فوائد تصنيف بلوم: -
ا.الدنيامستوياتاالتعلمابإثارةاالهتمامابالمستوياتاالتعلماالعلياافياالمجالاالمعرفي,اوعدماالكتفاءاا-
اتشجيعاالمعلميناعلىاالمضيابعمليةاالتعليماوالتقويماإلىامااهواأبعدامناالمعرفةاوالفهم.ا-
اتحقيقاشيءامناالتوازنابينامستوياتاالتعلماكافة.ا-
اجذباالهتماماإلىاضرورةاالتصديالألهدافاالتعليميةاالمعقدة,اوالقدراتاالعقليةاالراقيةاوقياسها.ا-
االشك.ايشوبهاجعلاالتقويماالمتمركزاعلىااألهدافاحقيقةاواقعيةالاا-
اااااااااااااااااااجعلاالتقويماجزءااالايتجزأامناالعمليةاالتعليميةا- اااا ا اااا ااا ا ا اااا اااااا اااااا,اومكوناااأساسيااامنامكوناتهاالتعلميةا-اا اااا ااا اا اا ااا اا ااا ااااااا,اوشرطااالرفعافاعليتها.اا اااا اا اا اا ا ا ا ااا
اياعطىاإذدليلاعملافياإعداداالبنوداالختبارية,اابمنزلةيعداا- ا ا لكلاهدفافرعيامجموعةامناالبنوداالتياتمثلهاأوااا 

ااااااتعدادليالااعلىاتحقيقه. ااا اا ا ا اااااااا
ايتمااستناداااإليهاتقديرامدىإناهذااالتصنيفايمكناأنايكوناالمحكاالذياا- اااا اااااا اااااااااا مةاهذهاالبنوداوصدقهااودرجةامالءاااااا

ا(.500ا-502,ا5005مخائيل,ا)اتقويمهااالمرادتمثيلهاالألهدافاالمقصودةا
 حدود تصنيف بلوم واالنتقادات التي وجهت له: -
إنهايكرسابدرجةامااالفصلاالتقليديابيناالمعرفةامناجهةاوالمهاراتاوالقدراتاالعقليةامناجهةاأخرى,امعاأناا-

ا ااااااااااكالاامنهماايكم اااااالااآلخراويعدامكونااامنامكوناته.ا اااا ااا اا ااااااا اا ا ا اااا
اللتصنيف,اويرىاأناتحصيلاا- ا"الهرمية" االطبيعة ابلوم فيامستوىامعينايعتمداعلىاتحصيلهافيااالمتعلميؤكد

االمستوياتاالسابقةالهذااالمستوىافياالسلم,اوهذاااألمرالايوجداماايثبتهامناالناحيةاالعمليةابصورةاكافية.ا
منامنطلقاأنالكلامنهاااالمهاريالمعرفيابمعزلاعناالمجالاالوجدانياوالمجالايتناولاتصنيفابلوماالمجالاا-

قدايكونالهاماايسوغهامناالناحيةاالنظريةاالمجردة,اوقدايكوناأناالفصلابيناالمجالتاالثالثةااخصوصيته.اومع
اااااااااامفيدااالعمليةاالتصنيفابحداذاتها,ا ااا ااا اايبقىابعيداااعنااإلاأنهااااا ااااااااااا ا ااااااا ا ا.واقعاالتعليماالمباشرااا

افياحالتاكثيرةاتحديداالعملياتاالعقليةاالتياتتطلبهااإجابةاسؤالامعيناأعداليمثلاأحدااألهدافاأويتعذراا-
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المرجعاآخرا)يف,اوتختلفاهذهاالعملياتامناشخصاإلىاآخراومناموقفاإلىاالمستوياتاالتيايتضمنهااالتصن
ا(.ا503ا-507,االسابق

 :Affective Domainالمجال الوجداني/ االنفعالي  -2
ا امشاعر ابتنمية االمجال اوأساليباالتكيفامعااالمتعلمينيتعلقاهذا امعتقداتهم اوعلىاتنمية والعملاعلىاتطويرها,

)حمدان,ااالمتعلمينمناقبلااهأوارفضابمدىاقبولاالموقفاهذااالمجالاالناساوالتعاملامعااألشياء,اوتتصلاأهداف
ا(.50,ا5002
 الوجدانية األهداف تقويم: 

اوالقلم(,)االتقليدية الختبارات طريق عن يتم ل الوجدانية األهداف تقويم إن االورقة اوا اختبار نما ااا ااا اتقويمها يتما 
باإلضافةاإلىاسجلاالحوادثاوالستبانةاوقائمةاالصفاتا ,للمتعلم التراكمي والسجل والمقابلة المالحظة على بالعتماد
 فيااااااا االمتعلام مع يتعامل من وكل لمديروا الجتماعي واألخصائي المدرسين جميع على العتماد يجب ماك وغيرها.

ا ابصدقاا تعبر بأفعال يقوم حتىاااااااا اوجدانيااا تقويمه عندااااااا االمتعلام تخويف عدم ويجب,اله وجداني تقويم إصدار في المدرسة اا  ا

 التقويم أسلوب استخدام إمكانية مع الوجدانية, لألهداف الشامل التقويم استخدام يفضلوا الوجدانية المخرجات عن

 والعملية بالمتعلم تضر قد خاطئة أحكام إصدار يتم ل حتى قةود صبحرا الوجدانية األهداف متقواأنا ويجبا.التكويني

ا.التربوية
 صعوبات تقويم األهداف الوجدانية: 

 خضاعهااللقياس ااألهدافاالوجدانيةاعامةاومناالصعباتحديدهاابصورةاكافيةاواا ااااااااا اا ا اا  اااااااااا ا اااا اااا ااا اا اااا اا ااااا اااااااا اااا ااا ا  .ا

 االكثيرامناالمربيناأناتحققااألهدافاالمعرفيةايمكنا نايؤدياإلىاتغيراتافياالمجالاالوجدانياأيعتقد
اااااانطالقااامناأناشعورناابالظاهرةايتحدداولواجزئيااابماانعرفهاعنهااوهذااالعتقاداليسالهاماايؤكدها ااااااااا اااااااا ا اااااا ااااا اااا اااا ااااااا ا اا اا اااا ااااا ا اا اااااااا اا اا ااا ااا اا ا  .دعمهياأواا

 الدىا االتيايحاولوناتنميتها اوالتجاهاتاوالميول االكثيرامناالمعلميناأناالقيم تظهراالاالمتعلمينيعتقد
نماامباشرةا ااااواا  .مرورافترةازمنيةاطويلةعداباا 

 ابالمقارنةامعاالمخرجاتاالمعرفيةاوالتيايتماتقويمهاا االمخرجاتاالوجدانيةامهمةاشاقةاوعسيرة يمثلاتقويم
ااا افااإلجابةاإلظهاراسلوكهابالمظهراالمقبولاوالمرغوبااجتماعيااايإلىاتزياالمتعلمقدايعمدافا,باختباراالورقةاوالقلم اااا ااا ا اا اااا اا ا ااااااا اا اااااااا اا اا ااا ا ااااا ا  .ااا

 نطويافيايهناكامنايدعياأناتدريساالقيماومناثماتقويمهااهوانوعامناغسيلاالمخاوأناالتقويماالوجدانيا
 .حالتاكثيرةاعلىااحتمالاالتدخلافياالشؤوناالخاصةاوالحياةاالشخصيةاللطالب

 مناالصعبااهالسلوكياالمقصودافياالمجالاالوجدانياوحتىاعندماايحدثافإنارإحداثاالتغييمناالصعبا
 .(555,ا5005مخائيل,ا)اتقويمهاأواقياسهابدقة
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 الوجدانية األهداف تصنيف: 

ااهذااالمجالاوفقاعدةاتصنيفات,امناأكثرهااشيوعاااتصنيفاكراثولااأهدافتصنفا ا ااا ااا ااا ااا اا اا اااا ااااا اااا ااااا ااااا اا اا اا اا ام0205عاماا(Krathwohl)ااااااا
اوهي:بصورةاهرميةاامتدرجةةالذيايشتملاعلىاخمسةامستوياتارئيسلألهدافاالوجدانية,اوا

  :االستقبال مستوى -لاألو المستوى
 في يرغبوا ةمعين ظواهر لوجود ا ااااحساس المستوى هذا عند الشخص يكونوهواأدنىامستوياتاالمجالاالنفعالي,اوا

االنتقائيالمثيرامعينامنابينااستقباله امثيراتاإلىاالنتباه ايقعابيناالوعيابوجود اهنا اأناناتجاالتعلم اإذ عدةاا,
ا: وهي فرعية مستويات ثالثة إلى وينقسم(.ا05,ا5005مثيراتامنافسةا)منسي,ا

 ااا اواعيااا المتعلم يكون ي:الوع  .انتباهه جذب على العمل المعلم وعلى ,مثيرات من له يقدم بما اا

 فياتقبلاالمثيراالمعطىاله الرغبة المتعلم عند تظهر: االستقبال في الرغبة. 

 له منافسة عدة مثيرات بين من انتقائية بصورة معين مثير استقبال يتم: االنتقائي االنتباه. 

ا.المعلم شرح إلى بانتباهااااااا االمتعلام يصغي أن:اااالمستوىبهذ المتعلقة السلوكية األهداف على األمثلة ومن
 :االستجابةمستوى  -الثاني المستوى
ااا اسلوكااا المستوى هذا عند الفرد يظهر ااااا امتوافقااا اا اويتطلباذلكامستوىاأعلىامنامجرداله تعرض الذي المثير مع اا ,

امعين االمستوىاةالهتمامابظاهرة اهذا اوالمتعلماعند اأوابأخرى, ابصورة االتفاعلامعاالظاهرة اتتطلباالستجابة اإذ ,
اا",انظراااألناالميول أهداف"االمستوى هذا أهداف على ويطلق (.27,ا5000يؤكداالموافقةاعلىاالستجابةا)يوسف,ا ا اا ا ا اااا
ا:ةفرعي مستويات ثالثة إلى الستجابة وتنقسم الميولاتظهراعنداهذااالمستوىابالذات.

 بعد يصل لم ولكنه الظاهرة أو للمثير يستجيبااااااا االمتعلام أن أي ,واإلذعان بالخضوع السلوك يتسما:االستجابة قبول* 

 .منهاالمطلوبةوالوظائفااة,اكأنايؤدياالواجباتاالمنزليأواالقناعةابهااااااا اتمامااا قبولها درجة إلى

االنشااالمتعلمندمجاي: االستجابة في الرغبة*  انفسها,طبالسلوكاأو اتلقاء دوناخوفامنااويؤديهاطواعيةاومن
 عقاباأواتهديداخارجي,اكأنايقرأاالتلميذاقراءاتاإضافيةابرغبتهاالمحضة.ا

اااامصحوبااابشعوراالرضىاوالقتناعاوالسعاد يصبحاالسلوك: االستجابة عن الرضا*  ااا اا ااااا اا اا ا ا ااااا اا ااا اا ا ا  .والفرحاةاا

اا ايسلاا أنا:المستوى هذا في األهداف على األمثلة ومن  .المحدد الوقت في المنزلي الواجبااااااا االمتعلام ما

 : أو التثمين" التقييم"القيمي الحكممستوى  -الثالث المستوى
 القول ويمكن .اآلخر بعضها ويترك بعضها فينتقي ,لها تعرض التي للمثيرات تقييمهااااااا االمتعلام يعيد المستوى هذا عند

 األهداف وتسمىا.بالثباتاوالتساقابدرجةاما,اوتتسماالقيمةاهنااانتقوها التي بالقيمة ملتزمين أصبحوا المتعلمين إن

 :فرعية مستويات ثالثة إلى المستوى هذا وينقسما"التقديروا التجاهات" بأهداف هنا
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 .للفرد شخصي معتقد بمثابة لتصبح واعتناقها لقضية الوجداني القبول أي:امعينة قيمة تقبل* 

ااا اااايصبحاملتزمااابهاأيالايكتفياالفردابتقبلاالقيمةابلا: معينة قيمة تفضيل*  ااااا اا  اااااااا اااااومعتنقااالها.اا

يعتريهاأدنىاشكافياصحةاايصلاالفرداإلىاالدرجةاالعلياامنادرجاتااليقيناولا:ةمعين بقيمة الراسخ االعتقاد* 
 .(,552,ا5005)مخائيل,ااالمعتقداويحاولاإقناعااألخرينابهاوتحويلهاإلىاحقيقةاواقعية

 .للمدرسة الولء اااااا االمتعلام يظهر أن:االمستوى هذا في علىااألهداف األمثلة ومن

 : القيمي التنظيممستوى  -الرابع المستوى
ا ايعراا  بين الداخلية العالقات لتحديد المفاهيم هذه واستخدام ,مفاهيم على القيم تأسيس )ابأنه المستوى هذا“ بلوم” فاا

اااا ايبدأاالفرداعنداهذااالمستوىابتكوينانظامامناالقيمالنفسهاوفلسفةامحددةافياحياته,ابعداأنايصدراحكمااا(,اوايمالق اا اا ااا اااااااااااا اا اااااا ااااا ااا ااا ااااااااااا ااااا ااا اا ااااا ا اا ااااااا اااا ااا اااااااا
ا ابينها, امناخاللاإجراءامقارنة االمستوىا"أهدافاالقيم"اعلىاأهميةاكلاقيمةامناالقيم وتسمىااألهدافافياهذا

ا:فرعيين مستويين إلى المستوى هذا وينقسم(ا530,االمرجعاالسابق)
ويربطاالفرداا,فياهذااالمستوىاتنتقلاالقيمةاإلىامستوىاأعلىامنامستوياتاالتجريداة:معين لقيمة مفهوم كوينت* 

االقيمةاالتيايعتنقهاابالقيماالمعتنقةافياالواقعاوبالقيماالجديدةاالتياسوفايعتنقها.
فياهذااالمستوىايقوماالفردابوضعااألهدافافياقيمامركبةاويخضعهاالتنظيمامعين,اويظهرا: للقيم نظام تكوين* 

افياالظهورا اقيمياوتبدأ الدىاالفرداحتىايصلافياالنهايةاإلىاحالةاتوازناتتمثلابظهورانظام اتصارعاالقيم هنا
 (.052,ا5000فلسفةاالفرداأوانظرتهاالخاصةافياالحياةا)بنياخالداوحمادنه,ا

 .الرياضيات في العرب علماء إسهام اااااا االمتعلام يقدر أن :ستوىالم هذاأهدافا على ةاألمثل ومن
 : أو التمييز )تقمص القيم( الخصائص ضوء في لتنظيممستوى ا -الخامس المستوى 

ا اأي اومتكامل امتسق اداخلي انظام افي اوالتجاهات اوالمعتقدات االقيم االعالقاتاتنظيم اتحديد ابمجرد ايكتفي ل
ا(.530,ا5005مخائيل,اتكوينافلسفةاشاملةاللعالما)الداخليةابينها,ابلايمضياإلىاأبعدامناذلكاوينتهياإلىا

ا اوتظهراهنااالشخصيةاالمتميزةاللفرد,افيكوناثابتااافيامواقفهاوتتحدااتجاهاتهاوقيمهاومبادئهالتشكلاكالاا ااا اا اااااااااا اااااا ااااا اا ااااا ااا اااااا ااا ااااااا اا ا ااااااا اااااا اااااااااا ا ا اااااا اا اا ااا
اااا اموحدااا ا(.23ا–ا25,ا5000بمثابةاالدستورالسلوكاالفرداخاللاحياتها)عبداالهادي,اايكونا
 :مستويينافرعيين إلى المستوى هذا وينقسم

اا.وهواماايعطياالتساقاالداخليالنظاماالقيماوالمعتقداتاوالتجاهاتا:القيم من عامة فئة تكوين* 
يمثلاهذااالمستوىاقمةاعمليةاالعتناقامناخاللااعتناقافئةاعامةامناا:مالقي من الفئة هذه ضوء في التمييز* 

االقيم,اتؤدياإلىاتكويناالشخصيةاالمميزةاللفرداوبلورةانظرتهاالخاصةاإلىاالعالم.ا
 .الجرأة في الصالح السلف اااااا االمتعلام يتمثل أنا:المستوى هذا األهدافافياعلى األمثلة ومن
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 :Psychomtor Domainائي حركي/ األد -المجال المهاري/ حس -3
االمجالابالمهاراتااألدائيةاوباألهدافاالمرتبط العزفاعلىااآللتاةابالمعالجةاالحسيةااليدوية,امثلايهتماهذا

اأيا االرياضية, االمهارات اإلى اباإلضافة االنماذج, اوصنع اوالرسم اوالكتابة اوالخط االمخبرية اوالمهارات الموسيقية
ا اتتطلبااستخدام االتي االجسمالمهارات االسلوكياا.وتنسيقاعضالت اهذه اأداء اومواقفااتويرتبط االنضج بمرحلة

ا(.ا530,ا5000,اوآخرونقطاميا)االتعلم,اكمااأناهذهااألهدافامثلااألهدافاالمعرفيةاهرميةافيابنائها
فياهذااالمجالاوفقاعدةاتصنيفاتامثلاتصنيفاكبلراوديفاوسمبسوناوهارو,اومناأكثرهااافادألهاوتصنفا

ااشيوعاااتصنيفااليزابيثاسمبسونا ا ا ااا اا اااا ااااا ااا ااا اا اعلىاالنحوااآلتي:اElizabeth Simpsonاا
 اإلدراك الحسي "المالحظة":  مستوى -المستوى األول

تياتستخدمافياهذااالمستوى:ايراقب,اوهواالشعوراباستقبالاالظاهرةاومالحظتهااوالحديثاعنها,اوأهمااألفعالاال
اايشاهد,ايالحظ,ايكشف,ايعزل,ايختار,ايربط,ايمياز. اااااا  اا اااا ااا ااااا ااااا ا ااااا ا ا ااااا اا  ومنااألمثلةاعلىااألهدافافياهذااالمستوى:اا

ااأنايميازاا- ااااا  ابيناالتمريراالطويلاوالتمريراالقصيرافيالعبةاكرةاالقدم. اااااا االمتعلاما
 الميل "التهيؤ": مستوى  -المستوى الثاني

وهواماايتعلقابالستعداداالنفسياوالعضلياألداءانشاطاأواسلوكابعينه,اومناأمثلةااألفعالاالتياتستخدمافيا
اهذااالمستوى:ايستعد,ايتطوع,ايميل,ايتهيأ,ايظهر,ايبدي,ايشرح.ا

ااارغبةافياتعلاماالسباحة. اااااا االمتعلامأنايبديااومنااألمثلةاعلىاأهدافاهذااالمستوى: ااا ااااا اااا ااااااا
 ستجابة الموجهة "الممارسة": اال مستوى -المستوى الثالث

االمستوىا افياهذا ابواويتم االمهارة االخرائطااستعلم ارسم اأو االنظرية االمواد افي اوالخطأ االمحاولة اأو االتقليد طة
مناأفعالاهذااالمستوى:ايقلد,اوااوشفها,اوعملاالرسوماالبيانيةافياالجغرافيااوغيرهااوهذااماايطلقاعليها"الممارسة".

اايحاكي,ايحاول,ايجراب, ا  ا اااا ا اا اااا ااا ارسماالزهرة. اااااا االمتعلامأنايعيدااومناالمثلةاعلىاأهدافاهذااالمستوى:ايعيد.اا
 اآللية أو الميكانيكية:  مستوى -المستوى الرابع

اإذويرتبطاهذااالمستوىابأداءاالمهارةابطريقةانمطيةاآلية,اوذلكاعندمااتؤدىاهذهااألعمالاوالمهاراتابثقةاوجرأة,ا
اومأل امعتادة االحركة اأو االمهارة ايقيس,تصبح االمستوى: افياهذا اتستخدم االتي ااألفعال اومن ايؤدي,ااوفة. يتعود,

ا,ايحراكيؤدي,ايقود ا  ا االفرجارابمهارة. اااااا االمتعلامأنايستخدمااومنااألمثلةاعلىاأهدافاهذااالمستوى:...ااا
 : "االستجابة الظاهرية المعقدة"اإلتقان والحذق والسرعة في األداء أو مستوى  -المستوى الخامس

أكثراإتقاناوبكفاءةاعاليةاودقةاوبأقلاالمستوىاأداءاحركاتامعقدةاومهاراتامتنوعةابأقصىاسرعةاوايستلزماهذاا
(.اوهذاايتمثلافيارسماالخرائطاواألشكالابكفاءةاعاليةامنا550ا–ا550,ا5000مرعياوالحيلة,ا)اممكنينجهداوقتاوا
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اي اكما االتخلصامناالخوفاأواالشكافياأداءاالمهارة, االتخلصاأيضااامنااألداءااآلليااإلتقاناوالسرعة,اويتم ااتم اا اا اااا اا ا اا اا  ااا ا اا اااا اا
ا.(52,ا5002)عواضة,االلمهارة

ومنااألمثلةاعلىاأهدافااومنااألفعالاالمستخدمةافياهذااالمستوى:ايثبت,اينسق,اينظم,اينفذ,ايطبق,ايصنع.
االنترنتابمهارةافائقة.ااااااا االمتعلامأنايستخدمااهذااالمستوى:

 التكيف:  مستوى -المستوى السادس
تتنوعاالمهاراتاباختالفاالمواقف,احيثايتماتغيرهااوتعديلهاابماايتالءمامعاالمواقفاالجديدة.ااوفياهذااالمستوى

اا,ايغير,ايعدل,اينقح.منااألفعالاالمستخدمةاهنا:ايكيفوا
ااأنايعدالااومنااألمثلةاعلىاأهدافاهذااالمستوى: ااااا  افياشكلاوألوانارسماعلىاشاشةاالحاسوب.اااااا ااالمتعلاماا

 اع أو األصالة: اإلبد مستوى -المستوى السابع
اايدعواإلىاابتكاراحركاتاومهاراتالماتكناموجودةافعالاابناءااعلىااإذيمثلااإلبداعاأعلىامستوياتاهذااالمجال,ا اا ا ا ا اااا اااااا اا ااا ااااااا اا اااا اا ااا ا اا ااااااا اااا ا اا

المواقفاالجديدة.اومنااألفعالاالتيايمكنااستخدامهاافياهذااالمجال:ايبدع,ايبتكر,ايؤلف,ايرسم,ايصمم,ايشيد,ا
ايخطط. ايركب, االمستوى:ايجيد, ااومنااألمثلةاعلىاأهدافاهذا اأنايصمم االمتعلام اكهربائيااااااااا ا اجرساا امتناهية اااااا اوبدقة ااا ااا  ا ا ااا ااااا ااااا

ااامستخدمااامواداخامابسيطة. اا ااااا اااا اااا اا اا اا
 حركية: -فوائد تصنيف األهداف الحس -

اتقسيماتعلماالمهارةاإلىاخطواتامتتاليةاوواضحةاتسهلاتعلمها.ا-
استوىااإلتقان.توضيحاالخطواتاواإلجراءاتاالواجبااتباعهااللوصولاإلىاما-
اتثبيتاالمعارفاوالمعلوماتاالنظريةاوالمعرفيةاالمتعلمةاعبراالممارسةاالفعليةالها.ا-
اتنميةاالميولااليجابيةانحوامهاراتاالعملاواحتراماقيمتهاوالشعورابأهميته.ا-
ا.ختلفاالمهاراتامماايزيدامنادافعيتهزيادةانشاطاالمتعلماعبراإتاحةاالفرصةالهاللمشاركةافياما-

احركية: -االنتقادات الموجهة إلى تصنيف األهداف الحس -
ااكثيرااامااتتداخلاهذهااألهدافامعااألهدافافياالمجالاالمعرفياوالوجداني.ا- ااااا ااا اا اا اااااا اا ااااا ااا ااا ا ااا ااا ااا ا ااااا اا ا اا اااااااا اااا
ا,امماايؤثراعلىاوصولاالمتعلمالإلتقان.بهتخطيطاالسلوكاقداينطوياعلىاقدراكبيرامناالتحكماا-
افياالبدايةاوتحتاجاإلىامزيدامناالدراسةاوالمراجعة.اتزالإناهذهاالتصنيفاتامااا-
ايتطلباكثيرااامنا- اا اا ااااا اا االوقتاوالجهداوهيامهمةاصعبةاللمعلمين.ااا
االمتعلامينصعوبةاتقويماهذهااألهدافاوالكشفاعنامدىاتحققهاالدىاا- ا.اااااا اا
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 عداد جدول المواصفات:إ -4
تعريف جدول المواصفات: ا 

اامباشرةابعناصراالمحتوى,اويحدداالبنوداالخاصةابكلاهدفامرتبطااابكلامخططايربطااألهدافاالتعليميةا"هوا اا ااا ااا ااا اا اا ااااا اا ااااا اااااااا اا ااا ا اا ااااا ا ااااااا ا ااا
ا(.300ا-302,ا5005مخائيل,ا)"اعنصرامناعناصراالمحتوى

اااويعرافاجدولاالمواصفاتاأيضااابأنه:ا"مصفوفة اا اا ااااااااا اااا ااا اا ااااا ا اا اا ا   ,مادةاالدرسيةلل المحتوى عناصر يمثل البعدااألول بعدين, ذات ااا
 بمحتوى المرتبطة األسئلةاعدد المصفوفة في خلية كل وتمثل التعلم, جنوات أو التعليمية األهداف يمثل والبعداالثاني

ا(.300,ا5000)أبوازينةاوعبابنة,اا"ومستواه معين
أهمية جدول المواصفات وفوائده:ا 
الالختبارافياا- االضماناالوحيد اجميعيعد اوعناصراالمحتوىاالمختلفةاوتغطيتها االمتنوعة, اهاقياسانواتجاالتعلم

ا(.ا5,ا5000بصورةامتوازنة,امماايؤمناصدقاالمحتوىالالختبار,اويعطيهامصداقيةاكبيرةا)السلطاني,ا
يمكنامناخاللاجدولاالمواصفاتاالوصولاإلىابياناشاملاوواضحاباألهدافاالتعليميةاالمراداقياسها,اوعناصراا-

األوزاناالنسبيةالكلامنهااوعدداالبنوداالتياأواموضوعاتاالمحتوىاالدراسياوالربطابينهماامباشرة,اكماايمكناتحديدا
ا(.ا020,ا5005مخائيل,ايجباإعدادهاالتغطيةاكلاهدفامناكلاموضوعا)

يوفراالكثيرامناالوقتاوالجهد,افمراجعةاهذااالجدولاعنداالحاجةايمكنااستعمالهالتطويراالعديدامناالختباراتاا-
االتحصيليةاوعلىامدىاسنواتاعدة.

ا(.055,ا5003مساعدةاالمعلمافياتكويناصورامتكافئةالالختبارا)الحريري,اا-
ا.هاجميعايشعراالطالباأناوقتهالمايضعاسدىافياالستعدادالالختبار,اإذاأناالختباراسيغطياأجزاءاالمادةا-
ا(.ا507,ا5002يوزعاالزمناعلىاالموضوعاتاوأهميتهاافيعطياالوزناالحقيقيالكلاجزءامناالمادةا)ملحم,ا-
اااا االحفظاغيباااتركزاعلىايمنعاوضعااختباراتاا- اا اا اااا االحفظاغيباااف,افقطااا اا اا قدايكوناأحدااألهدافاولكنهاليساكلااألهداف,اااا

ا.بعيناالعتباراهاجميعاوالفاحصاعندماايعداجدولامواصفات,ايأخذامستوياتااألهداف
اايعطياحكمااادقيقاااعناصالحيةاالختباراوتحصيلاا- اا ا اا اا اااا ا ااااا ا ا اا ا اااا اااااا ا اا ا ا(.550,ا5005)الفتالوي,ااالمتعلميناا
اايمكناترتيبااألسئلةاحسبااألهداف,اوذلكابوضعاجميعااألسئلةاالتياتقيساهدفاااماامعاا,امماايمكنامناجعلاا- اا اا ااا اااا ااااااا ااااااااا اا ااااا اااااااا ا ااا ااا اا ا ا ااا ااا ااا ااا ا ااا ا ا ااااا ا ااا ااا ااا ااا

اااااالختباراأداةاتشخيصيةافضالااعناكونهاأداةاتحصيلية ا اااااااااا ااا ا ا ا ا ااااا اا ا اااااااا اااا ا  .(07,اتاد)العزاوي,ااا

 :خطوات إعداد جدول المواصفات 
ا ااألهدافاالتعليمية اتحديد اجدولاالمواصفاتابعد اإعداد اوذلكايتم االختبار, االمحتوىاالذياسيشمله وعناصر

ا(.002,ا5002)كروكراوالجينا,اكلاالعناصرامتضمنةافياالختبارااليتأكداواضعاالختبارامناأن
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اوإلعداداجدولاالمواصفاتانتبعاالخطواتااآلتية:
الخاضعةاالدرسيةمادةااللافيهااتصميماجدولافيابعدينااألول:ايتمافيهاتحديدااألهدافاأواالمخرجاتاالمرغوبا-0
ااااااا اااختبارا)توضعاأعلىاالجدولاأفقياا(,الال ا اا اااا اا ااا ا ا اااا المرتبطةابكلاهدفامنااالمادةاالدرسيةوالثاني:ايتمافيهاتحديداموضوعاتااااا

اااأهدافاالمقرر)ويوضعاعمودياا(ا)سلسلةانصائحافياالتدريساالجامعيا) اااا اااا اا اااااا ااا ااا ااااا اا اااا ااا اا اا ا ا اا ااا اااااا ااا ا(.0,اتاد(,ا00ا
اق:ائوذلكاوفقاثالثاطرااالمادةاالدرسيةتحديداالوزناالنسبياألهميةاكلاموضوعامناموضوعاتاا-5
اعددااألهدافاالدراسية.ا-أ

عدد أهداف الموضوعالوزناالنسبياللموضوعا=ا
عدد األهداف الكلية

ا000×اا

اعدداالصفحات.ا-با

عدد صفحات الموضوعالوزناالنسبياللموضوعا=ا
عدد الصفحات الكلية

ا000×اا

اعدداالحصصاالمخصصة.ا-جا

عدد الحصص المقررة لتدريس الموضوعالوزناالنسبياللموضوعا=ا
عدد الحصص الكلية المقررة للكتاب

ا000×ااا

ا(.550-552,ا5003غبارياوأبواشعيرة,ا(,ا)00,ا5000وآخرون,ا)الرواشدةا
هذااويمكناالسترشادابآراءاالخبراءامناأجلاتحديداالوزناالنسبياألهميةاكلاموضوعاأوا"األهميةاالنسبيةالكلا

ا.(057,ا5005موضوع"ا)مراداوسليمان,ا
 تحديدامستوياتااألهدافاالسلوكيةاالمراداقياسامدىاتحققها,اوعددااألهدافافياكلامستوى. -3

وتحديداالوزناالنسبيالألهدافافيامستوياتهااالمختلفةاوفقاكلاموضوع,اللهدفافياتحديداالوزناالنسبيا -5
االقانونااآلتي:

عدد أهداف المستوى في ذلك الموضوعموضوعا=اللهدفافياكلاالوزناالنسبيا
عدد األهداف الكلية

ا000×اا

عدد األهداف المستوىالوزناالنسبياللمستوىا=ا
عدد األهداف الكلية

ا000×ااا

ا(5,ا5000)السلطاني,ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 تحديداالعدداالكلياألسئلةاالختبار.ا-2

 تحديداالدرجةاالنهائيةالالختبار.ا-0
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اتحديداعددااألسئلةافياكلاموضوعاولكلامستوىامنامستوياتااألهداف:ا-7

الوزن النسبي للموضوع×العدد الكلي لألسئلةعددااألسئلةالكلاموضوعا=
100

ا

الوزن النسبي للهدف في كل موضوع×العدد الكلي لألسئلةعدداأسئلةاكلاهدف=ا
100

 

الوزن النسبي للهدف×العدد الكلي لألسئلةمستوىا=اعددااألسئلةالكلا
100

ا

 تحديداالدرجاتافياكلاموضوعاولكلامستوىامنامستوياتااألهداف:ا-3

الوزن النسبي للموضوع×مجموع الدرجات المقترحمجموعادرجاتاكلاموضوعا=ا
100

ا

الوزن النسبي للهدف في كل موضوع×مجموع الدرجات المقترحدرجاتاكلاهدف=ا
100

ا

الوزن النسبي للمستوى×مجموع الدرجات المقترحدرجاتاكلامستوىامنامستوياتااألهدافا=ا
100

ا
باإلضافةاإلىااألهداف,اكلامستوىامنااألهداف,اوعددااألسئلةافياكلامستوىامناليتماحساباالوزناالنسبياا-2

امجموعادرجاتاكلامستوىامنااألهدافاوفقاالقوانيناالسابقة.
تستبدلاكسورااألسئلةابأعدادااإذ,اويتماالتعاملامعاجدولاالمواصفاتابشكلاتقريبي,امعاشيءامناالمرونة

ا.(052,ا5005صحيحةامعامراعاةاشروطاالتقريبا)مراداوسليمان,ا

ااختيار نوع البنود أو شكلها: -5
هناكاعدةاأشكالاأواأنواعامناالبنوداالتيايمكنااستخدامهاافياالختباراتاالصفية.اويمكناتصنيفاهذهااألنواعا

االموضوعية.اانودوالبالبنوداالمقاليةاصنفينارئيسيناهما:اافي
اعلىامجموعةامناالعواملاومنها:ايعتمدإنااختياراشكلاالبنوداالمالئما

االقياساأهدافامعينة,افمثالااإذااكاناغيرهاامةامنامالءمناالمعلوماأنابعضاالبنوداأكثراالهدفاالمراداقياسه:ا -0 ا ااااااا اااااااااااا ااا ااا اااا
ااالهدفاهوا"أنايصبحاالتلميذاقادراااعلىاتنظيمااألفكارا اااا ااااا اااا اا اا ا ااااااااااااا اا ااا اااا ا اا بصورةامنطقية"افليسامناالمناسبااستعمالااوصوغهااااا

ابلااألنسبااستعمالااالبنود اعلىااستدعاءاابنودالموضوعية, االتلميذ اكاناالهدفا"تنميةاقدرة اإذا اأما المقال.
المقال,ابلااألنسبااستعمالااألسئلةابنودااألسماءاواألماكناوالتواريخاوالحوادث"افليسامناالمناسبااستعمالا

الصوابابنوداذااكاناالهدفاالكشفاعناالحقائقاوالنظرياتافاألفضلاأنايختاراالمعلماوكذلكاإالموضوعية.ا
ذاتاالختيارامنااالبنوديفضلافياهذهاالحالةاويةاالمتقدمةاكالفهماوالستيعاباوالخطأ,اولقياسااألهدافاالترب

ا ااالبنودافياحينمتعدد, القياساالحقائقاواألفكاراالمترابطة اتستخدم ا)عباساوالالمقالية ا5007عبسي, ا-500,
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فإناعلىاالمعلماأنايختارااألفضلااالبنودقاسابأنواعامختلفةامناومعاأنابعضااألهدافايمكناأناي.ا(500
اااذلكاتبعااالألهدافاالمراداقياسهامختلفةامنااألسئلةاوااا اااامناتلكااألنواع.اويمكناأنايضماالختباراالواحداأنواع ااااااا ااااا ااا ا اااااا اا  .اا

اااا اتخداماجميعاأنماطاالفقراتافياأيااطبيعةاالمحتوىاالمراداقياسه:امناالممكنااسا -5 ااا اا اااااا اااااا ااا ااااا مادةادراسية,اإلاأنابعضااةا
االبنودمةالمحتوىامادةامعينة,اكمادةاالنصوصااألدبيةاالتياتناسبهااألشكالاأوااألنماطايكوناأكثرامالءتلكاا

 الموضوعيةاوهكذا.االبنودالمقالية,اومادةاالرياضياتاالتياتناسبهاا

االمعلمافياكتابةااألنواعاالمختلفةامنااألسئلة:افمنايمتلكامهارةاعاليةامناالمعلمينايضعا -3 اا امزيجااامهارة اا منااا
ااألسئلةا اوالوقتاإلعداد االجهد ابذل اويتقاعسافي ا االمهارة اهذه ايفتقد امن اأما اوالموضوعية, االمقالية األسئلة

 (.52,ا5003الموضوعيةاالجيدةافإنهايضطراإلىاوضعاأسئلةامقاليةا)الغامدي,ا

 عمراالتالميذاومستواهماالتعليمي:افالتالميذافياالمراحلاالدنياايفضلونااألسئلةاالموضوعيةا -5

الختيارامنامتعدداتحتاجاإلىاوقتاطويلافيااإلعداد,اأمااعندماايكوناافبنودالوقتاالمخصصالتحضيرها:ا -2
 جابةاالقصيرة.التكميلاواإلاوبنودالمقاليةاااالبنودالوقتاغيرامتاحافإناالمعلمايستخدما

ااتوا -0 اتحتاجاإلىاافالبنودفرااإلمكاناتاالمادية: اوالتصويرااتكليفاتالموضوعية افياالطباعة ااا اخالفاااعالية لبنودالاا
 (.000,ا5007)الحريري,االمقاليةا

وجميعاالعواملاالسابقةاينظراإليهاابصورةاكلية,اثمايتخذاالقراراباختياراالنمطاالمناسبالالختبار,اأماافياحالا
أنماطامختلفةامناالختباراتافإنااختياراأنسبهاايعتمداعلىاالخصائصاالسيكومتريةاافيتأثيراهذهاالعواملاتساويا

ااااالتياتتعلقابكلانمطامناالختبارات,اوعلىامعداالختباراأنايختاراالنمطااألكثراصدقاااوثباتاااوتمييزااامماايزيدا اا اااااا ااااا اااااا ا اااا ا اا ااا ااا اااااا ااا ااا ااا اااا ا ااااااا ااا ااا اا اااا ا ااا ااا اااا اااا اااااا افيااا
ا(.ا50,ا5003تحقيقاالختباراألهدافاالقياساالتربويا)الغامدي,ا

  تقدير عدد البنود:-1
اا:نداتحديداالعدداالكلياللبنوداومنهثمةاعواملاعديدةايجباأخذهاابالحسباناع

ا.ا(03,ا5002األسئلةاالموضوعيةا)بشير,ااتحتاجاإلىاوقتاأطولامنايةفاألسئلةاالمقالانوعاالبنود:ا-0
ااالغرضامناالختبار:ا-5 ادراسيةاصغيرة اكاناالختباراسيغطياوحدة اأقلامماافإذا ابنود ايحتاجاإلىاعدد فإنه

ذااكانتاأهدافاالختباراكثيرةايكوناالختباراطويالاالكيايغطياكلا اايحتاجهااختبارافصلياأوانصفافصلي,اواا ااا ا اااا ا ااا اا ا اا اااا ا ااا ا ااااا ااااا اااا ا ااا ااا ااا اااااا اا  ااا اا ااا ا ااا ااا اا ااا اااا اااا ااا ا
ذاا502,ا5000العكساإذااكانتاأهدافاالختباراقليلةا)ربيع,افاالتياأعداالختبارامناأجلها,اوعلىااألهدا ااا(.اواا اا  ااا

خيصامواطناالقوةاوالضعفافياأداءاالمفحوصالمعرفةاأوامهارةافإنهايتطلباكاناالغرضامناالختباراهواتش
ااااااعدداااكبيرااامناالبن اا اا ذااكاناالختبارامسحيااايكوناعدداالبنوداقليالا.اااا اااا ا اودالتغطيةاالمجالاالمراداتشخيصه,اواا اااااا اااااااا اا ا ااا ااا ا ااا اااا ا ااا ااااا اا  اااا اا ا ااااا ااااا اا ااااااا ااااااا
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فتالميذاالصفوفاالدنيااالذينالمايتمكنواامنامهاراتاالقراءةاوالكتابةابصورةااعمراالتالميذاومستوىاالقدرةالديهم:ا-3
يستطيعونااإلجابةاعنااوالمتفوقونالبنود.ااعنكافيةايحتاجوناإلىاوقتاأطولامماايحتاجهاالتالميذاالكبارالإلجابةا

ا(.053,ا5007,اوجاموسا)مخائيلابالمقارنةامعاالعادييناأواالمقصرينعدداأكبرامناالبنودا
ا.فكلماازاداعدداالبنوداارتفعامستوىاثباتاالختبارادرجةاالثباتاالمطلوبة:ا-5
فالبنوداالتياتتطلباالستدعاءاالبسيطاللحقائقاوالمعلوماتاانوعاالعملياتاالعقليةاالتياتتطلبهااالبنوداالختبارية:ا-2

فيامواقفاجديدةاأواغيراذلكامنايمكنااإلجابةاعنهاابسرعةاأكبرامناتلكاالتياتتطلباتطبيقاالمبادئاوالمفاهيما
االعملياتاالعقليةاالعليا.

امادةاا-0 افياالتعاملامع اأبطأ ايكونون ااألفراد افمعظم امعالجاتاكمية: امناحساباتاأو االفقرة اتتطلبه اما مقدار
حسابيةاممااهماعليهاعندماايتعاملونامعامادةالفظية,الهذااإذااكانتاالبنوداتتطلباحساباتارياضيةااستلزماذلكا

ا.اريةكانتاالفقراتالفظيةامحضة,اوبالتاليايقلاعدداالبنوداالختباإذادةاالوقتاالمخصصاللفقرةاالواحدةاعماازيا
الزمناالمسموحابهالإلجابة:ايزداداعددااألسئلةاكلماازادازمناأداءاالختبار,امعامالحظةاأنازمناأداءاالختباراا-7

ا اففياالمرحلة االختباراعناحصةايختلفاباختالفاالعمراالزمنياللمتعلمين. ازمناأداء ايجباألايزيد البتدائية
اأضعافاأواأكثراللمرحلةاالثانويةاأواالجامعيةااةواحدة,افياحيناقدايمتداهذااالزمناإلىاثالث

طولاالفقرةاودرجةاتعقيدها:اعلىاواضعاالختباراأنايراعياالزمناالمستغرقالقراءةافقراتاالختباراوفهمها,اا-3
خاللاالزمناالمحددالها)مراداوسليمان,ااالمتعلماعنهاليلاعددااألسئلةاالتيايجباأنايجيباتقإلىاوبالتاليايلجأا

ا(.020-020,ا5005

 تقدير مستوى صعوبة البنود: -9
اويتحددا االختبار. االتخطيطالبناء افياعملية ااألخيرة االخطوة ايمثل االبنود الصعوبة االمستوىاالمالئم اتقدير إن

ااالختبار.اوعمومااافيااختباراتااإلتقاناوالختباراتاالتشخيصيةاوكذلكاالقبليةانكونامستوىاالصعوبةابالغرضامنا ا اااااااااااا اااا اااا اا ا ااااا اا اااا ا اا اا اااا ااا اا اااا ااا ااا اا ااا ااا اااا ا ا
ااأقلااهتمامااابالصعوبةاألنناالانسعىاإلىاتحقيقاانتشاراواسعاللدرجات,اأواالتمييزابدقةابينامستوياتاالتحصيلا اا ا ااااا ااا اا ااا ااااااااا اااااااا اااا ااا ااااا ا اا اا اا ااااا ااا ااا اااا اا ااا ااااا اااا اا اااااا اااا ااا اا

يف,اوالتيانسعىامناخاللهااالحالافياالختباراتامعياريةاالمرجعاالتياتجرياألغراضاالنتقاءاوالتصنايكمااه
افيا االدقيقة االفروق اللدرجاتابهدفاالكشفاعن اواسع اانتشار اوتحقيق االمفحوصين ابين اتمايز اأعلى اإنتاج إلى

فياالختباراتاالتياا%ا50اهولصعوبةاالبنودااالمالئمالمستوىااعدالتحصيل.ا"ويميلامعظماعلماءاالقياساإلىا
اتحقيقادرجةاعاليةامناالثبات"اواتاالمفحوصين,اتسعىاإلىاتحقيقاأكبراانتشاراممكنافيادرجا

وخالصةاالقول:افإنهالبدامناتحديداالمستوىاالمالئمالصعوبةاالبنوداوصعوبةاالختباراككلابصورةامسبقة,ا
ااااوذلكاانطالقااامناالغرضاالخاصاالذيايتوخاهاالمعلمامناالختبار.اوماامناشكافياأناالمستوىاالمالئمالصعوبةا اا ااااا ااااا ا اا ااااا ااا ااا ا اا ااااا ااا اااا ا ااا ااااااااااااا اااا ااااا اا اااا ا ااااا ااا اا ا اااا ااا
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اااطاااوثيقااابشكالبنودايرتبطاارتب ااااا اا اا ا ااااففيافقراتاالصواباوالخطأامثالاايستحيلاقبولانسبةاالاهذهاالبنوداأوانوعها,ا ااا ا اااا اا اا ا اا ااااا ا ااا اا اا ا اااا اا اااا ا%ا50اا
اأثرا امن االتصحيح اطبقتامعادلة اإذا اإل االمالئم االصعوبة امستوى اعلى ادليالا اوعدها ااإلجاباتاالصحيحة, اامن ااا ا اا ا اا ا اااا ااااااا ا ااا ا اااا ا اا ااا اااا ااا اا ااا ا ا اا اا ا اا ا ا  اااا اا ااا ا ااا اا ا ااا ا اااا ا اا ا ا

امناسبالواض اكدليل ااآلتي ابالجدول االسترشاد اثورندايكاوهيجن اويقترح اكتابةاالتخمين. امحاولته افي االختبار ع
ا:(350-350,ا5005)مخائيل,ااواعامختلفةامناالبنوداختباراتامؤلفةامناأن

 ( متوسط صعوبة بنود االختبارات الموضوعية1جدول )
 )نسبة اإلجابات الصحيحة( متوسط الصعوبة نوع البند

ا%50اأسئلةاالتكميلاواألسئلةاذاتااإلجابةاالقصيرة
ا%70امتعددا)خمسةابدائل(أسئلةاالختيارامنا

 %74اأسئلةاالختيارامنامتعددا)أربعةابدائل(

ا%77اأسئلةاالختيارامنامتعددا)ثالثةابدائل(
 %85اأسئلةاالصواباوالخطأ

 بناء مفردات االختبارات التحصيلية: -       ثانيا  
االختباريةبنوداالهيامرحلةاإعداداتأتيابعدامرحلةاالتخطيطالالختباراالمرحلةاالثانيةافياعمليةابناءاالختباراوا

ناعمليةاكتابةاالبنوداهيافنالايتمااكتسابهامنامجرداإتقاناوكتابتها اا.اواا ااااااا ا ااا اااااا ااااااااا اا ااا ا ااا اااااااااااااااا اا اا  نواتجاا,اوصياغتهمادةاالدرسيةلالمعلمالاا
ااومستوياتاقدرتهم,امعاأناهذهاجميعاااتمثلااالمتعلمينبصورةاواضحةاودقيقة,اوفهماخصائصااالتعلماالمرغوبافيها ااااا اااا اااا اا ااا ااااااا اااا ااا اا اا

ا االعملية. الهذه اأساسية امتطلباتاأواشروطاا ااااااااا ااااا ااا اا اا اا  اا ا ا ا اا ا اااا اإلىاذلك,ااإذاا ايتطلباباإلضافة االجودة اعالية ااختبارية ابنود أناكتابة
معرفةابمبادئاوتقنياتاتصميماالختباراومهارةافياتطبيقها.اوكماايستحيلاوضعاقواعداإلنتاجاقصةاجيدةاأوارسما

رشادات,مكناوضعاأحكاماأواقواعداتضمناإنتاجابنوداجيدة.اوبالطبعايمكناتقديماقواعداجيد,اكذلكالاي ااواا ااااا ناولكااا 
ا.نوداويحددادرجةاجودتهااإلرشاداتايخضعالحكماواضعاالبواتطبيقاهذهاالقواعدا

 :التعريف بأنواع البنود االختبارية 
إلىاالنوعاالمقالياأوااإلنشائياويشملاأسئلةاالمقالاالطويلةاافااألنواعاالمختلفةامناالبنوداالختباريةيمكناتصني

اااااإلىاالنوعاالموضوعياويضماكالاامناأسئلةاوالقصيرة.اباإلضافةا ااا ا اا اااا اا اا اا ا ا اااااا ااااا خطأ,اوالختيارامنامتعدداوالمطابقة,اوالاصحالاا
االتكميلاوالترتيب اإلىاأسئلة اواباإلضافة اإعداد. ناعملية اااااا اا ااااا ا ا امنها,اومعاهاا  الألنواعاالمختلفة امعمقة رفةاتتطلبادراسة

اوصفاعامالتلكااألنواع:ايأتيجوانباالقوةاوالضعفافيها.اوفيماا
 المقالية  االختباراتEssay Tests: 
 تعريف االختبارات المقالية 

ا اماايسمىابالختباراتاالتقليديةامناأكثراأنواعاالختباراتاشيوعاااواستعمالاااتعداالختباراتاالمقاليةاأو ااااا اا ااا ا اا اا اا اااا ا ااا اا اااا ااااا ااااااااااااا اا اااا ا اااا اا اااااا اوقدمااااااا
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االسمانظراااللشبهاالكبيرابينهااوبيناكتابةاالمقالتاوالتقاريرابهذاوسميتا اا اااااا اا ا ااااااااااااا ااا اااااااا ااااااااا اا ااا ا اااا ا ا.(000,ا5000)ربيعا,ااا
ا اويعراا فاالختباراالمقاليابأنهااختباراكتابيايطلباممنايؤديهاكتابةامقال,اأواموضوعاإنشائيايتحدداحجمهاااا

احسباماايطلبافياالسؤال,اوالذياقدايبدأابكلمة:اناقش,اابحثافي,اتحدثاعن...الخ.
  المقالية: االختباراتأنواع 

ادرجةاالحريةاالمسموحابهاافيااإلجابة:اوفقتنقسماأسئلةاالمقالاإلىانوعينا
ا:اختباراتاذاتااإلجابةاالقصيرة)المقيدة(ا–أ

ا اهذهاالختباراتاطويالاايكوناالسؤالافيا اا ا اا اا اااا ا ااا انوعااااااااا اا امااومترابطااااا ااا ااا دقيقةاومحددةاوواضحةالاتحتاجاتكونالكناإجابتهااااا
ااا,اكأنايعدداأسباباا,اأوايذكرامكونات,اأوايحلامسألةاحسابيةا)النجار,االكتابةإلىاإطالةافيا اا اااااااااا ا ااااا ااا ا ااا اااا ااا اااا ااااا ااااا ااا اااااااا بدأاتواا(.32-33,ا5000اااا

اعادةابكلمات:اعرف,اأعطاأسباب,اضعافياقائمة,اأجبابماالايزيداعناسطرين.....الخا
ايشترطافياهذااالنوعامنااألسئلة:وا

 شاملةاللمادةاجميعها.واضحةاواأناتكونااألسئلةا -0

 موذجيةايتماالتصحيحاعلىاأساسها.وضعاإجاباتان -5

 .ةالألسئلةاتحددامساراتاإجاباتاالطلبةوضعانقاطارئيس -3

ا اويالحظاأناا اا ا ا ا االضبطاإلجابةاااا االحقائقاالخاصة,ااااااا االمتعلامهذا اكمقياسالفهم ولكنهاغيراايجعلاالسؤالاأكثرافائدة
ا(.033,ا5002)أبواعالم,اامالئماكمقياساللقدرةاعلىاتنظيمااألفكار

ا:اإلجابةاالحرةاالطويلةا)المفتوحة(اختباراتاذاتاا–ب
اإجاباتالختباراتاوتمثلا الحريةافيااختياراتعلماللماتتركابصورةا,ةمحدداوغيرةامفتوحاالتياتتطلباأسئلتها

اأسئلتها اعن ااإلجابة ا)اوكميتهااطريقة ا5002الزغول, االكشفاعنااويفيدا,(302, االختباراتافي امن االنوع هذا
فياالتفكيراالبتكارياوالتفكيراالمنطقياوالتفكيراالستدللياامتها,اوقياساقدراالمتعلممستوىاالتكاملااإلبداعيالدىا

ا(.23,ا5005)مراداوسليمان,
 :مجاالت استخدام االختبارات المقالية 
ايصعباقياسهاابغيراأسئلةاالمقال.اإذتستخدمافياالموادااألدبيةاكاألدباوالتاريخاوعلماالنفساوالجتماعاا-
اعلىااستدعائها.خاللافترةاتعليميةامحددةاوقدرتهامنالماحجماالمعلوماتاالتياحصلاعليهااالمتعلتعرفاعلىااا-
ااااااااا اتستخدمالقياساقدرةاالمتعلااا- اااا اااااااا اا ا,اواختياراالقالبااللغوياالمناسب.هاوتنظيماأفكارهماعلىاترتيباا
,ا5000الة"ا)عبداالهادي,اتعدامنااألدواتاالجيدةالقياساالقدراتااإلبداعيةاالمتمثلةافيا"الطالقةاوالمرونةاواألصا-

ا(.053
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ا(.ا00 -02,ا5003مناقشتهمالقضايااهامةا)مصبح,ااآرائهمامناخاللواتحديدااتجاهاتاالمتعلميناا-
صدارااألحكاماوالوصفاوالتلخيصاواإليجازا)القرني,اا- بداءاالرأياواا اااالنقداواا اا اااااا اا اا اا اا اا ااااا اا ا ا ااا ااااا ا ااا ااا اا  اا اا ااااااا اا  ا(.2,اداتاااااا
 :حاالت استخدام االختبارات المقالية 

افياالحالتااآلتية:تستعملااألسئلةاالمقاليةا
االمتعلامينعندماايكوناعددا -0 ااااقليالا,األنهااتحتاجاإلىاوقتاطويلافياتصحيحها.ااااااا اا اا ا ااا ااا اا ا اا اا اا اااا ااا اااااا ا اا اااا
ااعندماايكوناالوقتاالمتاحاإلعداداالختبارامحدوداا,امعاتوافراوقتاكافاللتصحيح. -5 اا ا ااااا اااا اا اا ااا ااا ااا ااا اا ااا اااا ا اااااا ا اا ااااااا اا اااا ا ااااااااا
األفكارامعااعلىاالتعبيراالكتابياعناأفكارهابأسلوبامنطقي,اوربطاوتنظيماوتكاملاالمتعلمعندماايراداقياساقدرةا -3

ا(.53,ادات)الغامدي,ااخدامااللغةاوالخطاواألسلوب,بعضها,اوكذلكاقياساقدرتهاعلىااست
ا(.20,ا5005)مراداوسليمان,ير(اإلعداداالختباراقليلةاعندمااتكونااإلمكاناتاالمتاحةا)الطباعةاوالتصوا -5
 يزاتهاوم المقالية االختبارات خصائص: 
 منها:افياعدةامجالتااااااا اللمتعلامإعطاءاحريةا -0

امعالجةاموضوعاالسؤالابألفاظهاوتراكيبهاالعقليةاالخاصة.ا–أ
االتنظيماوالترتيبالألفكاراوالمعلوماتا–ب
ااستخالصانتائجاالموضوعاتافياحدوداالمطلوبامناالسؤال.ا–ج

االناقد,ا -5 ا)البتكاري, اصوره ابجميع اوالتفكير اوالتقويم اوالتركيب االتحليل امثل اعليا اعقلية اعمليات قياس
 .(25,االمرجعاالسابققياسهاا)لي(اوالتياتعجزااألسئلةاالموضوعيةاعناالستدل

نما جاهزة, إجابات يتلقون ل نالمتعلمواف , اااااا اللمتعلام الحقيقي التحصيل عن جيدة بمؤشرات تزودنا -3 اااواا  يكون أن يجب اا 

االمعلومات,احاتى من وفير مخزون لديهم ا ا ااا ااا  .بنوداالختبار عن اإلجابة من يتمكنوا ااااا

)حميدو,ااويفهمهااالمادةاالدرسيةالذيايستوعبااااااااا اوالمتعلامااااا اغيبااااالمادةاالدرسيةالذيايحفظاااااااا االمتعلامالتمييزابينا -5
 .(02,ا5002

ألسئلةاالمقالاأثراإيجابيافياالعاداتاالدراسيةاللمتعلم,افهياتشجعهاعلىاالهتمامابالتوصلاإلىافهماعاما -2
لىاتنظيماأفكارها اااوشاملاللمادة,اواا اااااااا اااا اا ا اااااااااا ااا  وتنميةاقدرتهاعلىاالتعبيراعنانفسه.ةاوتحسينامهارتهافياالكتابا

ا -0 افرصاالغشابين امن اوليساالتعرفااالمتعلمينتقلل اوتقديمها االستجابة اعملياتااستدعاء اعلى لعتمادها
 (.2,ا5005عليهاا)الصعيري,ا

االمتعلاماتخلوامناالتخمينا)تخمينا -7 ايحصلافياااااا ا ابعضاأنواعاالختباراتاالموضوعيةالإلجابةاالصحيحة(اكما
 (.00,ا5000)الطيب,
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 ذات المواد من وغيرها والفلسفة, الجتماع وعلم النفس وعلم والتاريخ كاآلداب الدراسية المواد من الكثير تالئما -3

 (.003ا-005, 5000 الحفظا)ربيع, تعتمد والتي السردية, الطبيعة

 (.030,ا5000,اوتحضيرها )الخياط إعدادها السهل ومن مكلفة، غير -2

 المقالية: االختباراتعيوب 
ا الاتغطياالمادةاولاتمثلهااتمثيالاااهاألنقا)صدقاالمحتوى(افياهذااالنوعامنااألسئلة,اصدمستوىاالاضعف -0 اااااااااااااا ااااااااا ا ااااا

ا امتكامالاا  (.ا032,ا0227)كراجة,ااااااا

ايؤدياإلىاعدمادقةا -5 تدنيامستوىاالثباتابسبباقلةاعددااألسئلةاوتدخلاالعواملاالذاتيةافياالتصحيح,امما
 .(05,ا5003طربيه,اوعدماالوثوقابهاا)الدرجةاالممنوحةاللمفحوصا

ااا اأواالحظادوراااتؤدياالمصادفةا -3 ااا ا اااا التياوااموضوعاتامعينةالذياركزاعلىاااااااا االمتعلامفقداينجحا,افيانتيجةاالختباراا
 (.22,ا5005)مراداوسليمان,ااجاءتامنهاامعظمااألسئلة

 إلىاالحفظاوسرداالمعلوماتادوناتحليلها.االمتعلمينبعضايدفعاقداالمقالياالسردامماااالسؤاليتطلبا -5

اااا الايعرفاشيئاااااااااا االمتعلامإجابةاحرةامماايتيحاالمجالاللمراوغةاوالتحايلاولسيمااإذااكاناااألسئلةتتطلباهذها -2 اا ا عناااااا
 .(07,ا5003)مصبح,ااالموضوع

انطباعالدىااونيتكابصورةبقيةاأسئلةاالختبارااعنأثراالهالة:اقداتؤثراعالمةاالسؤالااألولاإذااكانتامرتفعةا -0
 عالمةاكليةاممتازة.ئهاممتازاومتمكنامناالمادةاثمايميلاالمعلماإلىاإعطااالمتعلمالمعلماأنا

اإلىاالمللااالمتعلميمكناأنايكتبا -7 ايؤديابالمعلم امما أثناءاالتصحيحافيافياالختباراالمقالياورقاتاكثيرة
ااااا امماايؤثراسلبيااااااااا ارديئاااااااااا االمتعلامولسيمااإذااكاناخطا اا اا  عالمته.افياااااا

ااااا ااختالفاعالماتاهذهاالختباراتافياالمعنىاحتىاولواتساوتارقميااا -3 اا ا اا ااا اا اا اا اا ااااااا ااا اا اااا ا ااااا اا ااا ا اا ا اا  .ا

 عناجوهراالموضوع.ااااااا االمتعلامقدايخرجا -2

مماايؤثرااأواضعفاقدرتهاعلىاالتعبيرافياحالاالكتابةااااااا االمتعلامقداتكوناهناكاأخطاءاناتجةاعناضعفالغةاا-00
 .(00,ا5000)الطيب,ااعالمتهافيااااا اسلبااا

 ا.اذياتحتاجهافياالتفكيراواإلجابةالوقتاالطويلاالا-00

اكانتاأعداداالمتعلميناكبيرة,اا-05 ااااا االتصحيحاعادةاوقتاااطويالااوجهداااايتطلباإذصعوبةاالتصحيحاوبخاصةاإذا ا ا اا ا اااا ا ااااا اا اا ا ااا
اا اكبيرااا  .(002,ا5000)سالمة,ااااا

اواضحةاا-03 امعايير اوضع اصعوبة ابسبب اواإلحصاء االبحث الطرق االختبارات اهذه انتائج اإخضاع يصعب
 (.30,ا5000أسئلتهاا)العبادي,ااعنالمتعلمينااإلجابات
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االمتعلاميننانتائجهااقدالاتفيدافياالمقارنةابيناإا-05  بصورةادقيقةاوصادقة.ااااااا اا

,اولاتصلحاإلاللجميعاقلمااتراعياالفروقاالفرديةابيناالمتعلمين,افهيافيامعظمااألحياناامتحاناتاموحدةا-02
ا(.502,ا5002ااتعلموها)العبيدي,استطيعونادراسةاالكتباوالتعبيراكملذينايامعاأصحاباالستعداداتاالنظريةا

 يةالمقال االختبارات إرشادات إلعداد : 
االسؤالااصوغ -1 ابصورة ابدقة اومحددة اعناالغموض, اوبعيدة اتماماا, اواضحة ااااا اااا اا ا اا ا ااااا ا ا ا اااااا ا اااااا ا اا ا اابصورةاا اجميعهمانالمتعلموايفهمها

 .المستخدمةابطريقةاواحدة,اوالتأكدامناسالمةااللغة

,اويقيسااألهدافاالتيايريداالمعلماقياسها,اوتجنباإعداداللمتعلمينلمستوىاالعقليااالسؤالاالمقالياايالئمأنا -2
 (.20ا-22,ا5005األسئلةاقبلاالمتحانامباشرة.ا)مراداوسليمان,ا

اتعادلتاالشروطا -3 افإذا االموضوعية, االبنود االتيالاتالئمها ابالنواتجاالتعليمية االمقالية حصرااستعمالااألسئلة
خرى,افإنااألسئلةاالموضوعيةاتفضلاعلىااألسئلةاالمقاليةابسببامشكلةاالتصحيحاوالتمثيلاغيراالصادقااأل
 (.335,ا5005مخائيل,ا)

 المستوياتاالدنيا.اوعدماالقتصاراعلىأناتقيسااألسئلةاالمستوياتاالمعرفيةاالعلياا -4

 .(02,ا5003)طربيه,ااالمحتوىأناتكونااألسئلةاشاملةالجميعاوااأكثرامناإجابة.االسؤالحتملاياأل -5

االمتعلامينأنايعطياالمعلما -6  لإلجابة.اااااا اكافياااااااا اوقتاااااااااا اا

مماااالمتعلمينفذلكايؤدياإلىاانعدامااألساساالموحدالتقويماتحصيلافياالختباراااختياريةعدماوضعاأسئلةا -7
االمتعلامينالفروقاالفرديةابينااولايقيسيضعفاالصدق.ا االمتعلاميندقيق,اكمااأنااعلىانحوااااااا اا سيميلونافياهذهاااااااا اا

ايؤثراسلبااافياعاداتاالدراسةاويضعفا ااآلخرامما همالابعضها اإلىاتحضيرابعضاالموضوعاتاواا ااالحالة اا اا ا اا اا اااا ا اااا ا ا اا اااا  ا ا اا اا اااا ا ا ا اا ااا ااا ا ااا اا  ا ا ااا ا ا اااا ا ااا ا اا ا اا ا ااا اااا اا
 (.ا5,ا5005االطريحي,(,ا)75ا-75,ا5000قاالختبار)سبارزو,ابدورهامناصد

االسؤالابفعلاسلوكيا -8 اولاأنايبدأ اقارن,اوضح. افسر, الخص, ااشرح, ااذكرااألسباب, تبدأامثل:اعللالماذا,
 بأدواتااستفهامامثلامن,امتى,اكيف,األنااإلجاباتافياهذهاالحالةاتكونافيامستوىاالتذكراوربمااالفهم.

اق -9 ا االسؤالامستقالاااعنإلجابةابله,اوذلكاإلعطاءافرصةاكاملةاليفضلاعدماكتابةاسؤالاتعتمداإجابتهاعلىاما ااا ااا اا ا اا
اا االجوابامتضمنااافياالسؤالاأوامقتبساااعناغيره,اوالحصولاعلىاعالمةاالسؤالاإذااأتقنااإلجابة,اوألايكونا اااااا ااا اا ا اااا اااا اا اااا اا ا اا

 .(272,ا5007)أبوارياشاوعبداالحق,امنه

ااكلاسؤال,امماايتيحامجالااأماماالمتعلمينالتنظيماالوقتاوالجهداالمناسبالكلاالمخصصةالاةأنايحدداالدرجا-00 اااا ا ااااااااا ااا اا اا اااااا ااااا ا اااااااااااااا اا ااا اااااااااا اا ا اا ا
 (.اا023,ا0227سؤالا)كراجة,ا

افزيادةاالوقتاقداالعدداوالصياغةاالدقيقةاناحيةنامناأناتكونااألسئلةامناسبةاللوقتاولمستوىاالمتعلميا-00
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 الوقتايسببااإلسراعافيااإلجابة.ايسمحابحالتاالغش,اونقص

ااااا اتحديداالتعليماتافياالسؤالاتحديداااا-05 ااا اا ا اااا ااا ااااااااااااا ا ايعبراعناقصداالمعلماولايتركامجالاااااااا ادقيقااااا اا ااا ا ااااا اااااااااا ااا ا اا  للتأويلاأواالتخمين.اااا

امثل:اخطاا-03 االتعاملامعاالعواملاغيراالمالئمةاوالتيايمكناأناتؤثرافيااإلجابة اكيفية ابنيةااااااا االمتعلامتحديد ,
 عالماتاالترقيم...الخ.االجمل,

االمتعلامينترتيبااألسئلةاالمقاليةاعنداعرضهااعلىاا-05 التدرجافياصعوبتهاامناالسهلاإلىاالصعبا)أيااوفقااااااا اا
اسيك اترتيباا اترتيبااألسئلة ايكون اااأن ا ااااا  اا اااا ا اا ا ااا اا ا ا ااا ا االقلقاوالتوترا امن التقلل امنطقياا( اوليساترتيباا اولوجياا اا اااا ا ا ااااا ا اا ا ااااا اااا ا ااا ااااا  اا ا ااا ا اااا  ا)افيااا ااإلجابة مراداأثناء

 (.20-22,ا5005وسليمان,ا

الكتفاءاامناغيرإعدادانموذجالإلجابةاتوضحافيهاالخطواتااألساسيةاللحلاوالدرجةاالمخصصةالكلاخطوة,اا-02
اللسؤال االكلية االدرجة ااإلجاباتابتحديد اليساهناكاداعالكتابة االتياتتطلباإجاباتامطولة, ااألسئلة اوفياحالة ,

ا(.530,ا5000ةافقطا)الطناوي,اتضمنامخططااإلجابةاالنقاطاالرئيسأنايبكاملة,ابلايكتفىا
 المقالية: االختباراتتصحيح ل إرشادات 

 ح.محكاتستنداإليهااعمليةاالتصحيابمنزلةتعدااإذالتحديداالمسبقالإلجابةا -0

اااا اأثناءاالتصحيحاليكوناالتقييماموضوعيااافياإخفاءاأسماءاالطالبا -5 ا ا ااااااااااا ا ااااا اا ا  .(003,ا5002)مختار,ااااااااااا

,اوذلكالسهولةاتذكراالنقاطااألساسيةاوالمعاييراالتيايتماالمتعلمينتصحيحاإجابةاكلاسؤالاعلىاحدةالجميعا -3
 .(27,ا5005)مراداوسليمان,االتقليلاأثراالهالةوافياضوئهااتقديرادرجةاكلاسؤال,ا

ا األناهناكاميالاا,ابعداالنتهاءامناتصحيحاكلاسؤالااإلجابةخلطاأوراقا -5 اااا ااا اا علميناللتشددافيالدىابعضاالماا
 البدايةاوالتساهلامعاتلكاالتياتصححافياالنهاية.فياوراقاالتياتصححاعلىااألالتصحيحا

مستقرةايفضلاأنايقوماالمعلمابعمليةاالتصحيحاوهوافياحالةانفسيةاأوامزاجيةاعاديةاوظروفااجتماعيةا -2
اااا احتىالاتؤثراسلبااا اا اا ااا اا  (.05,ا5003)زمزمي,ااالتصحيحافيااا

ااااااااا اليكوناالختباراتعليميااااأغالطهميفضلاكتابةاالمالحظاتاعنداإعادةاالوراقاللطلبةاوقيامهمابتصويبا -0 اااا ا ااا ا  .ااا

يفضلاأنايشتركاالمعلمامعاأحدازمالئهامناالتخصصانفسهافياعمليةاالتصحيحالتكوناالعالمةاأقرباإلىا -7
اكالموضوعية ذا اواا اا, اا اا  ا انتائجا اإلى ااستناداا استتخذ اهامة اقرارات اهناك اان ااااا ا ااا اااااا  اا اا ااا ا اااا ا ا اا اا اا ا ااا ا ا اهاالختباراا االمنايكما افي حاالحال

ا(.00,ا5005)الصعيري,ااوالمكافآتاوالبعثاتاالدراسية
 الموضوعية االختبارات Objective Tests: 
 :تعريف االختبارات الموضوعية 

االتربيةاوالتعليماالبحثاعناوسيلةاأخرىاأكثرالمقاليةاحاولارجالاانتيجةاللعيوباالتياأحاطتابالختبارات
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ا اتحصيل افياتقييم اودقة االمتعلاميناموضوعية ا ااا ادراسيااااااااا اا اا امناا,ا اإلىاابتكارانوعاجديد االتوصل اجهودهم وكانتانتيجة
ا.(007,ا5000الموضوعيةا)ربيعا,االختباراتاعرفاباسماالختبارات

اااااامناوسائلاالتقويماالحديثةاالعهدانسبيااافياالتربية,اافهي ااااا اا اااا  ااااااااااااا اااااا اااااا ااا ا اا اواضحاااعامااإذا ااستخدامها ابدأ ااا اا ا ا اا ااااااا اا .الدىاعددامنا0202ااااا
ادويسا) االعالم اعليها اأطلق اوقد ااألمريكية. االولياتاالمتحدة افي االتعليم ابDoisأنظمة االموضوعية اصفة سببا(

أياأثراالايوجدافيهااإذيفترضاوجوداإجابةاواحدةامحددة,اأمافياالتصحيح,ااإذموضوعيتها,اسواءافياالتصميم,ا
لواأعطينااأوراقااإلجابةاإلىاعددامناالمصححينافإناالتفاقاعلىا(.اف30,ا5002ة,ابيبواغرالذاتيةاالمصححا)أ

ااتفاقااا اسيكون امنها اورقة الكل االمعطاة ااااااا االدرجة ا ا ااا ا ااااا اااا ا ا ااا ااا ااااا ااا اولذلكافهيلاخالفافيهاااا اصحيحةا, اواحدة اإجابة اإل اتحتمل "ال
ا.(553,ا5003ا,وآخرونمرتضىا)
 :حاالت استخدام االختبارات الموضوعية 

ا:الموضوعيةافياالحالتااآلتيةاالختباراتااستخدامايفضل
اممكنة.االختباراإعادةاواحتماليةاكبيرةاالطلبةاأعداداتكوناعندما -0
االختباراتصحيحاعلىاقدرتهامناأكثراوواضحةاجيدةاموضوعيةاأسئلةابناءاعلىابقدرتهاالمعلمايثقاعندما -5

ا.بعدالةاالمقالي
ا.(75,اا5000,ااكاظم)ااإلجاباتاتصحيحافيامطلوبةاالسرعةاتكوناعندما -3
 :ميزات االختبارات الموضوعية 

اااا اتحديداالجواباسلفاااا -0 اا اا ا ااااااا  ا.اثناناالايختلفاعليهابصورةاا

 .(303,ا5003)العلوان,ااوالبتعاداعناالعواملاالذاتيةاللمصححالموضوعيةا -5

اا اإلغاءاأثراالعواملاالخارجيةاعلىاتقديراالعالماتاكحسناالخطاوالترتيباواإلمالءانظرااا -3 ا اااا اا اا اا ااا اااا اا ا اااا ا ا ااا ااا ااااا اااااا اا ااااا اا اااا ااا ااااا ألناعمليةااإلجابةالاااااااااا
 تتطلباسوىاوضعاإشارةاعلىاالجواب.

 ا.المتعلمتدرجااألسئلةامناالسهلاإلىاالصعبامماايقللادرجةاالتوترالدىا -5

 .(070,ا0227)كراجة,ااتتصفابصدقاوثباتاعاليينانتيجةاالتصحيحاالموضوعياوكثرةاعددااألسئلة -2

 .(273,ا5007عبداالحقا,واارياش)أبواامناالتحايلاأواالتهربامنااإلجابةاالمتعلمتمنعا -0

اا اتتطلباوقتاااقصيرااا -7 اا اااا اا اا اا  .(50,ا5000,اوكذلكاتصحيحها,اوتناسباجميعاالمراحلا)عفانة,اعنهاإلجابةالاا

,ابصوغهاالتيايقومامصمماالختبارا,ابسبباكثرةاعددااألسئلةاالمادةاالدرسيةتغطيةاأكبراجزءاممكنامنا -3
 (.003,ا5003إلىاعدماإهمالاأياجزءامناهذهاالمادةا)نشواتي,ااااااا ااالمتعلامامماايدفعا

 لختبار,انتيجةاكثرةاعددااألسئلة.وخوفهمامناااالمتعلمينتزيلارهبةا -2
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 (.ا002,ا5003تتسمابسهولةاالتصحيحاودقتها)درويشاومحمود,ا -00

 :عيوب االختبارات الموضوعية 
اااتتطلباوقتاااومهارةاوخبرةافياإعدادهاا)الرشداناوجعنيني,ا -0 اااااا اا اااا اااااا اااا ااا اااا ااا ااا اااا اااا ا اا اا  (.355-ا353,ا0222اا

اااا اتكلفةاعاليةافياإعدادهااوطباعتهاابالنظراإلىاالختباراتاالمقالية,اوتتطلباوقتاااتتطلبا -5 اا اا ااا اااااااااااا اا اااا ا ااا اااا ا ااااااااا ااا ا ااا اااا ااا ااااااا اوجهداااكبيريناااااا اا إذاااااااا اااا
 (.530,ا5000الطناوي,ا)اقيسابالجهداالذياتتطلبهاالختباراتاالمقالية

ا -3 اإرباك ايسبب امما اكلماتاغامضة, اأو اعبارات اعلى اتحتوي اقد ااإلجابةاالمتعلم اتحديد اعلى اقدرته وعدم
 .ا(532,ا5000)ملحم,ااالصحيحة

علىاوضعاإطاراعامالإلجابةايعرضافيهاامعلوماتهامعاالتوسعاأواالختصارافيااالمتعلملاتفسراقدرةاا -5
ااعرضاهذهاالمعلوماتاوفقاااألهميتهااووزنهااالنسبيا)زا ااا اا اااااااااا ااااااا ا اااا ا اا ااا ااااااااا اا ا  (.053,ا0223يتون,اا

اعلىا -2 االمتعلم اتشجع اقد اأنها اكما اوتنظيمها, اأفكاره اعن االتعبير اعلى االمتعلم اقياساقدرة اعلى اقدرتها عدم
 (.22,ا5000التخمينالتعرفااإلجابةاالصحيحةا)رمضان,ا

 :أنواع االختبارات الموضوعية 
  True False Questions: أسئلة الصواب والخطأ      أوال  

 الصواب والخطأ:تعريف أسئلة 
اخاطئ االنوعامنااألسئلةامناعددامناالعباراتابعضهااصحيحاوبعضها ويطلبامناالمفحوصاا,يتكوناهذا

كلمةاصحاأوامااإذااكانتاالعبارةاصحيحةاأماخاطئةامناخاللاكتابةاةاواحدةامنابديلين,اوذلكابتحديدااختياراإجاب
ا.(025,ا5000)يوسف,ااخطأاأواإشارةاتدلاعلىاذلك

 أسئلة الصواب والخطأ: استخداممجاالت 

 االبسيطةاومعانياالمصطلحاتاوالنصوصاوالقوانين.اوالمفهوماتقياساالقدرةاعلىامعرفةاالحقائقاا
 ا(.50,ا5002الخاطئة,اومعرفةاالعباراتاالصحيحةامناالخاطئةا)حكيم,ااالمفهوماتقياساالقدرةاعلىااكتشافاا
 الحقائقاالعلميةامنااآلراءاأواالنظريات.ا 

 ناالنتائج.زهااعيتحديدااألسباباوتميا 

 (.72,ا5002تحديداالستنتاجاالسليمامناغيراالسليما)حسبااهلل,اا 

 ميزات أسئلة الصواب والخطأ:
اهاالحقائقاالبسيطةاوالتعاريف,اكمااأنتصلحاهذهااألسئلةالألهدافاالتياتتصلابالقدرةاعلىااختياراوتمييزا -0
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ا اعليها ااعتاد االتي االصورة اعن امختلفة ابصورة االعبارات اصيغت ا)إذا االحقيقي االفهم اعلى االقدرة (ااااااا االمتعلامتقيس
 (.053,ا5003)خوري,ا

 (.03,ا5005سهلةاالتأليفاوخاصةاإذااكانالدىاالمعلماخبرةاكافيةافياإعدادهاا)الصعيري,اا-5

 (.022,ا0227القدرةاعلىاتغطيةاالمادةاتغطيةاشاملةا)كراجة,اا-3

 عددامنااألسئلةاأكبرامماايتيحهاأيانوعاآخرامناالختبارات.اعنأنايجيباااااااا اللمتعلامتتيحاا-5

 يتمابموضوعيةاكاملة.فيهااعمليةاتقديراووضعاالدرجاتاا-2

 ,اوكذلكاتصحيحها.عنهالاتحتاجاإلىاوقتاطويلالإلجابةاا-0

 (.22,ا5003تنميةاقدرةاالمتعلمااللغويةابسبباتنوعاعباراتهااوحسناصياغتهاا)مصبح,اا-7

ااالمتعلاميناتحليلاإجاباتاا-3  (.050,ا5003)نشواتي,اقوتهماوضعفهمافيامجالادراسيامعيناوتشخيصانواحيااااااا اا

 عيوب أسئلة الصواب والخطأ:
اما-0 امناأهدافاالتربية اواحداا اهدفاا ااألسئلة ااتقيساهذه اااا اااا ا ااا اا ا اا ااا  اا ا اااا  ا اااا ا اا ااا ا ا اتااا ابإلمام امثالا ااااااا ا  ااا االمتعلام اا اااابالحقائقاوالمبادئاولاتقيساأهدافاااااا ا

امرتبطةابالتحليلاوالتركيباوالستنتاج.
اااقداتمتازابالغموض,اوتتطلباوقتاااطويالااإلعدادها.ا-5 اااا ا ا ا اا ا اااا ا اا اا ااا ااا ا ااااااا اااااااا
اااا اقداتمتازابالسهولةاإذاالماتعداهذهاالختباراتاجيداااا-3 اا اا اااا ا ااااا ااااااااااااااا اا ااااا  .ااااااا

ااالمتعلامينانجاحابعضاا-5 نسبةاالوصولااتصلاإذصدقاالختبار,اافيالتخمينامماايؤثراأوااالمصادفةعناطريقااااااا اا
اا اااااااا.الهذااالسبباكثيراااماايعمد%20 إلىإلىااإلجابةاالصحيحةاعناطريقاالتخمينا ااااا اا واضعواهذااالنوعامناالبنوداإلىااااااااااا
ا.(Hale&ااAstolfe,2007, 45)اتطبيقامعادلةاالتصحيحامناأثراالتخمين

االغشافيهااسهل.ا-2
ا.نتيجةاالتخميناوالغشاثباتهاابالمقارنةامعابقيةاالختباراتاالموضوعيةايتدنا-0
ااتشجعاعلىاالحفظاوالستظهارافياحالانقلتاالعباراتاحرفيااامناالكتاب.ا-7 ااااااا اااا اا ا اا اا ااااااا ااااا اا اا ااا ااا اا ا اا اا اا اااا اا اا ا ا اا
,امماايؤدياإلىاانخفاضاقدرتهااعلىامادةاالدرسيةتقتصراعباراتاالصواباوالخطأاعلىاالتفصيالتاالجزئيةاللا-3

اا.لشاملالهذهاالمادةقياساالفهماالكلياأواا
محددةابتقريراصحةاالعبارةاأوااااااا ااالمتعلاماإجابةااماادامتلاتشجعاهذهاالختباراتاعلىاالتفكيراالنقدياوالبتكارياا-2

ا(.050,ا5003عدماصحتهاا)نشواتي,ا
االعربيةاللصفوفااألساسيةااألولىاا-00 افياقياسامهاراتااللغة افيااعلىاحينيقلااستخدامها يكثرااستخدامها

 (.00,ا5003الموادااألخرىاكالعلوماالعامة,اوالتربيةاالدينية,اوالتربيةاالوطنية,اوغيرهاا)مصبح,ا
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 :ادات لكتابة أسئلة الصواب والخطأإرش
 ةاواحدة.أناتحتوياالعبارةاعلىافكرةارئيس -0

 (.0 -2, 5000أناتكوناالعبارةاقصيرةاومكتوبةابلغةاواضحةا)حماد,ا -5

ااااااااا ايجباأناتكوناصحيحةاتماماااأواخاطئةاتمامااااالعبارةالمعلوماتاالتياتوضعافيا -3 اا اا اااااااا اا اا ا اا ا اااا ااا ا  (.73,ا5002)حسبااهلل,اا

 (.03,ا5005تجنبااستخداماالعباراتاالمنفيةاوالسلبيةا)الصعيري,ا -5

اااأنايكوناعدداالفقراتاالصحيحةامساوياااعدداالفقراتاالخاطئة -2 اا اااا اا اااااااا ااا ا اا اااا اا ا اااا اا اااااااا اا ا اااا  .(Nancy & Sindelar, 2015, 12)اا

 (.05,ا5003أناتكوناجميعاالفقراتامتساويةافياطولهاا)زمزمي,ا -0

اويتيحالبعضا -7 االترتيبايسهلااكتشافه, االصحيحةاأواالخاطئة,األنامثلاهذا تجنبااتباعاترتيبامعيناللبنود
ااالمتعلامينا  الحصولاعلىاعالماتالايستحقونها.اااااا اا

اااا احرفياااتجنباأخذاالعباراتامناالكتابا -3 ,ا5005حفظاوالستظهارا)الثوابيةاوآخرون,اإلىاالاااااا ااالمتعلامالايميلااكي,اا
52.) 

ا -2 اتزويد اعدم االمتعلام اكلماتااااااا ا افاستعمال اللحل, ابمفتاح امثل ادائمااامن احتماا, اجميع, اااااا ا)كل, اااا ا ا اا ااا ا اا امطلقااااا اااا ا, اا ايمثلاا افقط( ,
ااأحكاماااقاطعةاويجعلاخطأهااوا ااا اا ا اا اا اا اااا ااااا ااا ااضحااابنظرااا ا اا ااا منامثلا)قد,ايحتمل,اا.اأمااالعباراتاالتياتتضمناكلماتاااااا االمتعلاما

ااااا,اكثيراا(افغالبااامااتكوناصحيحة,اوقدايدركهاامعظم,اربما اااااا اااا اا ا اا ا اا اااااااا اااااا  (.352,ا5005مخائيل,االمتمرسا)اااااا ااالمتعلاماااااا

 العباراتاالتياتصفاالسبباوالنتيجةايجباأناتكتبابحيثايوضعاالسببافياالبدايةاثماتوضعاالنتيجة.ا-00

اتذكرواالرأياولاالعباراتاالتياتعكسااتجاهاتاأواآراءاأوانظريةامعينة,ايجباذكرااسماصاحباالنظريةاأا-00
 صاحبها.امناغيرااسم

فياهذااالنوعامنااألسئلةاعناطريقامعالجةاأثراالتخمينااااااا ااالمتعلاما"يفضلاتعديلاالعالمةاالتيايحصلاعليهااا-05
 المعادلةااآلتية:ااوالذيايتماوفق

ا(.ا535,ا5007)مجيدا,اعددااإلجاباتاالخاطئةا"ا–العالمةاالنهائيةاالمعدلةا=اعددااإلجاباتاالصحيحةا
 Multiple Choice Test Items متعدد من االختيار أسئلة:        ثانيا  

 تعريف أسئلة االختيار من متعدد:
االنوعامنااألسئلةاهوااألكثرامرونةاوفاعليةابينااألسئلةاالموضوعية,اإذايصلحالقياساالكثيرامنا انتائجهذا

االنوعامنااألسئلة,اوقابليتهالالستخدامافياقياساايمتازالتعلماالبسيطةاوالمعقدة.اإناالمرونةاالفائقةاالتيا اهذا بها
فيااعلىانطاقاواسعأنواعاومستوياتامختلفةامناالتعلماولسائراالمواداومختلفاالمراحلاالدراسيةاقادتاإلىاانتشارها

ااوهوااألكثرااستخدامااافياالمنظومةاالتربويةاالعربية,اوقلماانجدااختباراااماالاتشكلاأسئاقياساالتحصيل. ااا اا ااا اا اااا اااا اااا ااااااا اااااا ااااااا اا ااااااا ا اااااا ااااا اا اا ااا ااا ااا الةاا
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اا اتيارامنامتعددافيهاوزناااكبيراااالخ اااا اااا اااااااااااا ااا ا(.073,ا5005)سعيدياوالعفيفي,اااا
اأوا ا ااألرومة اأو االسؤال اقاعدة اعليه ايطلق ااألول ارئيسين, اجزأين اتتألفامن امتعدد امن االختيار اأسئلة إن

دائلا(,اأمااالجزءاالثانيافيسمىاالبKehoe, 1995, 42والذيايكوناعلىاهيئةاسؤالاأواجملةاناقصةا)ا stemالجذر
alternativeأواالسؤالاالواردافيااألرومةاواحدامنهااصحيحاوبقيةاااباتامحتملةاللقضيةحلولاأواإجابمنزلةوهياا

ابالمموهاتا اوتسمى اصحيحة اغير اوااdistractersالبدائل ااإلجابةاالغرضامنها امن االمتأكدين اغير االطلبة تصيد
ا(.ا033,اا5000الصحيحة"")عبداالهاديا,
اوأشارتانتائجااأل امناأنواعاالفقراتامثلافقراتاكما امعاغيرها بحاثاالتياقارنتافقراتاالختيارامنامتعدد

اااااا االصواباوالخطأاوفقراتاالتكميلاأنافقراتاالختيارامنامتعدداتستطيعاقياساالتحصيلابشكلاأكثراصدقاااوثباتااا اااا ا اا ااااا اا ااا اا ا ااااا ااااا اا اا ااااااااا ااا اااا ا ااا اا اااا ااا اااااااا اا ااا ااا ا ااا اا اا ا اا
ا(.300,ا5002وأكثراكفاءةاوفاعليةا)الشريفيناوطعامنة,ا

ا االمختصيناوماعدوقد امن االعديد اردرجيوز افن(Rodriguez,1997,22نهم افقراتاالختيارامنامتعدد اكتابة اا اااا(
ا اوعمالاا ا(.Withers, 2005,33فياآناواحدا)اا ااااوعلماا اااافناعدها,اوثمةامناا ااااإبداعياااا

                                      مجاالت استخدام أسئلة االختيار من متعدد:
 فياالمواداالمختلفةااوالمفهوماتالتعريف:اتعريفاالمصطلحاتاا-0

 السبب:اعنداتحديدااألسباباوالنتائجاا-5

 االمفهوماتالعالقاتابينااااااا ااالمتعلاماالغرض:اأياأنايحدداا-3

 آخرافإنهايحدثالهانتيجةاشيءااتحاداشيئيناأواحذفاشيءامناانتيجةاحالنتيجة:ايوضا-5

 يربطابينااألشياءاوالظروفااااااا ااالمتعلاماالربط:اأياأناا-2

 معرفةاالخطأ.ا-0

 لخطأ.معرفةانوعااا-7

اااا اأنايضعانظامااااهناااااااا االمتعلامالتقييم:اعلىاا-3 ااا ا ااا  لظاهرةامعينةايحكماعليهاامناخاللاقراءتهااااااا اقيميااااا

 ابصورةايكونابينهماافرقامحدداواضحمعرفةاالفرق:ابيناظاهرتيناا-2

 معرفةاالتشابه:ابينامصطلحيناوبالذاتايكونافيامجالاالرياضياتاا-00

 الترتيب:اولاسيماافيامادةاالتاريخاا-00

 بأنايكملاالسلسلةاالعددية.اااااا ااالمتعلامايكلفااإذيستخدمافياالرياضياتااتكميل:اوالذيالا-05

 مبادئاعامة:اويتمثلاذلكابجميعااألجوبةاالتياترتبطابعالقةامااعدااإحداهااا-03
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دونهاانايؤيواواألفكاراالتيالايؤيدهااالمجتمعاولكنالهااأنصاراأخرااالموضوعاتالجدلية:اأيااالموضوعاتا-05
ا(.500ا-022,ا5000عبداالهادي,ا(,ا)500,ا5005)الكنانياوفيضي,ا

 :االختيار من متعددميزات أسئلة 
)العملياتاالعقليةاالدنيااوالعليااكالتعليلاوالتحليلاوفياأيامرحلةاتعليميةااهاجميعاتقيساأنواعااألهدافاالسلوكيةا-0

 (.350,ا5005مخائيل,امهاراتاالتعبيراالكتابيا)والتركيباوالتقويم(اباستثناءااألهدافاالتياتتطلبا

االقدراا-5 اللتربيةاوهواتنمية االنوعابواحدامناأهمااألهدافاالعامة االقرارايرتبطاهذا اعلىاحلاالمشكالتاواتخاذ ة
 (.ا0,اتادبأفضلاحلاممكنا)القرني,ا

 .مرتفعينتتمتعابدرجةاصدقاوثباتاا-3

يمكنااإذسهولةاالتصحيح,اكذلكاضوعيةافياالتصحيح,اواالمواالدقةاواتوافرافياهذااالنوعامنااألسئلةاشروطايا-5
 .عناطريقاالحاسوبأوااالمثقبمفتاحاالتصحيحهاابسرعةاباستعمالا

 .صالحيتها من للتأكد اإلحصائي للتحليل إخضاعها يمكنا-2

مالاالوصولاأنانسبةاالتخمينافيهاايتوقفاعلىاعدداالبدائل,افاحتاإذتقللامنانسبةاتخميناالجواباالصحيحاا-0
ا%33,اوفيابنوداالختيارامنامتعددايصلاهذااالحتمالاإلىا%20خطأاهواا-إلىاالجواباالصحيحافيابنوداصح

ا-350,ا5005)مخائيل,ااإذااكاناعددهااخمسةا%50إذااكاناعددهااأربعة,اوا%52وإذااكاناعدداالبدائلاثالثة,ا
ا(.357

.افالمشتتاتاالتيالديهعناهذهاالبنودافياتشخيصامواطناالقوةاوالضعفاااااااا االمتعلاميمكناالستفادةامناإجاباتاا-7
,ايمكناأناتوحيابالصعوباتاالتيايعانيامنها,اواألخطاءاالتياتحتاجاإلىاتصحيحااااااا االمتعلاميتمااختيارهاامناقبلا

 (.ا50,ا5000)اللحياني,ااومعالجة

ام -3 اتعاني االنواقصاالتي امن االعديد ااستدراك االنوع اهذا اطريق االختباراتايمكناعن ااألخرىامن ااألنواع نها
ايالموضوعية,افهوايقدمامشكلةامحددةابصورةاأفضلامنابنوداالتكميل,اولايحتاجاإلىامادةامتجانسةاكمااه

 خطأ.ا-الحالافيابنوداالمطابقة,اويقللامنااإليحاءاتاواحتمالتاالتخميناالتياتعانيامنهاابنوداصح

 (.557,ا5007)مجيدا,راقدراممكنامناالمادةابشكلامترواأنايراجعاأكباااااا ااالمتعلاماتفرضاعلىا -2

ااااعلىاالتمييزابينااألحكاماالصحيحةاواألحكاماالخاطئةاتمييزااايقوماعلىاالرويةاوالمقارنةااالمتعلمينتقيساقدرةاا-00 اااااا ااااا اااا اا ااا اا ااا اااااااا اا ااااااا ا اا ااا اا ا ااااااا ا ااا اااا اااااااا اا
عمالاالفكراوذلكالتعدداالبدائلاوتنوعهاا)نشواتي,ا اااواا ااا ا ااااااا ااا اا اااااااااااااا ااا اا اااااا ااا  (.050,ا5003اا 

الذياثباتاالختباراالموضوعي,اواافيثرايؤاوهذااكبرامناالمقرر,اتسمحابتغطيةامساحةاواسعةاأوامحتوىاأا-00
ايكونامرتفعااامقارنةابثباتاالختباراالمقاليا)عمر اا ااا اااااااا اااا ا ااا اااااااا ااااا اااا ااا ا  (.553,ا5000,اوآخرونااا
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 . (07 ,5000اخطها)رضوان, جودة أو لإلجابة تنظيمه أو اااااا االمتعلام بلغة المصحح يتأثر لا-05

 (.30,ا5002)أبواغريبة,ااسريتها على المحافظة جرت إذا أخرى سنوات في استعمالها يمكنا-03

ااالمتعلامينايمكنااختباراعدداكبيرامناا-05 ااافياوقتاقصيرانسبيااا)سعيدياوالعفيفي,ااااااا اا ااااااا اا اااا اااا اا ااا اا ااا اا اا  (.075,ا5005ا

 عيوب أسئلة االختيار من متعدد:
اامكلفةافياالطباعةاوعددااألوراق.اا- 0 ااا ا اااااا ااا ااا اااا  ااااااا

اتحتاجاا- 5 ااا ااااصياغتهاااا اااإلىادقةاومهارةاعاليتيناوتتطلباوقتا اأطولافياوضعهاا)الغامدي,اااااا اااااااااااا ا اا ااا ا ا اااا اا اا اا ااا اا اااااا ااا اااا اااااا  اا(.  35اا,ا    5003اا

اااااااصعوبةاالحصولاعلىاعدداكافامناالمشتتاتاأواالبدائلاالجديدةا)اا- 3 اااا اااااااا ااا اااا ااااا ااا اااااا اا اا اا ا ا ا اااااا  اا(.Zimmaro,Ph.D,2004, 1اا

اااااتحتاجاوقتا اأطولالقراءتهااوفهمها,اواإلجابةااا- 5 ا اا اااااااا ااااااا اااا ا ا اااا اا اا ااا ااامنااألنواعااألخرىا.ااااااعنهاا ا ا ا ااا اا اا ااا اا
ااقداتتأثرابعاملااا- 2 اااااا اااااالمصادفةااااااا اااااااااااااوالتخميناإذاالمايتماااااا ااا ااااصوغهااااا اااابشكلاجيد.ااا اا اا  ا

ااإذاالماتوضعابشكلااا- 0 اا ااا ا ا انموذجاتاااااااا اا اا ااااااامختلفةافإناذلكاقدايؤدياإلىاالغشافيها.اااا ااااا اااا اا اااااا اااا اااااااا  ا

اتعجزاا- 7 ا اعن اا اقياس ا ااقدرة ااا اااااللغوية,اااااا ااالمتعل ما اا اتعجز اااكما اااا ا اعن اا اقياس ا اااقدرته ااا اعلى اا اربط اا ااأفكاره اا  .اااا

اتعجزاا- 3 ا اعن اا اقياس ا ااتجاهات ااا اا اا ااالمتعل مينا اا ااااوميولهم ااااااوقيمهماااااا اا اااااا)أبواغريبة,اااااا ا اا ااا(.  33اا,ا    5002ااا
 إرشادات لكتابة األرومة ألسئلة االختيار من متعدد:

 يجباأناتكوناهناكاعالقةاوطيدةابيناالسؤالاوالهدفاالمراداقياسه.ا-0

 (.03,ا5003)طربيه,االا)األرومة(امشكلةاواضحةامحددةايجباأناتطرحاقاعدةاالسؤاا-5

 تعقيدااللفظي.السؤالابلغةاسهلةاواضحةامفهومة,اوالبتعاداعنااليجباأناتمتازاقاعدةاا-3

ااايفضلاأناتكونااألرومةاعلىاشكلاسؤال,األناالسؤالايلزماواضعهاأنايكوناأكثراتحديداااودقة,اويجعلهايدوراا-5 ااااااا اا اااااا ااااا ا ااا ااااا ا اااا ااااا اا ااا اااا اا ا اااا ا ااا اا ا اا اا اا اا ااااا ا ااا ا اااا ااا ا اا
 حولافكرةاواحدةامهمة.ا

عدمانقلاجملةاأوانصاحرفيامناالكتاب,افذلكايقيساقدرةاالمتعلماعلىاالتذكراولايقيساقدرتهاعلىاالفهماا-2
 .(0 ,5000)حماد,ااوالتطبيق

 يجباأناتتوافقاقاعدةاالسؤالاوالبدائلامناحيثاالقواعداوالصياغة.ا-0

 (.7, 5005لايجوزاوضعاكلمةاأوامفردةاتدلاعلىاالجوابا)الطريحي,اا-7

 (.32, 5003استقالليةااألسئلةاوعدمااعتماداسؤالاعلىاآخرا)الغامدي,اا-3

اجعلاأكبراعدداممكنامناالكتابةافياقاعدةاالسؤالابدلاامناإعا-2 ااا ا اا اااا اا ا اااااا اااا ااااااااااا ااا ااااااا اا ااااا  .(35, 5002)حميدو,ااادتهاافياكلابديلاا

أوافياترتيباتسلسلهااالزمنياأواالرقمياأواالهجائيااوفقإذااكانتاالبدائلازمنيةاأوارقميةاأواهجائيةاتعرضاا-00
 (.53,ا5003منطقيا)مؤسسةارياضانجداللتربيةاوالتعليم,ا



                                                                                                                     الفصل الث الث                                                                                          اإلطار الن ظري

554 

اكاناالسؤالامتعلقا-00 بتعريفامصطلحامعينافمنااألفضلاوضعاالمصطلحافياأصلاالسؤالا)الغامدي,ااا ااااإذا
5003 ,30.) 

اصوغافقرةاالسؤالاإيجابياااوليسكوناأنايا-05 ااا ااااا ا اااا اا ا ااااا ااااا  .ا ااااسلبياا

االسؤالاأواكتابتهاابطريقةامميزة.اوضعاإشارةاتحتاالمفرداتاالسالبةافياقاعدةا-03
ا(.ا025ا–ا030,اا5000,اعبداالهادي)مراعاةاأنايكوناترتيبااألسئلةامناالسهلاإلىاالصعباا-05
 مراعاةاترتيبااألسئلةامناالناحيةاالشكلية.ا-02

ا.متعدد من الختيار اختبار من متكافئة نموذجات عدةالمعلما األفضلاأنايعدا-00
 إرشادات لكتابة البدائل ألسئلة االختيار من متعدد: 

اااا اأنايكوناالبديلاالممثلاللجواباالمطلوباواضحاااومحدداا.ا-0 اا اا ا ا اا اا ا اا ااااا اا ا اااا ااااااا ااااااا ا اااا  ا

 .االمتعلمونصياغةاالبدائلابلغةامبسطةايفهمهااا-5

لافإناالبديلاالصحيحاوهوااألطولاعادةايسهلاتومتساويةافياالطولااموجزةأناتكوناالبدائلاقصيرةاواا-3 ااقريباا,اواا اا اااااا اا ا ا ا ااا اا اا اا ا اااا ااااااا اااا اا  اااا اا ا
 اكتشافه.

 أناتكوناالبدائلامتجانسةافيامحتواها.ا-5

 ألايكوناهناكاتداخلابيناالبدائل.ا-2

اافيااالتقليلافرصةاتوصلاجعلاعدداالبدائلاكاا-0 ا ا اااا ا ااا تراوحاعدداالبدائلايناأيفضلاإلجابةاعناطريقاالتخمين,الااااااا االمتعلامااا اااااا
يجادابدائلاإمناالصعبااهنألازادتافرصةاالتخمين,اكمااا ااااقلامناثالثةاواأعدداالنايكوناأيجوزاا((اول2-3بينا))

 .(350,ا5005)عطااوالرباعي,ااتزيداعناالخمسةافياكلافقرة

 (.000,ا5007)عالم,ااتعبراعناآراءاذاتية"اتجنباجعلاالبدائلا-7

اتدلاعلىاالبديلاالذيايتضمنهااا-3 ادائماا,اجميع,الاأحد,األنها ااااااتجنباالكلماتاالتياتدلاعلىااإلطالقامثل: اااا اااا ا اااااا ا اا ا ا ااا اااا ا ااا اا ا ااا ااا ا اااااا ا اا ااا ا ا ا ا اا ا اا ا ا ااا ا اااا ا ااااااا ا اا ا
 (.57, 5005خاطئا)الثوابيةاوآخرون,ا

 تجنبااستخداماالبديلا"جميعامااسبقاصحيح",اأوااستخدامابديلا"ليستاواحدةاممااسبق".اا-2

 علىااألقل.االمتعلمينمناا%2تجذبااإذجذابةاللمفحوصينااالمشتتاتيجباأناتكوناا-00

ا(.30,ا5002استخدامااألرقاماللفقرات,اوالرموزاـواألحرفااألبجديةالإلجاباتا)حسبااهلل,اا-00
ترتبااألسماءاعندمااتكونابدائلاالفقرةارقميةاأوازمنيةايجباأناترتبامنااألدنىاإلىااألعلىاأواالعكس,ااواا-05

اااا اأبجديااا ااااااا اترتيباالبدائلاعمودياااوليساأفقياا.ويجباا(.23 -23,ا5000,اسبارزو)اا ااا اااا ا اا اا اااااااا ااا اا
اااااالبديلاالصحيحاعشوائياا,اوعدمااتوزيعامواقعا-03 ااااا اا ا ا اا اا ا اااا ا.(00,ا5005ااعتماداموقعاواحداللبديلاالصحيحا)الطريحي,ااااا
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ا(.Zimmaro,Ph.D,2004, 12)ااستبدالاالبديلاالذيالمايتمااختيارهامناقبلاأيامناالمتعلمينا-05
 تحديد عدد البدائل المستخدمة

ايراعىامجموعةامناالعواملاعنداتحديداعدداالبدائلا)المشتتات(االمستخدمة:
اااااالممتحناأنايكوناقادراااعلىاقراءةاالجذراوالبدائل,اوأنايتذااااااا االمتعلام:ايجباعلىاعمر المفحوص -أ اا ااا ااااااا اا اا ااااااا ااا اا اا ا ااااا ا اااا ااا ا كراالمشكلةاااااا

ةاحتىالايحتاجاإلىاقراءةامتناالفقرةاوالبدائلامرةاثانية,الذلكايجباإعطاءاالتالميذاالصغارافقراتااختياراالرئيس
ا(.ا33,ا5000منامتعددابعددابدائلاأقلامناالتياتعطىاللكبار)اللحياني,ا

كناكتابتهاالدراسيةاالتيايكونافيهااالمشتتيناأواالثالثةاأعلىاحدايماالموضوعات:اهناكابعضاطبيعة المادة -ب
 علىافعاليةاومعقوليةاالمشتت.اللمحافظة

ااولايوجداتحديداقاطعالعدداالبدائلااألمثلاخصوصاااأنهاعندماانقللاعدداالبدائلافإناذلكاقلماايؤثرا اا اااااااا اااا اااا اااااااااا اا ااااااااا اا ااااا ا ا ا اا ااا ااا ااااااااااااا ا ااااااا ااااا ثباتاافياااا
تحديداالعددااألمثلالخياراتافقرةاالختيارامنامتعددااعن(ا530,ا0227الختباراوهذاامااأكدتهادراسةاالموسويا)

االسيكومترية,افياضوءا االختيارامنامتعدداهواثالثةاوليساالبدائلبينتاأناالعددااألمثلااوالتيخصائصه فقرة
اتقليصاعدداالخياراتاإلىاثالثة.اأناالخصائصاالسيكومتريةالالختبارالاتتأثراعنداإذأربعة,ا

   Matching Test                                               ثالثا : أسئلة المطابقة أو المزاوجة أو المقابلة
 المطابقة:تعريف أسئلة 

اااااويطلقاعليهاااختباراتاالمزاوجةاأواالربط,اوهذااالنمطاشائعافياالمدارساالبتدائية,اويعدامحببااالدىاالتالميذا ااااا اااا ااا اااااا اااااااااا ااا ا ااااااا ااا ااا اا ااااااااا ااا اا اااا ااااا اا ااااا اا اااا ااااااا اا اا اا
أنايوفقابيناالقائمةااألولىاالتيايطلقاعليهاااسماالمقدماتاوبينااالتلميذالصغار.اويتألفامناقائمتينايطلبامنا
اوالعديلي,االقائمةاالثانيةاالتياتمثلاالستجاباتا)س (,اويمكناأنايكوناعدداالمفرداتافياالعمودا52,ا5003مارة

 يعبر فقد اإلجابة, طريقة المطابقةاتعليماتاعن سؤالاألولاأكثرامناالعموداالثانياوالعكساصحيح.اكمااويتضمنا

 يمثل الذي الرمز وضع المطلوب يكون أن ويمكن الثانيةابالرموز, القائمة وعناصر باألرقام األولى القائمة عناصر عن

 يراها طريقة ةأي المعلم يتبع أن ويمكن محدد, فراغ وفي اإلجابة تلك مقدمة الذيايمثل الرقم أمام الصحيحة اإلجابة

ا(.000,ا5000كاألسهما)عودة,ا مالئمة
 مجاالت استخدام أسئلة المطابقة:

ايميزابنود امنااالمطابقةاإناما اواحدة اقائمة ااإلجاباتامن اتتطلبااختيار اأنها االختيارامنامتعدد عنابنود
تستخدمابصورةاخاصةافياقياساالحقائقاوالمعلوماتاالمترابطةاالتياتستنداإلىاالتداعياالبسيط,اوبالتالياواالبدائل.ا

اقياساأهدافاتقعافيامستويياالمعرفةاوالفهم.ا
نجازاتهم,اوبيناالحوادثا,بينااألشياءاقةالعالحيثاتستخدماأسئلةاالمطابقةالبيانا اكالصوراوأسمائهااواألفراداواا ااا ا اااا ااا ااااااا اا ا اا  اااا اا اا ااااااا اا ااا ا اااا
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ا اأو اومعانيها اوالمصطلحات اوشروحها,ااالتعريفاتوتاريخها, اوالقوانين اوالمبادئ اووظيفته االشيء اأو اعليها الدالة
اواآللتاواألدواتاواستخدا انادتابها, االتي اوالنظرياتاوالمبادئ اوالمفرداتاوالنباتاتاوالحيواناتاوتصنيفها, مها,

ناومعانيها,اوالمواقعاعلىاالخرائطاوأسمائها,اوالعناصراأواالمركباتاالكيميائيةاوالرموزاالدالةاعليها,اوغيراذلكام
ا(.500,ا5000)عبداالهادي,اااألشياءاالتياتوجدابينهااعالقة

 :ميزات أسئلة المطابقة
ااالمتعلاميناتقيساقدراتا -0  .فياالتذكراوالربطاوالتمييزاااااا اا

 استخدامهاافياعدةاموادادراسية.يمكنا -5

افيازمناقصيرانسبيااا -3 امناالمعلوماتاوالحقائقاالمترابطة اكبيراا اويمكناأناتقيسامقداراا انسبياا, ااإلعداد اااا اسهلة اا ا اا اا ا اا ا ا اا اا ااا ااااا ا اااا ااا ا ا ااا اااااا ا اا اا  اااا اا  ااااا ا اااا ا اا ا اااا ا اااا ا اا اااا ا اا اااا
 (.02,ا5005)الصعيري,ا

 الوقتاالالزمالإلجابة.اأماالختيارامنامتعدداسواءامناحيثاالطباعةاتعدااقتصاديةاإذااقورنتاببنود -5

اأوابنوداالختيارامنامتعددا)مخائيل,االصواباوالخطأإنامجالاالتخمينافياهذهاالبنوداأضيقامنهافيابنودا -2
 (.330-352,ا5005

 .مناالختباراتاالمناسبةاللصغار,اخاصةاعندااستخداماالرسوماأواالصورتعدا -0

دراكاالعالقاتاتزيدامنامهاراتا-7 االتمييزاوالتصنيفاواا ااا ااااا اا ا اا  اا ااا اااا اا  (.002,ا5000ا)العبادي,اوالمفهوماتبيناالحقائقاااااااا

 عيوب أسئلة المطابقة:
 .(307,ا5003قياسامستوياتاعلياا)العلوان,اامناغيرتقيساالقدرةاعلىاتذكراالحقائقاا-0

ااااقلاةاصدقهااوثباتهااإذاالماتصممابشكلاجيد.ا-5 اا اا ااااا اااااااااااااااا اااااا  اا اا

 (.5,اتاد)العمري,اصعوبةاإيجادااألعداداالالزمةامناالمواداالمتجانسةاوالمترابطةاا-3

اا-5 ايمكن االمواقفاالتي اعدد امعرفيةاااستخدامهاإن امادة اإيجاد الصعوبة انظراا انسبياا امحدود االمطابقة ابنود ااااافي ااا ااااا ااا ااا ااا اا اا اا  ا اا اااا  اا اا اا اا ااااا اااا اا ااا ا ا
داالكافيامناالمقدماتاالمتجانسةايمكنامنهاااشتقاقاالعداوالتيمتجانسةالهااأهميتهااوتتالءمامعامخرجاتاالتعلم,ا

ا(.330ا,0جا,5002,ا)مخائيل
 إرشادات إلعداد أسئلة المطابقة:

 إمااباألرقاماأوابالحروفاأوابالوصل.اعنهاإلجابةايبيناكيفيةااإذوضعاتعليماتاالسؤالابدقةامتناهيةاا-0

)مؤسسةاامراعاةاالتجانسابيناعمودياالسؤال,اأيايجباأناتدوراالمفرداتاحولاموضوعاواحداأوامحوراواحدا-5
 .(52,ا5003رياضانجداللتربيةاوالتعليم,ا

 ستخدمااألشكالاوأخرىاالرسوماتاوالمفرداتاوالمصطلحات.األسئلةافتارةاتتنويعافيااستخداماالا-3
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انسبيااا)نحواستامقدماتاأواسبع(,األناصفةاا-5 ااااأناتكوناالمجموعةاالواحدةامناالمقدماتاواإلجاباتاقصيرة اا ا اااا اا اا ااا ااااااا ا اا ا ااا اااا  اااا اا ااا اااا ا اا اا ااااااااا ااااا اا اااااا اا ااااا ا اااا ا
 (.330,ا5005اةا)مخائيل,فياالمجموعةاالقصيرااتوافرهاالتجانسامنااألسهلا

ااااااا االمتعلام,افإذااتساوىاعدداالمقدماتامعاعددااإلجاباتافإناأكبرامناعدداالمقدماتاالستجاباتأنايكوناعدداا-2
 (.ا300,ا5003)الفتالوي,اهتدياإليهاابصورةاآليةاالذيايعرفاجميعااإلجاباتاعدااواحدةامنهااي

اا-0 االقوة, امن اشيء اعلى اجميعها ااإلجابات اتنطوي اأن ااختيارهااابصورةيجب اإمكان افي االمفحوصين ينظر
 تامحتملةاللمقدماتاولايتمااستبعادهااإلابعداتفكيراجديامنهم.كإجابا

الكيالايضطراا-7 االمتعلاماعدماوضعااألسئلةافياأكثرامناصفحةاواحدة, إلىاتقليباالصفحاتاعندااإلجابةااااااا ا
 (.30,ا5002)حسبااهلل,ا

االثانيةاترتيبااامنطقيااافياترتيباأبجدياواألاةترتيباالستجاباتافياالقائما-3 اا اا اا اااا ااا ااا اااا اا ااااا ااا اتسلسلاتصاعدياأواتنازليارقامافيااااااااا
 .(7,ا5000)حماد,اامعامراعاةاعدماوقوعاأيااستجابةاأماماالمثيراالمناسبالهاافياالقائمةااألولى

 Completion Fill in Item                      رابعا : أسئلة التكميل 
 تعريف أسئلة التكميل:

باستدعاءاالمفرداتاأواالجملااعنهااإلجابةاااااااا االمتعلاميطلبامنااإذويطلقاعليهاااختباراتاالستدعاءاأواالتذكرا
(.اويكوناالسؤالاعلىاشكلاعبارةاناقصةالايتمامعناهااإلابوضعا57,ا5003التياتكملاالنصا)سمارةاوالعديلي,ا

ا الها,اوهوايلتقيامعاأسئلةاالمقالافياأنهايتطلباأنايقوم االتياتكونامكملة االكلمةاأواشبهاالجملة االمتعلام نفسهااااااا ا
االنوعامناابإعطاءاالجوابالاأنايختاره منابيناعددامناالبدائلاالجاهزة.اوليسامناالسهلاتقديراعالماتاهذا

ااااااا االبنودابموضوعيةاكاملة,اويمكناالقولاإنهايحتلامكانااا اا ااااااا ا ااااا اااا اااااااااااا ا ا ااااا اا امتوسطااااااا ا ا ابينااألسئلةاالمقاليةاوالموضوعية"اااا
ا.الفراغاختباراتاملءاا,اأواذاتااإلجاباتاالقصيرةا.اكماايطلقاعلىاهذاالنوعااألسئلة(53,ا5000)اللحياني,ا

 مجاالت استخدام أسئلة التكميل:
يستخدماهذااالنوعافياقياساأهدافاتقعافيامستوىاالمعرفةاوالفهماوالتطبيق,اومناأبرزاالمجالتاالتيايستخدما

افيهااهذااالنوعامناالختبارات.
 والمصطلحات. الكلمات معاني علىاتحديداااااا ااالمتعلاما قدرة قياس -0

 معينة,اوذكرامعلوماتامحددة.اتسميةاأشياء علىاااااا ااالمتعلاما قدرة قياس -5

 جدالافيهااأواخالفاحولهاااوالتيالعلىاتذكراالحقائقاوالمعلوماتاالثابتةااااااا ااالمتعلاماقياساقدرةا -3

التفسيراالمستنداإلىاوااوتعليلها, معينة قضايا وتفسير بالنتائج, األسباب عالقات تفسيرعلىااااااا ااالمتعلاماقياساقدرةا -5
ا(.005, 5007 عالم,)اصادقة استنتاجاتإلىا والتوصل ,والقوانينئاالمباد
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اوالتعاملامعاالرموز.علىاحلاالمسائلاالرياضية,ااااااا ااالمتعلاماقياساقدرةا -2
ا.المالئمةاقاواألساليباواإلجراءاتائعلىاالتعرفاإلىاالطرااااااا ااالمتعلاماقياساقدرةا -0

 :أنماط أسئلة التكميل
 Short Answer Formنمطااإلجابةاالقصيرةا:اا-0

ا...........صاحباالنظريةاالسلوكيةاهوثال:ايمكنااإلجابةاعنهابكلمةاأواأكثر.اماسؤاليتألفاهذااالنوعامنا
ااذاايطلقاعلىاالقيمةاالتيانحصلاعليهااإذااقسمنااالمسافةاعلىاالزمن؟مثال:ا,انمطامعرفةاالمصطلحاتا-5
امتىااستقلتاتونس؟.............ا:مثالا,معرفةاحقيقةامعينةاأواحوادثاتاريخيةامحددةا-3
اوجوداالجاذبية؟...............امناغيرمثال:امااوزناالجسما,امعرفةاالقوانيناوالمبادئا-5
ا..علىا...............لستخراجاكثافةاالسائلانقسم.....ا,امثال:معرفةاالطريقةاأوااألسلوباأواالكيفيةا-2
الندن؟.........ا:اإذااكانتاالساعةاالسابعةافياعمانافكماتكوناالساعةافيعليهاومثال,االتفسيرا-0
ا:الماذااتنطفئاالشمعةاإذااوضعتاتحتاناقوس؟..............ومثالاعليهاالسؤالااآلتي,امعرفةاالسببا-7
ا=...........................ا2×0:امااحاصلاضرباومثالاعليهاالسؤالااآلتيامعرفةاالنتيجة:ا-3
اتعرضاعلىاالطالبامسألةايتطلبامنهاحلها.اإذنمطاالمسائل:اا-2

 ميزات أسئلة التكميل : 
صلحالقياساالقدرةاعلىاحلاأنواعاكثيرةامناالمسائلاةالقياسانواتجاالتعلماالبسيطة,اوتيمكنااستخدامهاابفاعلي -0

صلحالقياساقدراتاتقدرةاعلىاإجراءاالعملياتاالحسابية,اوقداةاعلىاالستدلل,اوالالحسابيةاالتياتتطلباالقدرا
ا اامعقدةافيامجالتادراسيةاأخرىاكالعلومامثالا.ا ااااا ااااااا ا ا ااااا اا ااا ا اا ااا  ااااااا

اايمكناعناطريقاهذهاالبنوداتغطيةامجالادراسياواسعانسبياا,اكماايمكناتحقيقاشروطااإذتمتازابالشمولية,ا -5 اا ا اا ااا ااا اااا ااااااااا ااا ا اا اا ا اا ااا اا ااااا ااااا اااااااا اا اا ا اا ا اا ااا
 (.335,ا5005مخائيل,االموضوعيةا)النسبية(افياتقديراالدرجاتا)

ااسهلةااإلعدادانسبياا,اولاتتيحامجالااللحزراوا -3 ااا ا ا ااا اا ااا اااااا اااا اا اااااا ا أنايعطياالجوابامناعنده,الاأناااااااا االمتعلامالتخمين,األناعلىااااااا
 (.023,ا5000)يوسف,اايختارهامنابدائلاجاهزة

 محددة.واسهولةاتصحيحااإلجاباتاألناأجوبةااألسئلةاواضحةا -5

 عيوب أسئلة التكميل:
المستوىااألدنىامنامتهاالقياسامخرجاتاالتعلماالمرتبطةابالعملياتاالعقليةاالعليا,افهياتشدداعلىاعدمامالء -0

 (.023االمرجعاالسابقالتعلماوهوامستوىاالحفظاوالتذكرا)

ااااعناإجابةاالسؤالاالنموذجيةاممثالااباإلسهابافيااإلجابةاأواتقليصها.اااااا ااالمتعلاماقدايخرجا -5 اااااا اااااا ا ااا ااا ااا ا ا ااا ااااااا اا اااااا اا ا ااااااا ااا  ا
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إجاباتااااااا ااالمتعلاماقدايعطياملاكلامنهااسوىاجواباواحداصحيح,افلايحتابصورةمناالصعباصياغةااألسئلةا -3
مخائيل,اصحيحةاأواقريبةامناالصحة,امماايفسحاالمجالالتدخلاالعواملاالذاتيةافياالتصحيحا)غيرامتوقعةا

ا(.335,اا5005
 إرشادات إلعداد أسئلة التكميل:

االلغةاوالمعنىالكيا -0 اوواضحة امختصرة االمطلوبامنهأناتكوناالعبارة امباشرة االمتعلم وتجنباالكلماتاا,يفهم
 والتيالمايسبقاأنامرتافياخبراتهماالسابقة.والمصطلحاتاغيراالمألوفةاللممتحنين,ا

ااالتأكدامناأناكلابندايتناولاجانباااهامااافياالمحتوىاالدراسي. -5 ا اا ااااا ا اا ااااا اااا اا ااااا ا اا ا اااااااااا ااا ااا  اااااااا

ااتجنباأخذانصوصاالكتاباحرفيااامنعااالالستظهاراوالحفظاالغيبي. -3 ااااااا اا ااا اا ااا اا ا اااا ااااا اا ا اا ااااااا ا ا اااا ااا اا اا
 لايحتملاسوىاجواباواحداصحيح.ابصورةكلابندابطريقةامحددةااصوغ -5

افراغاتاكثي -2 االواحد االبند ايتضمن ايجباأل ايزيد اهذا األن اافيرة, اويزيد االتقدير, امهمةاافيصعوبة صعوبة
 المفحوصافياإيجاداالكلماتاالمالئمةاللفراغ.

 .(Nancy & Sindelar, 2015, 13أواقربانهايةاالعبارةا)انهايةاالعبارةافيوضعاالفراغا -0

ا5000..."ا)سبارزو,إذااكانتااإلجابةاباألرقامايجباذكراوحدةاالقياساالتياتعبراعنااألرقاما"متر,اطن,اكجم -7
,03- 02.) 

التقويما)حميدو,ااموضوعيجباأناتكوناالكلماتاالمحذوفةاأساسيةاتمثلاأحدامفاهيمافهماالمحتوىاالدراسيا -3
 (.37,ا5002

ايجباألاتكوناالكلمةاالمطلوبةاألحداالفراغاتامتضمنةافياسؤالاآخر. -2
                            خامسا : أسئلة إعادة الترتيب

 تعريف أسئلة إعادة الترتيب:
االنوعامنااألسئلةاإعطاءا مجموعةامناالكلماتاأواالعباراتامرتبةابشكلاعشوائياويطلبااااااا ااالمتعلامايتمافياهذا

اترتيبهااوفقاأسلوبامعين, اأساساالترتيبامناصدراالسؤالا)الزيوداوالعليان,ااإذامنهاإعادة ,ا0223يتحدداعادة
ااأنايعرفاأولاااألساساالذيايراداترتاااااا ااالمتعلاماأيايجباعلىاا(.035 ااااا ااا ااااا اا ا اا اا ااا ا اااا اايبهااوفقاااله,اهلاهواحسباالزمناأواالمكاناأواا ااا ااااااا ااا اا اااا ا ا اا ا اا ا اااا ااااا ااااا

ا(ا077,ا5000,اربيعاألهميةاأواالعمراأواالحجماأواترتيبهااالمنطقي.ا)
 مجاالت استخدام أسئلة إعادة الترتيب:
ا االنوعافياقياساقدرة اهذا ايستخدم االمتعلام علىاتذكرااإلجراءاتاوتسلسلااألحداثاالطبيعيةاوالتاريخيةاوالقدرةااااااا ا

االتفكيراوربطاالمعلومات,اويستخدمابكثرةافيااللغةاوالمواداالجتماعيةاوالحسابافهوالقياساالتذكرعلىا



                                                                                                                     الفصل الث الث                                                                                          اإلطار الن ظري

554 

ا(.25,ا5002والستيعابا)حميدو,ا
 ميزات أسئلة إعادة الترتيب: 

اااا االتياتماذكرهاامسبقاا.اااااا ااالمتعلاماأحدااألساليباالفعالةافياقياساقدراتا -0 ااااا ااااااا  ااا

 (.20,االمرجعاالسابق)االموضوعيةافياالتصحيحتتسمابسهولةااإلعداداوا -5

 : أسئلة إعادة الترتيب سلبيات
الايقيساالمستوياتاالعليااللتعلماالمعرفي. -0
 .الغشافيهااسهل -5

 إرشادات إلعداد أسئلة إعادة الترتيب:
ااعدمانقلامفرداتاالختباراحرفيااامناالكتاباالمدرسي. -0 اا اااااا ااااااا اااا اا ا اا اااا ا ااا ااا اااا  اااااا

 عشر.اعلىيفضلاألاتقلاالمفرداتاالمطلوباترتيبهااعناثالثاولاتزيدا -5

 فياتعليماتاالسؤالاالكيفيةاالتيايتمابموجبهااالترتيب.ااااااا اللمتعلامأنايتحدداا -3

اأناتكوناالعناصراالمطلوباترتيبهاامنانوعامتجانس,اكأناتكونامعاركاأوااختراعاتاأوامدناأوابلدان. -5
                       سادسا : أسئلة التصنيف:

اوفقت,اويطلبامنهاتصنيفهاامجموعةامناالكلماتاأواأسماءاالكتباأواالموضوعااالمتعلميتمافيهااإعطاءاإذا
ا(.073,اا5000أمرامعينا)ربيعا,ا

اا ااختباراااايعداأناالمعلمايستطيعا:مالحظة اااا ااااا اتحصيليااااا ا االحالةاهذهاوفياموضوعيةاوأسئلةامقاليةاأسئلةاعلىايحتوياا
ااءاالختباراالتحصيليويمكنااعتماداالنسباالتقريبيةاالتاليةاعندابنا."التجميعياالتحصيليابالختبار"ايسمى

ا(ا:75,ا5000)كاظما,ا,اكمااهواموضحافياالجدولااآلتيالتجميعي
 ( النسب التقريبية للبنود عند بناء االختبار التحصيلي التجميعي9الجدول )

 النسبة المئوية نوع االختبار م
ا%ا02ا-00االصواباوالخطأا0
ا%ا00ا–ا50االختيارامنامتعددا5
ا%ا02ا–ا00املءاالفرغاتا3
ا%ا02اا-ا00االمزاوجةا5
ا%ا52ا–ا50االسؤالاالمقاليابنوعيها2

 مقارنة بين االختبارات المقالية واالختبارات الموضوعية:
 أوجه الشبه بين االختبارات المقالية واالختبارات الموضوعية: -أ
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 يمكنااستخدامهماافياقياساأياتحصيلاتربوياباإلمكاناقياسهاباختباراتاالورقةاوالقلم.اا-0

 أواتنظيمااألفكار.االمفهوماتعلىاالدراسةامناأجلافهماالمبادئاأوااالمتعلمينيمكنااستخدامهاالتشجيعاا-5

اكالاا-3 ااستخدام ابناءاا,يتطلباقراراتاذاتيةانوعياالختباراتإن اعند االذاتية االموضوعياتكون ففياالختبار
اا.(70,االمرجعاالسابق)اتصحيحااإلجاباتواتكوناالذاتيةاعنداانتقاءااألسئلةافالختباراالمقالياافياالختبار,اأما

 أوجه االختالف بين االختبارات المقالية واالختبارات الموضوعية: -ب
اكمااهواموضحافياالجدولااآلتي:االموضوعيةوايمكناتوضيحاأوجهاالختالفابيناالختباراتاالمقاليةا

 االختبارات المقالية واالختبارات الموضوعيةأوجه االختالف بين  (8الجدول )
 االختبارات الموضوعية االختبارات المقالية العامل

 الهدف
قياساأهدافامعرفيةامتمثلةافياالفهماوالتطبيقا

اوالتحليلاوالتركيب
قياساأهدافاتربويةامختلفةاخاصةافيامستوياتا

االمعرفةامتمثلةافياالفهماوالتطبيقاوالتحليل
اشاملةالجميعاالمادةا)ممثلةالها(اتغطيامحتوىاالمادةابشكلاكافلا الشمولية

اإعدادهااصعبايحتاجاإلىاوقتاطويلاإعدادهاايتمابسرعة إعداد األسئلة
االطالباينتقياويختارااإلجابةاالطالبايخططالإلجابةاويعرضهاابأسلوبهاالخاص كيفية اإلجابة

ااا ااااا اتلعباذاتيةاالمصححادورااامهمااا العالمة ااا ا ا ااااااااااا افيهااالمعلمابلاتتأثرابالتخمينلايتحكمااااا
ااأقلادقةاوغالبااالاتعكساالمستوىاالحقيقيااأكثرادقةاويمكناالعتماداعليها المتعلميندرجات  اااا اااا ا اا ااااا ااااا اااااا ا اااااا اللمتعلميناا

اااااااااااهااإحصائياااوالستفادةامنهاليمكناتحلي النتائج ا اا ااااا ا ا ايصعباالستفادةامنهاااااا

 التصحيح
ااوناذاتيااابعيداااعناالموضوعيةاويتصحيحهاايك ااااا ا ا ااااا ا ااااااا اااااا ا حتاجاا

اطويللوقتا
اتصححابسرعةاوبموضوعيةاعالية

اااااأقلاانتشاراااولايفضلهاا األهمية ااااا اا ا اا ااااا اااااأكثراانتشاراااويفضلهاااالمتعلموناا ااا اا ا اا ااااا االمتعلمونااا
تأثيرها في 
 عملية التعلم

اعلىاالتذكراوالتفسيراوالتحليلاالمتعلمينتشجعااعلىاتنظيماأفكارهماالمتعلمينتشجعا

ااااااا اأكثراثباتااااضعيفةاالثبات الثبات اااا
اااا اأكثراصدقااااالصدقضعيفةا الصدق اا اااا

 التخمين والغش
ااتخلواغالبااامناالغشاوالتخمينا ااا اااا اا ااااا ااااا اا اا اا اإلجابة,الكنهااافيا

,اوتسمحالالختبارأثناءاالعدادافياتسمحابالتخمينا
ابالتحايلافيااإلجابة

ااتسمحابالتخميناوالغشاأحياناا,اولاتسمحابالتحايلافيا ااا ااا اااااا اا اااا ااااا اا ااا اااا اا ااا اااااا اا ا
ااإلجابة.

ا(02,ا5002حكيم,ا(,ا)07,ا5003زمزمي,ا(,ا)30,ا5005,ا)عبداالهادي
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 إخراج االختبار وتحضيره لالستعمال الصفي: -       ثالثا  
اعلىاالمعلمامراعاةااألمورااآلتيةامناأجلاإخراجاالختبارابصورتهاالنهائيةاوتحضيرهالالستعمال:

 مراجعة بنود االختبار: -1
ا اللتأكدامناعدم ايتعيناعلىاالمعلمامراجعةاكلابند االبنود االنتهاءامناعمليةاإعداد امنابعد غموضه,اوخلوه

اومال اءالتلميحات, اأجله, امن اوضع االذي اللهدف اتؤلفااوكذلكمته االتي االبنود امن االنهائية االمجموعة مراجعة
ا.المقاسةالتعلماومحتوىاالمادةاالنتائجمواصفاتاللتأكدامناأنهااعينةاممثلةاالالختباراومقابلتهاابجدولا

اوهي:افياضوءاعددامناالمعاييراالبنودتتمامراجعةا
 ومدىاصحتهاوصحةانموذجااإلجابة.االمادةاالدرسيةالمحتوىاالمتعلقاب -0

 الجانباالتحريرياوسالمةاالصياغة,اومدىاالتناسقافيااألسلوباوالشكلامعابقيةااألسئلة. -5

ا.ا(57,ا5003)الغامدي,ااالناحيةاالفنيةاالمتعلقةابالجوانباالقياسيةافياالسؤالاوخصائصانوعه -3
 وترتيبها:تجميع بنود االختبار  -2

اتجميعا اخطوة اتبدأ ابنوداالختباراومراجعتها اأسساابنودحيناينتهياالمعلمامناصياغة الختبار.اوهناكاعدة
ايمكناالعتماداعليهااوالسترشادابهااعنداترتيبابنوداالختباراوهي:

ااتتوالىاالبنوداالتياتتعلقابموضوعامعيناتباعاا,اوبالتاليالااإذ:اوحدة الموضوعا- اا ااااااا اا اا ااااا اااااا ا ا اااا اااااا اااااا اااااا ااا إلىاالتنقلابينااماااااا االمتعلااايضطراا
ااالموضوعاتاالمختلفةاوفقااالوضعاالبنوداالعشوائي,األنا ا ااا ااا ا اااااا اااااا ا ا اااا اا اااااا ااااا ااا ا ا حينايعودابذاكرتهاإلىاأحداالموضوعاتافإنهايبذلااااااا ااالمتعلاماااا

اااااااااجهداااكبيرااافيااسترجاعاالصورةاالمتك ا اااا ااا اا ااا اا اا ا.املةالهاااا اااا
ااا:اكلاهدفايناسبهاشكلامناأشكالاالبنوداأكثرامناغيره,اأوايتطلباجهدااافيااإلجابوحدة األهدافا- ا ااا اااا اا اا اا اااا ااااا اا اا ااا اااااا اااااا ااا ااا ااا اا اااا ااااا اا اا ةايتميزاعناااا

ذااماانظمتااا ااااواحداا ااااهدفاتخصالتيااالبنودالجهداالالزمالغيره,الذلكامناالمفضلاأناتأتيا اامتتابعة,اواا اا ااااااا اا  الختباراابنودااااااااا
,ا5000األهدافافإنهاباإلمكانااستعمالاالختباراكأداةاتشخيصيةاباإلضافةاعلىاكونهاأداةاتقويميةا)ربيع,ااوفق
ا(.500
ولبداضمناحدالتؤلفاكلامنهاامجموعةاواحدة,اوفيهايتماتجميعابنوداالنوعاالواانوع البنود(: وفقوحدة الشكل )ا-

مجموعةاالنوعاالواحدامناتجميعاالبنوداالتياتتناولاالمحتوىانفسهالتحقيقاشيءامناالوحدةاوالتساق,اباإلضافةا
امن ابد ال اكما االصعوبة, افي االتدرج امبدأ اوفق امجموعة اكل اضمن االبنود اترتيب امن البد اذلك ترتيبااإلى

االجراءايساعدافياوضعاتعليماتاخاصةابكلامجموعةامنامجموعاتا االمبدأ,اوهذا اوفقاهذا المجموعاتاذاتها
االختبار.ابنودالختبار,اولاداعياإلعادةاالتعليماتافياكلامرةاتعوداإلىانوعامعينامنا

اويقترحاجرونلنداأنايتماترتيباالمجموعاتاالمختلفةامناالبنوداعلىاالنحوااآلتي:
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اخطأ.ا-بنوداصحا-0
ابنوداالمطابقة.ا-5
ابنوداالتكميلا)اإلجابةاالقصيرة(.ا-3
ابنوداالختيارامنامتعدد.ا-5
االتمريناتاالتفسيرية.ا-2
ا(.330,ا5005مخائيل,ااألسئلةاالمقاليةا)ا-0
اااااوفقااالمستوىاصعوبتهااالبنودتتدرجااإذامستوى الصعوبة:ا- اا اا ا اا يبدأاالختباراببعضاالبنوداالسهلةابهدفااعلىاأنا,اااا ااا

عطائهماشيئااامناالثقةابقدراتهم,اوحتىالا اااستثارةاالدافعيةالدىاالمفحوصين,اوحفزاالضعافامنهمابصورةاخاصة,اواا اا ااا ااااااا ااااااااااا اااا اا اااااا ا اا  اااا اا اااا ا اااااااا ااا اااا ااا ااا اا ا ا اااااا اااااااااااااا اااا ا
اإلجابةااونصعبةالايستطيعابنودأماماامنفسهأاونيكوناهناكاإحباطاتاللمفحوصينامنابدايةاالختبار,اعندماايجد

بقيةااعندافعيةاالستمرارافيااإلجابةااممماايفقدهاعنهاتحتاجاإلىاوقتاأكبراللتفكيرافيااإلجابةاا,اأواأنهاعنها
ضاعةاالكثيرامناالوقتاالختبارابنود اا,اواا اا اااا ااا اااااااا اا اا  ا(.555,ا5000)ملحم,ااا

 وضع تعليمات االختبار: -3
بعداذلكاأنايقوماابعداأنايستكملاواضعاالختباراكتابةامفرداتاالختبار,اويقومابتنظيمهااوترتيبهاايجباعليه

ذااكاناوأسلوبهاكلاسؤالامناهذهااألسئلة,اوذلكابتحديدامكانااإلجابةااعنبوضعاالتعليماتاالمناسبةالإلجابةا اا,اواا ااااا اا  اا
ا.(000,ا5007)فرج,ااباإلمكاناإعطاءامثالاتوضيحيالكيفيةاالحلايكوناذلكاأفضل

وترشدهافياأداءاالختبار,اومهمااكانتاأسئلةااااااا ااالمتعلاماتمثلاتعليماتاالختباراإرشاداتاهامةاوضروريةاتوجهااإذ
,اوعلىاالبنودكتابةاإجابتهاعنااااااا ااالمتعلاماالختباراهامةاوشديدةاالفعالية,افإنهااتصبحاعديمةاالجدوىاإذاالمايستطعا

ا(.350,ا5007أنايعرفاكيفايكتباإجابتهاضمناالزمناالمحددالإلجابةا)ملحم,ااااااا ااالمتعلاما
اةانقاطايجبامراعاتهااوهي:فياكتابةاالتعليماتاعداوذكراكاظم

 أناتكوناكلماتاالتعليماتاواضحةاومفهومةاوبجملاقصيرة. -0

 أناتكونامتسلسلةاعلىاشكلانقاطاتوضحامااهوامهم. -5

اايعرفوناطريقةااإلجابةااستناداااإلىاخبراتهماالسابقة,ابلايفترضاأنهمايؤدونااالمتعلمينعدماوضعاافتراضاأناا -3 ا اا اااااااا ا ااااا اااااااا اااااااا اا اا اااااا ااا اااااا ا اااااا ا اا ا اا اا
 ا.(25,ا5000كاظم,ا)االختباراألولامرة

 طباعة االختبار: -4
امور:اا اااعداةاأعنداطباعةابنوداالختبارايجبامراعاةا

ا-المادةا-الصفاالدراسيا-اسماالمدرسةا-كتابةاالبياناتافياأعلىاالورقةااألولىالألسئلةاوهي:ا)اسماالمنطقةا-
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االعالمةاالكلية(اا-اسماالطالبا-تاريخاالختبارا-الفصلاالدراسيا-الزمناالمحدد
ا(.03,ا5003طاوبدايةاونهايةاكلاعبارةافياالسؤالا)زمزمي,ااالفواصلاوالنقمراعاةاا-
امراجعةاالطباعةاقبلاسحباالنسخاالمطلوبة.يااألخطاءاالمطبعيةاأوااإلمالئية,اواتحاشا-
امسافةامعقولة.بلفصلابيناالسؤالاواآلخرالابيناالتعليماتاوفقراتاالختبار,اوكذلكاايراعىاالفصا-
افياالذهنااا ااااشكلامناأشكالاالبنوداقبلاالشكلامباشرة,افذلكايجعلاأثراالتعليماتاواضحوضعاتعليماتاكلاا-
ااصفحتيناتحاشيااالقلقاالمفحوص.افيلايقسماالسؤالاالواحداا- ا ا اااااا ااا اااا اا ااا ااا ااا
ا.ىالايحصلاخلطيراعىاالفصلابيناقاعدةاالسؤالاوبدائلهابمسافةاحتا-
اتناولاالختباراوتداوله.ايراعياالترتيباالمنطقياألوراقاالختباراوتثبيتهاابشكلايسهلا-
األاتتضمناورقةااألسئلةاإشاراتامباشرة,اأواغيرامباشرةالإلجاباتاعناأسئلةاأخرى.ا-
إذاأنااألسئلةاالمعادةاأواالمكررةالناتعكساتغيراتاحديثةافيااهانفساسئلةاالسنواتاالماضيةأتجنبااستخداماا-

ا(.02,ا5005المادةا)الطريحي,ا
 (.05,ا5002ترقيماصفحاتاالختبارا)شاهيناوالشنطي,اترقيمافقراتاالختبار,اوكذلكاا-

 إعداد ورقة اإلجابة النموذجية )نموذج التصحيح(: -5

ا اعلى ااالمعلمينبغي االنموذجية ااإلجابة اورقة ااحينإعداد االصحيحة, ااإلجابة افيها االمتوقعةايكتب واإلجابات
ا.(330,ا5000)غبارياوأبواشعيرة,ااعليهااوبيانااإلجاباتاغيراالمقبولةوالمقبولة,اوتوزعاالعالماتاالمستحقةا

 التصحيح(: نموذجات) ورقة اإلجابة النموذجيةفوائد 
ااااامحكااالمدىاوضوحااألسئلةاووجوداإجاباتامحددةااتعدا- ااا اااا اااا ااا ااااا ا اااا ا ا اا ااا اااا ا.عنهاا
ناكانتاهناكاطراا- ااتضمناوجوداحلولايمكناالتوصلاإليهاالحلاالمشكالتاوالمسائلاالحسابية,اواا ا اا ااا اا ااااا اا  ااااااا ا اااا ااا اااا اا ا اا ااااا ا ااااااااا ا ا ااااا ااااا ا اا ااا اا اا اا أخرىاللحلاقاائا

افإناالنموذجاايبيناكيفيةاتوزيعاالعالماتاعليها.
ا(.22,ا5005تؤكداعلىاأنااألهدافاالمنوياقياسهااقدااختبرتا)الثوابيةاوآخرون,اا-

 التصحيح: نموذجأمور ينبغي مراعاتها عند إعداد 
 يراعىاماايأتي:اورقةااإلجابةاالنموذجيةعنداإعدادا

ااألسئلةامعاكتابةاالبياناتاكاملة.طريقةاتنظيماورقةابتنظماا-0
 كتابةاإجابةاكلاسؤالاوفقراتهافياصفحةامنفصلةاعناالسؤالااآلخر.ا-5

االتقيدابمااجاءافياالكتاباالمدرسي.ا-3
اذكرافقراتامحددةامناااااا ااالمتعلاماجميعااإلجاباتاالممكنةاخاصةافيااألسئلةاالتياتتطلبامناايأناتحتوا -5
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 مجموعةافقرات.

اهواأفضلامنايقومابوضعااإلجابةاالنموذجية.إناواضعااألسئلةاا-2
ا:ااآلتيكلاسؤالامعامراعاةالتحديدادرجةاا-0
ا.قةاالمعلوماتاوبيناكلاسؤالاوسؤالتناسباالدرجةامعاكميةاود -أ
 تحديداالدرجاتاالجزئيةالكلافقرةامنافقراتاالسؤال. -ب

السؤالاالكليةافيامربعاكبيرايتماتسجيلادرجةاكلافقرةاداخلادائرةاصغيرةاعلىايساراالفقرةاثماتكتبادرجةا -ت
اااااارقماااوكتابة ا(.20,االمرجعاالسابق)ااااا ا

ايتماتخصيصادرجةاللشكلاالعاماللرسوماتاأواالقوانين. -ث
ااااااتكتباالدرجةاالنهائيةالالختباراعلىاالورقةاعلىاهيئةاكسرارقماااوكتابة -ج اااا ا اا ا اااااا اا اا ااااا اااا اا اا اااا ا اااااااااااااا ااااا ا.(53,ا5005)الصعيري,ااااا
 تحديد زمن االختبار: -1

ا االوقتاالذياسوفايتطلبه اإيجباعلىاواضعاالختباراأنايحدد اويجباالقولاهنا االختبار, ناهدفاإجراء
اكاناهدفاالختباراجمعابياناتادقيقةايجباأنايكونا افإذا الختباراهواالذياسوفايتحكمافيازمناالختبار,

اااااااطويالااومتعددا ا ا اا وقتاطويلاإلجرائه,اأمااإذااكاناايستطيعاأنايجمعاهذهاالمعلوماتاوبالتاليايحتاجاإلىاكياالبنودا
ا)ربيع,اا ااااالهدفامناالختباراهواإجراءامقارنةاسريعةافالاداعيالختباراطويلاوبالتاليايكونازمناالختباراقصيرا

ا(.070ا-072,ا5003
ويمكناتحديدازمناالختبارامناخاللاتحديدازمناأولامتعلماأنهىااإلجابةاعناالختباراوزمناآخرامتعلماأنهىا

ان.ثماالقسمةاعلىاالعددااثنياعناالختباراوجمعهماااإلجابة

 تصحيح مفردات االختبارات التحصيلية: -       رابعا  
منااألموراالمهمةاالتيايتعيناعلىامصمماالختباراأخذهاابالحسباناطريقةاالتصحيحاومااتتضمنهامناتوزيعا

اانطالقااامناالوزنا اللدرجاتاعلىاالبنوداالختباريةاالمختلفةاأوافئاتامنها ااا اااا اا ااا  ا ااااااااا ااااا ااااااا ااااااا اااا ا اااا اااااا اا اا ااا اكاناااا اإذا النسبيالكلامنها.اوتقريراما
االتصحيحامنا االموضوعيةسيستخدمامعادلة اكاناالختباراسيصححابالطريقةاأثراالتخمينافياالبنود اإذا اما اثم ,

كماايمكناالفادةامناالمقترحاتاواإلرشاداتاالتياتمااالعاديةاأواباآللةاوماانوعاالمفتاحاالمستخدمافياالتصحيح.
اااا اطرحهاامسبقااا اااااا ااحاالبنوداالمقالية.تصحياعنا

 * تصحيح مفردات االختبارات المقالية:
اقايمكنااتباعهاالتصحيحاالختباراتاالمقاليةاوهي:ائهناكاعدةاطرا

 التصحيح وفق الطريقة التحليلية: -1
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ويتمافيهااتصحيحاالسؤالانفسهافياجميعااألوراق,افيصححاالمعلماالسؤالااألولافياجميعااألوراقاثمايصححا
اا:الثانيافياجميعااألوراقاوهكذاابالنسبةالبقيةااألسئلة,اوهذهاالطريقةاتساعداالمصححاعلىالسؤالا

 .المتعلمينتذكراأسساالتصحيحالكلاسؤالاومقارنةاإجاباتا -0

 المحافظةاعلىامستوىاواحداللتصحيح. -5

ا(.00,ا5003)زمزمي,ااااااا ااالمتعلاماتقديراالمصححابفكرتهاعناعدماتأثرا -3
 الكلية )الشمولية(:التصحيح وفق الطريقة  -2

المصححاللطريقةاالكلية,اوفيهاايقرأااأحينايتعذراتحليلااإلجابةاإلىانقاط,اأواحينايضيعامعناهاابالتحليلايلج
اقالمصححاجميعااألورا اثمايصنفها اوفئةااإلجاباتاافي, ثالثافئات,افئةااإلجاباتاالممتازةاوتضماربعااألوراق,

باتاالضعيفةاوتضماربعااألوراق,اثماترتبااألوراقافياكلافئةاوفقاالمتوسطةاوتضمانصفااألوراق,اوفئةااإلجا
األفضلية,اثمايقومابالتصحيح.اهذااإذااكانتااإلجاباتامتباينة,اأمااإذااكانتااإلجاباتامتجانسةافيتركاأمراالتقسيما

ا(.20,ا5005خلفااهلل,ا(,ا)07,ا5002)حكيم,االلمصحح
 التحليلية:لطريقة التصحيح بمزج الطريقة الكلية با -3

ا(.500-022,ا0227اغانم,)اوهنااتصنفااألوراقاوفقاالطريقةاالكليةاوتصححاوفقاالطريقةاالتحليلية
اوالوقتاالمتوا اكالهدفامناالختبار, اكثيرة, اعلىاعوامل االطرقايعتمد اأيامناهذه الدىاالمعلمااواستخدام فر

اااللقراءة,اونوعاالسؤالافيمااإذااكانامحدداااأوامفتوحااا)الغامدي,ا ااا اااااااا ااااا اااا اا ااا ااااااااااااا اا ا ااااا اا اااااا ا(.25,ا5003ااا
يقرأاالمفحوصاابصورةهناكاوسائلامختلفةالتصحيحاالختباراتاالمقاليةامنهاافصلاالختباراعناورقةااإلجابةا

السؤالافياكراسةاالختباراثمايجيبافياورقةامستقلة,اتحتوياعلىاأرقامااألسئلةاوعليهاأنايجيباأمامارقماالسؤال.ا
ا ااقتصادية اأنها االطريقة اهذه امزايا اولاايبقىاإذومن اآخرين, اأفراد امع ااستخدامه اويمكن ااألصليانظيفاا اااالختبار ا اا اا ا اا ااا ااا ا اا ااااا اا اا ا اااا ا اااا  اا ا اا ا اا ا اااا ا ا

ااايستهلكاوفقااالهذهاالطريقةاسوىاورقةااإلجابةا)عيسوي,ا ا ا اا اااااا ا اااااا اا ا ا ااااا ا اااا اااااااا اا اااا ااااا(,اويمكناأيضااااإلجابةا030,ا5000ا ا اا اا اااا اااا أسئلةاالختبارااعنااا
اأسفلاكلاسؤال.فياتتركامسافةافارغةااإذ,اهانفساالمقالياعلىاورقةااإلجابة

 الموضوعية:* تصحيح مفردات االختبارات 
امنا اأكبر ايخصصاعدد اما اوقليالا ابند, الكل اواحدة ابتخصيصاعالمة اعادة االموضوعية االبنود اتصحيح اايتم اا ا اااا ااا ا ا ا ا اا ااا ا  اااا ا ااااا ا ااا ااا اا ا ااا ا ا ا اا ا ااا اااا ا اااا ا ا اااا اا ااااا ا اا ا اا ااا
االثابتامناالنقاطا)أياالذيايتمافيها العالماتاللبنداالواحد,اوقداأظهرتاالبحوثاأنادرجاتاالختباراذياالعدد

اتخصيصانقطةاواحدةالكلابند(اتترابطاترابطاااعاليااامعادرجات ااا ااا ااااا اا اا ا ااا ااا ااا ااااااااا اااااا اا ااا اااا اا ا الختبارانفسهاعندمااتعطىالبعضاأسئلتهاعالماتااا
اأكثر.اوهذاايعنياأناالمركزاالنسبيالألفراداضمناالمجموعةالايتغيرافياالحالتين,الذاافإناأكثر

ا(.337,ا5005مخائيل,اتعطىاعالمةاواحدةالكلابندااختباريا)اإذالختباراتاتصححابالطريقةااألبسطا
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خطأاأواالختيارامنامتعدد,افإناالكثيرامناالعاملينافياالقياسايميلونافياحالةاالفقراتامنانوعاالصواباوال
التخمينااألعمىاومعاقبتهاإنالجأاامنإلىاضرورةااستخدامامعادلةاالتصحيحامناأثراالتخمين,ابهدفامنعاالتلميذا

وناباستخداماهذهاناأواثالثة.امعااإلشارةاإلىاأناالباحثيناقلمااينصحةاعندماايقلاعدداالبدائلاإلىااثنيإليه,اوخاص
ا)مخائيل, االمقننة اوغير االصفية االختبارات افي افيا70ا,0جا,5002المعادلة اعموماا اتستخدم االتي اوالمعادلة اا(. اا ااا  اا ا ااا اا اا ا اااا ااااااااا ا اا

االتصحيحامناأثراالتخميناهي:
ا

والرمزااإلىاعدداالبنوداالتياكانتااإلجابةاعنهااصحيحة.اصوالرمزاإلىاالعالمةاالصحيحة,ااعشيراالرمزاحيثاي
اافياالبنداالواحداالبدائلإلىاعدداانوالرمزاكانتااإلجابةاعنهااخاطئة,اإلىاعدداالبنوداالتيااخ

ا االمعادلةاعلىابنود اطبقتاهذه ذا اواا اا ااا ا اا ا ااااااااا ااا ا ا ااا ا اا ااإلجاباتاالصحيحةااالصواباوالخطأاا  االمصححةاهياعدد تكوناالعالمة
ااامطروحااامنهااعددااإلجاباتاالخاطئةا)عبداالهادي,ا ااااااااا ااااا اا اااا اااا ا ااااا اا اااااا اا ا ااااا اتاسابقاا.(اكماامرا332ا-333,ا5000ا ااا

ااوتفترضاالمعادلةاالسابقةاأناالعالمةاالتياحصلاعليهااالمفحوصاأعلىامناعالمتهاالحقيقيةانظراااللجوئهاإلىا اااااا ا اا ااا ا اااااااا ااااااا ا اا ااا اا ااا ا ا اااااااااا اا ا ا اا ااااااا ااااا ااااااا ااااااااااااا ا اااا
ااااااااااالتخميناوتعاقبهاتبعااالذلك,اولاتعيراأيااهتماماللبن ااا ااا اااااا ااا اااااااااااا اااا اا ااا ,اذلكاألناهذهاالبنودالاتدخلاضمناعددااإلجاباتاوداالمتروكةااا

ا(.70ا,0جا,5002مخائيل,االخاطئةا)
ومناالواضحاأناالغرضامناتطبيقاالمعادلةاالسابقةاهواإقناعاالمفحوصابأنامنااألفضلاهواتركاالسؤالا

اااالذيايعجزاعنااإلجابةاعنهابدلاامنااإلجابةاعنهابطريقةاالحزراوالتخمينااألعمى,ا اا ا ااا ااا اااا ااا ا ااااااا ا ااااا ااااا ا ااا ا اا اااااا ااااا ا ااا ا اا ا اااا يمكناعناطريقااإلجاباتااإذااا
اتعاقباالمفحوصاالذياالخاطئةاتحديدامااربحهاعناطريقاالتخميناثماحذفه,افالمعادلةاالسابقة

ايلجأاإلىاالتخمينابحسماعددامناالدرجاتايقابلاماايحتملاأنايكسبهاعناطريقاالتخمين.
اتأتيا اجميعها ااإلجاباتاالخاطئة اأن امن اتنطلق اأنها اهو االسابقة االمعادلة اوجهتاإلى االتي االنتقادات ومن

ن.اثماإناتطبيقاهذهاالمعادلةايعقداأناالمفحوصاقدايخطئادوناأنايخماإذبمحضاالتخمين,اوهوامجرداافتراض,ا
اتذمرا اتثير اقد اأنها اإلى اباإلضافة اهذا االتصحيح. افي اارتكابابعضااألخطاء اإلى ايؤدي اوقد االتصحيح عملية
واستياءاالمفحوصين.اوقداأظهرتاالدراساتاأنااستخداماهذهاالمعادلةالايؤثراأوايؤثرابدرجةامحدودةافياتغييرا

امراكزااألفراداضمناالمجموعة.ا
عناالمعادلةااألولىاالسابقة,اوترتكزاهذهاالمعادلةاعلىاالةااآلتيةابديلةمناالباحثينامنايقترحااستخداماالمعادوا

ااتشجيعاالمفحوصاعلىاعدماالتخمينا)بتركاالبنوداالتيايتعذراعليهااإلجابةاعنها(,ابدلاامنامعاقبتهاإذاالجأاإلىا ااااا ااااااااااااااا ا اا ااااااااا ااااا ا اااااا اا اااااا اااااا اااااا ا ااااا ااا ااااااا اا اا اا ا ا اااااا اا ا ا
اااا اوهيامكافأةاالمفحوصاالذيايحجماعناالتخمينابمنحهاعددااااالتخمين,افهياتقوماعلىافلسفةامغايرةاللمعادلةااألولى ااا ااااا ااا ااااا ا ااا ا ااا ااااا ا ا ااااااااااااا اا

امناالدرجات,امناخاللاإضافةاالجزءامناالعالمةاالتيايتوقعاأنايحصلاعليهاافيماالوالجأاإلىاالتخمين

خاا-اص=ااع
(ن−𝟏)
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اعددااإلجاباتاالصحيحة.اوالمعادلةاالمقترحةاهي:افي

مص +  =ااع
ن

 

اإجابة(.امناغيريشيراالرمزاماإلىاعدداالبنوداالمتروكةا)التيابقيتااإذ
غيراأناتطبيقاالمعادلةاالسابقةاسيرفعامتوسطاالدرجاتاوتباينهاافياالمجموعة,اعلىاالرغمامناأنهالنايؤثرافيا

ااا اترتيباالمفحوصين,اأواسيؤثرافياهذااالترتيباتأثيرااامحدوداا. اا اا اا اااااا ااا ااااااا اا ااا اا اا اا اااا اا ا ا اااااا ااا ناارتفاعامتوسطاالدرجاتاوتباينهاالوااا ااا ااااااااا اا ااا ااااا ا ا اااا اااا ااا ابداأنايرافقهاا 
اة.ارتفاعافياعالمةاالحدااألدنىاالضرورياللنجاحافياالختباراتاالتحصيلي

وثمةافريقاآخرامناالباحثينايقترحادمجاالمعادلتيناالسابقتينافيامعادلةاواحدةابهدفامعاقبةاالمفحوصاإذاالجأا
االمقترحةاهي:اوالمعادلةاالجديدةاإلىاالتخمين,اوتشجيعهاعلىاعدمااللجوءاإليهامناجهةاثانية.

خع =ص +  
(ن−𝟏)

   م  +  
ن

 

االمرحلةا المتحانات اتصلح االسابقة االثالث االمعادلت ابين امن ااألولى االمعادلة اأن اإلى ااإلشارة امن ابد ول
اتصلحانالمرحلةاالدراسةفناالثانيةاوالثالثةاالمرحلةاالثانوية,اأمااالمعادلتااالجامعية,اكمااتصلحابدرجةاماالمتحانات

ا(.73ا-70ا,0جا,5002,االبتدائيةابصورةاخاصةا)مخائيل
الصواباوالخطأ,اوالختيارامنامتعدداالتصحيحااليدوياأوااولاسيماقاتصحيحااألسئلةاالموضوعيةاائومناطرا

يوضعاالمفتاحاعلىاابصورةعنااستخدامامفتاحااإلجابةامناالورقاالمقوىاالذياتوجدابهاثقوبالإلجاباتاالصحيحةا
االورقةاوتعرفااإلجاباتاالصحيحةامناخالله,اويمكنااستخدامااآللتافياالتصحيحاعنداتطبيقاالختباراعلى

ا اكبيرة امنااألفرادأعداد اشاقةاوطويلةايكوناإذ, ايطلبامناا,التصحيحااليدوياعملية ابوفيه اأنايسود ااالمتعلام اا ا اا ا اا قلمااااااا ا
ةاحساسةاتشعرابمكاناالعالماتاالمظللةاوتقومابجمعاالدرجات,االرصاصاالفراغاالمناسباثماتوضعاالورقةافياآل

ا(.035,ا5000)عيسوي,اافةاالتسويد"االتظليلاومناصعوباتاهذااالنوعاضرورةادقةاوكث
 تحليل مفردات االختبارات التحصيلية: -       خامسا  

ا.هتحليلابنودبعداالنتهاءامناعمليةاتصحيحاالختباراووضعاالدرجات,ايجباعلىاالمعلماالقيامابعمليةا
 :أهمية تحليل البنود االختبارية وفوائدها 

ابيانامدىانجاحاأوافشلاهذهاالبنودافياتحقيقاأهدافاالختبار,اباإلضافةاإلىابيانامدىاصدقاوثباتاهذه -0
 البنودافياقياسامااوضعتامناأجله.

ااااااستناداااإلىامعااترتيبابنوداالختبارا-5 اااااا ااا  (.30ا,0جا,5002ا,)مخائيلامالتاالسهولةاوالصعوبةا

ايكشفاإذ.اونوعيتهااتعداعمليةاتحليلابنوداالختباراإحدىاالوسائلاالفعالةاوالمميزةافياتحسيناكفايةاالبنودا-3
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ا امناأجلاالبقاءاعليها, االجيدة االتحليلاعناالبنود االتخلصامنها,اواهذا اأو االرديئةامناأجلاتحسينها عناالبنود
ااا اكشفاعناالبنوداالصعبةاجداااوالسهلةاجداااختصارامناطولاالختبار,اوكذلكايوبالتالياال ااااا ااا ااا ا ااااا ااااا اااااا ا اا ا كشفاوالمتوسطة,اوياا

 (.005,اداتعنافعاليةاالمموهاتا)المشتتات(ا)الغامدي,ا

فالبنوداالتيايصلامعاملاا,%20مةالصعوبةاالبنوداهوالقياساإلىاأناالمستوىااألكثرامالءيشيراعلماءاااإذاااا
ممكنامناالتبايناأواالتمايزابينااألفراداوتكوناحساسةاتنتجاأكبراقدراا5%20أواا0302سهولتهااأواصعوبتهااإلىا

ا(35ا,0جا,5002)مخائيل,الدقيقةابينهماإلىاالدرجةاالقصوىاللفروقاا
 (.25,ا5003)الغامدي,اومعرفةاأسبابهاااوالضعفاعنداالمتعلميناالقوةمواطنااتشخيصا-5

)ربيع,االلمتعلمينياواألهدافاالتعليميةامةاالمحتوىاالدراسءأنهااتكشفاعنامدىامالاإذتحسيناعمليةاالتعليم,اا-2
 (.503,ا5000

 .عنهكشفاعناأسباباإحجاماالتالميذاعنااإلجابةاعناسؤالامعين,اأواعجزهمافيااإلجابةاالا-0

ا اختباراتااألخرىاالتيالمايجراادرجةاصدقاوثباتاهذااالختبارامقارنةابالازيادةا-7 ا اااااا ااااا ا ا ا ااا اا  لهاامثلاهذااالتحليل.ااااا

 .(033,ا5007)مخائيلاوجاموس,اامهارةاالمعلمافياإعداداوتصميماالختباراتاينميا-3

اا-2 ااألسئلة احيثاعدد امن االمتعادلة االختبارات اوهي االمتكافئة: االختبارات امن اعدد ومستوىااوصوغهابناء
اوكذلكا اوفياتعليماتاالختبارصعوبتها اأواصعوبتها االبنود االتعادلافيامستوىاسهولة اأو اأناالتكافؤ اوالواقع .

مستوىاسهولةاالختباراأواصعوبتهاككلايعداالشرطااألساسيافياالحصولاعلىااختباراتامتكافئة.اولالختباراتا
ر,اوتظهراالمتكافئةاأهميتهاافياحساباثباتاالختبار,اكمااتتيحاالفرصةالستخداماأكثرامناشكلاواحدالالختبا

فائدتهااعندمااتواجهاعمليةاتطبيقاالختبارااألصلياعراقيلامعينةاأوايشككابنتيجةاالمفحوصافياذلكاالختبارا
ا(.ا33ا,0جا,5002)مخائيل,ا

 :التحليل الكيفي للبنود االختبارية 
ةالها.اويتناولاهذااوهذااالنوعامناالتحليلايرافقاعمليةاإعداداالبنوداوتطويرها,اكماايكوناخطوةالحقةابهااومتمم

اومالءاخاصةاشكلاالبنودالتحليلا اوهذااومضمونها, الها, اوالتعليماتاالمرافقة االمرسومة, الألغراضاالخاصة متها
امسبقةا اويضمنابصورة االصدقاالمنطقيالالختبار, افياتأسيساصدقاالمحتوىاأو ايسهم افهو اجداا اااااالتحليلامهم اا ااا ا اا ا اا اا ا اا اااا ا اا ا اا ااااا ا اا ااا ا اا ا ا اا اااا ا اا ا ا اا ااا ا اا ااا اا ا ااا ااا  ا اااا ا ااا ااا

ا ادوناهذا اويتعذر االصدقا االنوعامن اإلىاهذا امناالتوصل اإلىامستوىاعالا االتوصل االمنطقي االعقلي ااالتحليل اا ا  اا ا ا ا اا اا ا ااا ا ا ا اااا ا اا ااااا ا اااااا ا ااا ااا
التوصلاإلىاهذااالصدقاالمنطقي,اذلكاأنااستخداماأياالوسائلاواألساليباالتجريبيةاواإلحصائيةالايجديافيا

صعوبتها,ااوفقولبداعنداهذهاالخطوةامناخطواتابناءاالختباراترتيباالبنودابصورةامبدئيةاالنوعامناالصدق.ا
االبنود.اابصورة الصعوبة االشخصي اوتقديره االمصمم اخبرة اعلى ااعتماداا اوذلك اباألصعب, اوتنتهي اباألسهل ااااتبدأ ااااا ااا اا اا ا ا ا ا ااا اا ااااا ا ااا اااا اا اا ا ا اا ا اااااا  اا ا ااا ا اا اا ا ااا ا ااااا ا ا اا ا ااا اااا
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اااااااوعمومااافإناالتحليلاالكيفياللبنوداوترتيبهاابصورةاأوليةايستهدفاناتحضيراالختباراللتطبيقاالتجريبي.اوبالنتهاءا ااا ااا ااا ا ااااا ااا ااااا اااا ا ااا اا ا ااا اااااا اااااا ااااا ا اااااااا اا ااا اااااا ااااااا ااا ااااا ااا ااا ااا
اأ اقد االمختلفة اوبنوده ابتعليماته ايكوناالختبار االخطوة اللتحليلاالكميامناهذه اللتطبيقاالتجريبياثم ااصبحاجاهزاا ااااا ا ااا اااا ااا ا ااا ا اااا ا ااا اااا اا  ا اا ا ا اا

ا(.ا75ا-73االمرجعاالسابق)
 :التحليل الكمي للبنود االختبارية 

دامدىافاعليتهااوجودتها,االبنود,اوتحديااختبارتعداعمليةاتحليلاالبنودامناالعملياتااألساسيةاالتياتستخدمافيا
ابن اأهفلكل اومن االمميزة. اخصائصه االختبار ابنود امن اعلىاد اوقدرته االبند اوسهولة اصعوبة االخصائص: اهذه م

ا)معاملا ابند اكل ادرجةاصعوبة اتحديد اهو االبنود اوالهدفامناتحليل ا"صدقاالمفردات". ايسمىابــ اما اأو التمييز
)معاملاالتمييز(,ااالصعوبة(,اوقدرةاالبنداعلىاالتمييزابينامستوياتاالتحصيلاالمختلفةالمنايطبقاعليهماالختبار

(.ا505,ا5000يةاالمشتتاتاأواالمموهاتافياأسئلةاالختيارامنامتعددا)العبيدياوالدليمياوأبواالرز,اودراسةافاعل
ومناالواضحاأنهافياضوءاهذااالتحليلايمكناالقيامابعمليةاتنقيةاشاملةالالختباراتقوماعلىااستبقاءاالبنوداالمالئمة,ا

جراءاالتعديالتاالالزمةاع اواستبعاداالبنوداغيراالمالئمة,اواا اااا ا اااا ا اااااااااا ا اا  اااااا ااااا اا ااا ااااااااااا لىابعضاالبنود.اولاتتطلباعمليةاتحليلاالبنوداسوىااا
بخالفاالتحليلاالكيفياالذيايعتمداعلىاالتحليلاالمنطقياللبنوداببعضاالعملياتااإلحصائيةاالبسيطةاوهذااالقياما

االختبارية.
تحليل مفردات االختبارات المقالية:ا 
 :معامل السهولة والصعوبة لسؤال المقال 

اناأنايتبعاالمعلماالخطواتااآلتية:كصعوبةاسؤالاالمقال,ايمإليجادامعاملا
 الطريقة األولى:

اااا افياالختباراالمقالياترتيباااتصاعدياااأواتنازلياا.ااااا امتعلامترتباالدرجاتاالتياحصلاعليهااكلاا-0 ااااا اااا اا اا ااااا اا ااا اااااااا اااا ا ااا اا
)مناتحدداالمجموعةاالتيانالتاأعلىاالدرجات,اوالمجموعةاالتيانالتاأقلاالدرجات,اوتبلغانسبةاكلامنهمااا-5

ا.للمتعلمين(امناالعدداالكليا%3333إلىاا52%
مناالمجموعةاالعلياافياالسؤال,اوكذلكاالتياحصلاعليهااكلاااااا امتعلامتحسباالدرجةاالتياحصلاعليهااكلاا-3

افياالمجموعةاالدنيا.ااااا امتعلام
ا:((23,ا5005مراداوسليمان,ا)ااآلتيةاالمعادلةتحسباقيمةامعاملاصعوبةاالسؤالاباستخداماا-5

ا=اصعوبةاالسؤالمعاملا
 

100  ×  
أدنى درجة × عدد أفراد المجموعتين − + مجموع درجات المجموعة الدنيا مجموع درجات المجموعة العليا

أقل درجة) − (أعلى درجة × عدد أفراد المجموعتين
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امعاملاصعوبةاالسؤالاا-ا000معاملاسهولةاالسؤالا=ا
 الطريقة الثانية:

100=امعاملاالسهولةاللسؤالاالمقالي ×
مجموع درجات التالميذ الذين أجابوا على هذا السؤال
مجموع الدرجات الكلية لألسئلة المجاب عليها

 

امعاملاالسهولةاا-ا000*امعاملاصعوبةاالسؤالا=ا
 :معامل التمييز لسؤال المقال 

الممتازااالمتعلمويعنيامعاملاالتمييزاقدرةاالسؤالاعلىاالتمييزاماابينااألفراد,اأياقدرتهاعلىاالتمييزاماابينا
اوالجيداوالمقبولاوالضعيف,اوهوادليلاعلىاأناالسؤالاصادقافيماايقيسهابدللةاقدرتهاعلىاالتمييز.

اااا اويمكناتعريفامعاملاالتمييزاأيضااابأنه:"االنسبةاالمئويةالعددااإلجاباتاالصحيحةافياالمجموعةاالعلياامطروحااا ا اااااااااااا اا ااااا اااا اا ا اااا اااا ا اااااااااا اااااااا اا ااااااااااا اااا اااااااا اااااا اا اااا اااا
ا(.500,ا5000مجموعةاالدنيا"ا)ربيع,امنهااالنسبةاالمئويةالعددااإلجاباتاالصحيحةافياال

اعلىا االبند اومدىاقدرة اتلكاالحساسية اعنادرجة االعدد ابلغة اكمياإحصائيايعبر امفهوم االتمييزاهو ومعامل
ا(.30ا,0جا,5002ا,)مخائيلالتمييزابينااألفرادافياذلكاالجانباأواالمظهرامناالسمةاالتيايتصدىالقياسها

االمعادلتينااآلتيتين:ويتماإيجادامعاملاالتمييزاوفقاإحدىا
امعاملاالسهولةاالسفلي.ا–معاملاتمييزاالسؤالا=امعاملاالسهولةاالعلوياا

مجموع درجات الفئة العليا− مجموع درجات الفئة الدنياأوامعاملاالتمييز=اا
عدد أفراد إحدى المجموعتين×(أعلى درجة للسؤال −أقل درجة  للسؤال )
ا

ا(.23,ا5005)مراداوسليمان,
مفردات االختبارات الموضوعية:تحليل ا 
 :معامل سهولة البند 

ايتمااستخراجامعاملاسهولةاالبنداأواالسؤالاعادةاوفقاالصيغةااآلتية:

صمعاملاسهولةاالبندا=ا
ص+خ
ا000×اا

اوتستبعددااإلجاباتاالخاطئة.ايشيراالرمزاصاإلىاعددااإلجاباتاالصحيحة,اويشيراالرمزاخاإلىاعداإذ
ا(.72ا,0ج,ا5002)مخائيل,ااالمتعلماعنهااألسئلةاالتيالمايجبا

االبندوهذاايعنياأنامعاملاسهولةاالبنداهواالنسبةاالمئوي أنهاإلىامعااإلشارةاا.ةالإلجاباتاالصحيحةاعناهذا
ااايمكنااستخداماالنسبةاالعشريةابدلاامناالنسبةاالمئويةالستخراجاهذااالمعامل,ا اااااااااا اا اا ا اا ا اااا اااااااا ااااا ا اا اااااا ا ااااااا اااااااا اا ااا ا:اآلتيةالصيغةااوفقااا

صمعاملاسهولةاالبندا=ااا
ص+خ
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 :معامل صعوبة البند 
ايمكنااستخراجامعاملاصعوبةاالبنداوفقاالصيغةااآلتية:

خمعاملاصعوبةاالبندا=اا
ص+خ
ا000×اا

ا االبند.امعااإلشارة ايعنياأنامعاملاصعوبةاالبنداهواالنسبةاالمئويةالإلجاباتاالخاطئةاعناهذا أنهاإلىاوهذا
ااايمكنااستخداماالنسبةاالعشريةابدلاامناالنسبةاالمئويةالستخراجاهذااالمعامل,ا اااااااااا اا اا ا اا ا اااا اااااااا ااااا ا اا اااااا ا ااااااا اااااااا اا ااا ا:اآلتيةالصيغةااوفقااا

خمعاملاصعوبةاالبندا=اا
ص+خ

ا

ا(.520,ا5005)الفتالوي,ا
إناالعالقةابينامعاملاالسهولةاومعاملاالصعوبةاعالقةاعكسيةاومباشرة,اوللحصولاعلىامعاملاالصعوبةاا-

االمئويةا ااستخدمتاالنسبة اإذا امئة اومن االعشرية, ااستخدمتاالنسبة اإذا اصحيح امناواحد االسهولة يطرحامعامل
ا.(72ا,0ج,ا5002)مخائيل,ا

 :معامل تمييز البند 
اتتبعاالخطواتااآلتية:لستخراجامعاملاالتمييزا

ا.اااا امتعلاميصححاالختباراوتحسباالدرجةاالكليةاالتياحصلاعليهااكلاا-0
اااا اترتبااألوراقامنااألعلىاإلىااألدنىاترتيباااتنازلياااا-5 ااااا اااا ااا ااا ااا اااا اا ا ااا ااا ااا ا ااا اا االعالمةاأواالدرجةاالكلية.اوفقا
اتوزعااألوراقاإلىاثالثافئات:ا-3
ا(.ا%52العليااوتضمامناحصلاعلىاأعلىاالدرجات,اوتشكلانسبةا)ا-
ا(.ا%52الدنيااوتضمامناحصلاعلىاأدنىاالدرجات,اوتشكلانسبةا)ا-
اتضماالدرجاتاالمتوسطةابيناالعليااوالدنيااوتشملابقيةااألوراق.واالوسطىاا-

امعاأناهذااغيراضروريافيا5%3333أواا%30أواا%57ويمكنازيادةانسبةاكلامناالفئةاالعليااوالفئةاالدنيااإلىا
ذااوقعتابعضاالدرجاتاعلىاالحداالفاصلابيناالمجموعتينافإنها(.22,ا5005الختباراتاالصفيةا)مخائيل,ا ااااااواا اااا اا ااااا اااا ا ااااااا اااا اا اا ااا ااااا اااا ااا ااا اااا 

االمجموعتيناتوزا ا)العبيدياوالدليمياوأبواالرز,اابصورةعابطريقةاعشوائيةاعلىاكلتا اااايشتملاكلامنهمااعددامتساوا اااا ااا اا ااااااا اا اااااااا ا  اا اااااا اااااااا ااا ااا ا
ا(.500,ا5000

امعاملاالتمييزاوفقاالمعادلةااآلتية:ا,اثمايوجدفياالمجموعةاالعليااوالمجموعةاالدنيااالمتعلمينيوجداعدداا-5
 المعادلة األولى:

امعاملاالسهولةاالسفليا–معاملاتمييزاالبندا)معاملاصدقاالسؤال(ا=امعاملاالسهولةاالعلويا
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ا=االنسبةاالمئويةالعددااإلجاباتاالصحيحةافياالمجموعةاالعليا:امعاملاالسهولةاالعلويإذ
ا(.20ا,0جا,5002ا)مخائيل,فياالمجموعةاالدنيااعددااإلجاباتاالصحيحةمعاملاالسهولةاالسفلي=االنسبةاالمئويةال

 المعادلة الثانية:
ايوجدامعاملاالتمييزاوفقاالمعادلةااآلتية:

عد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا−عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيامعاملاالتمييز=ا
عدد الطالب في إحدى المجموعتين

 000×اا

ا(.030,ا5002)كوافحة,ا
 :)فعالية المشتتات )المموهات 

اتصيدا اوالغرضامنها اللسؤالاذياالختيارامنامتعدد, المشتتاتاعبارةاعناالخياراتااألخرىاغيراالصحيحة
االطلبةاغيراالمتأكدينامنااإلجابةاالصحيحةاويفترضافياالمشتتاتااآلتي:

اناالختياراالصحيح.أناتكوناجذابةاوبالذاتالألفراداالذينالايعرفواا-0
المشتتاتاعبارةاعناإجاباتاخاطئة,الذلكافالمشتتاالجيداهواذلكاالبديلاالذيايتمتعابمعاملاجاذبيةاسالباا-5ا

اأيا االذينااأنوكبير, االمفحوصين ااعدد ا)ملحم, االدنيا افياالفئة اأقلامناعددهم االعليا االفئة امن ,ا5002ختاروه
امعاكسالتمييزا533 ا)يعملاباتجاه اأياأنه ادليالاا(. ابالسالباكاناهذا االمموه اكانتاقيمة اوكلما ا االفقرة(, اااا ااا ا ا ااا ا ااا اااا اا ااااا ااااا ا اااا ااااا ا اااا علىاأناااااا

اا(.اولتحقيقاذلكايجباأناتكوناالبدائلاالخاطئةامتسقةامنطقيااامعااألرومة,اوأنا70,ا5007المشتتاجيدا)مجيد,ا اا اااااا ا ااا اااا اا اااااا اااااا اا اااا اااااااا ا اااا ااا ا ااا اااا ااا ااا ااا
ظيفتهاا.اوتفقداالمشتتاتاوافاظتكونامبنيةاعلىااألخطاءاالناشئةاالناتجةاعنانقصاالمعلوماتاوليساالتالعباباألل

ا ااألولىا)حميدو, االنظرة امن اخطأ اأنها االواضح امن اكان ا5002إذا االمشتتاوفقا(35, افعالية اويحسبامعامل ,
ااالمعادلةااآلتية:

ا
ا

اناع:اعددااألفرادافياالفئةاالعليااالذينااختاروااالمشتت.
ااختاروااالمشتت.ناد:اعددااألفرادافياالفئةاالدنيااالذينا

 (.70,ا5007)مجيد,اإحدىاالفئتينان:اعددااألفرادافيا

االتحليلاإذااوجداأناقيمةامعاملاتمييزاالفقرةاسالباااأواصفراااأواقريبااامناالصفر.اويمكنها اااااااويجرياالمعلماهذا ااا اا اااا اااا اا ااا اا اا اا اا ااااا اا ااا اااااا اااااا ااااااااااا ااااا اااااا ااا ااااااا ااااااااا ا ا اا
ااااأيضاااإجراءا ا اا اا الكاإذاالحظاأناالفقرةاتحتاجاإلىامزيدامناالتدقيق.ذاا

 

 

ن ع −ن دمعاملافعاليةاالمشتتا=ا
ن
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 :معامل سهولة وصعوبة االختبار ككل لالختبارات المقالية والموضوعية 
ابنودهمنابندادوناحسابامعاملاسهولةاوصعوبةاكلااملاسهولةاوصعوبةاالختباراككل,ايمكناحسابامع

االصيغةااآلتية:ىاحدة,اوذلكاوفقاعل

مجموع درجات المفحوصينمعاملاسهولةاالختباراككلا=اا
النهاية العظمى للدرجات×عدد المفحوصين
اا

ا(30ا,0جا,5002,ا)مخائيل
امعاملاسهولةاالختباراككلا-0معاملاصعوبةاالختباراككلا=ا

اولايكشفاعنا االختبار, المستوىاصعوبة االختباراككلاهوامؤشراعام غيراأنامعاملاسهولةاو)صعوبة(
ا االبنود ا"تنقية" افياعملية اوبالتاليالايفيد االمختلفة, افياالبنود اوانتشارها االصعوبة اإلىامستوىااستمدىاهذه ااناداا ا اا اا ا ااا اااا 

اصعوبتهااواستبعاداالبنوداشديدةاالسهولةاأواشديدةاالصعوبة.
ير معاملي الصعوبة والتمييز لالختبارات المقالية والموضوعية:تفسا 

االمتعلقةابالغرضاااألمورالصعوبةاوالتمييزاينبغياأنايراعياالمعلمابعضاايلتفسيراقيمةاكلامنامعامل
مناالختبار,اوالمستوىاالمعرفيالألهدافاالتياتقيسهااالفقرات,اوالمرحلةاأواالصفاالدراسياللذيناتقدمواالالختبارا

ا(.503,ا5000)العبيدياوالدليمياوأبواالرز,ا
امعامل األناقيمة اونظراا ااااا ااااا ا ا ا اا  ا االفقراتاتتراوحابيناصفراواااا اتقتربامناالواحداصعوبة االقيمة افإناهذه واحداصحيح,

اكانا اوتكوناحوالياالصحيحاإذا ايقيساالتمكن, اأو االختباراتشخيصياا ا ااا ا ا ا ا ااا ا اا اااااا ا اااا ا اا ااا  اا ا اا ا اااا ا فياالختباراالذيايقيساالتحصيلاا0320ا
االعام,ابينمااتنخفضاعناذلكافياالختباراالذيايقيساالستعداد.

ابينا االفقراتافتتراوحاقيمته امعاملاتمييز اا0-أما ايعنياأنا0+و افهذا امعينة, الفقرة اموجبة اكانتاالقيمة افإذا ,
الذيناحصلوااعلىادرجاتامرتفعةافياالختباراككل,اوأجابوااعناالفقرةاالمتعلميناأنانسبةااتمييزهااموجب,اأي

اعلىادرجاتامنخفضةافياالختبار,المتعلميناإجابةاصحيحةايكوناأكبرامنانسبةا وأجابوااعنهاااالذيناحصلوا
اا اإجابةاصحيحةاأيضااا ااااا اا ا ااااا اايزاصفراا,افإناذلكايعنياأنا,اوالعكساإذااكانتاالقيمةاسالبة.اأمااإذااكانتاقيمةامعاملاالتميا ااا ااااا اااا اا اااا اا اا ا

اا ااالفقرةالاتميزابيناالمجموعتيناالعليااوالدنيا,اويحدثاهذااعندماايكونامعاملاالصعوبةاصفراااأواواحداااصحيحاا,ا اا ا ااا ا اا اا اا اا اا اااا اا اااا اااااا ا اااااااا اااا اا اا اا ااااااااا ااااااااا اااا اا ااااا اااا ااااا ااا اااا
ااأياعندمااتكوناالفقرةاسهلةاجداااأوا ااا اا ااااا ااا اااااا ا اااااااا اا ااصعبةاجداا,اأوااتكونا ااا ااا اتكوناالفقرةاغامضة.ااااا

ذااكانتاقيمةامعاملاتمييزاالفقرةاسالبة,افإناهذاايحدث اواا اا ااااا اا ااااااااا ااا اااااا اااااا ااااااااااا اااااا المختبرين,االمتعلمينالقلةاعددااالمصادفةعناطريقاااا 
أواأنهاربماايرجعاإلىاغموضاالفقرة,اأواعدماصحةااإلجابةاالصحيحة,اأواتدنيافاعليةاالمشتتات.افياهذهاالحالةا
يجبااستبعاداالفقرةاأوامراجعتهااوتدقيقها,اوذلكابالسترشادابنوعاآخرامناالتحليلايسمىا"تحليلافعاليةاالمشتتات"ا

ا(.500المرجعاالسابق,ا)



                                                                                                                     الفصل الث الث                                                                                          اإلطار الن ظري

555 

كاناذلكاأفضل,اولكناهذاايعتمداعلىاالغرضامناالختبار.اففيااماازادتاقيمةامعاملاتمييزاالفقرةوبالطبعاكل
ااااااااختباراالتحصيلاالذيايجريهاالمعلماعقباانتهاءامناتدريساوحدةادراسيةامثالا,افإنهامناالمناسباأناتكوناقيمةا ا اااا ااا ا ااااااا ا اااااااا اااااا اا اااااا اا اا اااا اااااااااا اا ااااااااااا ا ااا ااااا اا ا ااااا اااا ا

اااااا(,اأمااإذااكاناالختباراتشخيصيااافإنهالايجباأنايهتم0350هذااالمعاملالمعظمافقراتاالختباراأكبرامنا) ااا ا ااا ااا اااااا اا ا ااا اااا ا ااا اا اكثيرااااااااااااااااا ااا
القياسا االختبارايعتمداعلىامالءمتها الفقراتامعينةافيامثلاهذا اابمعاملاتمييزاالفقراتانظراااألنااختياراالمعلم ااااا اااااا اا ا اا ا اااااا ا اااا ا اا ااا اا ااا ا اا ااااااا اا اااا ااااااا ا اااا اا ا ا ا اا  ا اا ا اا ااااا ا ااااا ا ااااا

ا ابين االتمييز اإمكان اوليساعلى اأساسية, احيثاالمتعلمينأهدافاتعليمية امن االفقرة اجودة اعلى ايكون افالتأكيد ,
اا اااااا اصياغتهااوقياسهااللهدفاالتعليمياقياسااادقيقاا. ااااا ااااااااا اااااااا اااا ااااا ذااكاناالهدفامناالختباراقياساإتقاناأواتمكناالمتعلمينامنااا اوااااااا

ايجدامعاملاالصعوبةا=ا ا اامثالا,ا 0330محتوىادراسيامعين,اأواقياساامتالكهمالمهاراتاأساسيةامهمة,افإنهاربما اا
نماايهد اااااااومعاملاالتمييزا=اصفر,افالامانعامناذلكالكونهالايكونامهتماااهناابإبرازاالفروقاالفرديةابينهم,اواا اا  اااااااااااا ااااا اا ااااا اا ااااااا ااااااا ا ا اااا اااا اااا اااا ااا ااااا اااا اا اا اا اااااااا فاإلىاااااا

اقياسادرجةاتمكنهم.ا
امعاملا اقيم اابتعدت افكلما االفقرة, اصعوبة ادرجة اعلى االفقراتاتعتمد اتمييز امعامل اقيم اأن افيه اشك ال ومما

اأواالنقصانا0320ينةاعناالصعوبةالفقرةامع المعلماإذااا,اتقلاالقيمةاالقصوىالمعاملاالتمييز.الذلكاعلىبالزيادة
الايتوقعاالحصولاعلىاقيمامرتفعةالمعاملاالتمييز.أ,اصعوبةالاستخدمافقراتاغايةافياالسهولةاأوا

اااايوضحاكيفيةاتقييمابنوداالختبارااستناداااإلىاقيمةامؤشراتمييزها.الذياالجدولااآلتياويمكناالسترشاداب اااااا ا ا اااااااا اااااا ااا ااا اااا ا اااا اااااااااااااااا ا ا اا
 ( يبين مؤشرات التمييز للفقرات7جدول )

 تقييم الفقرة مؤشر التمييز
ااا افقرةاجيدةاجداااافماافوقا0350 ااااا ااا ااا
افقرةاجيدة,الكنامناالممكناأناتحتاجاإلىاتحسينا0332ا–ا0330
افقرةاتحتاجاإلىاتحسينا0352ا–ا0350

اطةاالمراجعة.افقرةاضعيفة,ايجباأناترفضاأواتحسنابوسا0302أقلامنا
اتحذفاالفقرةاولامانعامنادراستهااثانيةاالفقرةاسالبة

ا(.00,ا5007)إسماعيل,ا(,اا53,ا5000)اللحياني,ا
امعاملا اقيم اتتراوح االتي اوالفقرات امتدنياا, اتمييزها ايكون اجداا اوالصعبة اجداا االسهلة االفقرات اإن ااوباختصار: ااااا اااا اا اا ااا ا اااا ا اا ااااا ا ااااااا ا ااا ااااا ا ا ااا ااا  ا اااا ااا ا ااا  ا اااا ااا ا اا ااااا ا اا اا اا اا ااا

ذاابلغتاقا(0300وا0350)صعوبتهاابينا ااايكوناتمييزهاامرتفعاا.اواا اااااا اا  ااااا اا ااااا اااااا ا اا ايمةامعاملاالصعوبةاصفرااااا اا اااا اا اااا اا ااأواواحداااصحيحاا,اااااااااا اا ا ااا ا اا اا اا
اافإنامعاملاالتمييزايكوناقيمتهاصفرااافياالحالتين. ااااا اااا اا اا اا اااااااا ا اااا اااااااا اااااا ااا

 ييس النزعة المركزية لالختبارات المقالية والموضوعية:حساب مقا
ا االبياناتاحولامتغيراما,اوقداسميتابهذااالسماألناكالاااتجمعاهياإحدىاالمعالجاتااإلحصائيةاالتياتصف ااا ا ااا ا اااااااا ااا اااا اااااا اااااا ا ا اا ااااااا

ا,وآخرونمناتلكاالمقاييسايحاولاأنايصفانقطةاتجمعاالبياناتاأواماايسمىامركزاتجمعاالبياناتا)عباسا
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امقاييساالنزعةاالمركزيةااآلتية:االمتوسطاوالوسيطاوالمنوال.اإلىوسنتعرفاا(.520,ا5007
 ( Mean) Average( المتوسطالوسط الحسابي )* 

اويساوي ااستخداماا, االمركزية امقاييساالنزعة اأكثر ا"هو ا اا اا ا ااااا ا اا اا ااا اا اااا ااا اااا ا اااااا ا اااا ا ا اعددهااا اعلى امقسوماا االقيم اامجموع ااا ا ا اا ا ااا  ا ااا اااااا اا اا ,ادرويشاورحمة)ا"ا
ا.للمتعلمينيفيدافيامعرفةااألداءاالعاماواا.(25,ا5005

 * خصائص الوسط الحسابي:
اأسهلامقاييساالنزعةاالمركزيةامناحيثاآليةاقياسهاوفهمه.ا-
اجميعاالقيماتدخلافياحسابه.ا-
ا(.22,ا5007)المنيزلاوغرايبة,امجموعاانحرافاتاالقيماعناالمتوسطايساوياالصفراا-
ا.المتعلمينيستخدمهاالمعلماكنقطةامرجعيةالتقييماا-
ا.هانفسافياالمادةالمتعلميناببقيةاااااا امتعلاميستعملالعملامقارناتابينافصلاوآخراأوامقارنةاتحصيلاا-
ااا اااماالشاذةاسواءاأكانتاصغيرةاجداااأميتأثرابالقيا- ااا ااا اا اااااااا ا ااااا ااا اكبيرةاجداااااااا ااا )سالمةاوأبوامغلي,اا,اويتأثرابالعملياتاالحسابيةااألربعةااا

ا(.23,ا5005
ااامااكاناالعدداكبيرااا)الغامدي,ادات,ايتأثرابعدداالدرجاتاويميلاإلىاالستقراراكلا- ااااا اا اااااااا ااااااااااا ا(.23ااااا

 (:(MEDIANالوسيط * 
اااا اتصاعدياااأواتنازلياااوذلكابعداأنايتماترتيبهااجميعهااوتقسمهااإلىاقسمين,ااهواالقيمةاالتياتتوسطاالقيم ااااا اااا اا اا عدسا)اا

ناتتوسطانامجموعةاالقيمافإناالوسيطافياهذهاالحالةااوفياالحالتاالتيايوجدافيهااقيمتا(,22,ا5003,اوالمنيزل
ااايساوياالقيمةااألولىامضافاااإليهااالقيمةاالثانيةاوقسمةامجموعهمااعلىا" اا اااااا اا ااااا اا اااا اااااااااااااااااااااا ااا اا ا اااااااااا ا اا يفيداالوسيطافيامعرفةاالدرجةاالتيا",ا5ا

ا.(057,ا5002)كوافحة,اايقعاتحتهاانصفاعدداالطالب.اوعادةاماايقارباالمتوسط
ا:(MODE) نوالالم* 

ااااهواالقيمةااألكثراتكرارااابينامجموعةا اا ااا اا ااا اا اااا ااا اااااااااا ا(.535,ا5002,االشماساوميالدالقيما)مناا
 حساب مقاييس التشتت لالختبارات المقالية والموضوعية:

ا ابعضااالتوزيعاعنابعضهااهياالمقاييساالتياتوضحامقداراتباعداأواتبعثراالقيمافيا اكلمااتباعدتاالقيم,افاا
ااااااعنابعضهااتكوناأكثراتشتتاا,اوكلماا اااا اا ااا ااااا ا اااااا اااا اااا اتقاربتاتكوناأقلاتشتتاا.ا ااا اااا ا اااا اا اااا

وتظهراأهميةامقاييساالتشتتامناخاللامقارنتهاابمقاييساالنزعةاالمركزيةاالتيالاتعطياصورةاكافيةاوواضحةا
ااعناتوزيعاالبياناتامثلاتباعداأواتقارباالقيماعنابعضهاابعضااا)عباسا ااا اا اا اااااا اااا ا اااااااا ا ااااا اااا ااااا اااا ااااااااا ااا ااا وسنتعرفاعلىاا(.300,ا5007,اوآخرونا

االمعياري,اوالتباين.امقاييساالتشتتااآلتية:االمدى,اوالنحراف
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 (:(RANGEالمدى * 
االفرقابيناأعلىاقيمةاوأدنىاقيمةافيامجموعةامناالقيم.ايفيداالمدىافياإعطاءاصورةامبسطةاللتشتتافيهوا
ا(.02,ا5002)شاهيناوالشنطي,ااوالتفاوتابينهااالمتعلميندرجاتا

  (:Standard Deviation* االنحراف المعياري )
ااهو اأنه اأي اللتباين, االتربيعي امتوسطهاا"الجذر اعن االدرجات اانحرافات امربعات المتوسط االتربيعي الجذر

(ا∂باللغةاالعربية,اأماارمزهافيااللغاتااألجنبيةافهواسيغما)ا,اويرمزالهابالرمزا)ع((023,ا5003)عالم,اا"الحسابي
ا(.023,ا5000)العسكري,ا

√ا
∑ 𝒇𝟐

𝑛
ا∂=ا

∑وا-النحرافاالمعيارياا:∂اإذ 𝒇𝟐وا–مجموعامربعاالنحرافاتااn:اعدداالطالبا
 خطوات حساب االنحراف المعياري:

ا.للقيمالمتوسطاالحسابيااحسابا-0
اعناالمتوسط.قيمةاانحرافاكلااحسابا-5
امربعاكلاانحرافامناهذهاالنحرافات.احسابا-3
ا.القيمانحرافاتحسابامجموعامربعاتااا-5
ا(.052,ا5005درويشاورحمة,ا)حساباالنحرافاالمعيارياوفقاالمعادلةاالسابقةاا-2

 (:Variance* التباين )
هوامتوسطامجموعامربعاتاانحرافاتاالقيماعناوسطهااالحسابي,اأياأناالتبايناهوامربعاالنحرافاالمعياريا

ا(.00,ا5007)المنيزلاوغرايبة,ا
 (:Standard Scoreالدرجات المعيارية )حساب  -

العالمةااألصليةاعناالوسطاالحسابياياعدداالنحرافاتاالتياتنحرفهااإناالدرجةاالمعياريةاللعالمةااألصلية:اه
ا.(302,ا5007,اوآخرون)عباساالعالماتاالمجموعة,اويرمزالهااالرمزا)ز(
ومقارنةاالقيما,اواحدافياأكثرامنامادةااااا امتعلامعندماانريدامقارنةاتحصيلاااا اجداااإناحساباالدرجاتاالمعياريةامهما

اا اأساسااااالتياتنتمياألكثرامنامجموعةاإحصائيةاوالتيالاتصلحاللمقارنة اا اا(.530,ا5007الجادري,ا)اا

س−مز = 
ع

                                  

 م:االمتوسطااااااااع:االنحرافاالمعياري.اااااااس:االدرجةاالخاماز:االدرجةاالمعياريةااااااااإذ

ا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابع الفصل
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ّ
راسة إجراءات:    

 
    الد
ّ
    

 

       مقد مة

         الد راسة منهج –      أول  

         الد راسة مجتمع –        ثانيا  

         الد راسة عينة –        ثالثا  

          الد راسة أداة –       رابعا  

 المرجع محكي الختبار بناء خطوات -

 القطع درجة تحديد -

 وتصحيحه الختبار تعليمات -       خامسا  

 الستطالعية         الد راسة -       سادسا  

         الد راسة إجراءات -       سابعا  

اإلحصائية المعالجات -       ثامنا  
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         الد راسةابع: إجراءات            الفصل الر  
 :مة     مقد  

ت التي يتناسب مع المعطيات المتوافرة, واإلجراءا , الذي        الد راسةالحالي المنهج المعتمد في  ليتناول الفص
يبين  وكذلك, , واألدوات المستخدمة فيهوعينته         الد راسة               تعريفا  بمجتمع       يقد م , كما         الد راسةخالل من تم القيام بها 

ات , ويبين تعليم        الد راسةخالل من بها                          اإلجراءات التي تم  القيامو خطوات بناء االختبار محكي المرجع, 
 . المعالجات اإلحصائية المستخدمة, و االختبار محكي المرجع

 :        الد راسةمنهج  –     أول  
بناء واعد قل نمعلميالناول بناء اختبار محكي المرجع لقياس درجة إتقان تت التي         الد راسةتقتضي طبيعة 

وذلك لقدرته على تزويدنا بالمعلومات  ,تماد على المنهج الوصفي التحليلي, االعيليةبارات التحصاالخت
الضرورية, ومن ثم تحليل هذه المعلومات وتفسيرها بهدف الوصول إلى النتائج التي يمكن أن تحقق األهداف 

اهرة معاصرة بقصد وصفها "هو كل منهج يرتبط بظ التحليليالمنهج الوصفي       يعر فو ,         الد راسة هذهمن المرجوة 
 .(2003,189 ,       العس اف" )وتفسيرها

 :        الد راسةمجتمع  –       ثانيا  
دمشق ة األولى من التعليم األساسي في مدراس محافظة قلمن معلمي ومعلمات الح الدراسةجتمع م يتألف
إحصائيات مديرية التخطيط واإلحصاء للعام  وفق , والبالغ عددهمهمجميع 2015/ 2014للعام الدراسي  الرسمية

في مدارس التعليم  ومعلمة    ا  معلم (7373)         الد راسةوهو العام الذي طبقت فيه  (4102/ 4102الدراسي )
 .مدرسة للتعليم األساسي( 431) موزعين على ,األساسي

 :        الد راسةنة     عي   –       ثالثا  
ومعلمة من معلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي في مدارس          ( معلم  200من )         الد راسةعينة  تتكون

 إلى المجتمع األصلي الدراسة عينةنسبة  وبلغت ,2015/ 2014للعام الدراسي  الرسمية دمشقمحافظة 

بتعديل  والذين قاموا المعلمينواختيرت العينة من المعلمين خريجي كلية التربية أو معهد إعداد  (2,72%)
وهي , العشوائية البسيطة باستخدام العينةعينة ال اختيار أفراد تمإذ  ,تأهيل تربويتعميق بدراسة سنتين  تهماشهاد

فرصة متكافئة مع بقية عناصر المجتمع          الد راسة"العينة التي يكون فيها لكل عنصر من عناصر مجتمع 
 (.090, 4110للظهور في العينة" )الصيرفي, 

 :        الد راسةوالجدول اآلتي يبين خصائص عينة 
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         الد راسةخصائص عينة ( 01جدول )
 المجموع نسبة كل فئة إلى عينة الدراسة  العدد المتغير

 الجنس
 %44 22 ذكر

411 
 %37 021 أنثى

الدورات 
 التدريبية

 %73 032 نعم
411 

 %07 41 ال

المؤهل 
 العلمي

 %72 31 تربوي معهد إعداد المعلمين وتعميق تأهيل

411 
 %21,2 010 إجازة في التربية
 %7 01 دبلوم تأهيل تربوي
 %1,2 07 دراسات عليا

عدد سنوات 
 الخبرة

 %20,2 77 سنوات 2أقل من 

 %47,2 23 سنوات 01 – 2من  411
 %72 31 سنوات 01أكثر من 

 :يأتيالحالية ما          الد راسةفي  ومن مبررات استخدام العينة العشوائية البسيطة
 استطاعت الباحثة حصر جميع عناصره. إذمن النوع المحدد, الحالي          الد راسةمجتمع  يعد -
الحالية          الد راسةالعينة العشوائية البسيطة من العينات المالئمة التي يمكن من خاللها تعميم نتائج  تعد -

 على جميع أفراد المجتمع األصلي للدراسة.
كافة انس أو المتشابه في الظروف                                                                جميع أفراد المجتمع األصلي للدراسة الحالية تقريبا  من النوع المتج يعد -

 المكانية.  سواء الزمانية أم
ينتشر المجتمع األصلي للدراسة الحالية على مساحة جغرافية صغيرة وهي مدارس الحلقة األولى من  -

 التعليم األساسي في محافظة دمشق.
 الحالية:         الد راسةخطوات اختيار عينة  -
في محافظة تم تحديد المجتمع األصلي للدراسة وحجمه, وهم معلمو الحلقة األولى من التعليم األساسي  -

                      ( معلما  ومعلمة للعام 7373دمشق عن طريق مديرية التخطيط واإلحصاء في وزارة التربية والبالغ عددهم )
 (. 4102/ 4102الدراسي )

ومعلمة من معلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي في مدارس              بمئتي معلم           الد راسةحدد حجم عينة  -
تعطي أعلى قيم السيكومترية          الد راسةعينة       بعد  , وذلك 2015/ 2014محافظة دمشق الرسمية للعام الدراسي 

 إذ ,(012, 4107)السكت,  ضعفها                                  عددها مساويا  عدد بنود االختبار أو كونلمؤشرات الصدق والثبات عندما ي
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من المعلمين خريجي كلية التربية أو معهد إعداد          الد راسة عينةواختيرت  ( بند,011بلغ عدد بنود االختبار )
 .تأهيل تربويتعميق بدراسة سنتين  تهمابتعديل شهاد مدرسين والذين قامواال
وذلك عن طريق  (الشرق, الغرب, المركزالشمال, الجنوب, )قسمت مدينة دمشق إلى خمسة قطاعات,  -

قسم هذان الخطان المدينة إلى خمس  إذن * على الخريطة الهندسية, ورسم خطين متعامديوضع إشارة 
 مناطق:

 المنطقة الوسطى: البرامكة, القنوات. -    
 الشمالية: ركن الدين, أبو رمانة, ساحة شمدين, برزة, مزرعة.المنطقة  -    
       دمشق القديمة )باب توما, القيمرية(, حي األمين, مسبق الصنع, دويلعة, تجارة, المنطقة الشرقية:  -    

 شارع بغداد, ساحة التحرير.
 الميدان, المنطقة الصناعية, باب مصلى, الزاهرة.المنطقة الجنوبية:  -   
 . سوسة, كفر المنطقة الغربية: المزة, دمر, مزة أوتستراد, مزة فتالة -   
 (21)األكبر, واختيار عدد المدارس                                                من المدراس عشوائيا  من كل منطقة مع مراعاة توزع اختيار عدد تم  -

  التي تم سحب العينة منها.أسماء مدارس التعليم األساسي  (0. ويبين الملحق رقم )معلم ومعلمة من كل منطقة
  :        الد راسة أداة –       رابعا  
والذي يتألف من مئة  لقواعد بناء االختبارات التحصيلية.ن معلميالاختبار محكي المرجع لقياس درجة إتقان  -

 بند, بنوده من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل.
 :لبناء االختبار محكي المرجع يأتي الباحثة بما قامت :المرجع                          خطوات بناء الختبار محكي   -
-  تحليله إلى مكوناته من معارف ومهارات:يقيسه االختبار و تحديد النطاق السلوكي الذي 
زمة لبناء والمهارات األساسية الالالقواعد وهو          الد راسةالباحثة النطاق السلوكي الذي تجري عليه  تختار ا

 هي: القواعدا, وهذه وتنظيمها ليتم بناء االختبار منه هاقامت الباحثة بجمع إذاالختبارات التحصيلية, 
ويضم )تحديد الغرض من االختبار, تحديد المحتوى وتحليله إلى عناصره  التخطيط لالختبار التحصيلي -0

األساسية, تحديد األهداف السلوكية, إعداد جدول المواصفات, اختيار نوع البنود, تقدير عدد البنود, تقدير 
 .مستوى صعوبة البنود(

 التحصيلي وتشمل االختبارات المقالية والموضوعية. بناء مفردات االختبار -4
إخراج االختبار وتحضيره لالستعمال ويتضمن )مراجعة بنود االختبار, تجميع البنود وترتيبها, وضع  -7

 (., تحديد زمن االختبارتعليمات االختبار, طباعة االختبار, إعداد نموذج التصحيح
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 تصحيح مفردات االختبار التحصيلي. -2
 تحليل مفردات االختبار التحصيلي.-2

لتحليل محتوى مادة قواعد بناء االختبارات استعانت الباحثة بالكتب والعديد من رسائل الماجستير والدكتوراه 
                                                       تم  قراءة المادة قراءة متأنية, وتحديد المفاهيم األساسية  إذ. , المكونة من خمسة موضوعات فرعيةالتحصيلية

(, 4الباحثة استمارة التحكيم الملحق )عرضت  ثم (.00) الجدول, المادة موضوعات في كل موضوع فرعي من
الملحق , هذه المفاهيم على مجموعة من المحكمين المختصين بالقياس والتقويم, والمناهج وطرائق التدريسو 
(7) . 

 ( المفاهيم األساسية لمادة "قواعد بناء الختبارات التحصيلية"00جدول )ال
 المفاهيم "المصطلحات" األساسية الفقرات الفرعية ةالفقرات الرئيس الموضوع

الموضوع 
األول: 

التخطيط 
لالختبار 
 التحصيلي

تحديد الغرض من 
 االختبار

 غرض االختبار -التخطيط __________

تحديد المحتوى 
وتحليله إلى عناصره 

 األساسية

 مفهوم تحليل المحتوى -
 أهمية تحليل المحتوى -
 المحتوى الدراسي عناصر -

 طرق تحليل المحتوى -

 -المفردات -تحليل المحتوى -المحتوى
 -المصطلحات -المفاهيم -المعارف
 -القيم -الرموز -التعميمات -الحقائق

 -المسلمات -البديهيات -االتجاهات
الطريقة  -النظريات -القوانين -الفرضيات

 طريقة التجزئة -التجميعية

تحديد األهداف 
 السلوكية

 تعريف الهدف السلوكي -
 فوائد األهداف السلوكية -
 عناصر الهدف السلوكي -
 صياغة الهدف السلوكي -

تصنيف األدوات والمقاييس وفق األهداف  -
 السلوكية

 شروط صياغة األهداف السلوكية -
 مصادر اشتقاق األهداف التربوية -

 مستويات األهداف السلوكية -
 األهداف السلوكيةأخطاء شائعة في صياغة  -

 -مجاالت االهداف السلوكية: )المعرفي -
 المهاري( -الوجداني

 -فقرة االختبار الجيدة -الهدف السلوكي
 -الشروط أو الظروف -وك النهائيلالس

الصورة  -الصورة المبسطة -المعيار
االختبارات  -الصورة المركبة -الوسطية
 -االستبيان -االختبارات الشفوية -التحريرية

 -المالحظة -مقاييس تقدير االتجاهات
ساللم  -مقاييس األداء -قوائم المراجعة

 -األهداف العامة -قوائم الرصد -التقدير
 -األهداف الخاصة -األهداف المتوسطة

 -األهداف الجزئية
األهداف  -تصنيف بلوم -المجال المعرفي

 -مستوى الفهم -مستوى التذكر -المعرفية
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مستوى  -تحليلمستوى ال -مستوى التطبيق
المجال  -مستوى التقويم -التركيب

 -التقييم -االستجابة -االستقبال -الوجداني
المجال  -تقمص القيم -التنظيم القيمي

 -الميل -اإلدراك الحسي -المهاري
 -اإلتقان -اآللية -االستجابة الموجهة
 اإلبداع  -التكيف

 إعداد جدول
 المواصفات 

 تعريف جدول المواصفات -
 ئد جدول المواصفاتفوا -

 خطوات إعداد جدول المواصفات -

الوزن النسبي  -جدول المواصفات
الوزن النسبي ألهمية الهدف  -للموضوع
الوزن النسبي ألهمية الهدف  -لكل موضوع
عدد  -عدد أسئلة الموضوع -لكل مستوى
 -مجموع درجات الموضوع -أسئلة المستوى

 درجات كل مستوى لألهداف  
البنود أو اختيار نوع 
 شكلها

  -شكل البنود _______

  -عدد البنود _______ تقدير عدد البنود
تقدير مستوى 
 صعوبة البنود

 مستوى سهولة البند -مستوى صعوبة البند _______

الموضوع 
الثاني: بناء 

 مفردات

الختبارات 
 التحصيلية

 االختبارات المقالية

 تعريف االختبارات المقالية -
 األسئلة المقاليةأنواع  -

 مجاالت استخدام األسئلة المقالية -
 حاالت استخدام األسئلة المقالية  -

 خصائص األسئلة المقالية وميزاتها -
 عيوب األسئلة المقالية -

 إرشادات إلعداد األسئلة المقالية -
 إرشادات لتصحيح األسئلة المقالية -

االختبارات  -بناء المفردات االختبارية
االختبارات  -االختبارات المقيدة -المقالية

  -المفتوحة

االختبارات 
 الموضوعية

 تعريف االختبارات الموضوعية -
 حاالت استخدام االختبارات الموضوعية -

 ميزات االختبارات الموضوعية -
 عيوب االختبارات الموضوعية -
 أنواع االختبارات الموضوعية: -

 -مجاالتها -أسئلة الصواب والخطأ )تعريفها -   ا  
 إرشادات لكتابتها( -عيوبها -ميزاتها -أنماطها

أسئلة الصواب  -االختبارات الموضوعية
 -أسئلة االختيار من متعدد -والخطأ
 -أسئلة المطابقة -البدائل -األرومة
 -أسئلة التكميل -االستجابات -المقدمات

 -أسئلة التصنيف -أسئلة إعادة الترتيب
 االختبار التحصيلي التجميعي 



                                                                                                                   الفصل الر ابع                                                                                     إجراءات الد راسة

431 

 -أسئلة االختيار من متعدد )تعريفها  -   4
إرشادات  -عيوبها -ميزاتها -أنواعها -مجاالتها

 تحديد عدد البدائل( -لكتابتها
 -مجاالتها -أسئلة المطابقة )تعريفها -   7

 إرشادات لكتابتها( -عيوبها -ميزاتها
  -ل )تعريفهاأسئلة التكمي -   2
إرشادات  -عيوبها -ميزاتها -أنماطها -مجاالتها

 لكتابتها(
 -مجاالتها -أسئلة إعادة الترتيب )تعريفها -   2

 إرشادات لكتابتها( -عيوبها -ميزاتها
 أسئلة التصنيف -   1

مقارنة بين 
االختبارات المقالية 

واالختبارات 
 ةالموضوعي

أوجه الشبه بين االختبارات المقالية  -
 واالختبارات الموضوعية

أوجه االختالف بين االختبارات المقالية  -
 واالختبارات الموضوعية

 

الموضوع 
الثالث: إخراج 

الختبار 
وتحضيره 
لالستعمال 

 الصفي

مراجعة بنود 
 االختبار

 مراجعة البنود _________

تجميع بنود االختبار 
 وترتيبها

_______ 
وحدة  –ترتيب البنود  -تجميع البنود

 -وحدة الشكل -وحدة األهداف -الموضوع
 مستوى السهولة –مستوى الصعوبة 

وضع تعليمات 
 تعليمات االختبار ________ االختبار

  ________ طباعة االختبار
إعداد ورقة اإلجابة 
النموذجية )نماذج 

 التصحيح(

 النموذجيةتعريف ورقة اإلجابة  -
 فوائد نموذج التصحيح -

 إعداد ورقة اإلجابة النموذجية -
 نموذج التصحيح

 زمن االختبار  ________ تحديد زمن االختبار

الموضوع 
الرابع: 

تصحيح 
مفردات 

الختبارات 
 التحصيلية

تصحيح مفردات 
 االختبارات المقالية

 التصحيح وفق الطريقة التحليلية  -
 الطريقة الكليةالتصحيح وفق  -

التصحيح بمزج الطريقة الكلية والطريقة  -
 التحليلية

  -التصحيح بالطريقة التحليلية
التصحيح بمزج  -التصحيح بالطريقة الكلية

 الطريقة الكلية والطريقة التحليلية

تصحيح مفردات 
االختبارات 
 الموضوعية

 معادلة التصحيح من أثر التخمين __________
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الموضوع 
الخامس: 

تحليل بنود 
الختبارات 
 التحصيلية

فوائد تحليل البنود 
 االختبارية

 االختبارات المتكافئة -التباين ________

التحليل الكيفي 
 للبنود االختبارية

 التحليل الكيفي ________

التحليل الكمي للبنود 
 االختبارية

تحليل مفردات االختبارات المقالية )معامل   -
 معامل التمييز( -معامل الصعوبة -السهولة

تحليل مفردات االختبارات الموضوعية  -
معامل  -معامل الصعوبة -)معامل السهولة
 فعالية المشتتات( -التمييز

 معامل سهولة وصعوبة االختبار ككل -
 تفسير معاملي الصعوبة والتمييز -
 حساب مقاييس النزعة المركزية -

 حساب مقاييس التشتت -
 رجة المعياريةحساب الد -

 

معامل سهولة البند  -التحليل الكمي للبنود
 -معامل صعوبة البند المقالي -المقالي

معامل سهولة  -معامل تمييز البند المقالي
معامل صعوبة البند  -البند الموضوعي
معامل تمييز البند  -الموضوعي
 -معامل فعالية المشتت -الموضوعي
ر معامل سهولة االختبا -المموه الجيد

 -معامل صعوبة االختبار ككل -ككل
 -المتوسط -مقاييس النزعة المركزية

 -مقاييس التشتت -المنوال -الوسيط
 -االنحراف المعياري -التباين -المدى

 الدرجات المعيارية

- بدرجة قصوى من التحديد إعداد قائمة مفصلة من األهداف التعليمية المصاغة صياغة سلوكية ,
التي تتضمنها مادة قواعد بناء االختبارات التحصيلية, وذلك في ضوء المفاهيم والتخصص للموضوعات 
ووضوحها, عرضها على مجموعة من المحكمين, للتأكد من مدى صحتها و                           األساسية التي تم  تحديدها,

وشموليتها, وكذلك تصنيف كل من األهداف التعليمية في أحد المستويات المعرفية, وذلك وفق تصنيف بلوم 
من المحكمين على مجموعة (, واألهداف السلوكية 2عرض استمارة التحكيم الملحق ), و ستويات المعرفيةللم

 (. 2, الملحق )المختصين بالقياس والتقويم, والمناهج وطرائق التدريس
( 207بالشكل المناسب, وبلغ عددها ) تصبحومن ثم األخذ بمالحظات المحكمين, وتعديل األهداف حتى 

                 ( هدفا  في مستوى 044ر, )                      ( هدفا  في مستوى التذك479: )يأتي                                           هدفا , موزعة وفق مستويات بلوم المعرفية كما 
                              ( هدفا  في مستوى التقويم, ولم 71)                          ( هدفا  في مستوى التحليل, 32                           ( هدفا  في مستوى التطبيق, )27الفهم, )

 يتوافر أي هدف في مستوى التركيب.
-  سيتضمنها االختبار, وهي بنود اختيار من متعدد بأربعة بدائل, إذ يتميز هذا النوع تحديد شكل البنود التي
 ويوجد بديل واحد صحيح, .مستويات معرفية متعددة وقياس                                       بسهولة التصحيح, وقلة التأث ر بالتخمين,  البنودمن 

 والبدائل الثالثة األخرى خاطئة.
- وتحديد                                             اختباري. وكل بند يقيس هدفا  سلوكيا  مختلفا . تحديد عدد بنود االختبار محكي المرجع, بمئة بند 
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 ., بحيث يعطى لكل بند درجة واحدةالدرجة الكلية لالختبار بمئة درجة
-  إعداد جدول المواصفات وذلك من خالل الفحص الدقيق لمحتوى المادة التعليمية المراد قياسها )من خالل

ناحية, وتحديد مستويات األهداف السلوكية من ناحية أخرى, ثم تحليل هذه المادة إلى عناصرها األساسية( من 
 اتباع الخطوات اآلتية إلعداد جدول المواصفات:

 على عدد األهداف السلوكية, وفق المعادلة اآلتية:                                  ديد الوزن النسبي لكل موضوع بناء  تح -0
 011×                                                                    الوزن النسبي للموضوع= )عدد أهداف الموضوع/ عدد أهداف المحتوى كامال ( 

 وفق المعادلة اآلتية:لألهداف السلوكية بمستوياتها المختلفة, تحديد الوزن النسبي  -4
 011×                                                                    الوزن النسبي للمستوى= )عدد أهداف المستوى/ عدد أهداف المحتوى كامال ( 

وفي كل موضوع وفق المعادلة  هدافكل مستوى من مستويات األتحديد الوزن النسبي لألهداف في  -7
 اآلتية:

 011× = )عدد أهداف ذلك المستوى/ عدد األهداف الكلية(  في الموضوع الوزن النسبي لكل مستوى
 تحديد عدد البنود لكل موضوع وفق المعادلة اآلتية: -2

 011العدد الكلي للبنود( / × = )الوزن النسبي للموضوع في كل موضوع بنود العدد 
 مستويات األهداف السلوكية المختلفة, وفق المعادلة اآلتية:تحديد عدد البنود االختبارية لكل مستوى من  -2

 011العدد الكلي للبنود( / × مستوى = )الوزن النسبي للمستوى في كل بنود العدد 
 تحديد عدد البنود لكل مستوى من مستويات األهداف السلوكية في كل موضوع, وفق المعادلة اآلتية: -1

 011العدد الكلي للبنود( / ×  في الموضوعلمستوى لموضوع = )الوزن النسبي ال فيمستوى  لكلعدد البنود 
 تحديد مجموع درجات كل موضوع وفق المعادلة اآلتية: -3

 011                       مجموع الدرجات كامال ( / × مجموع الدرجات في كل موضوع = )الوزن النسبي للموضوع 
 وكية المختلفة, وفق المعادلة اآلتية:تحديد مجموع الدرجات لكل مستوى من مستويات األهداف السل -7

 011                       مجموع الدرجات كامال ( / × مجموع درجات كل مستوى = )الوزن النسبي للمستوى 
 تحديد درجات كل مستوى من مستويات األهداف السلوكية في كل موضوع, وفق المعادلة اآلتية: -9

/                     مجموع الدرجات كامال (× الموضوع  مستوى في الموضوع = )الوزن النسبي للمستوى فيلكل عدد الدرجات 
011 

 كما هو مبين في الجداول اآلتية:وتوصلت الباحثة إلى جدول المواصفات, 
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 جدول مواصفات الختبار التحصيلي( 01)الجدول   

عدد  الموضوعات
 الصفحات

 األسئلة والدرجات واألوزان 
مجموع  مستويات األهداف

 األهداف
األهمية النسبية 

 للموضوع
الوزن النسبي 

 لألهداف
مجموع 
 األسئلة

مجموع 
 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم      تذك ر الدرجات

 الموضوع األول
 70 )التخطيط لالختبار(

 11 1 18 86 16 011 عدد األهداف

152 

61,11    
   66,11  6,15 1 6,66 2,88 08,08 11,12 الوزن النسبي للهدف
  66   6 1 6 2 08 10 عدد أسئلة كل هدف

 66    6 1 6 2 08 10 درجات كل هدف

 الموضوع الثاني
 42,2 )بناء الختبار(

 8 1 65 0 11 62 عدد األهداف

011 

88,01    
   18,55  1,56 1 6,16 1,06 6,15 6,12 الوزن النسبي للهدف
  16   0 1 6 0 5 6 عدد أسئلة كل هدف

 16    0 1 6 0 5 6 درجات كل هدف

 الموضوع الثالث
 2 وتحضيره لالستعمال()إخراج الختبار 

 1 1 0 0 6 00 عدد األهداف

10 

5,06    
   6,15  1 1 1,06 1,06 0,56 1,08 الوزن النسبي للهدف
  5   1 1 0 0 0 1 عدد أسئلة كل هدف

 5    1 1 0 0 0 1 درجات كل هدف

 الموضوع الرابع
 7,2 )تصحيح بنود الختبار(

 1 1 1 0 6 08 عدد األهداف

18 

6,55    
   6,66  1 1 1 1,06 0,26 1,50 الوزن النسبي للهدف
  6   1 1 1 0 0 1 عدد أسئلة كل هدف

 6    1 1 1 0 0 1 درجات كل هدف

 الموضوع الخامس
 07 )تحليل بنود الختبار(

 5 1 5 01 00 11 عدد األهداف

65 

01,66    
   06,86  1,61 1 1,62 1,81 1101 00,61 الوزن النسبي للهدف
  06   0 1 0 1 1 01 عدد أسئلة كل هدف

 06    0 1 0 1 1 01 درجات كل هدف
             22 الصفحاتمجموع 

مجموع عدد األهداف في كل مستوى 
 506 81 1 26 58 011 186   من األهداف

    

الوزن النسبي لكل مستوى من 
   "%011 %011  5,26 1 06,16 01,18 18,55 61,06   مستويات األهداف

  011    1 1 06 01 11 61   مجموع عدد أسئلة كل مستوى من األهداف
 011     1 1 06 01 11 61   مجموع درجات كل مستوى من األهداف
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 ( األهداف ومستوياتها المعرفية لكل موضوع من الموضوعات08لجدول )ا

 عنوان الموضوع الموضوع
 األهداف السلوكية ومستوياتها المعرفية

 المجموع
 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم      تذك ر

لية
صي

تح
ت ال

بارا
خت

 اال
ناء

د ب
واع

ق
 

 423 44 1 47 77 17 011 لالختبارالتخطيط 
 044 7 1 22 0 41 23 بناء الختبار

إخراج الختبار 
 وتحضيره لالستعمال

00 7 0 0 1 1 40 

تصحيح بنود 
 الختبار

07 9 0 1 1 1 47 

 92 2 1 2 04 00 14 تحليل بنود الختبار
 207 71 1 32 27 044 479  المجموع

النسبة عند 
 الباحثة

 21,02% 47,22% 01,47 02,49 1 2,39 011% 

النسبة عند 
 بلوم

 22% 01% 41% 01% 01% 2% 011% 

الحالية          الد راسةالتقويم لالختبار في التحليل و لمستوى التذكر و المئوية  من الجدول السابق أن النسبيالحظ 
في بينما كانت النسبة المئوية لمستوى الفهم مرتفعة المستويات عند بلوم,  انت قريبة من النسبة المئوية لهذهك

         الد راسةتطبيق في الوكانت النسبة المئوية لمستوى , عن النسبة في هذا المستوى عند بلومالحالية          الد راسة
االختبار محكي المرجع المعد من قبل  بأنويفسر ذلك  ,لهذا المستوى عند بلوم الحالية أقل من النسبة المئوية

ال يقيس قدرة والتحليل والتقويم أكثر من التطبيق, كما الباحثة يقيس قدرة المعلمين على التذكر والفهم 
بداع, لذلك من الطبيعي أال توجد أسئلة تقيس مستوى التركيب في االختبار االأو المعلمين على التركيب 

السابق أن نسبة األهداف في المستويات الدنيا )التذكر والفهم والتطبيق( كما يالحظ من الجدول  الحالي. 
( من األهداف السلوكية. أما نسبة األهداف السلوكية في %39,94حسب تصنيف بلوم قد بلغت نسبتها )

                                            وهذا يتقارب نوعا  ما مع النسبة المقررة لهذه( %41,17قد بلغت )المستويات العليا )تطبيق, تحليل, تركيب( 
( %42( للمستويات الدنيا و)%32المستويات في التوزيع المعياري التي وضعها بلوم والذي خصص )

  للمستويات العليا.
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 يبين مجموع األسئلة والدرجات لكل موضوع من الموضوعاتجدول مختصر ( 06الجدول )

  الموضوع
 مستويات األهداف

 المجموع
 تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

 لالختبار التخطيط
 29 2 1 2 3 07 40 عدد األسئلة

 29 2 1 2 3 07 40 مجموع الدرجات

 بناء الختبار
 42 0 1 7 0 2 9 عدد األسئلة

 42 0 1 7 0 2 9 مجموع الدرجات
إخراج الختبار 

وتحضيره 
 لالستعمال

 2 1 1 0 0 0 4 عدد األسئلة

 2 1 1 0 0 0 4 مجموع الدرجات

تصحيح بنود 
 الختبار

 2 1 1 1 0 0 4 عدد األسئلة
 2 1 1 1 0 0 4 مجموع الدرجات

 تحليل بنود الختبار
 07 0 1 0 4 4 04 عدد األسئلة

 07 0 1 0 4 4 04 مجموع الدرجات
 011 1 1 02 04 44 21  مجموع األسئلة
 011 1 1 02 04 44 21  مجموع الدرجات
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 المعرفية المستويات على الختبارية البنود توزيع( 05الجدول )

عدد  الموضوع
 الصفحات

عدد  توزيع البنود الختبارية على المستويات المعرفية
األهداف 

لكل 
 موضوع

الوزن 
النسبي 
 لألهداف

األهمية 
النسبية 
 للموضوع

سبة تمثيل ن
البنود 
 المجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر لألهداف

 التخطيط
 09,13 24,41 29,14 423 29 2 1 2 3 07 40 70 لالختبار

بناء 
 09,13 77,04 47,22 044 42 0 1 7 0 2 9 42,2 الختبار

إخراج 
الختبار 
وتحضيره 
 لالستعمال

2 4 0 0 0 1 1 2 40 2,12 2,09 47,70 

تصحيح 
بنود 

 الختبار
7,2 4 0 0 1 1 1 2 47 2,22 2,22 03,79 

تحليل 
بنود 

 الختبار
07 04 4 4 0 1 0 07 92 07,72 01,77 07,92 

 %97,79   207 011 1 1 02 04 44 21  مجموع ال
نسبة 
تمثيل 

المستوى 
 لبنود

 الختبار

 21% 44% 04% 02% 1 1%      

 

(, وأن 207يتبين من قراءة الجدول السابق أن مجموع األهداف السلوكية للموضوعات الخمسة قد بلغ )
                                                              ( بندا  موزعة على خمسة مستويات حسب تصنيف بلوم, وأن نسبة تمثيل 011االختبار قد بلغ )مجموع بنود 

  وهي نسبة مرتفعة.( %97,79بنود االختبار ككل لألهداف السلوكية بلغت )
 حساب األهمية النسبية لكل موضوع من الموضوعات من خالل استخدام المعادلة اآلتية:ب وقامت الباحثة

عدد صفحات كل موضوع
مجموع عدد صفحات كل الموضوعات
  ×011 

حساب نسبة تمثيل بنود كل موضوع لألهداف السلوكية للموضوع نفسه من خالل كما حسبت الباحثة 
 استخدام المعادلة اآلتية:
مجموع بنود الموضوع

مجموع األهداف السلوكية لكل موضوع
  ×011  
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مستوى من المستويات المعرفية الستة لبنود االختبار من خالل نسبة تمثيل كل وحسبت الباحثة  -2
 المعادلة اآلتية:

عدد بنود كل مستوى
مجموع بنود االختبار
 (027, 4114)مراد وسليمان,                   011×  

 وبإعداد جدول المواصفات السابق حققت الباحثة غرضين أساسين هما:
الوصفي(, والذي يقصد به أن محتوى االختبار محكي المرجع يعكس التأكد من صدق المحتوى )الصدق  -0

                                                           األهمية النسبية لألهداف التعليمية ويعبر عنها تعبيرا  صحيحا .
 .(049, 4111)عبد اهلل, داد وصياغة المفردات االختبارية التهيئة لالنتقال إلى الخطوة التالية وهي إع -4
-  من نوع االختبار محكي المرجع,  بنودابة كتقامت الباحثة بباالسترشاد بجدول المواصفات السابق

ومدى  البنودمراعية الشروط الفنية في صياغة هذا النوع من , بأربعة بدائل بأربعة بدائل االختيار من متعدد
 مطابقتها للهدف السلوكي الذي تقيسه من حيث المحتوى والمستوى المعرفي.

مراعية  وصياغة بنود اختبارية لها( المراد قياسها)هداف السلوكية مع العلم أن الباحثة قامت باختيار األ
 توزيع األهداف للموضوعات والمستويات المعرفية, وذلك من خالل:

 تحديد عدد األهداف السلوكية في كل مستوى وفي كل موضوع كما هو موضح في جدول المواصفات. -
في كل مستوى ولكل موضوع تحديد عدد األهداف السلوكية المراد قياسها وصياغة بنود اختبارية لها  -

 والتي يساوي عددها عدد األسئلة في كل مستوى ولكل موضوع.
وذلك من خالل  ف السلوكية من قائمة األهداف السلوكيةاتحديد مدى أو طول خطوة اختيار األهد -

 قسمة عدد األهداف في كل مستوى وكل موضوع على عدد األهداف السلوكية المطلوبة من ذلك المستوى.
أن تكون األهداف المختارة                                                                   القيام بسحب األهداف السلوكية وفقا  لطول الخطوة المحددة, ومع مراعاة  -

 والمحتوى. ممثلة لألفكار
 ي اختيرت هي عينة عشوائية منتظمة.وبالتالي فعينة األهداف السلوكية الت

االختبارية, بحيث يقابل كل هدف سلوكي بند  البنودوبعد اختيار مئة هدف السلوكي قامت الباحثة بكتابة 
على مجموعة من  (1لها, الملحق )المقابلة  ومن ثم عرض األهداف السلوكية والبنود االختبارية اختباري.

 األسئلة اآلتية: عن إجابتهموذلك من خالل  (.3الملحق )من ذوي التخصص والخبرة المحكمين 
                                    هل الهدف السلوكي سليم وواضح لغويا ؟ -0
                                     هل البند االختباري سليم وواضح لغويا ؟ -4
 هل البند االختباري يقيس الهدف الذي وضع لقياسه؟ -7



                                                                                                                   الفصل الر ابع                                                                                     إجراءات الد راسة

411 

-  بعد القيام بتعديالت تمثل االختبار محكي المرجع بالصورة النهائية, إخراج البنود االختبارية التي
والتأكد من صالحيتها وتمثيلها لألهداف التي وضعت من أجلها, بمعنى التحقق من  ,(7الملحق ) المحكمين

صعوبتها, بحيث تبدأ باألسهل  وفق مستوىبترتيب بنوده بصورة مبدئية قامت الباحثة ثم  صدق االختبار.
 ووضع مفتاح .(9الملحق ) وتقديرها الشخصي لصعوبة البنود                                 باألصعب, وذلك اعتمادا  على خبرتها وتنتهي
                                                          وبعد هذا الترتيب يصبح االختبار جاهزا  للتطبيق والتجريب على , (01الملحق ) االختبار بنود عن اإلجابة

 .         الد راسةأفراد عينة 
-  األداء الذي يشير إلى تحقيق المعلمين لألهداف التعليمية, ووصولهم إلى المستوى تحديد محك

تم التي )سبعون( بمثابة درجة القطع, أو محك اإلتقان بالنسبة للمعلمين. و  المطلوب, وقد اعتبرت الدرجة
 .وفق طريقة أنجوف هاتحديد

 تحديد درجة القطع:
وهي  وآرائهم ق التي تعتمد على تقديرات المحكمينائأحد الطر قامت الباحثة بتحديد درجة القطع باستخدام 

                                                            وقد فضلت الباحثة استخدام هذه الطريقة نظرا  لالعتبارات اآلتية: ."طريقة أنجوف"
 لبرنامج تعليمي معين.         الد راسةق اإلحصائية, بسبب عدم إخضاع عينة هذه ائعدم جدوى تطبيق الطر  -0
 وكلفتها من ناحيتي الوقت والجهد. ق التوافقيةائصعوبة تطبيق الطر  -4
, وكذلك سهولة استجابة السهولة العملية لتطبيقهامن ناحية          الد راسةمالئمة طريقة أنجوف لفعاليات هذه  -7

 الزمن الالزم لتنفيذها. حيثها, باإلضافة إلى عدم كلفتها من المحكمين ل
مجال القياس والتقويم, ومناهج وطرائق مختصين في تم تحديد درجة القطع بالتعاون مع سبعة محكمين 

 (.00التدريس الملحق )
                                                                                       وقد قامت الباحثة بتوزيع استمارات على المحكمين تتضمن جميع بنود االختبار, وشرحا  عن طريقة 

 وفق اآلتي: (04الملحق ) أنجوف, وكيفية تعبئة االستمارة
تحديد درجة القطع, وهي الدرجة التي          الد راسة, وأنه من خطوات هذه         الد راسة                  و ضح لهم الهدف من  -0

تصنف المعلمين إلى متقنين وغير متقنين, حيث أن من يحصل على هذه الدرجة من المعلمين يعتبر متقن 
 للقواعد والمهارات التي يقيسها االختبار, ومن لم يحصل عليها يعتبر غير متقن.

رجة القطع لهذا االختبار وذلك من خالل                                                      طلب من كل محكم استنادا  إلى خبرته المساعدة في تحديد د -4
 تقديم توضيح كيفية هذه الطريقة وفق اآلتي:

 تصور منهم يطلب ثم, االختبار مفردات من مفردة كل فحص الطريقة هذه في محكم كل من يطلب
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 الذين األفراد عدد نسبة       ي قد ر ثم, االختبار يقيسها التي للكفاية االدنى الحد حققوا الذين األفراد من مجموعة
 لمستوى األدنى الحد النسب هذه متوسط ويمثل, مفرداته من مفردة كل عن صحيحة إجابة يجيبوا أن يحتمل

 .االختبار في االجتياز
                                                                         ت الباحثة االستمارات وف ر غت حيث استخرج متوسط النسب لكل محكم, ومن ثم جمعت ملاست -7

 المحكمين.( وقسمت على عدد 297,0المتوسطات حيث بلغت )
297,0 ÷3 =31,2 

( من فقرات االختبار, وبالتالي تكون الدرجة الفاصلة لالختبار %31وهذا يعني أن الدرجة الفاصلة هي )
 يعد( أو أعلى منها في االختبار 31درجة. ومن يحصل من المعلمين على الدرجة ) 31= 011×  1,31هي: 

في  (محك اإلتقاندرجة القطع )قيمة  انخفاضر يفسو         متقنا . يعد( ال 31                                متقنا , ومن لم يحصل على الدرجة )
 .لتنمية مهاراتهم في بناء االختبارات التحصيلية تعليميأن أفراد عينة الدراسة لم يتم إخضاعهم لبرنامج 

 تعليمات الختبار وتصحيحه: -       خامسا  
كتحديد الهدف منه إذ (, 07قامت الباحثة بإعداد مجموعة من التعليمات المتعلقة باالختبار, الملحق )

, لقواعد بناء االختبارات التحصيلية معلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي يهدف إلى قياس درجة إتقان
, واختيار ( بند من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل, 011ويتكون من )                                         والذي يتطلب قراءة كل بند بتأن 

      علما   .(02الملحق ) الحرف المناظر لهذه اإلجابة في كراسة اإلجابة عند )×(بوضع إشارة اإلجابة الصحيحة 
 األربعة. البدائلواحد صحيح من بين  بديلأنه يوجد لكل سؤال 

أهمية وضرورة اإلجابة عن جميع بنود االختبار وفق ما يمتلكونه من كما بينت الباحثة للمعلمين 
متحرين الدقة والسرعة قدر اإلمكان, وضرورة التأكد من المحدد لالختبار, معلومات, بغض النظر عن الوقت 
  وضع إشارة أمام اإلجابة الصحيحة.

أما عن تصحيح الدرجات فقد كان المجموع الكلي للدرجات على االختبار محكي المرجع مئة درجة, 
 بحيث يعطى لكل بند درجة واحدة لإلجابة الصحيحة, وصفر لإلجابة الخاطئة

 :ة          الستطالعي           الد راسة -       سادسا  
ومعلمة من معلمي الحلقة األولى في          ( معلم  71قامت الباحثة بتطبيق االختبار على عينة مؤلفة من )

مدارس التعليم األساسي في محافظة دمشق, وذلك للتأكد من وضوح تعليمات االختبار, ووضوح بنوده, 
وسهولة فهمها من قبل المعلمين, وتعديل البنود غير الواضحة, وكذلك معرفة الزمن الالزم الذي يستغرقه 

 تطبيقالحتى يتم ضبطها وتالفيها عند  د تظهر أثناء التطبيقتطبيق االختبار, ومعرفة الصعوبات التي ق
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 الالحق لالختبار.
( دقيقة, وذلك من خالل جمع الزمن الذي استغرقه أول 91وحسبت الباحثة الزمن الالزم لالختبار وقد بلغ )

االختبار اإلجابة عن بنود االختبار مع الزمن الذي استغرقه آخر معلم لينهي اإلجابة عن بنود  لينهيمعلم 
 ن.وقسمة المجموع على اثني

وبالرغم من حساب الزمن بالتجربة االستطالعية إال أنه لم يذكر ضمن تعليمات االختبار, وذلك ألن 
, فاألهم في كونها من اختبارات القوة وليس السرعة التقيد بالزمن غير ضروري في االختبارات محكية المرجع

يستغرقه المعلم  بغض النظر عن الزمن الذي مستوى اإلتقان,لبارات وصول المعلمين هذا النوع من االخت
 .لإلجابة عن بنود االختبار

 :راسة     الد  إجراءات  –        سابعا  
 :يأتيقامت الباحثة بما 

تي قامت الباحثة بجمعها بناء االختبار محكي المرجع لمادة قواعد بناء االختبارات التحصيلية وال -0
ومن ثم وضع تعليمات  .باالسترشاد بجدول المواصفات,                                  وفق الخطوات التي تم ذكرها سابقا  وتنظيمها, 
خراج االختبار بشكله النهائي, وعرضه على مجموعة من المحكمين ليصبح جاهزا  للتطبيق. االختبار.                                                                                   وا 

قد اعتبرت تحديد محك لإلتقان, أو تحديد درجة القطع لتصنيف المعلمين إلى متقنين وغير متقنين, و  -4
                                                                 ( درجة القطع, أو محك اإلتقان والتي تم تحديدها وفقا  لطريقة أنجوف.31الدرجة )

التطبيق االستطالعي لالختبار على عينة من المعلمين للتأكد من وضوح التعليمات والبنود, وتحديد زمن  -7
 االختبار.

من معلمي الحلقة األولى من  ومعلمة         ( معلم  411تطبيق االختبار محكي المرجع على عينة مؤلفة من ) -2
وذلك بعد أخذ موافقة . لصدق والثبات( لالختباراالسيكومترية )         الد راسة, وذلك من أجل التعليم األساسي

 . (02األساسي, الملحق ) بمدارس التعليماالختبار تطبيق يرية التربية في محافظة دمشق على مد
أعطي المعلمون الوقت الكافي لإلجابة على بنوده باعتباره أما بالنسبة للزمن المخصص لالختبار فقد 

         بدءا  من                  مدة شهر تقريبا   االختبار من أجل الدراسة السيكومترية تطبيقع, وقد استغرق                    اختبارا  محكي المرج
 .4102 /4102وحتى نهاية العام الدراسي  01/2/4102تاريخ 

بحيث حيث قامت الباحثة بالتصحيح اليدوي للبنود االختبارية, تقدير درجات المعلمين على االختبار,  -2
 الصحيحة, وصفر لإلجابة الخاطئة.يعطى لكل بند درجة واحدة لإلجابة 

 عد لقياس درجة إتقانهممعلى االختبار محكي المرجع, التحديد اإلحصاءات الوصفية لدرجات المعلمين  -1
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 لقواعد بناء االختبارات التحصيلية.
 االختبار سهولة معامل, االختبار لبنود والصعوبة السهولة معامل) الخصائص اإلحصائية تحديد -3

( المرجعي التوافق لمعامل األدنى والحد المرجعي التوافق معامل, للبنود الحساسية معامل, ككل وصعوبته
 .التحصيلية االختبارات بناء لقواعد المعلمين إتقان درجة لقياس المعد المرجع محكي االختبار لبنود

                                                                                           ثم ترتيب بنود االختبار من األسهل إلى األصعب وفقا  لمعامالت سهولة وصعوبة البنود التي تم حسابها, 
 .(03, ووضع مفتاح التصحيح لهذه البنود الملحق )(01الملحق )

(, 7كل هدف سلوكي كما ورد في الملحق ), يبين (07الملحق ) وقامت الباحثة بعرض جدول توضحي
 (.01االختباري المقابل لهذا الهدف كما ورد في الملحق )والبند 

ق خاصة بالتحقق من صدق االختبارات محكية ائمنها طر  ,قائبعدة طر  هوثبات التحقق من صدق االختبار -7
  أخرى تتعلق باالختبارات معيارية المرجع. وطرائق, هاوثبات المرجع

 من تبين كما الدراسة عينة أفراد من التحصيلية االختبارات بناء لقواعد المتقنين المعلمين نسبةتحديد  -9
 عليهم. المرجع محكي االختبار تطبيق نتائج
 .ومهاراتها بناء االختبارات التحصيليةقواعد تحديد نقاط القوة والضعف التي يعاني منها المعلمون في  -01

 ة:                   المعالجات اإلحصائي   –        ثامنا  
 استخدمت الباحثة المعالجات اإلحصائية اآلتية:         الد راسةلإلجابة عن أسئلة 

 وحساب كل من: هالتحليل البيانات واستخراج SPSSاستخدمت الحزمة اإلحصائية  -0
 على المعلمين )مقاييس التشتت والنزعة المركزية وااللتواء والتفلطح( لدرجاتاالحصاءات الوصفية  -أ

 المرجع. محكي االختبار

 ستيودنت للعينات المستقلة(. t)قانون  المجموعات الطرفيةحساب الصدق المحكي بداللة   -ب

 الكلية والدرجة االختبار بنود من بند كل درجات بيرسون بين ارتباط حساب الصدق البنيوي )معامل  -ت
 .لالختبار(

ة: )معامل ارتباط بيرسون لحساب ثبات حساب معامالت ثبات االختبار باستخدام الطرائق اآلتي  -ث
 التجزئة النصفية لسبيرمان وبراون, معامل ألفا كرونباخ(.عادة, معامل اإل

, ولتحديد نقاط الضعف والقوة التي واعد بناء االختبارات التحصيليةالمئوية للمعلمين الذين أتقنوا قالنسبة  -4
 .التحصيلية االختبارات بناء في يعاني منها المعلمون

 لحساب اآلتي: Excelباستخدام برنامج  -7
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 وفق القوانين اآلتية: معامالت السهولة والصعوبة لبنود االختبار محكي المرجعحساب  -أ

صمعامل سهولة البند = 
ص+خ
  ×011 

 يشير الرمز ص إلى عدد اإلجابات الصحيحة, ويشير الرمز خ إلى عدد اإلجابات الخاطئة. إذ
 معامل سهولة البند – 011معامل صعوبة البند=    
 والصعوبة لالختبار ككل وفق القانون اآلتي:حساب معامل السهولة  -ب

مجموع درجات المفحوصينمعامل سهولة االختبار ككل = 
النهاية العظمى للدرجات×عدد المفحوصين
 

 حساب معامل الحساسية لبنود االختبار المحكي المرجع وفق القانون اآلتي: -ج
S =  

𝑈

𝑛1
−

𝐿

𝑛2
 

 تشير إلى عدد الذين درجاتهم الكلية فوق درجات القطع. n1    :إذ
       n2 .تشير إلى عدد الذين درجاتهم الكلية تحت درجات القطع 
       U  الفقرة ممن درجاتهم الكلية فوق درجة القطع. عنتشير إلى عدد أجابوا إجابة صحيحة 

       L الفقرة ممن درجاتهم الكلية تحت درجة القطع. ير إلى عدد أجابوا إجابة صحيحة عنتش 
يجاد الفرق بين المعاملين المرجعي التوافق لمعامل األدنى والحد المرجعي التوافق معامل حساب -د وفق                             وا 

 المعادالت اآلتية:

أ+دمعامل التوافق المرجعي = 
ن

 

(أ+ب)(أ+ج)+(ج+د)(ب+د )الحد األدنى لمعامل التوافق المرجعي= 
ن2

 

أ د−ب جحساب معامل فاي معامل فاي=  -هـــ

(أ+ب)(ج+د)(أ+ج)(ب+د)√
                              

 عدد المتقنين الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة. أ:   إذ 
 عدد غير المتقنين الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة. :ب      
 عدد المتقنين الذين أجابوا عن الفقرة إجابة خاطئة. ج:      

 عدد غير المتقنين الذين أجابوا عن الفقرة إجابة خاطئة. د:      
 العدد الكلي لألشخاص. ن:      

أ+جباستخدام الصيغة اآلتية:  ( و4×4حساب معامل كارفر باالعتماد على الجدول الثنائي ) -و
ن
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 بالفعل المتقنين الطالب مجموعة: أ إذ 
 بالفعل المتقنين غير الطالب مجموعة: ب      
 د+ ج+ ب+ أ= ن   

 وفق القانون اآلتي: (41ر – ك) 41 -ريتشاردسون كورد معادلة باستخدام الداخلي االتساق حساب ثبات -2

نر= 
ن−1
ع2−مج ص خ×  

ع2
 

 :إذ
 : تباين درجات االختبار4ع/ ن: عدد بنود االختبارر: معامل ثبات االختبار/ 

 السهولة( ص: نسبة اإلجابات الصحيحة عن كل بند )معامل
 خ: نسبة اإلجابات الخاطئة عن كل بند )معامل الصعوبة(. 

 حساب معامل لفنجستون وفق المعادلة اآلتية:  -2

ع2 ×(ك ر−20)+(م−ن س)2= 4ك
+( م−ن س)2

×
ع 2

 

 .41: معامل كودر ريتشاردسون الصيغة 41-ك ر    :إذ
 القطع لالختبارس: درجة / االختبار بنود عدد: ن/  الكلية الدرجات متوسط: م       
 .لالختبار على الكلية الدرجات تباين×: 4ع       

 وفق المعادلة اآلتية: وألجينا وهامبلتون لسوافيناثان كابا حساب معامل -1

 ك−مج ب ك ب كك = 
مج ب ك  

1−مج ب ك ب ك
  

 ك: معامل كابا إذ:
نسبة األفراد غير المتقنين في مج ب ك ك: ترمز إلى نسبة األفراد المتقنين في مرتي تطبيق االختبار + 

 مرتي تطبيق االختبار.
نسبة المتقنين في التطبيق األول وغير × مج ب ك ب ك: نسبة المتقنين في مرتي تطبيق االختبار 

نسبة غير المتقنين في × المتقنين في التطبيق الثاني + نسبة غير المتقنين في مرتي تطبيق االختبار 
 ن في التطبيق الثاني.األول وغير المتقني التطبيق



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اخلامس الفصل
راسة نتائج عرض  

 
    الد
ّ
 ومناقشتها    

 

       مقدم ة

ل ومناقشتها -     أول                                                 عرض الن تائج المرتبطة بالسؤال األو 

                                                عرض الن تائج المرتبطة بالسؤال الث اني ومناقشتها -       ثانيا  

                                            الن تائج المرتبطة بالسؤال الث الث ومناقشتهاعرض  -       ثالثا  

                                                عرض الن تائج المرتبطة بالسؤال الر ابع ومناقشتها -       رابعا  

                                     عرض الن تائج المرتبطة بالسؤال الخامس  -       خامسا  
 ومناقشتها

                                      عرض الن تائج المرتبطة بالسؤال الس ادس  -       سادسا  
 ومناقشتها

                                ن تائج المرتبطة بالسؤال الس ابععرض ال -       سابعا  
ومناقشتها
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 ومناقشتها راسة     الد  الفصل الخامس: عرض نتائج 
 :مة     مقد  

تم تحديد  إذ أسئلة، سبعةالبالغ عددها و  الدراسةباإلجابة عن أسئلة  المرتبطةيعرض الفصل الحالي النتائج 
 التحصيلية،لقواعد بناء االختبارات  نمعلميالالذي يقيس درجة إتقان الصورة النهائية لالختبار محكي المرجع 

تم عرض اإلحصاءات الوصفية لدرجات المعلمين المتحصلة على كما  القواعد،ونسبة المعلمين المتقنين لهذه 
عرض وكذلك  المرجع،وعرض الخصائص اإلحصائية لمفردات االختبار محكي  المرجع،االختبار محكي 

ثم تحديد نقاط الضعف التي يعاني منها المعلمون في بناء االختبارات  ،هوثبات االختبارمؤشرات صدق هذا 
 :الدراسةلإلجابة عن أسئلة ل عرض مفص يأتيالتحصيلية. وفيما 

 ل ومناقشتها:             بالسؤال األو   المرتبطةائج ت     الن  عرض  -     أول  
  :يأتيلإلجابة عن السؤال األول والذي ينص على ما 

لقواعد بناء الختبارات  نمعلميالما الصورة النهائية لالختبار محكي المرجع الذي يقيس درجة إتقان 
 التحصيلية؟

 ومن ثم عرض المرجع،بناء االختبارات محكية  عن                     التي تم ذكرها سابقا  تباع الخطوات قامت الباحثة بإ
 وآرائهم على مجموعة من السادة المحكمين واآلخذ بمالحظاتهمالمقابلة لها  يةبنود االختبار وال األهداف السلوكية

جراء التعديالت الالزمة حتى تم إخراج االختبار بصورته  يقيس كل بند  بند،( 011والمكون من ) النهائية،                                                    وا 
بديل واحد صحيح وثالثة إذ يوجد  بدائل،من نوع االختيار من متعدد بأربعة  وهذه البنود         مختلفا ،              هدفا  سلوكيا  

 (.8كما هو موضح في الملحق ) خاطئة،بدائل 
والتي تم ذكرها في الفصل الرابع المرجع  محكي االختبار بناء يالحظ أن الخطوات التي اتبعتها الباحثة في

 .في الدراسات السابقةالواردة  االختباراتطاق الخطوات المتبعة في بناء هذه نالدراسة لم تخرج عن هذه من 
هذه الدراسة مع الخطوات المتبعة بناء االختبار محكي المرجع في وتتفق الخطوات التي اتبعتها الباحثة في 

(، 0111اهلل )، وعبد (0111) كل من عالم التي تناولت بناء اختبار محكي المرجع كما في دراسة دراساتالفي 
 (،0112(، والمهاجري )0112سوالمه )والشريم و (، 0112وجاد اهلل ) (،0110وعالم )(، 0110والصبحي )
 وآخرونقاسم و  (،0102والزيلعي ) (،0102والثبيتي ) ،(0100وعلي ) (،0101وناجي ) (،0111والزهراني )

 :يمكن تلخيص هذه الخطوات وفق اآلتيو  ،(0100)
 السلوكي الذي يقيسه االختبار)المحتوى( وتحليله إلى مكوناته األساسية.تحديد النطاق  -1
 صياغة األهداف السلوكية. -2
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 إعداد جدول المواصفات. -3
 إعداد بنود االختبار. -4
 .تحديد درجة القطع -5
 إخراج االختبار ووضع تعليماته. -6
 .تطبيق االختبار وتصحيحه -7
 .تحليل بنود االختبار -8
 التحقق من صدق االختبار وثباته. -9
 ومناقشتها: اني     الث  بالسؤال  المرتبطةتائج      الن  عرض  -       ثانيا  

 : يأتيوالذي ينص على ما  الثانيلإلجابة عن السؤال 
ما الحصاءات الوصفية لدرجات المعلمين على الختبار محكي المرجع المعد لقياس درجة إتقانهم لقواعد 

 التحصيلية؟بناء الختبارات 
 االختبار على المعلمين لدرجات الوصفية قامت الباحثة بحساب االحصاءات spssباالعتماد على برنامج 

 هو مبين في الجدول اآلتي: كما التحصيلية، االختبارات بناء لقواعد إتقانهم درجة لقياس المعد المرجع محكي

 الختبار محكي المرجع( اإلحصاءات الوصفية لدرجات المعلمين في 61الجدول )
 اإلحصاءات الوصفية

 القيمة المعامل القيمة المعامل القيمة المعامل
 9,199 - التفلطح 14,157 االنحراف المعياري 48,57 المتوسط

 9,342 الخطأ المعياري للتفلطح 299,427 التباين 1,991 الخطأ المعياري للمتوسط
 21 أدنى قيمة 9,884 االلتواء 45 الوسيط
 84 أعلى قيمة 9,172 الخطأ المعياري لاللتواء 59 المنوال
  63 المدى

، (28,22ختبار محكي المرجع بلتت )درجات المعلمين على االمتوسط أن قيمة ( 02يالحظ من الجدول )
 بينهالذي تراوحت مدى وكان ال (،21الدرجة ) هي                ة األكثر تكرارا  بينما كانت الدرج (،22وكانت قيمة الوسيط )

 (.26)المعلمين  درجات
 قيمته ألن                                      ( وبالتالي التواء الدرجات كان طبيعيا  18882يالحظ من الجدول السابق أن قيمة االلتواء بلتت )و 
التواء                أخذ شكل ملتو  يالمرجع        محكي ةتوزيع الدرجات في االختبارات  الرغم من أنعلى  (.0+, 0-بين ) وقعت
 طبق عليها االختبار كانت كفايتها ضعيفة بالنسبة لبناء االختبارات، ويعلل ذلك في أن الفئة التي    ا  سالب

 وبالتالي فإن تفلطح (18011 -وقد بلتت قيمة التفلطح ) التحصيلية، وهذا ما أدى إلى اعتدالية توزيع الدرجات.
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 .(6، +6-                                       الدرجات كان طبيعيا  ألن قيمته وقعت بين )
 .االختبار محكي المرجع وتكرار كل منها فيوالجدول اآلتي يوضح درجات المعلمين 

 ( تكرار درجات المعلمين في الختبار محكي المرجع61الجدول )
 التكرار الدرجة التكرار الدرجة التكرار الدرجة التكرار الدرجة التكرار الدرجة
12 2 73 21 73 5 53 1 37 6 
15 2 73 3 73 2 53 1 35 1 
13 1 73 3 73 6 53 7 36 1 
71 2 71 3 51 21 61 2 33 1 
72 1 72 5 52 1 62 2 31 2 
71 1 71 21 51 2 61 1 32 2 
77 7 77 6 57 7 31 7 31 2 
77 3 77 3 57 7 32 7 37 1 
75 3 75 3 55 1 31 6 37 2 
76 3 76 3 56 2 37 7  

 (.21هي ) )المنوال(                                              يالحظ من الجدول السابق أن القيمة األكثر تكرارا  
 .اآلتي يوضح توزع درجات المعلمين في االختبار محكي المرجع وتكراراتها الرسم البيانيو 

 
 ( درجات المعلمين في الختبار محكي المرجع وتكراراتها6الشكل )

 ومناقشتها: الث     الث  بالسؤال  المرتبطةتائج      الن  عرض  -       ثالثا  
 : يأتيوالذي ينص على ما  الثالثلإلجابة عن السؤال 

 ككل، وصعوبته معامل سهولة الختبار الختبار،لبنود  )معامل السهولة والصعوبة ما الخصائص اإلحصائية
 لبنود( معامل فاي المرجعي،معامل التوافق المرجعي والحد األدنى لمعامل التوافق  للبنود، معامل الحساسية

 الختبار محكي المرجع المعد لقياس درجة إتقان المعلمين لقواعد بناء الختبارات التحصيلية؟
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 معامالت السهولة والصعوبة لبنود الختبار محكي المرجع: -أ
 الموضوعيالنوع والذي بنوده من  المرجع،لبنود االختبار محكي تخراج معامالت السهولة والصعوبة تم اس

  اآلتية: التباستخدام المعاد

صمعامل سهولة البند = 
ص+خ
  ×011 

 معامل سهولة البند – 011معامل صعوبة البند= و 
وتستبعد  الخاطئة،ويشير الرمز خ إلى عدد اإلجابات  الصحيحة،يشير الرمز ص إلى عدد اإلجابات  إذ

 . المعلم عنهااألسئلة التي لم يجب 
بعد أن قامت الباحثة  االختبار لبنود والصعوبة السهولة لمعامالت المئوية النسب( يوضح 08)والجدول 

 .(02)كما هو موضح في الملحق                          وفقا  لقيمة هذه المعامالتبالصورة النهائية  وترتيب البنود بحسابها
 النسب المئوية لمعامالت السهولة والصعوبة لبنود الختبار محكي المرجع( 61الجدول )

 د
رقم 
 البند

قيمة 
معامل 
 السهولة

قيمة 
معامل 
 الصعوبة

رقم 
 البند

قيمة 
معامل 
 السهولة

قيمة 
معامل 
 الصعوبة

رقم 
 البند

قيمة 
معامل 
 السهولة

قيمة 
معامل 
 الصعوبة

رقم 
 البند

قيمة 
معامل 
 السهولة

قيمة 
معامل 
 الصعوبة

2 1,36 1,17 16 1,53 1,77 52 1,75 1,55 36 1,73 1,67 
1 1,32 1,13 13 1,53 1,77 51 1,75 1,55 33 1,76 1,67 
7 1,33 1,27 13 1,56 1,77 57 1,75 1,55 33 1,76 1,67 
7 1,35 1,25 13 1,56 1,77 57 1,75 1,55 33 1,75 1,65 
5 1,37 1,26 71 1,57 1,76 55 1,77 1,56 31 1,77 1,66 
6 1,37 1,23 72 1,57 1,76 56 1,77 1,56 32 1,77 1,63 
3 1,37 1,23 71 1,57 1,73 53 1,77 1,56 31 1,71 1,63 
3 1,36 1,17 77 1,51 1,73 53 1,77 1,53 37 1,72 1,63 
3 1,35 1,15 77 1,51 1,73 53 1,71 1,53 37 1,71 1,31 
21 1,37 1,16 75 1,52 1,73 61 1,71 1,53 35 1,71 1,31 
22 1,31 1,13 76 1,51 1,51 62 1,71 1,53 36 1,71 1,31 
21 1,31 1,13 73 1,51 1,51 61 1,72 1,53 33 1,13 1,32 
27 1,31 1,13 73 1,51 1,51 67 1,72 1,53 33 1,13 1,32 
27 1,32 1,13 73 1,51 1,51 67 1,71 1,61 33 1,13 1,32 
25 1,32 1,13 71 1,73 1,52 65 1,71 1,61 31 1,13 1,32 
26 1,32 1,13 72 1,73 1,52 66 1,71 1,61 32 1,13 1,31 
23 1,31 1,71 71 1,73 1,51 63 1,71 1,61 31 1,13 1,37 
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23 1,31 1,71 77 1,73 1,57 63 1,71 1,61 37 1,16 1,37 
23 1,63 1,72 77 1,73 1,57 63 1,71 1,61 37 1,17 1,36 
11 1,63 1,71 75 1,73 1,57 31 1,73 1,62 35 1,17 1,36 
12 1,63 1,77 76 1,73 1,57 32 1,73 1,62 36 1,17 1,36 
11 1,66 1,77 73 1,73 1,57 31 1,73 1,62 33 1,12 1,33 
17 1,67 1,73 73 1,76 1,57 37 1,73 1,61 33 1,11 1,31 
17 1,62 1,73 73 1,76 1,57 37 1,73 1,61 33 1,23 1,32 
15 1,53 1,72 51 1,76 1,57 35 1,73 1,67 211 1,23 1,37 

وبمدى تراوح بين  ،(1,282متوسط معامالت سهولة بنود االختبار بلغ ) أنمن الجدول السابق يالحظ 
وعدد الفقرات التي  فقرات،( 8( بلغ )1822كما أن عدد الفقرات التي تزيد معامالت سهولتها عن ) (1,02-1,12)

( 2( بلغ )1802، وعدد الفقرات التي تقل معامالت سهولتها عن )فقرة (82( بلغ )1,22 -9,02تراوحت بين )
 ، وهذا دليل على أن االختبار يحتوي على تدرج واسع من معامالت السهولة.فقرات

وبمدى تراوح بين  ،(1,202االختبار بلغ ) بنودويالحظ من الجدول السابق أن متوسط معامالت صعوبة 
وعدد الفقرات  فقرات،( 2( بلغ )1822الفقرات التي تزيد معامالت صعوبتها عن )كما أن عدد  .(9,83 -9,94)

( بلغ 1,02تها عن )بت صعو وعدد الفقرات التي تقل معامال ،( فقرة82( بلغ )1822 -1802التي تراوحت بين )
 .الصعوبةوهذا دليل على أن االختبار يحتوي على تدرج واسع من معامالت  ،فقرات( 8)

 ككل: وصعوبته سهولة الختبار محكي المرجعمعامل  -ب
 ككل وفق المعادلة اآلتية: وصعوبته تم حساب معامل سهولة االختبار

مجموع درجات المفحوصينمعامل سهولة االختبار ككل = 
النهاية العظمى للدرجات×عدد المفحوصين
  

 :إذ
والذي حسب من درجات المفحوصين ( 1202)مجموع درجات جميع المفحوصين على بنود االختبار كافة= 

 .(02كما هو موضح في الجدول رقم )على االختبار 
 011النهاية العظمى للدرجات= 

 011عدد المفحوصين= 
 نعوض في المعادلة السابقة نجد أن ئوية لمعامل سهولة االختبار ككل ولحساب النسبة الم

9714معامل سهولة االختبار= 

200×100
  ×011 =28.22 

 20.26= 28.22 – 011ومنه معامل الصعوبة لالختبار ككل= 
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 لبنود الختبار محكي المرجع )معامل برينان(:معامل الحساسية  -ج
 وفق المعادلة اآلتية: المرجع،معامل الحساسية لكل بند من بنود االختبار محكي  حسب

S =  
𝑈

𝑛1
−

𝐿

𝑛2
 

 إلى عدد الذين درجاتهم الكلية فوق درجات القطع. n1 :تشيرإذ 
 إلى عدد الذين درجاتهم الكلية تحت درجات القطع. n2 و       
 أجابوا إجابة صحيحة على الفقرة ممن درجاتهم الكلية فوق درجة القطع. الذين إلى عدد U و       

 أجابوا إجابة صحيحة على الفقرة ممن درجاتهم الكلية تحت درجة القطع. الذين إلى عدد L و       
بعد أن تم ترتيب بنوده  المرجع،والجدول اآلتي يوضح معامل الحساسية لكل بند من بنود االختبار محكي 

  .(02                                                      استنادا  إلى معامالت السهولة والصعوبة المحسوبة الملحق )
 ( معامل الحساسية لبنود الختبار محكي المرجع 61الجدول )

 معامل الحساسية رقم البند معامل الحساسية رقم البند معامل الحساسية رقم البند معامل الحساسية رقم البند
2 1,15 16 1,15 52 1,71 36 1,57 
1 1,11 13 1,15 51 1,77 33 1,21 
7 1,12 13 1,57 57 1,13 33 1,62 
7 1,22 13 1,13 57 1,76 33 1,56 
5 1,11 71 1,16 55 1,72 31 1,76 
6 1,13 72 1,77 56 1,55 32 1,77 
3 1,17 71 1,13 53 1,25 31 1,75 
3 1,71 77 1,73 53 1,73 37 1,71 
3 1,72 77 1,72 61 1,13 37 1,55 
21 1,71 75 1,11 62 1,73 35 1,25 
22 1,76 76 1,17 61 1,73 36 1,12 
21 1,72 73 1,73 67 1,73 33 1,13 
27 1,22 73 1,71 67 1,16 33 1,26 
27 1,16 73 1,57 65 1,77 33 1,11 
25 1,13 71 1,51 66 1,57 31 1,13 
26 1,71 72 1,51 63 1,16 32 1,71 
23 1,13 71 1,77 63 1,77 31 1,71 
23 1,16 77 1,13 63 1,66 37 1,26 
23 1,73 77 1,72 31 1,71 37 1,66 
11 1,27 75 1,72 32 1,62 35 1,73 
12 1,73 76 1,62 31 1,32 36 1,11 
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11 1,13 73 1,27 37 1,17 33 1,25 
17 1,12 73 1,75 37 1,17 33 1,11 
17 1,11 73 1,73 35 1,31 33 1,13 
15 1,13 51 1,16 63 1,66 211 1,77 

(، وبمدى تراوح بين 1860االختبار بلغ ) الحساسية لبنودأن متوسط معامالت  يالحظ من الجدول السابق
عدد بلغ  إذ بمعامل تمييز جيد، تتصفنود التي ويالحظ أن االختبار يحتوي نسبة عالية من الب(، 1820 –1810)

بين  حساسيتهاوعدد البنود التي تراوحت معامالت  ،        ( بندا  01( )1821عن ) حساسيتهاالبنود التي يزيد معامالت 
         ( بندا ، 06( بلغ )1,01 -1801بين ) حساسيتهاوعدد البنود التي تراوحت معامالت  ،        ( بندا  02( بلغ )1,61 -9,61)

                             ولم يالحظ أيا  من الفقرات ذات  ،        ( بندا  06( بلغ )1801أقل من ) حساسيتهاوعدد البنود التي كانت معامالت 
تميز بين  وهذا يعني أن البنود السابقة ،يساوي الصفر أو أقل منه )معامل تمييز سالب( حساسيةمعامل 

على الرغم من ، في ضوء مستوى األداء المحدد بالدرجة سبعين المعلمين المتقنين والمعلمين غير المتقنين
ما  البند ولكن في االختبارات محكية المرجع ال نهتم بمعامل تمييز منخفض، حساسيةوجود بنود ذات معامل 

عدت أكانت تقيس الهدف الذي وال نستبعد الفقرة غير المميزة إذا  أنه يقيس الهدف الذي أعد لقياسه. دام
 وتعكس صفة هامة للمحك. لقياسه،

  :المرجعي التوافق لمعامل األدنى والحد معامل التوافق المرجعي -د
قامت الباحثة بتصنيف المعلمين الذين طبق  إذ ،حسب معامل التوافق المرجعي لكل بند من بنود االختبار

عليهم االختبار إلى متقنين وغير متقنين بناء على مدى تحقيقهم لمستوى اإلتقان المطلوب )أي وصولهم إلى 
 لحساب معامل التوافق المرجعي اآلتي باالعتماد على الجدول الثنائي و  درجة(، 21محك اإلتقان والذي يساوي 

                      لحساب معامل التوافق المرجعي (2×2الجدول الثنائي )
 

 األداء على الختبار
 متقن غير                  متقن

 صح                          
 األداء على الفقرة             

 خطأ                         
 

 حسب معامل التوافق المرجعي وفق المعادلة اآلتية:

أ+دمعامل التوافق المرجعي = 
ن

 

 ب أ

 د ج
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 كما حسبت الباحثة الحد األدنى لمعامل التوافق المرجعي وفق المعادلة اآلتية:

(أ+ب)(أ+ج)+(ج+د)(ب+د )الحد األدنى لمعامل التوافق المرجعي= 
ن2

 

 : أ= عدد األشخاص المتقنين الذين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة.إذ
 الذين أجابوا عن السؤال إجابة صحيحة. ب= عدد األشخاص من غير المتقنين     
 ج= عدد األشخاص المتقنين الذين أجابوا عن السؤال إجابة خاطئة.    
 د= عدد األشخاص من غير المتقنين الذين أجابوا عن السؤال إجابة خاطئة.    
 ن= العدد الكلي لألشخاص.    
قامت الباحثة بحساب الفرق بين الحد األدنى لمعامل التوافق المرجعي ومعامل التوافق المرجعي وذلك  ثم -
الفقرة جيدة وفق معامل التوافق المرجعي إذا كان الفرق بين الحد األدنى  تعد إذ البند أو الفقرة االختبارية،لتقييم 

( يوضح معامل 29والجدول ) (.9,95) من أكبرو يساوي ألمعامل التوافق المرجعي ومعامل التوافق المرجعي 
                                بعد ترتيبها استنادا  إلى معامالت  التوافق المرجعي والحد األدنى لمعامل التوافق المرجعي للبنود االختبارية

 (.16السهولة والصعوبة المحسوبة الملحق )
 للبنود الختبارية( معامل التوافق المرجعي والحد األدنى لمعامل التوافق المرجعي 02الجدول )

رقم 
 البند

معامل 
التوافق 
 المرجعي

الحد األدنى 
لمعامل التوافق 

 المرجعي

بين معامل الفرق 
التوافق المرجعي 

 والحد األدنى له

رقم 
 البند

معامل 
التوافق 
 المرجعي

الحد األدنى 
لمعامل التوافق 

 المرجعي

الفرق بين معامل 
التوافق المرجعي 

 والحد األدنى له
2 2200 2200 2220 52 1,65 1,57 1,21 
1 2202 2200 2220 51 1,67 1,57 1,21 
7 2200 2200 2220 57 1,61 1,57 1,13 
7 2200 2200 2220 57 1,63 1,57 1,27 
5 1,77 1,13 1,16 55 1,66 1,57 1,21 
6 2200 2200 2220 56 1,31 1,57 1,26 
3 2202 2200 2220 53 1,53 1,57 1,15 
3 1,71 1,77 1,13 53 1,67 1,57 1,21 
3 1,77 1,77 1,13 53 1,66 1,55 1,22 
21 1,77 1,75 1,13 61 1,66 1,56 1,21 
22 1,75 1,76 1,13 62 1,66 1,55 1,22 
21 1,75 1,76 1,13 61 1,63 1,56 1,22 
27 1,77 1,76 1,13 67 1,63 1,56 1,22 
27 1,77 1,73 1,13 67 1,67 1,55 1,13 
25 1,71 1,73 1,15 65 1,63 1,55 1,27 
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26 1,76 1,73 1,13 66 1,31 1,55 1,23 
23 1,75 1,73 1,13 63 1,67 1,55 1,13 
23 1,76 1,73 1,13 63 1,63 1,55 1,21 
23 1,73 1,73 1,22 63 1,36 1,55 1,12 
11 1,77 1,73 1,15 31 1,63 1,53 1,21 
12 1,51 1,73 1,21 32 1,35 1,53 1,23 
11 1,73 1,71 1,13 31 1,33 1,53 1,12 
17 1,73 1,71 1,13 37 1,65 1,53 1,13 
17 1,51 1,77 1,13 37 1,65 1,53 1,13 
15 1,57 1,77 1,13 35 1,33 1,53 1,12 
16 1,51 1,76 1,16 36 1,37 1,53 1,26 
13 1,52 1,76 1,15 33 1,67 1,53 1,15 
13 1,61 1,76 1,26 33 1,33 1,53 1,23 
13 1,57 1,76 1,13 33 1,36 1,61 1,26 
71 1,55 1,73 1,13 31 1,37 1,61 1,27 
72 1,53 1,73 1,21 32 1,32 1,62 1,21 
71 1,56 1,73 1,13 31 1,35 1,61 1,27 
77 1,61 1,73 1,22 37 1,32 1,61 1,13 
77 1,62 1,73 1,21 37 1,33 1,67 1,26 
75 1,77 1,76 1,13 35 1,63 1,67 1,15 
76 1,53 1,51 1,13 36 1,63 1,67 1,15 
73 1,62 1,51 1,22 33 1,31 1,67 1,13 
73 1,61 1,51 1,21 33 1,63 1,67 1,15 
73 1,66 1,51 1,26 33 1,31 1,67 1,13 
71 1,66 1,52 1,25 31 1,31 1,67 1,13 
72 1,66 1,51 1,26 32 1,36 1,67 1,21 
71 1,67 1,52 1,27 31 1,37 1,65 1,13 
77 1,61 1,51 1,13 37 1,31 1,65 1,15 
77 1,62 1,51 1,13 37 1,36 1,63 1,23 
75 1,67 1,51 1,21 35 1,33 1,63 1,22 
76 1,31 1,51 1,23 36 1,66 1,62 1,15 
73 1,53 1,51 1,16 33 1,37 1,63 1,15 
73 1,67 1,57 1,21 33 1,35 1,63 1,16 
73 1,67 1,57 1,22 33 1,31 1,31 1,21 
51 1,61 1,57 1,13 211 1,32 1,32 1,21 
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يتضح من الجدول السابق أن الفرق بين معامل التوافق المرجعي والحد األدنى لمعامل التوافق المرجعي 
ات و ( مما يدل على أن البنود االختبارية جيدة، ماعدا البنود ذ1812للبنود االختبارية كان أكبر أو يساوي )

( فقد كان الفرق بين معامل التوافق المرجعي والحد األدنى لمعامل التوافق المرجعي 2, 2, 2, 6, 0, 0األرقام )
غير جيدة ويرجع السبب     ا                                   وفقا  لمعامل التوافق المرجعي بنود تعد( بالتالي 1812لهذه البنود االختبارية أقل من )

كما هو موضح في جدول معامالت               ود سهلة جدا  في ذلك أن هذه البنود تتمتع بمعامل سهولة مرتفع أي أنها بن
                                                     ، وبالتالي فإن تمييزها سيكون منخفضا  )معامل حساسيتها (02السهولة والصعوبة لبنود االختبار رقم )

أن معامل التوافق المرجعي هو  بحسابمنخفض(، أي ال تميز بين المعلمين المتقنين والمعلمين غير المتقنين، 
 تحليل بنود اختبارات اإلتقان.باصة أحد معامالت التمييز الخ

 فاي: ارتباط معامل  -هـــ
 من خالل الجدول الثنائي والمعادلة اآلتية:حثة معامل فاي احسبت الب

 ( لمعامل فاي0×0الجدول الثنائي )
 األداء على الختبار

 (متقن راسب )غير         (متقنناجد )
 صح                         

 

 األداء على الفقرة             
 

 خطأ                        
 استخدام المعادلة اآلتية: تمقيمة معامل االرتباط فاي  ولحساب

أ د−ب جمعامل فاي= 

(أ+ب)(ج+د)(أ+ج)(ب+د)√
                              

 أ= عدد المتقنين الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة.  :إذ
 المتقنين الذين أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة.ب= عدد غير      
 ج= عدد المتقنين الذين أجابوا عن الفقرة إجابة خاطئة.     
 د= عدد غير المتقنين الذين أجابوا عن الفقرة إجابة خاطئة.     

 ن= العدد الكلي لألشخاص.     
                                      بعد أن تم ترتيبها استنادا  إلى معامالت  ،والجدول اآلتي يبين قيمة معامالت االرتباط فاي للبنود االختبارية

 (.02السهولة والصعوبة المحسوبة الملحق )
 

 ب أ

 د ج
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 ( معامالت الرتباط فاي لبنود الختبار محكي المرجع06الجدول )

 1,10) بين تراوح وبمدى ،(1,02) بلغ لبنود االختبار فاي معامالت متوسط يالحظ من الجدول السابق أن
                                        والتي وفقا  لمعامل فاي تكون البنود جيدة  الجيدة، البنود من عالية نسبة يحتوي االختبار أن ويالحظ ،(1,21و

( 61) ،(1,61) عن تمييزها معامالت يزيد التي البنود عدد بلغ إذ (1861من )أو أكبر إذا كانت قيمتها تساوي 
( من بنود االختبار الكلي. مما يشير إلى قدرة البنود على التمييز بين المفحوصين عند %61وبنسبة ) ،      بندا  

 .الكلية لالختبار الدرجةمن  درجة القطع والتي تساوي سبعون درجة
بين  تقد تراوح في هذه الدراسة سهولة بنود االختبار محكي المرجع تمعامالقيمة تبين مما سبق أن 

نتيجة وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع  من معامالت السهولة.    ا  واسع    ا  أي أن االختبار يضم تدرج (1812 -1802)
 -1812                                                        تدرجا  واسعا  من معامالت السهولة والتي تراوحت قيمها بين )       أيضا   دراسة الزيلعي والتي تضمنت

بين  المحسوبة في هذه الدراسة معامالت صعوبة بنود االختبار محكي المرجعقيمة في حين تراوحت .(1881
نتائج مع  نتائج هذه الدراسةوتتفق  ،من معامالت الصعوبة    ا  واسع    ا  ( أي أن االختبار يضم تدرج1886 -1812)

 معامل فاي رقم البند معامل فاي رقم البند معامل فاي رقم البند معامل فاي رقم البند معامل فاي رقم البند
2 1,13 12 1,71 72 1,71 62 1,13 32 1,13 
1 1,17 11 1,17 71 1,77 61 1,71 31 1,73 
7 1,12 17 1,71 77 1,12 67 1,71 37 1,15 
7 1,21 17 1,17 77 1,17 67 1,11 37 1,76 
5 1,11 15 1,17 75 1,72 65 1,77 35 1,21 
6 1,25 16 1,17 76 1,73 66 1,72 36 1,16 
3 1,15 13 1,17 73 1,22 63 1,11 33 1,15 
3 1,16 13 1,71 73 1,13 63 1,13 33 1,27 
3 1,13 13 1,12 73 1,71 63 1,51 33 1,23 
21 1,13 71 1,11 51 1,23 31 1,71 31 1,15 
22 1,16 72 1,15 72 1,71 32 1,73 32 1,76 
21 1,16 71 1,12 52 1,72 31 1,56 31 1,13 
27 1,72 77 1,13 51 1,16 37 1,11 37 1,27 
27 1,12 77 1,71 57 1,17 37 1,11 37 1,53 
25 1,13 75 1,21 57 1,76 35 1,56 35 1,75 
26 1,13 76 1,23 55 1,71 36 1,71 36 1,12 
23 1,11 73 1,13 56 1,71 33 1,13 33 1,27 
23 1,17 73 1,72 53 1,22 33 1,73 33 1,23 
23 1,71 73 1,71 53 1,15 33 1,73 33 1,77 
11 1,22 71 1,71 53 1,13 31 1,73 211 1,77 
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تراوحت فيها قيم معامالت  إذ                                         التي ضمت تدرجا  واسعا  من معامالت الصعوبة ( و 0112العنزي )كل من دراسة 
معامالت صعوبة  والتي تراوحت فيها قيم (0112وكذلك دراسة جاد اهلل )، (1,81 -1801الصعوبة للفقرات بين )
 معامالت صعوبة البنود والتي تراوحت فيها قيم (0100ودراسة فتيان ) ،(10801 -8811البنود االختبارية بين )

بين معامالت الصعوبة للبنود االختبارية  قيم فيها والتي تراوحتودراسة الزيلعي  (،1811 -1800بين ) االختبارية
 للبنود.                                              وجميعها تضمنت تدرجا  واسعا  من معامالت الصعوبة ،(1,16 -1801)

 بلغ معامل صعوبةفي حين  ،(%28822)الحالية  المحسوب في الدراسة بلغ معامل سهولة االختبار ككلو 
يفترض  إذ                                مرجع يجب أن يكون مائال  للسهولة،ومن المعلوم أن االختبار محكي ال. (%20,26)االختبار ككل 

( ألن الهدف منه وصول جميع المتعلمين إلى مستوى اإلتقان %81أال يقل معامل سهولة االختبار ككل عن )
 ومقارنة درجات المتعلم مع درجات المجموعة.  أكبر قدر ممكن من التمايز بينهم، وليس تحقيق

                                                                                               ومن المعلوم أن البنود ذات الفاعلية في االختبارات محكية المرجع هي البنود التي تكون صعبة جدا  على 
تدرس المقرر لذلك                           ونظرا  ألن عينة الدراسة لم  المقرر،                          وسهلة جدا  بعد االنتهاء من  التدريس،المتعلمين قبل 

 (.28,22من الطبيعي أن يكون معامل سهولة االختبار ككل تساوي قيمته )
لالختبار محكي المرجع في معامالت الحساسية لبرينان )ب( للبنود االختبارية حساب ب كما قامت الباحثة

مدى معامالت ومدى هذه المعامالت أوسع من  ،(1820 -1810بين )وقد تراوحت قيمتها الدراسة الحالية 
اقترب  بينما .(1821 -1802( والتي تراوحت قيمتها بين )0112للبنود االختبارية في دراسة العنزي ) الحساسية

 قيمتها( والتي تراوحت 0102دراسة الزيلعي )في المحسوبة معامالت التمييز  مدى معامالت الدراسة الحالية من
 (.0 -1802بين )

تبين  للدراسة الحالية التوافق المرجعي والحد األدنى لمعامل التوافق المرجعيوعند حساب الفرق بين معامل 
كان الفرق بين معامل التوافق المرجعي  إذ( 2, 2, 2, 6, 0, 0أن البنود االختبارية جميعها جيدة ماعدا البنود )
من الدراسات السابقة معامالت التوافق               ولم تذكر أي   ،(1812والحد األدنى لمعامل التوافق المرجعي أقل من )

 المرجعي المحسوبة للبنود االختبارية.
ولم تذكر أي  ،(1821 -1810بين )في الدراسة الحالية تراوحت معامالت فاي المحسوبة للبنود االختبارية  كما

                                                                      من الدراسات السابقة أيضا  قيمة معامالت فاي المحسوبة للبنود االختبارية. 
 ومناقشتها: عالراببالسؤال  المرتبطةتائج      الن  عرض  -       رابعا  

 : يأتيوالذي ينص على ما  الرابعلإلجابة عن السؤال 
 ما مؤشرات صدق الختبار محكي المرجع المعد لقياس درجة إتقان المعلمين لقواعد بناء الختبارات



                             عرض نتائج الد راسة ومناقشتها         الفصل الخامس                                                           

411 

 ق؟ائالتحصيلية المستخرجة بعدة طر 
 طرائق وهي: ثالثتم التحقق من صدق االختبار محكي المرجع باالعتماد على 

 :Descriptive Validity الصدق الوصفي -6
السلوكية واألهداف  من الصدق الوصفي )صدق المحتوى( من خالل عرض بنود االختبارتم التحقق 

وكذلك تم  ،وتمثيلها لها ،للتأكد من مالئمة البنود لألهداف على مجموعة من المحكمين المختصين المقابلة لها
فعندما يتم بناء البنود االختبارية وفق جدول  ،من خالل جدول المواصفاتالتحقق من الصدق الوصفي 

المواصفات فمن المتوقع أن تشير درجات الممتحنين بصورة صادقة إلى مستوى تحصيلهم في االختبار 
ويعني الصدق في هذه الحالة أن محتوى االختبار يعكس األهمية النسبية لألهداف  (.022، 0111)عبابنة، 

درجة التوافق بين بنود االختبار واألهداف أو محتوى جدول ويشير إلى                                      التعليمية ويعبر عنها تعبيرا  صحيحا .
 الذي يقيسه االختبار.سلوكي النطاق لصف أداء الفرد بالنسبة ليو ، المواصفات

 :Functional Validityالصدق الوظيفي  -0
)حساسية التمييزصدق الختبار محكي المرجع من خالل ما يعرف بالوظيفي لصدق التم التحقق من 

ومعلمة من        معلم   (011)لدى عينة الدراسة المكونة من  الصدق بداللة محك المجموعات الطرفيةأو  المقياس(
ن الذين طبق قسم المعلمو معلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي في مدارس محافظة دمشق الرسمية. حيث 

الدرجات في االختبار مجموعة عليا وتضم المعلمين الذين حصلوا على أعلى  ،عليهم االختبار إلى مجموعتين
الذين حصلوا على أدنى الدرجات  المعلمينومجموعة دنيا تضم  ،(الدراسةمن أفراد عينة  %02وذلك بنسبة )

 (.00كما هو موضح في الجدول ) (.الدراسةمن أفراد عينة  %02في االختبار وذلك بنسبة )
 .( الصدق المحكي بدللة المجموعات الطرفية )صدق التمييز(00الجدول )

 القرار (sigالقيمة الحتمالية ) Tقيمة درجة الحرية الخطأ المعياري للمتوسط المتوسط العدد الفئة
 1,147 69,98 50 العليا

 دال 0,000 28,465 33
 0,493 34,44 50 الدنيا

بين المجموعتين العليا والدنيا ألفراد عينة          إحصائيا  ( وجود فروق دالة 00نالحظ من بيانات الجدول )
وهذا يشير إلى وجود فروق بين  ،(0,05) كانت القيمة االحتمالية أصتر من مستوى الداللة إذ ،الدراسة

الصدق بداللة محك المجموعات الطرفية أو صدق التمييز أو ويؤكد ، العليا المجموعةلصالح  المجموعتين
 .الدراسةحساسية االختبار للتمييز بين أفراد عينة 

من  باالختبار محكي المرجعجرى التأكد من صدق البناء الخاص  :structural validityالصدق البنيوي  -3
 :دراسة االتساق الداخلي لالختبارخالل 
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مع الدرجة  االختباربين درجات كل بند من بنود )معامل بيرسون( حساب معامالت االرتباط من خالل  -أ
 منومعلمة          ( معلم  011المكونة من ) لدى عينة الدراسة الفرعية على كل محور من محاور االختبار الخمسة

 (.06)كما هو موضح في الجدول  .معلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي 
 من محاور الختبارعلى المحور األول ( معامالت ارتباط بنود الختبار مع الدرجة الفرعية 03الجدول )

 المحور األول: التخطيط لبناء الختبارات التحصيلية
رقم 
 البند

معامل 
 الرتباط

 القرار
رقم 
 البند

معامل 
 الرتباط

 القرار
رقم 
 البند

معامل 
 الرتباط

 القرار
رقم 
 البند

معامل 
 الرتباط

 القرار

 دال **9,279 79 دال **9,391 55 دال **9,383 34 دال **9,364 3

 دال **9,187 82 دال *9,164 56 دال **9,332 35 دال **9,462 6

 دال **9,172 83 دال **9,354 57 دال **9,299 36 دال **9,367 8

 دال **9,438 84 دال **9,428 62 دال **9,281 37 دال **9,389 11

 دال **9,529 87 دال **9,286 64 دال **9,241 49 دال **9,377 12

 دال *9,166 88 دال **9,271 65 دال **9,468 41 دال **9,338 14

 دال **9,339 92 دال **9,329 66 دال **9,455 43 دال **9,243 19

 دال **9,433 94 دال **9,182 79 دال **9,595 44 دال **9,439 21

 دال **9,527 95 دال *9,184 71 دال *9,138 45 دال **9,285 25

 دال **9,223 98 دال **9,244 73 دال *9,122 48 دال *9,184 28

    دال **9,339 75 دال **9,499 49 دال *9,175 29
    دال **9,198 76 دال **9,481 51 دال *9,149 39
    دال **9,337 77 دال *9,184 52 دال **9,188 33

 0,05)*( دال عند مستوى داللة                                                                          0,01)**( دال عند مستوى داللة 

درجات بنود المحور األول مع الدرجة الفرعية على معامالت ارتباط  نالحظ أن (06) الجدول وبالنظر إلى
(. وقد تراوحت قيمة هذه المعامالت 1812( و)1810                                                   المحور كانت جميعها دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )

 .لدى عينة الدراسة (0,122 - 0,595بين )
 من محاور الختبار على المحور الثاني( معامالت ارتباط بنود الختبار مع الدرجة الفرعية 02الجدول )

 المحور الثاني: بناء مفردات الختبارات التحصيلية
رقم 
 البند

معامل 
 الرتباط

 القرار
رقم 
 البند

معامل 
 الرتباط

 القرار
رقم 
 البند

معامل 
 الرتباط

 القرار
رقم 
 البند

معامل 
 الرتباط

 القرار

 دال **9,532 46 دال **9,377 24 دال **9,568 13 دال *9,128 1

 دال **9,279 47 دال **9,339 26 دال **9,198 15 دال **9,466 2

 دال **9,432 53 دال **9,353 27 دال **9,273 17 دال **9,235 4

 دال *9,198 67 دال **9,339 31 دال **9,225 29 دال **9,299 5

 دال **9,223 78 دال **9,466 32 دال **9,469 22 دال **9,299 9
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 دال **9,291 85 دال **9,318 38 دال **9,177 23 دال **9,416 19

 0,05)*( دال عند مستوى داللة                                                              0,01)**( دال عند مستوى داللة 

درجات بنود المحور الثاني مع الدرجة الفرعية على معامالت ارتباط  نالحظ أن( 02) الجدول وبالنظر إلى
(. وقد تراوحت قيمة هذه المعامالت 1812( و)1810                                                   المحور كانت جميعها دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة )

 .عينة الدراسة في (0,128 - 0,568بين )
 الفرعية على المحور الثالث من محاور الختبار( معامالت ارتباط بنود الختبار مع الدرجة 02الجدول )

 المحور الثالث: إخراج الختبار وتحضيره لالستعمال
 القرار معامل الرتباط رقم البند القرار معامل الرتباط رقم البند القرار معامل الرتباط رقم البند

 دال **9,538 89 دال **9,553 58 دال **9,569 7

  دال **9,348 86 دال **9,591 16

 0,05)*( دال عند مستوى داللة                                                                0,01)**( دال عند مستوى داللة 

مع الدرجة الفرعية على  الثالثدرجات بنود المحور معامالت ارتباط  نالحظ أن( 02) الجدول بالنظر إلى
  . وقد تراوحت قيمة هذه المعامالت بين(1810)                                                  المحور كانت جميعها دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة 

 .عينة الدراسة في (0,348 - 0,591)
 ( معامالت ارتباط بنود الختبار مع الدرجة الفرعية على المحور الرابع من محاور الختبار01الجدول )

 الرابع: تصحيح مفردات الختبارات التحصيليةالمحور 
رقم 
 البند

معامل 
 القرار الرتباط

رقم 
 البند

معامل 
 القرار الرتباط

رقم 
 البند

معامل 
 القرار الرتباط

رقم 
 البند

معامل 
 القرار الرتباط

 دال **9,559 199 دال **9,742 68 دال **9,599 54 دال **9,695 39

 0,05)*( دال عند مستوى داللة                                                                  0,01)**( دال عند مستوى داللة 

مع الدرجة الفرعية على  الرابعدرجات بنود المحور معامالت ارتباط  نالحظ أن( 02) الجدول وبالنظر إلى
 . وقد تراوحت قيمة هذه المعامالت بين (1810)                                                  المحور كانت جميعها دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة 

 .عينة الدراسة في (0,550 - 0,742)
 من محاور الختبار الخامس( معامالت ارتباط بنود الختبار مع الدرجة الفرعية على المحور 01الجدول )

 الخامس: تحليل مفردات الختبارات التحصيليةالمحور 
 القرار معامل الرتباط رقم البند القرار معامل الرتباط رقم البند القرار معامل الرتباط رقم البند

 دال **9,356 99 دال **9,496 63 دال **9,251 18

 دال **9,436 91 دال **9,632 69 دال **9,582 42

 دال **9,483 93 دال **9,191 72 دال **9,427 59

 دال **9,479 96 دال **9,374 74 دال **9,295 59

 دال **9,389 97 دال **9,676 89 دال **9,292 69
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 دال **9,348 99 دال **9,615 81 دال **9,581 61

 0,05)*( دال عند مستوى داللة                                                     0,01)**( دال عند مستوى داللة 

مع الدرجة الفرعية  الخامسدرجات بنود المحور معامالت ارتباط  نالحظ أن( 02) الجدول وبالنظر إلى
المعامالت بين . وقد تراوحت قيمة هذه (1810)                                                      على المحور كانت جميعها دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة 

 .عينة الدراسة في (0,191 - 0,676)
الدرجة الكلية لالختبار بدرجات كل بند من بنود االختبار معامالت ارتباط كما قامت الباحثة بحساب  -ب

 والجدول اآلتي يوضح قيمة هذه المعامالت.
 ( معامالت ارتباط بنود الختبار مع الدرجة الكلية لالختبار01الجدول )

رقم 
 البند

معامل 
رقم  القرار الرتباط

 البند
معامل 
رقم  القرار الرتباط

 البند
معامل 
رقم  القرار الرتباط

 البند
معامل 
 القرار الرتباط

 دال *0,251 36 دال **0,446 52 دال *0,229 16 دال *0,231 2
 دال **0,294 33 دال *0,221 51 دال **0,288 13 دال **0,331 1
 دال *0,211 33 دال **0,357 57 دال *0,244 13 دال **0,366 7
 دال **0,273 33 دال *0,207 57 دال *0,257 13 دال *0,294 7
 دال **0,571 31 دال **0,372 55 دال **0,343 71 دال *0,293 5
 دال **0,564 32 دال *0,152 56 دال **0,269 72 دال **0,442 6
 دال *0,248 31 دال **0,401 53 دال **0,448 71 دال **0,294 3
 دال *0,268 37 دال **0,282 53 دال *0,213 77 دال **0,360 3
 دال **0,451 37 دال **0,289 53 دال **0,400 77 دال **0,310 3
 دال **0,227 35 دال **0,312 61 دال **0,259 75 دال **0,371 21
 دال **0,372 36 دال **0,569 62 دال *0,221 76 دال **0,343 22
 دال **0,532 33 دال **0,415 61 دال **0,304 73 دال **0,370 21
 دال **0,356 33 دال **0,314 67 دال **0,222 73 دال **0,514 27
 دال **0,272 33 دال **0,300 67 دال **0,295 73 دال **0,338 27
 دال **0,356 31 دال **0,283 65 دال **0,281 71 دال **0,216 25
 دال **0,284 32 دال *0,239 66 دال **0,457 72 دال **0,378 26
 دال **0,414 31 دال **0,284 63 دال **0,612 71 دال *0,202 23
 دال **0,420 37 دال **0,503 63 دال **0,437 77 دال **0,254 23
 دال **0,449 37 دال **0,619 63 دال **0,581 77 دال **0,286 23
 دال **0,468 35 دال *0,275 31 دال *0,258 75 دال **0,310 11
 دال **0,413 36 دال *0,216 32 دال **0,516 76 دال **0,419 12
 دال **0,354 33 دال *0,206 31 دال **0,317 73 دال **0,354 11
 دال **0,243 33 دال **0,238 37 دال *0,209 73 دال *0,234 17
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 دال **0,314 33 دال **0,211 37 دال **0,397 73 دال **0,188 17
 دال **0,357 211 دال **0,298 35 دال **0,341 51 دال **0,339 15

 0,05)*( دال عند مستوى داللة                                                     0,01)**( دال عند مستوى داللة 

الدرجة الكلية ب االختباردرجات كل بند من بنود معامالت ارتباط  نالحظ أنالسابق  الجدول وبالنظر إلى
معامالت قيمة هذه التراوحت  وقد. (1812( و)1810)عند مستوى الداللة                دالة إحصائيا   جميعهاكانت  لالختبار
ن لم تكن  ،الدراسةلدى عينة  (0,152 - 0,619بين )                                                             وكانت معامالت االرتباط المحسوبة ال بأس بها عموما ، وا 

مؤشرات  ويحقق ،داخليالتساق بدرجة ال بأس بها من االيتصف  االختباروبالتالي فإن . ملحوظمرتفعة بشكل 
  .ختبارلال البنيوي صدقلمرضية ل

مع  الخمسة درجات كل محور فرعي من محاور االختبارمعامالت ارتباط كما قامت الباحثة بحساب  -ج
 الدرجة الكلية لالختبار والجدول اآلتي يوضح قيمة هذه المعامالت.

 ( معامالت ارتباط محاور الختبار الخمسة مع الدرجة الكلية لالختبار01الجدول )
 القرار معامل الرتباط رقم المحور القرار معامل الرتباط رقم المحور القرار معامل الرتباط رقم المحور

 دال **1,337 الخامس دال **1,623 الثالث دال **1,355 األول
  دال **1,517 الرابع دال **1,311 الثاني

 0,05)*( دال عند مستوى داللة                                                                  0,01)**( دال عند مستوى داللة 

كل محور فرعي من محاور االختبار درجات معامالت ارتباط  نالحظ أن( 01) الجدول وبالنظر إلى
. وقد تراوحت قيمة (1810)                                           كانت جميعها دالة إحصائيا  عند مستوى الداللة الخمسة مع الدرجة الكلية لالختبار 

 الرابعبين المحور  االرتباطات هذه أدنى تكانو  .لدى عينة الدراسة (0,523- 0,955هذه المعامالت بين )
بين  االرتباطات هذه أعلى كانت حين في ،(1,206) قيمته بلتت إذ والدرجة الكلية (تصحيح مفردات االختبار)

 (.1,122) قيمته بلتت والذي المحور األول )التخطيط لبناء االختبار( والدرجة الكلية
 الخاصة الصدق دالالت على والتعرف االختبار محكي المرجع صدق من التحقق تم أنه سبق مما ويتبين

 وقدوالصدق البنيوي(.  ،والصدق الوظيفي )صدق التمييز( ،ثالث طرائق وهي )الصدق الوصفيام باستخد به
 .الصدق من موثوقة بدرجة تمتعه وبالتالي االختبار لصدق كافية دالالت فراتو  عرضها تم التي النتائج أظهرت

                                                                  اعتمادا  على آراء مجموعة من المحكمين وجدول المواصفات كما في دراسة  تم التحقق من صدق المحتوى إذ
وعبد اهلل  ،(0111كما في دراسة عالم ) فقط آراء مجموعة من المحكمين                أو اعتمادا  على (. 2995جاد اهلل )

المهاجري و  ،(0112م وسوالمه )والشري ،(0112والعنزي ) ،(0110وعالم ) ،(0110والصبحي ) ،(0111)
 (.0102والزيلعي ) ،(0100) وعلي ،(0100والبناء ) ،(0111والزهراني ) ،(0112)
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كما تم التحقق من الصدق الوظيفي لالختبار محكي المرجع أو ما يسمى صدق التمييز أو الصدق بداللة 
بلتت قيمة ت  إذ                                                                  وتبين وجود فروق دالة إحصائيا  بين أفراد المجموعتين العليا والدنيا  الطرفية، المجموعات
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة  ،(1,111عند مستوى الداللة )            ة إحصائيا  دال وهي( 088222ستيودنت )
دراسة الشريم وسوالمه في هذه الدراسة عن حساب الصدق التميزي طريقة  ختلففي حين ت ،(0102الثبيتي )

حسب فيها الصدق التمييزي من خالل تطبيق االختبار على عينتين إحداهما تلقت التعليم  التيو ( 0112)
 واألخرى لم تتلق التعليم.

يجاد من خالل دراسة االتساق الداخلي و  لالختباروتم التحقق من الصدق البنيوي  ارتباط  تمعامالقيمة        ا 
وقد ، والدرجة الفرعية على كل محور من محاور االختبار من بنود االختبار بيرسون بين الدرجة على كل بند
يجاد وكذلك  .(1812( و)1810عند مستوى الداللة )          إحصائيا   كانت جميع هذه االرتباطات دالة  تمعامالقيمة         وا 

معامالت بين هذه الوقد تراوحت قيمة  االختبار،ارتباط بيرسون بين الدرجة على كل بند والدرجة الكلية على 
مؤشرات مرضية  يحققمما  ،(1810( و)1812عند مستوى الداللة )          إحصائيا   ( وجميعا دالة18201و 1,020)

 ،(0112والمهاجري ) ،(0112هذه الدراسة مع دراسة كل من العنزي )نتيجة وتتفق للصدق البنيوي لالختبار، 
عند          إحصائيا   جميعها دالةو  (1820و 1,22التي تراوحت فيها قيمة معامالت االرتباط بين ) (0102والزيلعي )

فرعي والدرجة الكلية  كل محورإيجاد معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة على  وأيضا تم .(1812مستوى الداللة )
ميعها دالة وج، لدى عينة الدراسة (0,523 - 0,955تراوحت قيمة هذه المعامالت بين )قد و  .على االختبار

والتي بينت أن  (0102الثبيتي )مع نتيجة دراسة  نتيجة هذه الدراسةوتتفق  (.1810                           إحصائيا  عند مستوى الداللة )
 معامالت االرتباط المحسوبة بين الدرجة الكلية لالختبار والدرجة على االختبارات الفرعية جميعها كانت دالة

أنها أعلى أي  (18101و 18211( وقد تراوحت قيمة هذه المعامالت بين )18111                           إحصائيا  عند مستوى الداللة )
مع دراسة عبد اهلل       أيضا  تتفق نتيجة هذه الدراسة كما  الحالية،اط الناتجة عن الدراسة من معامالت االرتب

 (.0110ودراسة الصبحي ) ،(0111)
 ومناقشتها: الخامسبالسؤال  المرتبطةتائج      الن  عرض  -       خامسا  

 والذي ينص على ما يلي:  الخامسلإلجابة عن السؤال 
ثبات الختبار محكي المرجع المعد لقياس درجة إتقان المعلمين لقواعد بناء الختبارات ما مؤشرات 

 ق؟ائالتحصيلية المستخرجة بعدة طر 
يخص االختبارات معيارية  هابعض، تم التحقق من ثبات االختبار محكي المرجع باالعتماد على عدة طرائق

 هي:المرجع، وبعضها يخص االختبارات محكية المرجع وهذه الطرائق 
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 : repetition reliability إلعادةباالثبات  -6
ومعلمة من     ا  ( معلم62على عينة مؤلفة من ) ،قامت الباحثة باستخراج معامالت الثبات بطريقة اإلعادة

                   ( يوما  من التطبيق 02أعيد تطبيق المقياس عليهم بعد مضي ) إذمعلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي. 
وجرى استخراج معامالت الثبات عن طريق حساب معامل ارتباط )بيرسون( بين درجات التطبيق األول  ،األول

 ت ( يوضح هذه المعامال61والجدول ) ،ودرجات التطبيق الثاني
 ( معامالت ثبات الختبار بطريقة اإلعادة32الجدول )

 القرار القيمة الحتمالية معامل ارتباط بيرسون عدد المعلمين
 دال 0,000 **0,872 35

( أن قيمة معامل ارتباط بيرسون بين درجات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاني 61يالحظ من الجدول )
عند مستوى الداللة           إحصائيا   لدى عينة الدراسة وهو دال ،(0,872)بلتت قيمته  إذلالختبار كانت مرتفعة 

  .وهو معامل ثبات مرتفع إلى حد ما. ((0,01
 : reliability of split half methodالتجزئة النصفية ثبات  -0

ومعلمة من معلمي          ( معلم  011المكونة من ) الدراسةتم استخراج معامل ثبات التجزئة النصفية ألفراد عينة 
 .معاملال قيمة هذايوضح  (60) والجدولبراون،  –باستخدام معادلة سيبرمان ىالحلقة األول

 ( معامل ثبات التجزئة النصفية36الجدول )

 الختبار محكي المرجع
 معامل ثبات التجزئة النصفية الختبار بنودعدد 

199 0,876 

بلتت قيمته  الدراسة( أن معامل ثبات التجزئة النصفية المحسوب لدى عينة 60يالحظ من الجدول )
 وهو معامل مرتفع إلى حد ما. ((0.876

 : internal consistency reliability التساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا كرونباخثبات  -3
ومعلمة من معلمي          ( معلم  011المكونة من ) الدراسةتم حساب معامل االتساق الداخلي لدرجات أفراد عينة 

الحلقة األولى من التعليم األساسي في مدارس محافظة دمشق الرسمية باستخدام معادلة ألفا كرونباخ والجدول 
 .الدراسة( يبين معامالت االتساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ لدرجات أفراد عينة 60)

 ( ثبات التساق الداخلي بمعادلة ألفا كرونباخ 30الجدول )
 

لدرجات أفراد  (0,901)بلتت قيمته  إذ مرتفعة تيالحظ من الجدول السابق أن قيمة معامل ألفا كرونباخ كان
 .الدراسةعينة 

 معامل ألفا كرونباخ عدد بنود الختبار الختبار محكي المرجع
199 0,901 
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 (:02ر –)ك  02 -ثبات التساق الداخلي باستخدام معادلة كورد ريتشاردسون -2
 :يأتيوالتي نصها كما  29 -ام معادلة كودر ريتشاردسونحسب ثبات االتساق الداخلي باستخد

نر= 
ن−1
ع2−مج ص خ×  

ع2
 

 : تباين درجات االختبار2ع/ ن: عدد بنود االختبار: معامل ثبات االختبار/ ر إذ 
 نسبة اإلجابات الصحيحة عن كل بند )معامل السهولة(ص:       

 .بة(خ: نسبة اإلجابات الخاطئة عن كل بند )معامل الصعو          
 ومعلمة    ا  معلم 299، ن: 0118202= 2ع قيمة أن إذ

 ( ومنه:02                               والذي حسب استنادا  إلى الجدول ) 21,848مج ص خ=              
100ر= 

99
  ×21.848−200.427

200.427
  =1.811 

 ( وهي قيمة مرتفعة.18811بلتت قيمة معامل كودر ريتشاردسون )
 لفنجستون: ثبات معامل -2

 تم حساب معامل لفنجستون وفق المعادلة اآلتية: 

ع2 ×(ك ر−20)+(م−ن س)2= 2ك
+( م−ن س)2

×
ع 2

 

 : إذ
 االختبار بنود عدد: ن/ الكلية الدرجات متوسط: م/ 01معامل كودر ريتشاردسون الصيتة : 01-ك ر

 .الختبارا على الكلية الدرجات تباين×: 2ع/ س: درجة القطع لالختبار
 بلتت قيمة:و 
2ع

 1821س= /    011ن= /    48,57م= /   18811= 01 -ك ر/    0118202= ×

 وبتعويض هذه القيم في المعادلة السابقة نجد أن قيمة معامل لفنجستون قد بلتت:
200,427 (0,899)+(48,57−100×0,70) 2= 2ك

2( 0,70×100−48,57)+200,427
  =1812 

مما يدل على تمتع االختبار      جدا  مرتفعة ( وهي قيمة 9,97يالحظ أن قيمة معامل لفنجستون قد بلتت )
 ،قيسه االختباريثبات درجات المتعلمين في النطاق السلوكي الذي  ويشير إلى ،بدرجة مرتفعة من الثبات

وذلك طبيعي ألن  ،(18110قيمة معامل ألفا والتي بلتت ) علىتزيد  (1,12) ويالحظ أن قيمة معامل لفنجستون
ن يمثالن تعريف لى كل من حدي البسط والمقام اللذيعلى أساس إضافة مقدار ثابت إمعامل لفنجستون مبني 

 وهذا من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع ،معامل الثبات وهذا المقدار يمثل مربع الفرق بين درجة القطع والمتوسط
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 (.002، 0102الثبيتي، النسبة إلى معامل الثبات )قيمة 
 معامل كارفر: -1

ومعلمة من     ا  ( معلم62إعادة تطبيق االختبار على عينة مؤلفة من )ب قامت الباحثةلحساب معامل كارفر 
حيث كان عدد المعلمين  معلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي في مدارس محافظة دمشق الرسمية.

بينما كان عدد المعلمين المتقنين في  ،(60)وكان عدد المعلمين غير المتقنين  ،(2) المتقنين في التطبيق األول
 :يأتيوتم توزيعهم في الجدول اآلتي كما  ،(01)وعدد المعلمين غير المتقنين  ،(2)التطبيق الثاني 

 لحساب معامل كارفر                     استنادا  لمحك اإلتقان في مرتي تطبيق الختبار المعلمين توزع( 33جدول )
 (0) التطبيق

 متقن            غير متقن                                    
 متقن                       

 (0) التطبيق
 

 غير متقن                  
 

أ+جمعامل كارفر باستخدام الصيتة اآلتية:  وحسب
ن

 

  ن= أ+ ب+ ج+ د/ موعة الطالب غير المتقنين بالفعل: مجج/ أ: مجموعة الطالب المتقنين بالفعل إذ
29+4معامل كارفر= 

35
  =1812 

شير إلى أن نسبة المعلمين ت ( وهي قيمة مرتفعة، وبالتالي1812تت )كارفر قد بلنالحظ أن قيمة معامل 
 المتقنين ثابتة وال تتتير في مرتي التطبيق. 

 (:Swaminathan ,Hambleton,and Algina Method()6112وهامبلتون وألجينا ) معامل كابا لسوافيناثان -1
وألجينا والذي  وهامبلتون على معامل كابا لسوافيناثانتم حساب ثبات االختبار محكي المرجع باالعتماد 

 بالصورة الرياضية اآلتية:يعبر عنه 

 ك−مج ب ك ب كك = 
مج ب ك  

1−مج ب ك ب ك
  

 ك: معامل كابا    إذ
مج ب ك ك: ترمز إلى نسبة األفراد المتقنين في مرتي تطبيق االختبار + نسبة األفراد غير المتقنين في 

 االختبار.مرتي تطبيق 

ب
     2 

أ  
    2 

ج
    01 

د
     0 
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نسبة المتقنين في التطبيق األول وغير × مج ب ك ب ك: نسبة المتقنين في مرتي تطبيق االختبار 
 نسبة غير المتقنين في التطبيق× المتقنين في التطبيق الثاني + نسبة غير المتقنين في مرتي تطبيق االختبار 

 األول وغير المتقنين في التطبيق الثاني.
    ا  ( معلم62المؤلفة من ) هانفس ا باالعتماد على عينة المعلميناب قيمة معامل كابامت الباحثة بحسق إذ

(. 66) وباالسترشاد بالبيانات الموضحة في الجدول رقم .ومعلمة والذين تم إعادة تطبيق االختبار عليهم
 واستخراج النسب لألفراد المتقنين وغير المتقنين كما هو موضح في الجدول اآلتي:

 لحساب معامل كابا نمرتي ف األفراد في تطبيق الختبارتصنينسب  توضيح( 32جدول )
 (0) التطبيق

 متقن            غير متقن  
                       

 تقنم                        
 

 (6) التطبيق
 

 غير متقن                     
 

مج ب  حيث: 
ك ك

= 00826  +80882  =12801 

مج ب 
ك
ب  

ك
 =(00826 ×1  +80882 ×2820 =)226806 

 نجد: تعويض في المعادلة السابقةالبو 
94,29−473,13ك= 

437,13−1
  =378,84−

472,13−
  =0,802 

المعلمين المتقنين ثابتة وال تشير إلى أن نسبة ( وهي قيمة جيدة، و 18810إن قيمة معامل كابا قد بلتت )
كارفر ويرجع السبب  لفنجستون ومعامل ويالحظ أن قيمة معامل كابا أقل من قيمة معامل. ينتتتير في التطبيق

وبطريقة تعيين األفراد  ،وعدم تجانس عينة المختبرين ،قيمة هذا المعامل تتأثر باختالف درجة القطع إلى أن
لذلك اقترح  ،وعدد أفراد العينة ،ومستوى صعوبتها ،وتتأثر بعدد مفردات االختبار ،في المجموعة التصنيفية

جانب قيمة معامل كابا لكي يسترشد بها في ن معلومات تتعلق بهذه المتتيرات إلى أن تدو  Millmanميلمان 
 (.611، 0110تفسير هذه القيمة )عالم، 

 (: Subkoviak Coefficient of Agreement()6111لسبكوفياك ) تفاقمعامل ال  -1
 :تم حساب معامل االتفاق لسبكوفياكوباالعتماد على المعادلة اآلتية spss باستخدام برنامج 

ب
      2 

(2022) 

أ  
     2 

(66023) 
ج

     01 
(10011) 

د
       0 

(2016) 
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مج ب×ب= 
ن

 

 ن: عدد أفراد العينة/ ب: معامل االتفاق لسبكوفياك إذ   
 : معامل االتفاق التقديري لكل فرد من أفراد المجموعة.×ب       

 من العالقة الرياضية اآلتية: ×ويحسب ب

×) 01ك ر ×= ب

   ن  
م( )01ك ر  -1( + )

ن
) 

 (01: معامل االتساق الداخلي )معامل كودر ريتشاردسون 01ك ر 
: عدد فقرات االختبار )الثبيتي،      درجة الطالب في االختبار  ×:   (.62، 0102                                ن 
 ومعلمة.       معلم   011وكان عدد أفراد العينة:  108022=  × بلغ مج ب إذ

تشير إلى  ، والتي(1822لسبكوفياك قد بلتت ) بالتعويض بالمعادلة السابقة نجد أن قيمة معامل التوافق
ويمكن تفسير القيمة المنخفضة . إحداهما متقنة واألخرى غير متقنةفي مجموعتين  المعلميناتساق تصنيف 

االختبار ولكن  ،البنود في مستوى صعوبتهاع ض تساوي جميل في أن هذا المعامل يقوم على فر لهذا المعام
 -1812معامالت بين )هذه التراوح مدى  إذ ،يحتوي على بنود ذات تدرج واسع من معامالت الصعوبةالحالي 

 . ، األمر الذي يفسر تدني قيمة هذا المعامل(1886
والتعرف على مؤشرات ق السابقة يتبين أنه تم التحقق من ثبات االختبار محكي المرجع ائبعد عرض الطر 
تعلق وأخرى ت ،ختبارات معيارية المرجعاالثبات تعلق بي ماباالعتماد على ثماني طرائق منها الثبات الخاصة به 

وثبات  ،وثبات التجزئة النصفية ،الثبات باإلعادة)وهذه الطرائق هي:  االختبارات محكية المرجع.ثبات ب
ومعامل لفنجستون، ومعامل  ،01 -، ومعادلة كودر ريتشاردسوننباخاالتساق الداخلي باستخدام معادلة ألفا كرو 

. وقد أظهرت النتائج التي تم (وألجينا، ومعامل التوافق لسبكوفياك وهامبلتون كارفر، ومعامل كابا لسوافيناثان
بلتت قيمة معامل ثبات اإلعادة باستخدام  إذ ،عرضها تمتع االختبار محكي المرجع بدرجة مرتفعة من الثبات

أقل من قيمة هذا المعامل المحسوب في لكنها                           وهي قيمة مرتفعة نوعا  ما،( 18820معامل ارتباط بيرسون )
 (. 1816( والذي بلتت قيمته )0100)اسة علي در 

 إذ                                                                                            وكانت النتائج الخاصة بالتحقق من ثبات المقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية مرتفعة نوعا  ما 
 معامل التجزئة النصفية منقيمة هذا المعامل  اقتربتوقد  ،(18822بلتت قيمة معامل التجزئة النصفية )

  (.1881( والذي بلتت قيمته )0112في دراسة جاد اهلل ) المحسوب
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معامالت ألفا كرونباخ قيمة وهي أعلى من  ،(18110) مرتفعة ثبات ألفا كرونباخقيمة معامل  انتكفي حين 
وكذلك أعلى من معامالت الثبات لالختبارات الفرعية  ،(0102المحسوبة لالختبارات الفرعية في دراسة الثبيتي )

ودراسة  (0112دراسة ياسين )كذلك و . (1820 -1801( والتي تراوحت قيمتها بين )0110في دراسة الصبحي )
 .(1888ا قيمة معامل ألفا )ملتت فيهوالتي ب (0112الشريم وسوالمه )

ثبات المن معامل بكثير ، وهي أعلى (18811) 01 -معامل ثبات كودر ريتشاردسونوقد بلتت قيمة 
في كال  والذي بلتت قيمته (0112وجاد اهلل ) ،(0110عالم )كل من المحسوب بهذه الطريقة في دراسة 

 (.1822تت فيها قيمة هذا المعامل )( والذي بل0101وكذلك في دراسة ناجي ) .(1822) الدراستين
من  بكثير وهي أعلى (1812) في الدراسة الحاليةلالختبار محكي المرجع  معامل لفنجستونقيمة  وقد بلتت

 ،(18826 -18201حت بين )والتي تراو ( 0102في دراسة الثبيتي )ون لالختبارات الفرعية قيم معامالت لفنجست
( عند تطبيق 1810بلتت قيمته ) إذ( 0112وأعلى بقليل من معامل لفنجستون المحسوب من دراسة جاد اهلل )

كانت قيمة هذا المعامل منخفضة عند تطبيق نموذج واحد من  في حينصورتين متكافئتين من االختبار 
قيمة معامالت          تقريبا   تماثل قيمة معامل لفنجستون في الدراسة الحاليةكما أن (. 1822بلتت قيمته ) إذاالختبار 

تقترب وكذلك  (،1812 -1810تراوحت قيمتها بين ) ( والتي0110الثبات لالختبارات الفرعية في دراسة الصبحي )
 (،1812 -1816تراوحت قيمتها بين ) ( والتي0112معامالت الثبات لالختبارات الفرعية في دراسة العنزي ) من
مجموعة التي تلقت ( بالنسبة لل1812)والتي بلتت ( 0101تقترب من قيمة معامل لفنجستون في دراسة ناجي )و 

قيم معامل لفنجستون في دراسة                 وتقترب أيضا  من( بالنسبة للمجموعة التي لم تتلق التعليم. 1882)التعليم، و
أقل كانت قيمة معامل لفنجستون في هذه الدراسة  في حين(. 1816 -1882بين )والتي تراوحت ( 0102الزيلعي )

 .(1811) اي بلتت قيمته( والت0100وآخرون )بقليل من قيمته المحسوبة في دراسة قاسم 
أعلى بكثير من قيمة هذا المعامل المحسوب  وهي ،(1812) الدراسة الحاليةفي  معامل كارفروقد بلتت قيمة 
 .(1821)والذي بلتت  (0101في دراسة ناجي )

وتختلف هذه  ،(18810)في الدراسة الحالية وألجينا  وهامبلتون معامل كابا لسوافيناثانفي حين بلتت قيمة 
 ،(1822 -1821تراوحت قيمته بين ) والذياستخدمت معامل كابا لهاينا التي ( 0112دراسة العنزي )الدراسة عن 

بلتت قيمة معامل كابا في  في حين ،(1822) لهاينا ( حيث بلتت قيمة معامل كابا0112دراسة جاد اهلل ) وكذلك
 .(1822( )0112دراسة الشريم وسوالمه )

 (.1822)والذي بلتت قيمته معامل التوافق لسبكوفياك كما حسب ثبات االختبار محكي المرجع باستخدام 
تراوحت قيمة هذه المعامالت  إذ( 0110الثبات المحسوبة في دراسة الصبحي )من معامالت بكثير أدنى  وهو
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وكذلك أدنى بكثير من قيم معامل سبكوفياك في دراسة الزيلعي . (1812 -1816لالختبارات الفرعية بين )
والذي ( 0110في دراسة عالم ) المحسوب قيمة المعاملمن  أدنىو (. 1810 -1882( والتي تراوحت بين )0102)

معامل المحسوب في قيمة الالدراسة الحالية من سبكوفياك في اقتربت قيمة معامل بينما  ،(1828)بلتت قيمته 
  ،(1821 -1862( والذي تراوحت قيمته بين )0112دراسة العنزي )

استخدمت معامل هاريس للتحقق من  التي( 0102الثبيتي ) كل من الدراسة الحالية عن دراسة تاختلف وقد
( والذي 0112وكذلك دراسة العنزي ). (18861 -18220والذي تراوحت قيمته لالختبارات الفرعية ) الثبات

( التي استخدمت معامل 0112واختلفت عن دراسة جاد اهلل ). (0 -1811تراوحت قيمة معامل هاريس فيها بين )
ات التكافؤ بلتت قيمة معامل ثب إذوالصور المتكافئة  ،(1826هويت في حساب الثبات والذي بلتت قيمته )

 (. 1820طريقة برينان وكين في حساب الثبات والذي بلتت قيمه )       أيضا   كما استخدمت (،1822)
 ومناقشتها: ادس     الس  بالسؤال  المرتبطةتائج      الن  عرض  -       سادسا  

 :يأتيوالذي ينص على ما  السادسلإلجابة عن السؤال 
كما تبين من نتائج  الدراسةما نسبة المعلمين المتقنين لقواعد بناء الختبارات التحصيلية من أفراد عينة 

 تطبيق الختبار محكي المرجع عليهم؟
معلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي ومعلمة من          ( معلم  011)تم تطبيق االختبار محكي المرجع على 

 سبعينوتم تحديد محك اإلتقان أو درجة القطع بالدرجة  بناء االختبارات التحصيلية،قواعد لقياس درجة إتقانهم ل
( يوضح 62)والجدول  ء االختبارات التحصيلية،والتي تقسم المعلمين إلى متمكنين وغير متمكنين من قواعد بنا

 درجات المعلمين على االختبار محكي المرجع.
 محكي المرجع ( درجات المعلمين على الختبار32الجدول )

 الدرجة الرقم الدرجة الرقم الدرجة الرقم الدرجة الرقم الدرجة الرقم
2 02 72 73 32 00 212 75 262 71 
1 53 71 73 31 51 211 51 261 57 
7 77 77 00 37 53 217 77 267 00 
7 57 77 75 37 61 217 75 267 77 
5 00 75 00 35 75 215 73 265 73 
6 51 76 77 36 75 216 51 266 73 
3 07 73 73 33 55 213 00 263 73 
3 76 73 76 33 73 213 76 263 13 
3 71 73 73 33 00 213 00 263 00 
21 72 51 75 31 51 271 55 231 77 
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22 73 52 00 32 77 272 61 232 77 
21 51 51 51 31 73 271 00 231 76 
27 73 57 71 37 76 277 62 237 72 
27 77 57 00 37 73 277 77 237 76 
25 72 55 51 35 73 275 71 235 73 
26 77 56 76 36 73 276 73 236 00 
23 02 53 76 33 73 273 57 233 53 
23 13 53 76 33 73 273 71 233 71 
23 73 53 76 33 71 273 02 233 75 
11 71 61 73 211 02 271 75 231 00 
12 77 62 77 212 72 272 73 232 53 
11 76 61 73 211 00 271 72 231 02 
17 71 67 73 217 75 277 71 237 61 
17 77 67 73 217 57 277 00 237 76 
15 73 65 77 215 53 275 71 235 15 
16 07 66 77 216 73 276 73 236 00 
13 76 63 71 213 00 273 00 233 71 
13 76 63 71 213 73 273 77 233 77 
13 56 63 75 213 71 273 73 233 73 
71 00 31 73 221 76 251 51 231 72 
72 53 32 00 222 71 252 71 232 00 
71 00 31 75 221 52 251 52 231 73 
77 53 37 00 227 75 257 71 237 77 
77 51 37 75 227 71 257 51 237 51 
75 12 35 77 225 77 255 00 235 76 
76 75 36 72 226 00 256 76 236 73 
73 57 33 71 223 77 253 71 233 77 
73 73 33 77 223 73 253 00 233 77 
73 51 33 00 223 71 253 75 233 00 
71 73 31 75 211 73 261 76 111 57 

         ( معلما  62( وما فوق كان )21يتبين من الجدول السابق أن عدد المعلمين الذين بلتوا محك اإلتقان )
 وباستخدام قانون النسبة المئوية حيث: ،من أفراد عينة الدراسةومعلمة        معلم   ومعلمة من أصل مئتي
𝐾النسبة المئوية = 

𝑁
    ×100 

38النسبة المئوية = 

200
  ×100  =18% 



                             عرض نتائج الد راسة ومناقشتها         الفصل الخامس                                                           

411 

. الدراسة( من أفراد عينة %08)بلتت نسبة المعلمين المتقنين لقواعد بناء االختبارات التحصيلية  أنأي 
بناء االختبارات  لقواعدالحلقة األولى من التعليم األساسي  تدني مستوى معلمي منخفضة تشير إلىوهي نسبة 
              معلما  ومعلمة  (022)كان عدد المعلمين غير المتقنين لقواعد بناء االختبارات التحصيلية  في حين ،التحصيلية

وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج  عينة.ال( من أفراد %80أي أن نسبتهم تساوي ) ،أفراد عينة الدراسةمن 
( والتي بينت أن درجة امتالك معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية للكفايات المعرفية 0110دراسة الزهراني )

من النسبة بكثير ( إال أنها أعلى %20,0بلتت النسبة المئوية لهذه الدرجة ) إذإلعداد االختبارات كانت متدنية 
 (.%08اإلتقان في هذه الدراسة والتي بلتت )المئوية لدرجة 

 ومناقشتها:ابع      الس  بالسؤال  المرتبطةتائج      الن  عرض  -       سابعا  
 : يأتيوالذي ينص على ما  ابع         ؤال الس                 لإلجابة عن الس  

 ومهاراتها؟ التحصيلية الختبارات بناء قواعد في المعلمون منها يعاني التي والضعف القوة نقاط ما
             وفقا  للملحق  محاور بناء االختبارات التحصيلية،من بتحديد بنود االختبار في كل محور      أوال  قامت الباحثة 

 في كل محور من المحاور.والجدول اآلتي يوضح أرقام بنود االختبار  (.02)
 ( أرقام البنود الختبارية في كل محور من محاور بناء الختبارات التحصيلية31جدول )

 أرقام البنود المحورعدد بنود  المحور

 73 األول: التخطيط لبناء الختبارات التحصيلية

7-6-3-22-21-27-23-12-15-13-13-71-77-
77-75-76-73-71-72-77-77-75-73-73-52-
51-55-56-53-61-67-65-66-31-32-37-35-
36-33-33-31-37-37-33-33-31-37-35-33. 

-17-17-11-11-23-25-27-21-3-5-7-1-2 17 الثاني: بناء مفردات الختبارات التحصيلية
16-13-72-71-73-76-73-57-63-33-35. 

الثالث: إخراج الختبار وتحضيره لالستعمال 
 الصفي

5 3-26-53-36-33. 

 .211-63-57-73 7 الرابع: تصحيح مفردات الختبارات التحصيلية

-32-31-37-31-63-67-62-61-53-51-71-23 23 الخامس: تحليل مفردات الختبارات التحصيلية
31-32-37-36-33-33. 

 بارات التحصيلية،ثم قامت الباحثة بحساب النسبة المئوية للمتقنين في كل محور من محاور بناء االخت
حسبت درجة القطع لكل  إذ بنود االختبار. لكل( %21                                                   وذلك اعتمادا  على درجة قطع االختبار والتي حددت بــ )

 بدرجة القطع الكلية لالختبار (01كما هو موضح في الجدول ) محور من خالل ضرب عدد بنود المحور
 المئوية. ونسبتهموالجدول اآلتي يبين درجة القطع لكل محور وعدد المعلمين المتقنين في كل محور  (.21%)
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 والنسبة المئوية لهم في كل محور المتقنيندرجة القطع وعدد المعلمين تحديد ( 31الجدول )

عدد بنود  المحور
درجة  حساب درجة القطع المحور

 القطع
عدد المعلمين المتقنين 

 في كل محور
نسبتهم 
 المئوية

غير عدد المعلمين 
 المتقنين في كل محور

نسبتهم 
 المئوية

 %31 231 %21 11 77 %77,7= %31×73 73 األول
 %35 251 %15 51 23 %26,3= %31×17 17 الثاني
 %57,5 213 %76,5 37 7 %7,5= %31×5 5 الثالث
 %36,5 257 %17,5 73 7 %1,3= %31×7 7 الرابع

 %36 231 %27 13 27 %21,6= %31×23 23 الخامس
  31% 31     

 الثالثيتبين من الجدول السابق أن النسبة المئوية للمعلمين المتقنين لالختبار كانت أعلى في المحور 
ثم تالها النسبة المئوية على  (،%2282بلتت قيمة هذه النسبة ) إذ (محور إخراج االختبار وتحضيره لالستخدام)

ثم النسبة المئوية  (،%02بلتت قيمة هذه النسبة ) إذ (يمحور بناء مفردات االختبار التحصيل)المحور الثاني 
ثم النسبة  (،%0682بلتت قيمة هذه النسبة ) إذ (التحصيليمحور تصحيح مفردات االختبار )في المحور الرابع 

(. %02بلتت قيمة هذه النسبة ) إذ (محور تحليل مفردات االختبار التحصيلي)المئوية في المحور الخامس 
محور التخطيط لبناء االختبار ) ين المتقنين أقل في المحور األول                                  وأخيرا  كانت النسبة المئوية للمعلم

 (. %01بلتت قيمة هذه النسبة ) إذ (التحصيلي
 ولإلجابة عن األسئلة الفرعية المتعلقة بالسؤال السابع:

 التحصيلي لالختبار التخطيط محور على المعلمين درجات متوسط بين          إحصائيا   دالة فروق توجد هل -أ
  ؟(%21) بــ المحددة القطع ودرجة

، لمقارنة متوسط درجات ستيودنت( للعينة الواحدة -لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة قانون )ت
( من درجات %21بدرجة القطع المحددة والتي تساوي ) التحصيلي لالختبار التخطيط محور على المعلمين

 الختباربناء الالتخطيط ( درجة من درجات محور 62ما يعادل ) أو ،( درجة1821                           االختبار كامال  أي ما يعادل )
 (.68في الجدول ) هي موضحة النتائج كماالتحصيلي، وكانت 

لختبار بناء ا( نتائج اختبار )ت( لمقارنة الفرق بين متوسط درجات تمكن المعلمين من مهارة التخطيط ل31الجدول )
 التحصيلي ودرجة القطع.

الدرجة  حجم العينة
المتوسط  درجة القطع العظمى

 الحسابي
النحراف 
درجة  قيمة ت المعياري

 الحرية
مستوى 

 القرار الدللة

 دال 9,999 199 43,84 7,95 22,55 9,79 49 299

 محور على المعلمينتمكن                                                             يتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيا  بين متوسط درجات 
  إذ                          ( من درجات االختبار كامال .1821درجة القطع المحددة والتي تساوي )بين و  التحصيلي لالختبار التخطيط
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 (.18111ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )( وهي 26,82قيمة ت )بلتت 
 التحصيلي. لالختبار المتمكنين من مهارة التخطيطالمعلمين تؤكد انخفاض نسبة وهذه النتيجة 

 االختبار مفردات بناء محور على المعلمين درجات متوسط بين          إحصائيا   دالة فروق توجد هل -ب
  ؟(%21) بــ المحددة القطع ودرجة التحصيلي

ستيودنت( للعينة الواحدة، لمقارنة متوسط درجات  -لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة قانون )ت
( من درجات %21بدرجة القطع المحددة والتي تساوي ) التحصيلي االختبار مفردات بناء محور على المعلمين
 الختبارا بناء مفردات ( درجة من درجات محور02أو ما يعادل ) ( درجة،1821                   كامال  أي ما يعادل ) االختبار

 (.61وكانت النتائج كما في الجدول ) التحصيلي،
لختبار بناء مفردات ا( نتائج اختبار )ت( لمقارنة الفرق بين متوسط درجات تمكن المعلمين من مهارة 31الجدول )

 التحصيلي ودرجة القطع.

الدرجة  حجم العينة
 العظمى

 درجة
 القطع

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
درجة  قيمة ت المعياري

 الحرية
مستوى 

 القرار الدللة

 دال 9,999 199 58,61 3,36 14,61 9,79 24 299

بناء  محور على                                                                          يتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيا  بين متوسط درجات تمكن المعلمين
 إذ                          ( من درجات االختبار كامال . 1821المحددة والتي تساوي )التحصيلي وبين درجة القطع  الختبارمفردات ا

 (.18111( وهذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )28,20بلتت قيمة ت )
 .التحصيلي ختباربناء مفردات االالمتمكنين من مهارة المعلمين وهذه النتيجة تؤكد انخفاض نسبة 

 وتحضيره االختبار إخراج محور على المعلمين درجات متوسط بين          إحصائيا   دالة فروق توجد هل -ج
  ؟(%21) بــ المحددة القطع ودرجة الصفي لالستعمال

ستيودنت( للعينة الواحدة، لمقارنة متوسط درجات  -لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة قانون )ت
( %21القطع المحددة والتي تساوي ) الصفي بدرجة لالستعمال وتحضيره االختبار إخراج محور على المعلمين

 إخراجمن درجات محور  ات( درج6أو ما يعادل ) ،( درجة1821                                    من درجات االختبار كامال  أي ما يعادل )
 (.21، وكانت النتائج كما في الجدول )الصفي لالستعمال وتحضيره االختبار

 وتحضيره الختبار إخراج( نتائج اختبار )ت( لمقارنة الفرق بين متوسط درجات تمكن المعلمين من مهارة 22الجدول )
 ودرجة القطع. الصفي لالستعمال

الدرجة  حجم العينة
 العظمى

المتوسط  درجة القطع
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 القرار

 دال 9,999 199 19,53 1,25 2,42 9,79 5 299
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 إخراج محور على                                                                          يتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيا  بين متوسط درجات تمكن المعلمين
( من درجات االختبار 1821وبين درجة القطع المحددة والتي تساوي ) الصفي لالستعمال وتحضيره االختبار
 (.18111إحصائية عند مستوى الداللة ) ( وهذه القيمة ذات داللة01,26بلتت قيمة ت ) إذ       كامال . 

 .الصفي لالستعمال وتحضيره االختبار إخراجالمتمكنين من مهارة المعلمين وهذه النتيجة تؤكد انخفاض نسبة   
 االختبارات مفردات تصحيح محور على المعلمين درجات متوسط بين          إحصائيا   دالة فروق توجد هل -د

  ؟(%21) بــ المحددة القطع ودرجة التحصيلية
ستيودنت( للعينة الواحدة، لمقارنة متوسط درجات  -لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة قانون )ت

( من %21التحصيلية بدرجة القطع المحددة والتي تساوي ) االختبارات مفردات تصحيح محور على المعلمين
 تصحيحمن درجات محور  ( درجات6أو ما يعادل ) ( درجة،1821                   كامال  أي ما يعادل ) درجات االختبار

 (.20، وكانت النتائج كما في الجدول )التحصيلية االختبارات مفردات
 الختبارات مفردات ( نتائج اختبار )ت( لمقارنة الفرق بين متوسط درجات تمكن المعلمين من مهارة تصحيح26الجدول )

 التحصيلية ودرجة القطع.

الدرجة  حجم العينة
 العظمى

درجة 
 القطع

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
درجة  قيمة ت المعياري

 الحرية
مستوى 

 القرار الدللة

 دال 9,999 199 19,95 1,21 1,56 9,79 4 299

 تصحيح محور على                                                                          يتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيا  بين متوسط درجات تمكن المعلمين
 إذ                          ( من درجات االختبار كامال . 1821وبين درجة القطع المحددة والتي تساوي ) التحصيلية االختبارات مفردات

 (.18111( وهذه القيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )01,12بلتت قيمة ت )
 .التحصيلية االختبارات مفردات تصحيحالمتمكنين من مهارة المعلمين وهذه النتيجة تؤكد انخفاض نسبة 

 االختبارات مفردات تحليل محور على المعلمين درجات متوسط بين          إحصائيا   دالة فروق توجد هل -هـــ
 ؟(%21) بــ المحددة القطع ودرجة التحصيلية

ستيودنت( للعينة الواحدة، لمقارنة متوسط درجات  -لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت الباحثة قانون )ت
( من %21بدرجة القطع المحددة والتي تساوي ) التحصيلية االختبارات مفردات حليلت محور على المعلمين

 مفردات ( درجة من درجات محور تحليل06أو ما يعادل ) ( درجة،1821يعادل )                          درجات االختبار كامال  أي ما
 (.20التحصيلية، وكانت النتائج كما في الجدول ) االختبارات
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 الختبارات مفردات تحليل( نتائج اختبار )ت( لمقارنة الفرق بين متوسط درجات تمكن المعلمين من مهارة 20الجدول )
 التحصيلية ودرجة القطع.

الدرجة  حجم العينة
 العظمى

درجة 
 القطع

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
درجة  قيمة ت المعياري

 الحرية
مستوى 

 القرار الدللة

 دال 9,999 199 25,72 3,7 7,43 9,79 18 299

 تحليل محور على                                                                          يتضح من الجدول السابق وجود فرق دال إحصائيا  بين متوسط درجات تمكن المعلمين
 إذ                          ( من درجات االختبار كامال . 1821التحصيلية وبين درجة القطع المحددة والتي تساوي ) االختبارات مفردات

 (.1,111عند مستوى الداللة )( وهذه القيمة ذات داللة إحصائية 02,20بلتت قيمة ت )
 .التحصيلية االختبارات مفردات تحليلالمتمكنين من مهارة المعلمين وهذه النتيجة تؤكد انخفاض نسبة 

بناء االختبارات التحصيلية  جميع محاور فيالمعلمين  في تمكنواضح                                   بين من النتائج السابقة وجود تدن  يت
خراج  ،وبناء مفردات االختبارات التحصيلية الختبار التحصيلي،بناء االتخطيط ليتعلق بكل من ) افيم         وا 

وتحليل مفردات االختبارات  ،وتصحيح مفردات االختبارات التحصيلية ،االختبار وتحضيره لالستخدام
 .(التحصيلية
( والتي بينت 0112الثبيتي )كل من هذه الدراسة مع دراسة التي توصلت إليها الباحثة في نتائج الوتتفق 

دراسة كذلك وجود انخفاض في توافر وممارسات المعلمين في إعداد االختبار وتصحيحه وتحليل نتائجه. و 
ملحوظ في معرفة وممارسة معلمات الرياضيات في المرحلة المتوسطة                         ( والتي بينت وجود تدن  0112سنان )

( والتي بينت تدني درجة 0112ي )وكذلك دراسة الحارث بمدينة مكة المكرمة لقواعد بناء االختبارات التحصيلية.
( التي بينت وجود 0102ودراسة الثبيتي ) سة معلمات العلوم لكفايات بناء االختبارات التحصيلية.ر معرفة ومما

                                                                                               تدن  واضح في مستوى إتقان المعلمين لمهارات بناء االختبارات التحصيلية لمقرر الحاسب اآللي وعلى جميع 
ضعف واضح في إلى وجود ( 0100أشارت دراسة أبو جراد )كما المحك. فروع االختبار التشخيصي مرجعي 

 ممارسة المعلمين والتزامهم بتحليل نتائج االختبارات التحصيلية.  
وترى الباحثة أن هذا التدني في تمكن المعلمين من قواعد بناء االختبارات التحصيلية له أسباب عديدة 

عدد المقررات التي تدرس للطالب المعلمين في مرحلة اإلجازة والتي  وقلة ،منها: عدم اإلعداد األكاديمي الجيد
  .أثناء قيامهم بمهنة التعليمفي وعدم متابعة المعلمين  ،تتعلق ببناء االختبارات التحصيلية

 : 

 توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 ناءبناء االختبار محكي المرجع بما يتوافق مع الخطوات المتبعة في الدراسات السابقة المعروضة حول ب -1
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 هذه االختبارات.
 إتقانهم درجة لقياس المعد المرجع محكي االختبار على المعلمين لدرجات الوصفية تم عرض االحصاءات -2

                                                                     التحصيلية، وقد كان التواء الدرجات طبيعيا  وكذلك التفلطح كان طبيعيا . االختبارات بناء لقواعد
حين تراوحت معامالت صعوبة بنود  على ،(1812 -1802بنود االختبار بين ) تراوحت معامالت سهولة -3

وبلغ معامل صعوبة االختبار ككل  ،(28822(، وبلغ معامل سهولة االختبار ككل )1886 -1812االختبار بين )
البنود لبرينان تراوحت قيمة معامالت حساسية  إذ ،ذات معامالت تمييز جيدة    ا  (. وقد ضم االختبار بنود20826)

                                                                                  كما كانت معظم البنود ذات تمييز جيد اعتمادا  على معامل التوافق المرجعي والحد األدنى  ،(1820 -1810بين )
( وكانت معظمها 1821 -1810                                                                    لمعامل التوافق المرجعي، وقد تراوحت أيضا  قيمة معامالت تمييز فاي بين )

 ذات تمييز جيد.
والصدق  ،والصدق الوظيفي )صدق التمييز( ،وهي )الصدق الوصفيطرائق  حسب الصدق وفق ثالث -4

 فر مؤشرات جيدة لصدق االختبار.اوالتي دلت جميعها على تو البنيوي( 
الثبات باإلعادة، وثبات التجزئة النصفية، وثبات االتساق الداخلي وهي ) حسب الثبات وفق عدة طرائق -5

معامل لفنجستون، ومعامل كارفر، ومعامل ، و 01 -باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، ومعادلة كودر ريتشاردسون
والتي دلت جميعها على تمتع االختبار بدرجات  وألجينا، ومعامل التوافق لسبكوفياك( وهامبلتون كابا لسوافيناثان

 مرتفعة من الثبات.
ة ( من أفراد عين%08بلتت نسبتهم ) إذتدني نسبة المعلمين المتقنين لقواعد بناء االختبارات التحصيلية  -6

 الدراسة.
التخطيط لالختبار التحصيلي، ) يعاني المعلمون من ضعف في جميع محاور بناء االختبارات التحصيلية -7

خراج االختبار وتحضيره لالستخدام، وتصحيح مفردات االختبارات                                                                                              وبناء مفردات االختبارات التحصيلية، وا 
 التحصيلية، وتحليل مفردات االختبارات التحصيلية(.

إلى النتائج السابقة التي توصلت إليها الباحثة حول درجة إتقان معلمي الحلقة األولى من التعليم          استنادا  
                                                                                              األساسي لقواعد بناء االختبارات التحصيلية، والتي كانت متدنية عموما ، وانطالقا  من أهمية االختبارات 

من تقدمهم نحو تحقيق األهداف  التحصيلية بوصفها أداة المعلم الرئيسة لقياس تحصيل المتعلمين، والتحقق
                                                                                                      المتوخاة، عرضت الباحثة تصورا  مقترحا  لتطوير كفاية المعلمين في بناء اختبارات تحصيلية مستندة إلى نتائج 

 (.01)، الملحقالدراسة الحالية، ونتائج الدراسات السابقة
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 ربية(:        ات الت               راسة في كلي             أثناء الد  في عليم )                           خالل فترة اإلعداد لمهنة الت  من  -     أول  
ا مه                                 االختبارات للمقررات التي سوف يعل   ورش العمل على إعدادأن يكون هناك تدريب فعلي من خالل  -1

                                     وأن يتم مناقشة تلك االختبارات عمليا . ،الطالب المعلم في المستقبل
التركيز في دروس التربية العملية على تنمية مهارات الطالب المعلمين في مجال إعداد االختبارات  -2

 التحصيلية.
 ضمن برنامج إعداد المعلم. ،االختبارات التحصيليةإدخال مقرر دراسي خاص ببناء  -3
 تكليف الطالب المعلم بإجراء بحوث علمية في مجال بناء االختبارات التحصيلية. -4
والتركيز على الموضوعات اإلحصائية التي تساعدهم  ،إكساب الطالب المعلمين المفاهيم اإلحصائية -5

 على تحليل نتائج االختبارات التحصيلية.
 عليم:                          أثناء الخدمة في مهنة الت   في -   ا  ثاني
                                                             حول بناء االختبارات التحصيلية، واالهتمام بهذه الدورات سواء  من  عنعقد دورات تدريبية مستمرة وورش  -1

 الكيف. من أجل زيادة وعي المعلمين ومعرفتهم بقواعد بناء االختبارات التحصيلية ومهاراتها. محيث الكم أ
 .به المدارس جميع تزويديجب  والذي التحصيلية االختبارات ببناء الخاص اإلرشادي الدليل تفعيل -2
 ذجنماتتضمن بعض  القياس والتقويم في وزارة التربية قسم       يعد ها تزويد المعلمين بنشرات دورية  -3

لقوة والضعف في تلك مع توضيح جوانب ا، ة المتميزة منهاالختبارات التي يعدها المعلمون وخاص
 .النموذجات

االختبارات التحصيلية من خالل الكتب المتخصصة في  عنتشجيع المعلمين على تنمية معارفهم الذاتية  -4
 .بها هذا المجال، ومصادر المعلومات االلكترونية الموثوق

 االختبارات أهمية عن األبحاث من مجموعة إجراء األساسي التعليم من األولى الحلقة معلمي تكليف -5
 .بنائها وكيفية التحصيلية

                                                                                    االهتمام بحفظ االختبارات الجيدة في المدرسة، بهدف االستفادة منها من قبل المعلمين الحقا . -6
إنشاء وحدة للتحليل اإلحصائي على مستوى المدرسة تكون مهمتها تحليل نتائج االختبارات في المدرسة،  -7

 .وتمييزها ومستوى صعوبة بنود االختبار المتعلمينمات وتزويد المعلمين بالتغذية الراجعة عن توزيع عال
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إشراك معلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي في بناء اختبارات ووضع أسئلة ذات الصلة بمناهج  -8
 الحلقة األولى من التعليم األساسي.

لقواعد بناء االختبارات ين ماالختبار الذي تم بناؤه في هذه الدراسة لمعرفة درجة إتقان المعل استخدام -9
 التحصيلية والمتخرجين من عدة كليات.

 إجراء المزيد من الدراسات والبحوث ذات الصلة بالدراسة الحالية ومن أهمها اآلتي: -11
بناء اختبارات تشخيصية محكية المرجع لقياس مهارات المعلمين في بناء االختبارات التحصيلية في  -أ

 مواد دراسية مختلفة. 
 تدني مستوى المعلمين في بناء االختبارات التحصيلية. لمعرفة أسبابإجراء دراسات  -ب
( على مهارات سنوات الخبرة ...، الدورات التدريبية، المؤهل العلمي ،معرفة أثر عدة متغيرات )الجنس -ج

 المعلمين في بناء االختبارات التحصيلية.
 المعلمين في بناء االختبارات التحصيلية.اقتراح برامج تدريبية لتنمية مهارات  -د
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  :        الد راسةعنوان 
 ميدانية دراسة"التحصيلية  االختبارات بناء لقواعد المعلمين إتقان درجة لقياس المرجع محكي اختبار ناءب
 "األساسي التعليم من األولى الحلقة معلمي من عينة على

 :        الد راسة أهداف

 .التحصيلية االختبارات بناء لقواعد المعلمين إتقان درجة لقياس المرجع محكي اختبار بناء -

 إتقانهم درجة لقياس المعد المرجع محكي االختبار على المعلمين لدرجات الوصفية االحصاءات تحديد -
 .التحصيلية االختبارات بناء لقواعد

 وصعوبته االختبار سهولة معامل، االختبار لبنود والصعوبة السهولة معامل) اإلحصائية الخصائص تحديد -
( فاي معامل، المرجعي التوافق لمعامل األدنى والحد المرجعي التوافق معامل، للبنود الحساسية معامل، ككل
 التحصيلية. االختبارات بناء لقواعد المعلمين إتقان درجة لقياس المعد المرجع محكي االختبار لبنود

 االختبارات بناء لقواعد المعلمين إتقان درجة لقياس المعد المرجع محكي االختبار صدق مؤشرات دراسة -
 .طرائق بعدة المستخرجة التحصيلية

 االختبارات بناء لقواعد المعلمين إتقان درجة لقياس المعد المرجع محكي االختبار ثبات مؤشرات دراسة -
 .طرائق بعدة المستخرجة التحصيلية

 .        الد راسة عينة أفراد من التحصيلية االختبارات بناء لقواعد المتقنين المعلمين نسبة تحديد -

 . ومهاراتها التحصيلية االختبارات بناء قواعد في المعلمون منها يعاني التي والضعف القوة نقاط تحديد -

 :        الد راسةمنهج 
 ماد على المنهج الوصفي التحليلي.االعت         الد راسةتقتضي طبيعة 

 عبارة عن  :        الد راسةأداة 
اختبار محكي المرجع لقياس درجة إتقان المعلمين لقواعد بناء االختبارات التحصيلية. والذي يتألف من مئة  -

 بند، بنوده من نوع االختيار من متعدد بأربعة بدائل.
 :        الد راسةمجتمع 

من جميع معلمي ومعلمات الحلقة األولى من التعليم األساسي في مدراس محافظة          الد راسةيتألف مجتمع 
( مدرسة 271موزعين على) ،               ( معلما  ومعلمة3737)والبالغ عددهم  ،2015/ 2014دمشق الرسمية للعام الدراسي 
 .وفق إحصائيات مديرية التخطيط واإلحصاء ،للتعليم األساسي )حلقة أولى(
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 :        الد راسةعينة 
ومعلمة من معلمي الحلقة األولى من التعليم األساسي في مدارس             مئتي معلم  من          الد راسةتكونت عينة 

واختيرت العينة من المعلمين خريجي كلية التربية أو  ،2015/ 2014محافظة دمشق الرسمية للعام الدراسي 
دام هم باستختم اختيار و ، تأهيل تربويتعميق بدراسة سنتين  تهمبتعديل شهاد معهد إعداد مدرسين والذين قاموا

 .العينة العشوائية البسيطة
 :        الد راسةنتائج 

 إلى النتائج اآلتية:         الد راسةتوصلت 
بناء االختبار محكي المرجع بما يتوافق مع الخطوات المتبعة في الدراسات السابقة المعروضة حول بناء  -1

 .هذه االختبارات
 إتقانهم درجة لقياس المعد المرجع محكي االختبار على المعلمين لدرجات الوصفية تم عرض االحصاءات -2

                                                          وقد كان التواء الدرجات طبيعيا  وكذلك التفلطح كان طبيعيا . التحصيلية، االختبارات بناء لقواعد
حين تراوحت معامالت صعوبة بنود  على، (1196 -1117تراوحت معامالت سهولة بنود االختبار بين ) -3

وبلغ معامل صعوبة االختبار ككل ، (48157سهولة االختبار ككل )وبلغ معامل ، (1183 -1114االختبار بين )
تراوحت قيمة معامالت حساسية البنود لبرينان  إذ، ذات معامالت تمييز جيدة    ا  بنودوقد ضم االختبار (. 51143)

                                                                            كما كانت معظم البنود ذات تمييز جيد اعتمادا  على معامل التوافق المرجعي والحد ، (1171 -1111بين )
( وكانت 1159 -1111                                            وقد تراوحت أيضا  قيمة معامالت تمييز فاي بين )، األدنى لمعامل التوافق المرجعي

 معظمها ذات تمييز جيد.
 والصدق ،(التمييز صدق) الوظيفي والصدق الوصفي، الصدق) وهي طرائق ثالث وفق الصدق حسب -4

 .االختبار لصدق جيدة مؤشرات فراتو  على جميعها دلت والتي( البنيوي
 الداخلي االتساق وثبات النصفية، التجزئة وثبات باإلعادة، الثبات) وهي طرائق عدة وفق الثبات حسب -5

 ومعامل، كارفر ومعامل، لفنجستون ومعامل ،21 -ريتشاردسون كودر ومعادلة كرونباخ، ألفا معادلة باستخدام
 بدرجات االختبار تمتع على جميعها دلت والتي( لسبكوفياك التوافق ومعامل، وألجينا وهامبلتون لسوافيناثان كابا

 .الثبات من مرتفعة
( من أفراد عينة %18بلغت نسبتهم ) إذتدني نسبة المعلمين المتقنين لقواعد بناء االختبارات التحصيلية  -6

 .        الد راسة
 يعاني المعلمون من ضعف في جميع محاور بناء االختبارات التحصيلية. -7
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 ة:                المراجع العربي  قائمة  -     أول  
(. مدى التزام المعلمين بتحليل نتائج االختبارات التحصيلية وعالقته 1122أبو جراد, حمدي يونس ) -

غزة, جامعة األزهر, , 211 – 98(, 1)21, اإلنسانيةة العلوم مجلة جامعة األزهر, سلسلباتجاهاتهم نحوها. 
 فلسطين.

(. األردن, القاهرة: مكتبة 1. ط)التقويم النفسي(. 1111أبو حطب, فؤاد وعثمان, سيد أحمد وصادق, آمال ) -
 األنجلو المصرية.

دار اليازوري . األردن, عمان: المدخل إلى علم النفس التربوي(. 1112أبو حويج, مروان وأبو مغلي, سمير) -
 العلمية للنشر والتوزيع.

 (.2. ط)علم النفس التربوي للطالب الجامعي والمعلم الممارس(.1112أبو رياش, حسين وعبد الحق, زهرية ) -
 األردن, عمان: دار المسيرة.

مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي في العلوم النفسية (. 1121أبو زينة, فريد وعبابنة, عبد اهلل ) -
 . مصر, القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.والتربوية واالجتماعية

 . األردن, عمان: دار الفرقان.  قياس وتقويم تعلم الطلبة(. 1111أبو سل, محمد ) -

 التعليم من مدخل وظيفي(.1118أبو سمك, أحمد والسكاف, سوسن عبد الصمد والراميني, فواز فتح اهلل ) -
 (. اإلمارات العربية المتحدة, العين, دار الكتاب الجامعي.2. ط)الممارسات والرؤىأفاق حديثة لتطوير 

 (. األردن, عمان: دار المسيرة.2). ط             تقويم التعل م(. 1112أبو عالم, رجاء محمود ) -
(. مصر, القاهرة: دار 2. ط)مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(. 1111أبو عالم, رجاء محمود ) -

 ر للجامعات.النش

 . األردن, عمان: دار البداية للنشر والتوزيع.القياس والتقويم التربوي(. 1118أبو غريبة, إيمان ) -
المملكة العربية , محاضرات في النظرية التقليدية للقياس لطالب الماجستير(. 1112إسماعيل, محمد ) -

 , جامعة أم القرى.المكرمة , مكةالسعودية
(, األردن, 2. ط)التربية بين األصالة والمعاصرة: مفاهيمها, أهدافها, فلسفتها(.1118علي )البدري, فوزية  -

 عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.
 تفسير نتائج اختبارات التحصيل الدراسي في ضوء االختبارات معيارية البريشين, خالد بن عبد اهلل )د ت(.  -

 دية, جامعة الملك سعود, كلية التربية.. السعو المرجع واالختبارات محكية المرجع
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جامعة دمشق, كلية  المناهج التربوية لطلبة دبلوم التأهيل التربوي,(.1112بشارة, جبرائيل, الياس, أسما ) -
 التربية.

ثر عدد البدائل وطريقة التصحيح في الخصائص السيكومترية لالختبارات أ(. 1122بشير, هادي ) -
 .سوريةدمشق, رسالة ماجستير, قسم القياس والتقويم, كلية التربية, جامعة دمشق,  التحصيلية.

بناء اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات اإلحصائية لدى طلبة (. 1122                         البن اء, مأمون علي ناجي ) -
كلية سم علم النفس, ق. رسالة ماجستير غير منشورة, نيةالدراسات العليا بكليات التربية في الجامعات اليم

 جامعة الملك سعود, الرياض, المملكة العربية السعودية.التربية, 

(. درجة ممارسة معلمي المرحلة األساسية لمهارات 1122نه, إياد محمد )ادبني خالد, محمد سليمان وحم -
, 122 -128(, 2)28, "مجلة الجامعة اإلسالمية "سلسلة الدراسات اإلنسانيةصياغة األهداف السلوكية. 

 ., األردنالمفرق

أثر كل من نوع المحكم وطول االختبار على تحديد درجة القطع (. 2888التميمي, خالد بن حسن شيبان ) -
الختبار محكي المرجع يقيس الكفايات الرياضية في العمليات الحسابية على األعداد بالصف السادس 

الملكة , مكة المكرمة, جامعة أم القرى ,كلية التربية, النفسقسم علم . رسالة ماجستير, االبتدائي بمدينة جدة
 .العربية السعودية

معهد التربية, األونروا/ اليونسكو, دائرة التربية  ".تصميم التعليم "مجمع تعليمي(. 2881توق, محي الدين ) -
 والتعليم.

. األردن, (2)ط .التربويأسس علم النفس (. 1112توق, محي الدين وقطامي, يوسف وعدس, عبد الرحمن ) -
 عمان: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.

بناء اختبار تشخيصي مرجعي المحك لقياس مهارات المعلمين في بناء  (.1122الثبيتي, سالم عبد اهلل سالم ) -
جامعة أم كلية التربية,  ,قسم علم نفس, رسالة ماجستير. االختبارات التحصيلية لمقرر الحاسب اآللي

 .المملكة العربية السعودية, مكة المكرمة, القرى

مدى توفر وممارسة الكفايات التعليمية في إعداد وتصحيح وتحليل االختبار (. 1112الثبيتي, ضيف اهلل ) -
. رسالة ماجستير, كلية التربية, جامعة أم لدى معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية بمدينة الطائف التعليمية

 المملكة العربية السعودية.مكة المكرمة, القرى, 
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الثوابية, أحمد ومهيدات, عبد الحكيم والغرابية, أحمد والبرغوثي, رابح والرقب, سعيد والعجارمة, أحمد,  -
إعداد الفريق الوطني للتقويم, مديرية  :األردن, عمان .التقويم وأدواته استراتيجيات(. 1112وآخرون )
  االختبارات.

 (. األردن, عمان: دار المسيرة.1. ط)اإلحصاء الوصفي في العلوم التربوية (.1112عدنان حسين )الجادري,  -
(. فلسطين, 1. ط)القواعد المنهجية التربوية لبناء االستبيان(. 1121الجرجاوي, زياد بن علي بن محمود ) -

 غزة: مطبعة أبناء الجراح.
. ترجمة: الجراح, كمال رفيق, المنظمة العربية للتربية والتعلمالتقويم الصفي  (.1111جريدلر, مارغريت ) -

 والثقافة والعلوم, سورية, دمشق: المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف.
أثر اختالف بعض طرق تحليل بنود االختبار محكي المرجع على (. 1112الجهني, طارق بن ابراهيم جابر ) -

المملكة العربية  ,جامعة الملك سعود, كلية التربية ,قسم علم النفس ,ماجستيراختيار الفقرات والثبات. رسالة 
 .السعودية

تقويم كفايات بناء االختبارات التحصيلية لدى معلمات العلوم (. 2007الحارثي, ابتسام بنت فهد بن جابر ) -
جامعة الملك  ,كلية التربية للبنات ,قسم التربية وعلم النفس. رسالة ماجستير, للمرحلة الثانوية بمحافظة جدة

 .المملكة العربية السعوديةجدة, , عبد العزيز
 , األردن, عمان: دار الفكر.التقويم التربوي الشامل للمؤسسة المدرسية(. 1112الحريري, رافدة عمر ) -

 والتوزيع.. األردن, عمان, دار المناهج للنشر التقويم التربوي(. 1119) عمر الحريري, رافدة -

 . جامعة القصيم, كلية العلوم واآلداب بالرس,العامة التدريس طرائق(. 1118حسب اهلل, محمد عبد الحليم ) -
 .المملكة العربية السعودية

. المملكة العربية االختبارات والقياس والتقويم حقيبة تدريبية(.1112حكيم, عبد الحميد بن عبد المجيد ) -
 التعليم العالي, كلية المعلمين بمكة المكرمة, مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر.السعودية, وزارة 

(. جودة أسئلة االمتحانات النصفية لبرنامج التربية في جامعة القدس المفتوحة في 1122حماد, شريف علي )  -
الجامعية" الواقع  ورقة علمية مقدمة إلى اليوم الدراسي "جودة االمتحاناتضوء معايير جودة االمتحان. 
 , فلسطين. والمأمول والمزمع عقده في غزة

مدى مالئمة أهداف أسئلة التقويم مع أهداف األمثلة حسب تصنيف (. 1118حمدان, حلمي رؤوف حلمي ) -
, كلية التربية. رسالة ماجستير, بلوم لألهداف المعرفية في كتاب الرياضيات للصف الحادي عشر العلمي

 .فلسطين ,جامعة بيرزيت
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(. استراتيجية مقترحة لبناء اختبارات تشخيصية محكية المرجع.  1118الحموري, هند والكحلوت, أحمد ) -
 .122 -292(, 1) 21 ,مجلة العلوم التربوية والنفسية

 (. األردن, عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.2. ط)تصميم التدريس(. 1112الحموز, محمد عواد ) -
االختبارات ودورها في التقويم المرحلي ألداء متعلم اللغة العربية بوصفها لغة  (.1118حسين )حميدو, محمد  -

جامعة الدول العربية, المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. معهد الخرطوم  ,. رسالة ماجستيرأجنبية
 الدولي للغة العربية, السودان.

. المملكة العربية السعودية, في كيفية بناء االختبارات التحصيليةنشرة تربوية الحويان, أحمد محمد )د ت(.  -
 وزارة التربية والتعليم, إدارة التربية والتعليم بالقريات, برنامج تطوير تقويم التحصيل الدراسي.

 . األردن, عمان: دار المسيرة.(1). طتصميم التعليم نظرية وممارسة (.1111الحيلة, محمد محمود ) -

 ة.المرشد في التدريس: صياغة أهداف, طرائق تدريس, إعداد دروس نموذجي(. 1111اهلل, سلمان )خلف  -
 (.  األردن, عمان: دار جهينة للنشر والتوزيع.2)ط

. لبنان, بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر القياس والتقويم في التربية والتعليم(. 1119خوري, توما ) -
 والتوزيع.

 . األردن, عمان: دار الراية للنشر والتوزيع.سيات القياس والتقويم في التربيةأسا (.1121ماجد ) الخياط, -

أساسيات في علم النفس التربوي استراتيجيات اإلدراك ومنشطاتها كأساس (. 1112دروزه, أفنان نظير) -
 (. األردن, عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.2. ط)لتصميم التعليم

منشورات جامعة دمشق,  . جامعة دمشق,اإلحصاء الوصفي(. 1121, عزيزة )رمضان ورحمةدرويش,  -
 .سوريةدمشق, 

(. أثر صياغة األسئلة الموضوعية على 1111درويش, ناجي محمد حسن ومحمود, عبد اهلل سيد أحمد ) -
جامعة الملك سعود, الرياض, المملكة  .212 -212, (1), مجلة العلوم التربويةصدق االختبار وثباته. 

 العربية السعودية.
ذيب, إيمان عبد الكريم )د ت(. أثر طول االختبار على تحديد درجة القطع الختبار تحصيلي محكي المرجع  -

 .219 -111, (1), مجلة مداد اآلدابفي مادة علم نفس الشخصية. 

. مصر, جامعة المفردات االختبارية لمشروع بنوك األسئلة"دورة تدريبية بعنوان "كتابة (. 1121ربيع, آمال ) -
 الفيوم.

                         األردن, عم ان: دار زهران. (.2ط) .القياس والتقويم في التربية والتعليم(. 1111ربيع , هادي مشعان ) -
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 .ردن, عمان: مكتبة المجتمع العربي(. األ2. ط)علم النفس التربوي(. 1119ربيع, هادي مشعان ) -
 , وزارة التربية, مديرية اإلعداد والتدريب.سورية. القياس والتقويم التربوي (.1112مصطفى)رجب,  -

(. األردن, عمان: دار الشروق 1. ط)المدخل إلى التربية والتعليم(. 2888الرشدان, عبد اهلل وجعنيني, نعيم ) -
 للنشر والتوزيع.

في الخصائص السيكومترية الختبار تحصيلي ذي أثر طرائق تقدير الدرجات (. 1122رضوان, رانية جميل ) -
قسم القياس , . رسالة ماجستيراالختيار من متعدد في مادة الرياضيات للصف الرابع من التعليم األساسي

 الجمهورية العربية السورية. ,جامعة دمشق كلية التربية,, والتقويم التربوي والنفسي
الرياضيات الستراتيجيات التقويم والصعوبات التي تواجههم أثناء استخدام أساتذة (. 1121رمضان, خطوط ) -

كلية , قسم علم النفس والعلوم التربوية . رسالة ماجستير,دراسة ميدانية بثانويات والية المسيلة –التطبيق 
 .كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةقسنطينة, , العلوم اإلنسانية واالجتماعية, جامعة منتوري

دة, ابراهيم والثوابية, أحمد والغرايبة, أحمد وأبو أصفر, رزان والبرغوثي, رابح والكردي, زياد الرواش -
وزارة التربية والتعليم,  :عمان ,األردن. مرشد المعلم في بناء االختبارات التحصيلية(. 1111وآخرون)

 .تواالختبارات, مديرية االختباراالمديرية العامة لالمتحانات 
 (. األردن, عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.2. ط)اإلحصاء التربوي(. 1112)عبد الرحيم عماد  الزغول, -
 (. األردن, عمان: دار المسيرة.2. ط)التربوي مبادئ علم النفس(. 1118الزغول, عماد عبد الرحيم ) -
مجلة جامعة (. مدى استخدام مدرسي اللغة العربية األساليب العلمية في بناء االختبارات. 2005زكريا, ريما ) -

 . 385 -353(, 2)23 ,جامعة دمشق, دمشق, سورية ,دمشق للعلوم التربوية

تصحيح األخطاء الفنية في االختبارات التحصيلية. سلسلة مبادرة سواعد (. 1121زمزمي, عبد الرحمن ) -
 . جامعة الملك عبد العزيز , جدة:السعودية .العمل

بناء اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات المهنية لدى عينة من (. 1118الزهراني, سامي صالح سرحان ) -
النفس, جامعة الملك قسم علم  ,. رسالة ماجستير غير منشورةلرياضمعلمي المرحلة االبتدائية بمدينة ا

 المملكة العربية السعودية.  ,سعود, الرياض
واقع امتالك معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية للكفايات المعرفية (. 1111الزهراني, محمد بن مفرح ) -

جامعة أم ة التربية, قسم المناهج وطرائق التدريس, ي, كل. رسالة ماجستيرإلعداد االختبارات التحصيلية
 العربية السعودية.مكة المكرمة, المملكة  ,القرى

 (. مصر, االسكندرية: المكتب العلمي.2. ط)التدريس نماذجه ومهاراته(. 2889زيتون, كمال عبد الحميد ) -
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بناء اختبار تشخيصي محكي المرجع لقياس مهارات البحث (. 1122الزيلعي, محمد بن علي بن عمر ) -
كلية , قسم علم النفس. رسالة ماجستير, لباحةالعلمي لدى طالب الدراسات العليا بكلية التربية بجامعة ا

 .المملكة العربية السعودية مكة المكرمة, ,جامعة أم القرى, التربية

(. األردن, عمان: 1. ط)مبادئ القياس والتقويم في التربية(. 2889الزيود, نادر فهمي والعليان, هشام عامر ) -
 دار الفكر.

للطلبة المعلمين وعالقته باكتساب الكفاية المعرفية في بناء التكوين األولي (. 1112ساعد, صباح ) -
 , الجزائر.بسكرة, جامعة محمد خضير. االختبارات التحصيلية الموضوعية

. ترجمة: عبد الرحمن عبد اهلل الشميري, المملكة العربية كيف يعد المعلم اختباراته(. 1111سبارزو, فرانك ) -
 للتنمية البشرية.السعودية, الرياض: دار المعرفة 

, مصر, القاهرة: صياغة األهداف التربوية والتعليمية في جميع المواد الدراسية(. 1112سعادة, جودة أحمد ) -
 دار الشروق.

 . األردن, عمان: دار الفكر.التربية العملية بين النظرية والتطبيق(. 1111سعد, محمود حسان ) -
 Strong(. أثر تغيير موقع المشتت )1112ي, منى بنت محمد )سعيدي, عبد اهلل بن خميس أمبو والعفيف -

Distractor .مجلة العلوم ( في بعض الخصائص السيكومترية ألسئلة االختيار من متعدد في مادة الفيزياء
 , البحرين.جامعة البحرين, كلية التربية, 282 -221(. 1)2 ,التربوية والنفسية

أثر حجم العينة وعدد البنود على الخصائص السيكومترية لمقياس أيزنك للشخصية  (.1121السكت, فادية ) -
EPQ-R. جامعة دمشق, دمشق, كلية التربية, قسم القياس والتقويم النفسي والتربوي, , رسالة ماجستير
 .سورية

 العلمية (. األردن, عمان: دار اليازوري2), طالتدريسأساسيات في تصميم (. 1112سالمة, عبد الحافظ ) -
 .للنشر والتوزيع

(. األردن, عمان: دار اليازوري 2. ط)اإلحصاء في التربية(. 1111سالمة, عبد الحافظ وأبو مغلي, وائل ) -
 العلمية للنشر والتوزيع.

. المملكة العربية السعودية, إرشادات في بناء جدول المواصفات(, 22الجامعي ) التدريسسلسلة نصائح في  -
 الملك سعود, وكالة الجامعة للتطوير والجودة, عمادة تطوير المهارات.جدة, جامعة 

. العراق, جامعة الكوفة,                                          محاضرة بعنوان كيف نبني اختبارا  تحصيليا  (. 1121السلطاني, عبد الحسين شاكر ) -
 مركز تطوير التدريس والتدريب الجامعي, دورة التأهيل التربوي.
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دمشق, منشورات جامعة دمشق, جامعة دمشق,  .(2) تصميم التعليم(. 1121سليمان, جمال وسلوم, طاهر ) -
 .سورية

 .(2. ط)مفاهيم ومصطلحات في العوم التربوية(. 1119سمارة, نواف أحمد والعديلي, عبد السالم موسى ) -
 األردن, عمان: دار المسيرة.

 المتوسطة المرحلة في الرياضيات معلمات وممارسة معرفة درجة. (1111) عمر بن محمد بنت إيناس, سنان -
, القرى أم جامعة, التربية كلية, ماجستير رسالة. المكرمة مكة بمدينة التحصيلية االختبارات بناء لمهارات

 .السعودية العربية المملكةمكة المكرمة, 
الطبيعية( المقرر على (. دراسة تحليلية تقويمية لألسئلة الواردة في كتاب )الجغرافيا 1118سويدان, خالد ) -

مجلة  الصف األول الثانوي في مدارس الجمهورية العربية السورية وفق تصنيف بلوم في المجال المعرفي.
 .سورية, جامعة دمشق, 222 -222(, 1+2)12 ,جامعة دمشق

السنوي بناء االختبارات وفق جدول المواصفات. البرنامج التدريبي (. 1118شاهين, جميل والشنطي, خديجة ) -
 ., عمان, األردن. مدارس النظم الحديثةلرفع وتطوير كفايات المعلمين في المجاالت التربوية المساندة

(. الخصائص السيكومترية الختبار محكي المرجع في القياس والتقويم التربوي 1111الشريفين, نضال كمال ) -
, جامعة 222 -91, (2)2 ,التربوية والنفسية مجلة العلوموفق النظرية الحديثة في القياس التربوي والنفسي. 

 البحرين, البحرين. 

(. أثر عدد البدائل في اختبار االختيار من متعدد في تقديرات 1118الشريفين, نضال وطعامنة, إيمان ) -
القدرة لألفراد والخصائص السيكومترية للفقرات واالختبار وفق نموذج راش في نظرية االستجابة للمفردة, 

 إربد, األردن.جامعة اليرموك,  ,112 -118(, 2)2 ,دنية في العلوم التربويةالمجلة األر 
(. تحديد درجة القطع الختبار محكي المرجع في الرياضيات 1111الشريم, أحمد وسوالمه, يوسف ) -

المجلة باستخدام نموذجي "أنجوف" و"ندلسكي": دراسة مقارنة بمعرفة صعوبة الفقرات وعدم معرفتها. 
 , األردن.إربدجامعة اليرموك,  ,21-2, (2)1 ,األردنية في العلوم التربوية

(. 2. ط)التقويم التربوي للمنظومة التعليمية: اتجاهات وتطلعات(. 1111شعلة, الجميل محمد عبد السميع ) -
 مصر, القاهرة: دار الفكر العربي.

. مصر: المكتب الجامعي مجال الدراسات االجتماعيةالبحث العلمي مع تطبيقات في (. 1111شفيق, محمد ) -
 الحديث.
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. جامعة دمشق, منشورات مناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 1122                            الشم اس, عيسى وميالد, محمود ) -
 .سورية, دمشق, جامعة دمشق

المفاهيم بناء اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات الرياضية في (. 2001الصبحي, محمد علي حميد ) -
جامعة أم , كلية التربية, . رسالة ماجستيرالهندسية للمرحلة االبتدائية في مدارس مكة المكرمة الحكومية

 .المملكة العربية السعوديةمكة المكرمة,  ,القرى
. المملكة العربية هــ 2212/ 2211اجتماع االختبارات للعام الدراسي (. 1121الصعيري, نورة مدرك ) -

 وزارة التربية والتعليم, إدارة التربية والتعليم بمنطقة نجران.السعودية, 
األردن, عمان: دار (. 2)ط .الدليل التطبيقي للباحثينالبحث العلمي:  (.1112الصيرفي, محمد عبد الفتاح ) -

  وائل للنشر.
كلية التربية,  . العراق, جامعة بابل,قواعد وأسس بناء االختبار التحصيلي(. 1121الطريحي, فاهم حسين ) -

 قسم طرائق التدريس والتدريب الجامعي.

(. األردن, 1. ط)تقويمه-استراتيجياته-مهاراته –التدريس الفعال تخطيطه(. 1122الطناوي, عفت مصطفى ) -
 عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

ة في كتب التربية المهنية لصفوف (. دراسة تحليلية لألسئلة التقويمية الوارد1121الطويسي, أحمد عيسى ) -
, كلية 222 -229 (,1)22, مجلة العلوم التربوية والنفسيةالخامس والسادس والسابع األساسي في األردن. 

 التربية, جامعة البحرين, البحرين.
 الطراونة, عيسى والطراونة, نعمات والطراونة, عيسى عبد الوهاب والطراونة, يحيى والبطوش, عودة اهلل و -

تقييم االختبارات التحصيلية في مديرية التربية والتعليم للواء المزار (. 1122السبوع, نزار والعيدي, رابعة )
في  1122/ 1121الجنوبي وفق معايير االختبار الجيد. دراسة تحليلية لنتائج الطلبة للفصل الدراسي 

بية والتعليم/ لواء المزار الجنوبي, مديرية . مديرية التر مباحث اللغة العربية/ الرياضيات/ اللغة االنكليزية
 التأهيل والتدريب واإلشراف التربوي, المملكة األردنية الهاشمية.

 (. األردن, عمان: دار حمورابي.2. ط)أساليب وطرق التدريس الحديثة(. 1119طربيه, محمد عصام ) -
. المملكة العربية السعودية, التحصيليةمحاضرة بعنوان: إعداد االختبارات (. 1122الطيب, عصام علي ) -

 جامعة جازان, كلية التربية.
(. األردن, عمان: 2. ط)االختبارات محكية المرجع: فلسفتها وأسس تطويرها(. 1118عبابنة, عماد غصاب ) -

 دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.
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 عمان: مكتبة المجتمع العربي.(. األردن, 2. ط)االختبارات المدرسية(. 1111العبادي, رائد ) -
 .مناهج وأساسيات تدريس الرياضيات للمرحلة األساسية الدنيا(. 1112عباس, محمد والعبسي, محمد ) -

 األردن, عمان: دار المسيرة.

مدخل إلى (. 1112عباس, محمد خليل ونوفل, محمد بكر والعبسي, محمد مصطفى وأبو عواد, فلاير محمد ) -
 (. األردن, عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.2. ط)التربية وعلم النفسمناهج البحث في 

(. مستويات التقويم والتصانيف التي تضمنتها في أسئلة امتحان مادة التاريخ. 1112عباس, مها فاضل ) -
 جامعة بغداد, العراق., 112 -199, (21). مجلة مركز البحوث التربوية والنفسية

". القياس محكي المرجع ألحد مقررات علم النفس التعليمي "دراسة ميدانية(. 2000اعتدال غازي )عبد اهلل,  -
 , القاهرة, مصر. جامعة عين شمس , كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية,قسم علم نفس ماجستير, رسالة

, دار العلمية للنشر والتوزيعن: الدار (. األردن, عما2. ط)علم النفس التربوي(. 1111عبد الهادي, جودت ) -
 الثقافة للنشر والتوزيع.

األردن, , (1)ط. القياس والتقويم التربوي واستخدامه في مجال التدريس الصفي"". (1112عبد الهادي, نبيل ) -
 .دار وائل للنشرعمان: 

. الصفي التدريس مجال في واستخدامه التربوي التقويم و القياس إلى مدخل(. 1111) نبيل, الهادي عبد -
 .وائل دار:      عم ان, األردن(. 1)ط

 . األردن, عمان: دار المسيرة.التقويم الواقعي في العملية التدريسية(. 1121العبسي, محمد ) -
. البحث العلمي: مفهومه وأداؤه وأساليبه(. 2889عبد الحق, كايد )و  عبد الرحمن عدس,و  عبيدات, ذوقان -

 الفكر.(. األردن, عمان: دار 1ط)
األردن, عمان: دار الثقافة للنشر (. 2. ط)علم النفس التروي وتطبيقاته(. 1118العبيدي, محمد جاسم ) -

 والتوزيع.
(. 1111العبيدي, هاني إبراهيم شريف والدليمي, طه علي حسين وأبو الرز, جمال حسن مصطفى ) -

 الكتب الحديث.. األردن, إربد: دار استراتيجيات حديثة في التدريس والتقويم
علم النفس التربوي: (. 1112العتوم, عدنان وعالونة, شفيق وجراح, عبد الناصر وأبو غزال, معاوية ) -

 (. األردن, عمان: دار المسيرة للنشر والطباعة والتوزيع.2. ط)والتطبيق النظرية
 للنشر والتوزيع.. األردن, عمان, دار أسامة أساليب التقويم التربوي (.1112عثمان, محمد ) -
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(. األردن, عمان: دار 1. ط)مقدمة في اإلحصاء التربوي(. 1119عدس, عبد الرحمن والمنيزل, عبد اهلل ) -
 الفكر ناشرون وموزعون.

: ومؤشراتها الشاملة الجودة معايير ضوء في القراءة كتاب محتوى تحليل(. 1118) ياسين غسان, العدوي -
 مجلة(. الثانية الحلقة) األساسي التعليم مرحلة من الخامس للصف القراءة كتاب لمحتوى تحليلية دراسة
 .سورية, جامعة دمشق, 289 -222(, 2+1)12, دمشق جامعة

األردن,  المنهل في العلوم التربوية" القياس والتقويم في العملية التدريسية".العزاوي, رحيم يونس كرو )د ت(.  -
 عمان: دار دجلة ناشرون وموزعون.

 (. األردن, عمان: دار دجلة.2). طالمناهج وطرائق التدريس(. 1118العزاوي, رحيم يونس كرو ) -
 مكتبة: الرياض, السعودية(. 1)ط. السلوكية العلوم في البحث إلى المدخل(. 1111) محمد صالح,        العس اف -

 .العبيكان
, سورية. (2). طالنفسية والتربويةمنهجية البحث العلمي في العلوم (. 1111العسكري, عبود عبد اهلل ) -

 دمشق: دار النمير.
تقويم كتاب العلوم المطور للصف األول المتوسط في ضوء معايير (. 1122عسيالن, بندر بن خالد حسين ) -

كلية التربية, جامعة أم القرى, المملكة , م المناهج وطرق التدريسس. رسالة ماجستير, قالجودة الشاملة
 .العربية السعودية

(. أثر عدد البدائل وتغيير موقع المموه القوي في 1121عطا, زايد صالح بني والرباعي, ابراهيم محمد ) -
المجلة األردنية في فقرات اختبار االختيار من متعدد على معالم الفقرات وقدرة الفرد ودالة المعلومات. 

 جامعة اليرموك, إربد, األردن., 111 -128, (1)8 العلوم التربوية,
واقع استخدام معلمي اللغة العربية ألساليب التقويم في المرحلة اإلعدادية (. 1122عفانة, محمد عطية أحمد ) -

, قسم المناهج . رسالة ماجستيرفي مدارس وكالة الغوث الدولية في قطاع غزة في ضوء االتجاهات الحديثة
 ., غزة, فلسطينالجامعة اإلسالمية ,كلية التربية ,وطرائق التدريس

االختبارات التشخيصية مرجعية المحك في المجاالت التربوية والنفسية (. 1112عالم, صالح الدين محمود ) -
 مصر, القاهرة: دار الفكر العربي.. والتدريبية

 القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته(. 1111عالم, صالح الدين محمود ) -
 القاهرة: دار الفكر العربي.. مصر, المعاصرة
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(. مصر, 1. ط)تحليل بيانات البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية(. 1111عالم, صالح الدين محمود ) -
 القاهرة: دار الفكر العربي.

نماذج االستجابة للمفردة االختبارية أحادية البعد ومتعددة األبعاد (. 1112عالم, صالح الدين محمود ) -
 (. مصر, القاهرة: دار الفكر العربي.2. ط)في القياس النفسي والتربوي وتطبيقاتها

 دار: القاهرة, مصر(. 2)ط .والنفسية التربوية والمقاييس االختبارات(. 1111)محمود الدين صالح, عالم -
 .العربي الفكر

:      عم ان, األردن(. 2)ط. التدريسية العملية في التربوي والتقويم القياس(. 1112) محمود الدين صالح, عالم -
 .المسيرة دار

 . األردن, عمان: دار الحامد. علم النفس التربوي: تطوير المتعلمين(. 1119العلوان, أحمد فالح ) -
 مناهج وأساليب البحث العلمي النظرية والتطبيق.(. 1111عليان, ربحي مصطفى وغنيم, عثمان محمد ) -

 والتوزيع.(. األردن, عمان: دار صفاء للنشر 2ط)
ي مادة دراسة تحليلية ألسئلة االمتحانات النهائية لشهادة التعليم األساسي ف(. 1112علي, نداء بهاء الدين ) -

  .سورية, كلية التربية, جامعة دمشق, قسم القياس والتقويم التربوي والنفسي ,. رسالة ماجستيرالرياضيات
نموذج راش في بناء اختبار تحصيلي محكي المرجع لمقرر فاعلية استخدام (: 1121علي, نداء بهاء الدين ) -

, كلية التربية, جامعة قسم القياس والتقويم التربوي والنفسيرسالة دكتوراه,  القياس والتقويم في التربية,
  .سوريةدمشق, 

, األردن. والتربوي النفسي القياس(. 1121) آمنة وتركي, تركي والسبيعي, حصه وفخرو, محمود عمر, -
 .المسيرة دار: عمان

. المملكة (21) نشرة تربوية دورية العدد :إعداد االختبارات التحصيليةالعمري, محمد بن علي )د ت(.  -
 العربية السعودية, وزارة التربية والتعليم, اإلدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج.

لقياس درجة اتقان المهارات األساسية في بناء اختبار تحصيلي (. 2004العنزي, حسين بن عزيز حسين ) -
جامعة , سالة ماجستير, كلية التربية. ر مادة الرياضيات لدى تالميذ الصفوف العليا في المرحلة االبتدائية

 ., الرياض, المملكة العربية السعوديةالملك سعود
لبنان, بيروت: دار العلم (. 1. ط)دليل المربي في األهداف والطرائق والتقييم(. 1112عواضة, هاشم ) -

 للماليين.
 : دار األمل.. األردن, إربدالقياس والتقويم في العملية التدريسية(. 2889عودة, أحمد ) -
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 .للنشر األمل دار: إربد, األردن(. 2)ط. التدريسية العملية في والتقويم القياس(. 1121) أحمد, عودة -
(. تطوير أسلوب قائم على األهداف السلوكية لتحديد درجة القطع: دراسة 1121عوده, أحمد والشريم, أحمد ) -

 .111 -282(, 1)1, المجلة األردنية في العلوم التربويةمقارنة مع أسلوب أنجوف. 
 .دار المعرفة الجامعية: اإلسكندرية ,مصر. اإلحصاء السيكولوجي التطبيقي(. 1111عيسوي, عبد الرحمن ) -

. المملكة العربية السعودية, وزارة قياس وتقويم التحصيل الدراسيالغامدي, سعيد حسن عبد الفتاح )د ت(.  -
 التربية والتعليم, مركز اإلشراف التربوي بشرق جدة.

(. أثر عدد البدائل في الخصائص السيكومترية لالختبار 1119الغامدي, عبد اهلل بن أحمد آل شويل ) -
 مكة المكرمة, ,جامعة أم القرى, كلية التربية ,قسم علم نفسالتحصيلي في الرياضيات. رسالة ماجستير, 

 المملكة العربية السعودية.
 األندلس., حائل: دار . المملكة العربية السعوديةالقياس والتقويم(. 2882غانم, محمود محمد ) -
(. األردن, عمان: مكتبة 2. ط)علم النفس التربوي وتطبيقاته الصفية(. 1119غباري, ثائر وأبو شعيرة, خالد ) -

 المجتمع العربي للنشر والتويع.

(. األردن, عمان: 2. ط)مناهج البحث التربوي: تطبيقات عملية (.1121غباري, ثائر وأبو شعيرة, خالد ) -
 للنشر والتويع.مكتبة المجتمع العربي 

(. األردن, عمان: دار الشروق للنشر 2. ط)المدخل إلى التدريس(. 1111الفتالوي, سهيلة محسن كاظم ) -
 والتوزيع.

تفريد التعليم في إعداد وتأهيل المعلم )أنموذج في القياس والتقويم (. 1112الفتالوي, سهيلة محسن كاظم ) -
 الشروق للنشر والتوزيع.(. األردن, عمان: دار 2. ط)التربوي(

. الندوة spss تحليل بيانات االستبيان باستخدام البرنامج اإلحصائي(. 1118الفرا, وليد عبد الرحمن خالد ) -
 , جامعة الملك فهد, الظهران, المملكة العربية السعودية.العالمية للشباب اإلسالمي

 مكتبة األنجلو المصرية. (. مصر, القاهرة:1. ط)القياس النفسي(. 1112فرج, صفوت ) -

منشورات جامعة جامعة دمشق, . طرائق التدريس العامة(. 1121الفوال, محمد خير وسليمان, جمال ) -
 .سوريةدمشق,  دمشق,

. المملكة العربية دليل المعلمين والمعلمات في تقويم االختبارات التحصيليةالقرني, ناصر بن صالح )د ت(.  -
 تعليم محافظة الرس. السعودية, الرياض, إدارة
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. أساسيات علم النفس التربوي النظرية والتطبيق(. 1111القضاه, محمد فرحان والترتوري, محمد عوض ) -
 األردن, عمان: دار الحامد للنشر والتوزيع.

 (. األردن, عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع.1). طعلم النفس المدرسي(. 2888قطامي, نايفة ) -

 علم النفس(. 1121نايفة وشريم, رغدة وغرايبة, عايش والزعبي, رفعة ومطر, جيهان وظاظا, حيدر)قطامي,  -
 . األردن, عمان: دار وائل للنشر والتوزيع.(2). طالتربوي النظرية والتطبيق

(. الجمهورية العربية السورية, دمشق: 2). ط2. جأصول التدريس(. 1111القال, فخر الدين وناصر, يونس ) -
 منشورات جامعة دمشق.

. األردن, عمان: البحث العلمي واستخدام مصادر المعلومات التقليدية واإللكترونية (.1112عامر ) قنديلجي, -
 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.

 .الكندي دار, إربد, األردن. (2)ط. والتعليم التعلم في والتقويم القياس(. 1112) مهدي علي, كاظم -
(. األردن, عمان: دار 2ط)". القياس والتقويم في علم النفس "رؤية جديدة(. 2882كراجة, عبد القادر ) -

 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.
. األردن, عمان: (2). طمدخل إلى نظرية القياس التقليدية والمعاصرة(. 1118كروكر, ليندا والجينا, جيمز ) -

 دار الفكر ناشرون وموزعون.
(. فاعلية استخدام موقع البديل الفعال عند أبعاد البديل 1121الكناني, عايد كريم وفيضي, فاضل عبد ) -

, جامعة (2)21 ,مجلة القادسية لعلوم التربية الرياضيةالخاطئ في صعوبة فقرات األسئلة من متعدد. 
 العراق.الديوانية, القادسية, 

(. األردن, عمان: دار 1. ط)يم وأساليب القياس والتشخيصالقياس والتقي(. 1112كوافحة, تيسير مفلح ) -
 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.

(. األردن, 1). طعلم النفس التربوي وتطبيقاته في مجال التربية الخاصة(. 1112كوافحة, تيسير مفلح ) -
 عمان: دار المسيرة.

األصوات اللغوية في منهاج اللغة العربية في دراسة تقويمية لمحتوى (. 1121اللحام, شبل عودة عبد اهلل ) -
كلية التربية, الجامعة  ,قسم المناهج وطرائق التدريس . رسالة ماجستير,ضوء المعايير الواجب توافرها

  .فلسطين غزة,, اإلسالمية
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أثر بعض طرق تقدير الدراجات للمفردات على ثبات (. 1121اللحياني, عفاف بنت راضي مشخص ) -
. اختبار تحصيلي ذي االختيار من متعدد لدى طالبات الصف األول الثانوي بمكة المكرمةوصدق درجات 

 .السعودية مكة المكرمة, جامعة أم القرى, ,كلية التربية ,قسم علم النفسرسالة ماجستير غير منشورة, 

 المجلة. ليبيا في التعليمي والتقويم القياس نظام لإلصالح جديدة رؤية نحو(. 1121) محمد سالم, المجاهد -
 اتحاد المغرب العربي, طرابلس, ليبيا., 111 -111(, 22)1, الجامعة

 دار: عمان, األردن. (2)ط. والتربوية النفسية والمقاييس االختبارات بناء أسس(. 1112)شاكر سوسن, مجيد -
 .والتوزيع والنشر للطباعة ديبونو

 منشورات جامعة دمشق, كلية التربية. (1ط) ,2ج .القياس النفسي(. 1112مخائيل, امطانيوس ) -

منشورات جامعة  جامعة دمشق, ,(1), طالقياس والتقويم في التربية الحديثة(. 1121مخائيل, امطانيوس ) -
 .سورية دمشق, دمشق,

, دمشق جامعة. النفس وعلم التربية في والتقويم القياس(. 1112) ياسر, وجاموس امطانيوس, مخائيل -
 .سورية, دمشق, دمشق جامعة منشورات

, وزارة التربية, مديرية سورية .التقويم التربوي: تعيين تدريبي(. 1119مخائيل, امطانيوس وجاموس, ياسر ) -
 اإلعداد والتدريب. 

(. تحليل وتقويم االختبارات التحصيلية لطالب اللغتين الفرنسية 2009مختار, ضياء الدين محمد الحسن ) -
 ,مجلة العلوم والتقانةواإلنجليزية ومدى إلمام أساتذتهما بمفاهيم وأسس إعدادها بالجامعات السودانية. 

 .السودان, , جامعة السودان183 –  142(,5)10
 خطوات والمقاييس في العلوم النفسية والتربويةاالختبارات (. 1111مراد, صالح أحمد وسليمان, أمين علي ) -

 .دار الكتاب الحديث, الكويت: الكويت. إعدادها وخصائصها
 الطرائق الخاصة في التعليم(. 1121مرتضى, سلوى وسليمان, جمال وأبو النور, حسناء وحمدان, رويدة ) -

 .سوريةدمشق,  منشورات جامعة دمشق,جامعة دمشق, . (2األساسي الحلقة األولى)

 . األردن, عمان: دار المسيرة.المناهج التربوية الحديثة(. 1111مرعي, توفيق أحمد والحيلة, محمد محمود ) -
تقويم االختبارات الموحدة لمبحث اللغة العربية في المرحلة األساسية (. 1121                           مصب ح, منو ر سالم إبراهيم ) -

كلية , قسم المناهج وطرائق التدريس ,رسالة ماجستير. بمدارس وكالة الغوث بغزة وفق المعايير العالمية
 .فلسطين غزة, ,الجامعة اإلسالمية ,التربية

من المصدر:  .1122/ 19/21استرجع في  .تحليل المحتوى الدراسي(. 1121مصطفى, هند ) -
http://manshecter.mam9.com 

http://manshecter.mam9.com/
http://manshecter.mam9.com/
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(. األردن, عمان: دار 2. ط)سيكولوجية التعلم والتعليم األسس النظرية والتطبيقية(. 1112ملحم, سامي ) -
 سيرة للنشر والتوزيع والطباعة.الم

 (. األردن, عمان: دار المسيرة.2. ط)مناهج البحث في التربية وعلم النفس(. 1112ملحم, سامي ) -

 . األردن, عمان: دار المسيرة.(2). طالنفسالقياس والتقويم في التربية وعلم (. 1118ملحم, سامي )  -
 (. األردن, إربد: دار الكندي للنشر والتوزيع.2. ط)التقويم التربوي(. 1111منسي, حسن ) -

 علم(. 1111منصور, عبد المجيد سيد أحمد والتويجري, محمد بن عبد المحسن والفقي, إسماعيل محمد) -
 السعودية, الرياض: مكتبة العبيكان.. المملكة العربية (1ط). النفس التربوي

 جامعة. النفس مناهج البحث في التربية وعلم (.1121منصور, علي واألحمد, أمل والشماس, عيسى ) -
 .سورية, دمشق, دمشق جامعة منشورات, دمشق

اإلحصاء التربوي "تطبيقات باستخدام الرزم (. 1112المنيزل, عبد اهلل فالح وغرايبة, عايش موسى ) -
 (. األردن, عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة.1. ط)"اإلحصائية للعلوم االجتماعية

بناء اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات (. 2007المهاجري, ميرفت بنت عبد الهادي بن عبد الحق ) -
لطالبات المرحلة الرياضية في حل المعادالت والمتباينات من الدرجة األولى )بمتغير واحد ومتغيرين( 

جامعة أم القرى,  ,كلية التربية ,قسم علم نفس. رسالة ماجستير, المتوسطة بمدراس مكة المكرمة الحكومية
 .المملكة العربية السعوديةمكة المكرمة, 

الشامل في تدريب المعلمين: مهارات األسئلة الصفية (. 1111مؤسسة رياض نجد للتربية والتعليم ) -
 (. لبنان, بيروت: دار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع.2. ط)التحصيليةواالختبارات 

(. تحديد العدد األمثل لخيارات الفقرة في اختبارات االختيار من متعدد في ضوء 2882الموسوي, نعمان ) -
 .الكويت, مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت, (22), المجلة التربويةبعض خصائصه السيكومترية, 

 النفس بناء اختبار تشخيصي محكي المرجع في المفهومات األساسية لعلم(. 1121ناجي, حازم يحيى رزق ) -
 جامعة صنعاء, صنعاء, اليمن. ,كلية التربية ,قسم علم النفس التربوي. رسالة ماجستير, التربوي

عمان: دار الشروق للنشر (. األردن, 2ط)أساسيات القياس في العلوم السلوكية. (. 1112النبهان, موسى ) -
 والتوزيع.

: دار . األردن, عمانSPSS القياس والتقويم: منظور تطبيقي مع تطبيقات برمجية(. 1121النجار, نبيل ) -
 الحامد للنشر والتوزيع.

 (. األردن, عمان: دار الفرقان للنشر والتوزيع.2. ط)علم النفس التربوي(. 1111نشواتي, عبد المجيد ) -
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 في األساسي الخامس للصف العامة العلوم كتاب محتوى وتقويم تحليل(. 1121) اهلل عبد محمد زهرة, نور -
 , جامعةماجستير رسالة. فلسطين في العليا األساسية للمرحلة العلوم معلمي نظر وجهة ومن المعايير ضوء
 .فلسطين, نابلس ,الوطنية النجاح

تصميم البرمجيات التعليمية (. 1111ويامين, حاتم يحيى )الهرش, عايد حمدان وغزاوي, محمد ذبيان  -
 . األردن, إربد: دائرة المطبوعات والنشر.(2). ط                             وا نتاجها وتطبيقاتها التربوية

-النظام الداخلي لمدارس التعليم األساسي المعدل (. 1112وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية. ) -
 . سورية, دمشق.9/1112/ 21تاريخ  (221/ 1121) بالقرار رقم

التعليم األساسي المعدل مرحلة النظام الداخلي لمدارس (. 1122وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية. ) -
 سورية, دمشق. .9/1122/ 11تاريخ  (221/ 21) بالقرار رقم-

, دمشق: سورية. 1112التدريب لعام مشروع خطة (. 1112وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية. ) -
 مديرية اإلعداد والتدريب.

 مكتبة: بنها, مصر(. 1)ط. ومهاراته.. مبادئه: التدريس(. 1111) محمد صبري اسماعيل ماهر, يوسف -
 .1111 شباب
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ِقــِِ ِــِِالحـــامل
ِ(1)ِامللحق

عليمِمدارسِأمساء
ِ
ِالت ِ ِِ
 
ِ ِ نةِسحبتِالتيِاألساسيِِ

ِ
ِعي ِ
 
ِ ِِِ

ِ
ِالد
 
ِ ِ ِمنهاِراسةِ

 العنوان ة     مدر سالاسم  
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 البرامكة حمن الخازن         عبد الر  
 موازين -هدالمجت مروان بن الحكم

 البرامكة حمن الخازن         عبد الر  
 باب سريجة   أم عاصم

 األنصاري ين القاسمي          جمال الد  
 البرامكة نصير شورى
 باب سريجة رفيدة األسلمية

 
ة
ق
ط
ن
م
ل
ا

غ  
ل
ا

   
 
 

ة
ي
ب
ر

 

 فيالت غربية ابن زهر األندلسي
 فيالت غربية مشقي              ابن كثير الد  

 فيالت غربية شعيب حسن سليمان
 القديمة ة    مز  ال بكري قدورة

 سوسة البلد كفر المقداد بن عمرو الكندي

ش  
ل
ا
 
ة
ق
ط
ن
م
ل
ا

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة
ي
ل
ا
م

 

 الجسر األبيض -وضة     الر   سمية          األمل الر  
 دوار العفيف  -المزرعة محمد البزم
 يخ محي الدين     الش   أم البنين

 مهاجرين -وضة     الر   عقبة بن نافع
 مساكن برزة آمنة الزهرية

 مساكن برزة عبد القادر المازني

ش  
ل
ا
 
ة
ق
ط
ن
م
ل
ا

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ة
ي
ق
ر

 التجارة -القصور البيروني 
 شارع بغداد -مسجد األقصاب هراء     الز  

 حرير          ساحة الت   -مسجد األقصاب لبابة الهاللية
 شارع بغداد -مسجد األقصاب الهدى
 باب شرقي از         زينب فو  

 باب شرقي انية                   ويلعة المحدثة الث       الد  

ة
ي
ب
و
ن
ج
ل
ا
 
ة
ق
ط
ن
م
ل
ا

 

 باب مصلى -ميدان وسطاني كعيكاتيجميل 
 ميدان وسطاني المقدسي

 ميدان وسطاني د                محمد مصطفى جوي  
 ميدان وسطاني رقاء     الز  

 باب مصلى ساء         تاج الن  
 اهرة     الز    ين الزركلي         خير الد   
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ِ(2امللحقِ)
ِ
ِ
ِاستمارةِحتكيمِاملفاهيمِاألساسي
 
ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِ ِِ

ِ
ِةِملفرداتِماد
 
ِ ِِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ

ِ
ِةِ"قواعدِبناءِاالختباراتِالتحصيلي
 
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِة"ِِِ

 :        الد كتور       الس يد

      طي بة      تحي ة

جمعت الباحثة هذه  إذ" "قواعد بناء االختبارات التحصيلية لمادة تقوم الباحثة ببناء اختبار محكي المرجع
"بناء , وهو بعنوان         الت ربية                                                             ونظمتها كجزء من موضوع بحث تعد ه للحصول على درجة الماجستير في القواعد 

على          ميداني ةدراسة  -لقواعد بناء االختبارات التحصيلية          المعل ميناختبار محكي المرجع لقياس درجة إتقان 
ابقة وفق                                                وهذا يستلزم تحديد المفاهيم األساسية للمادة الس   األساسي"         الت عليمالحلقة األولى من        معل ميمن       عي نة

 مين.           ادة المحك            آراء الس  

بتحكيم عملها في تحديد المفاهيم األساسية لمادة "قواعد بناء         التفض للذا ترجو الباحثة من سيادتكم 
لها في  ومساعدتكمشاكرة لكم جهودكم وحسن تعاونكم  االختبارات التحصيلية " مما يساعدها في إنجاز عملها

 إنجاز هذا البحث العلمي.

 

 الباحثة: أسماء الحسن

20/1/2015 
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ِ(3امللحقِ)
ِ
ِ
ِأمساءِحمك
 
ِ ِ ِِ ِِ ِِ

ِ
ِميِاستمارةِاملفاهيمِاألساسي
 
ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِِِ ِ ِِ ِ ِ ِِِ ِِ

ِ
ِةِملاد
 
ِ ِِ ِِِ

ِ
ِةِقواعدِبناءِاالختباراتِالتحصيلي
 
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِةِِ

 االختصاص العلمي ة                المرتبة العلمي   االسم
 قياس وتقويم جامعة البعث -        الت ربية      كلي ةفي  مساعد أستاذ أ. د  زياد الخولي

 قياس وتقويم البعثجامعة  -        الت ربية      كلي ةة في      مدر س اب باشي          د ريم قص  
 قياس وتقويم         الت ربيةوزارة  -        الت قويمدكتورة في مركز القياس و  د. نداء علي
 مناهج وطرائق تدريس جامعة حماة -        الت ربية      كلي ةقائم باألعمال في  ي            د شكرية حق  

      كلي ة -        الت قويمأعمال في قسم القياس و مدير  د نوال المطلق
 بجامعة دمشق         الت ربية

 وتقويمقياس 
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ِ(4امللحقِ)
ِاستمارةِحتكيمِاألهدافِ

ِ
لوكي

ِ
ِالس

 
ِ ِ ِ ِ

 
ِ ِ ِِةِ

ِ
ِملاد
 
ِ ِِِ

ِ
ِةِ"ِقواعدِبناءِاالختباراتِالتحصيلي
 
ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِة"ِِِِ

 :        الد كتور       الس يد

      طي بة      تحي ة

جمعت  إذ"                                                                                       تقوم الباحثة ببناء اختبار محكي المرجع بهدف التعر ف إلى "قواعد بناء االختبارات التحصيلية
وهو  ,        الت ربية                                                             ونظمتها كجزء من موضوع بحث تعد ه للحصول على درجة الماجستير في الباحثة هذه القواعد 

دراسة  –لقواعد بناء االختبارات التحصيلية           المعل مين"بناء اختبار محكي المرجع لقياس درجة إتقان بعنوان 
ة على                                وهذا يستلزم صياغة أهداف سلوكي   األساسي"         الت عليمالحلقة األولى من        معل ميمن       عي نةعلى          ميداني ة

                                                                                                  درجة قصوى من التحديد, ووضعها في المستويات المعرفية المالئمة لها وفقا  لتصنيف بلوم لألهداف المعرفية.

ووضعها في           الس لوكيةبتحكيم عملها في صياغة األهداف         التفض للذا ترجو الباحثة من حضرتكم 
ة, كما ترجو الباحثة من حضرتكم تحديد                                               المالئمة لها وفقا  لتصنيف بلوم لألهداف المعرفي  ة                    المستويات المعرفي  

 درجة القطع المناسبة.

شاكرة لكم جهودكم وحسن تعاونكم ومساعدتكم لها في إنجاز هذا البحث العلمي من خالل تقديم مالحظاتكم 
 , وستأخذ بهذه المالحظات بما يغني بحثها ويفيده.       القي مة

 

 الباحثة: أسماء الحسن

20/1/2015 

 

 

 

 

ِ
ِ
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ِ(5امللحقِ)
ِ
ِ
ِأمساءِحمك
 
ِ ِ ِِ ِِ ِميِاستمارةِتصنيفِاألهدافِِ

ِ
لوكي

ِ
ِالس

 
ِ ِ ِ ِ

 
ِ ِ ِوفقِمستوياتِبلومِيفِاجملالِاملعريفِةِ

 االختصاص العلمي ة                المرتبة العلمي   االسم

 د. عزيزة رحمة
      كلي ة -        الت قويمأستاذ مساعد في قسم القياس و 

 بجامعة دمشق         الت ربية
 وعلم النفس         الت ربيةإحصاء في 

 د. رانيا صاصيال
أستاذ مساعد في قسم المناهج وطرائق 

 أصول تدريس بجامعة دمشق         الت ربية      كلي ة -        الت دريس

 د. رنا قوشحة
               كلي ة الت ربية  -                              مدر سة في قسم القياس والت قويم
 قياس قدرات عقلية بجامعة دمشق

 د. اعتدال عبد اهلل
         الت ربية      كلي ة -        الت قويمة في قسم القياس و      مدر س

 بجامعة دمشق
 نظرية حديثة

 د. ابتسام الفارس
 -        الت دريس وطرائق المناهج قسم ة في     مدر س

 دمشق بجامعة         الت ربية      كلي ة
 طرائق تدريس علم نفس

 د. نداء علي
وزارة  -        الت قويمدكتورة في مركز القياس و 

 قياس وتقويم         الت ربية

 د. ميساء أبو شنب
وزارة  -دكتورة في مركز تطوير المناهج

         الت ربية
مناهج وطرائق تدريس لغة 

 ة      عربي  

 د. نوال المطلق
      كلي ة -        الت قويممدير أعمال في قسم القياس و 

 بجامعة دمشق         الت ربية
 قياس وتقويم

 مناهج وطرائق تدريس جامعة حماة -        الت ربية      كلي ةقائم باألعمال في      حق يد. شكرية 

 محمد د. أمين شيخ
 وطرائق المناهج قسم قائم باألعمال في

 فس                     طرائق تدريس علم الن   دمشق بجامعة         الت ربية      كلي ة -        الت دريس

 وطرائق المناهج قسم قائم باألعمال في أ. خالد الجهماني
 دمشق بجامعة         الت ربية      كلي ة -        الت دريس

         الت عليمتقنيات 
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ِ(6امللحقِ)
ِاألهدافِاستمارةِحتكيمِ

ِ
لوكي

ِ
ِالس

 
ِ ِ ِ ِ

 
ِ ِ ةالبنودِوِةِ

ِ
ِاالختباري
 
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ

ِ
ِاملقابلةِهلا,ِواملعد
 
ِ ِ ِ ِِ ِِِِ ِِ ِِ ِِ ِ ةِكاختبارِاختيارِمنِِ

ِ
ِ
ِمتعد
 
ِ ِ ِ ِِ

ِ
ِدِملاد
 
ِ ِِ ِِِ

ِ
ِةِقواعدِبناءِاالختباراتِالت
 
ِ ِ ِِِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِِ

ِ
ِحصيلي
 
ِ ِِ ِ ِةِ

 :        الد كتور       الس يد
      طي بة      تحي ة

جمعت  إذة"                                                                                      تقوم الباحثة ببناء اختبار محكي المرجع بهدف التعر ف إلى "قواعد بناء االختبارات التحصيلي
, وهو         الت ربية                                                             ونظمتها كجزء من موضوع بحث تعد ه للحصول على درجة الماجستير في  الباحثة هذه القواعد

دراسة  -لقواعد بناء االختبارات التحصيلية          المعل مين"بناء اختبار محكي المرجع لقياس درجة إتقان بعنوان 
 .األساسي"         الت عليمالحلقة األولى من        معل ميمن       عي نةعلى          ميداني ة

لقياس كل هدف من  من نوع االختيار من متعدد وبأربعة بدائل اختباريةلذلك قامت الباحثة بإعداد بنود 
والمستويات المناسبة لها في المجال المعرفي           الس لوكيةالمحددة. وحددت الباحثة األهداف           الس لوكيةاألهداف 

ت لقياس هذا الهدف في االختبار محكي المرجع في           التي أعد             االختباري ة                             وفق تصنيف بلوم مقابال  للبنود 
 صورتي هذا االختبار. 

                          والتكر م عليها باإلجابة عن            االختباري ةبتحكيم عملها في بناء البنود         التفض للذا ترجو الباحثة من حضرتكم 
 األسئلة اآلتية:

                                    هل الهدف السلوكي سليم وواضح لغويا ؟ -1
        لغويا ؟ هل البند االختباري سليم وواضح -2
 هل البند االختباري يقيس الهدف الذي وضع لقياسه؟ -3

شاكرة جهودكم وحسن تعاونكم  ومساعدتكم لها في  ,                                              ويرجى التكر م بتقديم أي ة مالحظات في حال وجودها
 إنجاز هذا البحث العلمي. 

 الباحثة: أسماء الحسن
10/2/2015 
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 الهدف
المستوى 
المعرفي 
 المالئم

           االختباري ةالبنود 

 إجابات المحكم

الهدف 
السلوكي 
سليم 
وواضح 
        لغويا  

البند 
االختباري 
سليم 
وواضح 
        لغويا  

البند 
 االختباري
يقيس 
الهدف 

الذي وضع 
 لقياسه

 ال نعم ال نعم ال نعم
أن يذكر المرحلة  -1

األولى من مراحل بناء 
 االختبار التحصيلي.

      تذ كر
 

 :التحصيلي بناء االختبار المرحلة األولى من مراحل -
 التصحيح -التحليل   د -البناء  ج -بالتخطيط    -أ

      

أن يحدد مواصفات  -2
                   بنود االختبار وفقا  

 للغرض من االختبار.

أراد معلم تشخيص صعوبات تالميذه في العمليات  - تحليل
 ماعدا:باآلتي  اتصف              فأعد اختبارا   ,األربعالحسابية 

 بنوده مائلة للسهولة       -بنوده مائلة للصعوبة    ب  -أ
 عدد بنوده كبير     -                     يغطي مجاال  ضيقا     د  -ج

  

    

أن يعدد عناصر  -3
 .ي        الت عليمالمحتوى 

 :ي        الت عليمعناصر المحتوى  ليس من يأتيأي مما  -      تذ كر
 -ج           الت دريسطريقة  -الرموز والتعميمات   ب -أ

 المفاهيم والمصطلحات -المعارف والمفردات    د

      

بين أن يميز  -4
المفاهيم المحسوسة 
 .والمفاهيم المجردة

 من المفاهيم المحسوسة: - فهم
 الصبر -د   األمانة -الصدق   ج -ب   الكتاب -أ

      

  "الحقائق"         أن يعر ف  -5
من عناصر     ا  عنصر 

 .ي        الت عليم المحتوى

                                             التعريف اآلتي "عبارات مثبتة موضوعيا  عن أشياء  -      تذ كر
                                  أو أحداث وقعت فعال  " هو تعريف لـ: موجودة

 االتجاهات-القيم   د -الحقائق   ج -يم   بالمفاه -أ

      

                 أن يعر ف االتجاه  -6
من عناصر     ا  عنصر 

 .ي        الت عليم المحتوى

                     يعر ف "االتجاه" بأنه: -      تذ كر
على استخدامه دون تغيير   مفهوم اصطلح االنسان  -أ

 -عبارة تربط أو توضح العالقة بين مفهومين   ج -ب
مفهوم شخصي يحدد ميول االنسان نحو األشياء أو 

معيار يتم في ضوئه  -األشخاص أو المواقف   د
 الحكم على المواقف أو السلوك

      

         مثاال  عن          أن يعط   -7
 فرضية.

 من األمثلة على الفرضيات: - تطبيق
توجد عالقة بين نسبة ذكاء األطفال ومستوى القلق  -أ

 -(   ج4( أكبر من رقم )6رقم ) -في الفصل   ب
رقم  -على الزمن   د ةالسرعة هي المسافة مقسوم

 (11( أصغر من رقم )14)
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أن يعدد طرائق  -8
 ي        الت عليمتحليل المحتوى 
              األكثر شيوعا .

 :تحليل قائتعد طريقة التجزئة من طر  -      تذ كر
  االختبارات المقالية   -ب ية           الت عليماألهداف   -أ
    ي        الت عليمالمحتوى  -االختبارات الموضوعية   د  -ج

      

أهمية  يبينأن  -9
 .         الس لوكيةاألهداف 

 :تمكنه من مهمة للمتعلم ألنها          الس لوكيةتعد األهداف  - فهم
مادة اختيار  -بونوعها            الت قويمتحديد عملية  -أ

 ية المناسبة            الت عليمق والوسائل ائاختيار الطر  -التعلم   ج
  ه تعلمه وانتباهه إلى ما سيدرسهيتوج -د

      

أمثلة عن          أن يعط   -11
 معايير كمية.

 من األمثلة على المعايير الكمية: - فهم
بدقة  -بشكل صحيح   ج -في دقيقتين   ب -أ

 بأسلوبه الخاص -متناهية   د

      

               أن يختار هدفا   -11
               غا  وفق الصورة و مص

المبسطة من بين عدة 
 أهداف معطاة.

وفق الصورة المبسطة من صور  وغالهدف المص - تطبيق
 صياغة الهدف السلوكي:

 أن يعدد التلميذ أركان اإلسالم بشكل صحيح -أ
                                            أن يسم ي النجم الموجود في المجموعة الشمسية  -ب
بحرف الميم بشكل  أن يعطي التلميذ كلمات تبدأ -ج

 صحيح
 بعدأن يعلل التلميذ انبساط العضالت وانقباضها,  -د

 ها                فيلما  قصيرا  عن مشاهدته

      

أن يحدد عناصر  -12
الصورة المركبة من 

صور صياغة الهدف 
 السلوكي  

تضم الصورة المركبة من صور صياغة الهدف   -      تذ كر
 السلوكي العناصر اآلتية:

التلميذ والسلوك والمعيار    -ب   التلميذ والسلوك -أ
التلميذ والسلوك  -التلميذ والسلوك والشرط   د -ج

 والمعيار والشرط

      

أن يعلل صعوبة  -13
قياس أهداف المجال 

 الوجداني

"أن يعتز التلميذ باإلنجازات التي قدمها الطبيب  - فهم
هذا الهدف لدى  العربي أبو بكر الرازي" يصعب قياس

 :يركز على ألنه التالميذ
 -ج معارفهم وميولهم   -ب    معارفهم ومعلوماتهم -أ

 وقيمهم هماتجاهات  -د ومهاراتهم   هممعارف

      

أن يذكر  -14
المصطلحات المرادفة 

 .االستبانةلمصطلح 

 :االستبانةمن المصطلحات المرادفة لمصطلح  -      تذ كر
   االختبار -قائمة المراجعة   ج -االستفتاء   ب -أ
 مقياس التقدير -د

      

أن يوضح الهدف  -15
الرئيس من إجراء 

 المالحظة

 ليتعرف الصفيستخدم المعلم أداة "المالحظة" في  - فهم
 :لدى تالميذه على ما
 همدرجة إتقان -ب همالعالقات االجتماعية  بين  -أ

داخل الفصل   هم ترتيبكيفية  -ج   للعمليات الحسابية
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 الدراسيهم تحصيل  -د
             أن يعر ف سلم  -16

 الرتب
 بأنه: "سلم الرتب"      يعر ف  -      تذ كر

مجموعة  -أسلوب معدل عن صيغة االستبانة   ب -أ
المشاهدة  -من الجمل التي تصف سمة ما   ج

استمارة يجيب عنها  -والمراقبة الدقيقة للسلوك   د
 المفحوص بنفسه

      

شروط  يعددأن  -17
 صياغة الهدف السلوكي

                                     أي  مما يأتي ليس من شروط صياغة الهدف  -      تذ كر
 :السلوكي

   الوضوح والتحديد -أسس التعلم ومبادئه   ب مراعاة -أ
 فعل عام استخدام -بحاجات التالميذ   دالتعلق  -ج

      

أن يصنف  -18
 فيية         الت عليماألهداف 

                     مستويات وفقا  لمستوى 
 عموميتها

يصنف الهدف اآلتي "أن يناقش طالب المرحلة   - تحليل
الثانوية المشكالت بمنهجية علمية" في مستوى 

 األهداف:
الخاصة بوحدة أو  -المتوسطة   ج -العامة   ب -أ

 الجزئية والمفصلة  -د   حصة درسية

      

أن يحدد مجاالت  -19
استعمال األهداف 
 الجزئية والمفصلة.

األهداف فيها  تستعملمن المجاالت التي ال      أي   -      تذ كر
 الجزئية والمفصلة:

االختبارات  -االختبارات محكية المرجع   ب -أ
برنامج  -المبرمج   د         الت عليم -معيارية المرجع   ج

 التفريدي         الت عليم

      

أن يختار الهدف  -21
السلوكي الخالي من 

من بين عدة  الخطأ
 أهداف

 السلوكي الخالي من الخطأ:الهدف  - تحليل
أن  -أن يرشد التلميذ إلى قانون حساب السرعة   ب -أ

أن يعدد  -يرسم التلميذ خريطة سورية ويلونها   ج
أن يكتسب التلميذ  -التلميذ ألوان الطيف السبعة   د

 الدارة الكهربائية بعناصرمعرفة 

      

                 أن يسم ي المستوى  -21
األعلى من مستويات 

              المعرفي وفقا  المجال 
 لتصنيف بلوم.

                                              المستوى األعلى من مستويات المجال المعرفي وفقا   -      تذ كر
 لتصنيف بلوم:

         الت قويم -التركيب   د -الفهم   ج -           التذ كر   ب -أ

      

رتب مستويات       أن ي   -22
                      األهداف المعرفية وفقا  

 لتصنيف بلوم.

المعرفي ترتب مستويات بلوم لألهداف في المجال  - تذكر
 من األدنى إلى األعلى وفق اآلتي:

 تقويم -تطبيق -تركيب -تحليل -فهم -تذكر -أ
 تقويم -تركيب -تحليل -تطبيق -فهم -تذكر -ب
 تقويم -تركيب -تحليل -تطبيق -تذكر -فهم -ج
 تذكر -فهم -تطبيق -تحليل -تركيب -تقويم -د
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أن يوضح مستوى  -23
من  الفهم واالستيعاب

مستويات بلوم لألهداف 
 .المعرفية

المستوى الذي يعبر فيه المتعلم عن المعلومة بأسلوبه  - فهم
الخاص ودون إخالل بالمعنى األصلي من مستويات 

 بلوم للمجال المعرفي هو: 
 الفهم -التطبيق   د -التحليل   ج -ب           الت قويم -أ

      

 في               أن يختار هدفا   -24
مستوى التطبيق من بين 

 عدة أهداف معطاة.

 الهدف الذي يقع في مستوى التطبيق: - تطبيق
أن  -                                         أن يضع التلميذ عنوانا  جديدا  للقصيدة   ب -أ

أن  -يحسب التلميذ المتوسط لمجموعة من األعداد   ج
أن يفسر التلميذ تعاقب  -د    يعدد التلميذ أجزاء الزهرة

 الليل والنهار

      

أن يعطي أمثلة  -25
 فيعن أفعال سلوكية 

 مستوى التحليل

 الفعل السلوكي الذي يقع في مستوى التحليل: - فهم
 يلخص -يؤلف   د -يقارن   ج -         يعر ف   ب -أ

      

أن يستنتج أنواع  -26
المحكات في مستوى 

         الت قويم

المحك المستخدم في الهدف اآلتي "أن يدافع التلميذ  - تحليل
عن مكانة العامل في اإلسالم باالستعانة باآليات 

 :محكالقرآنية واألحاديث النبوية الشريفة" 
 -داخلي وخارجي   د -خارجي   ج -داخلي   ب -أ

 ال يوجد محك

      

أن يعدد حدود  -27
تصنيف لمستويات 

األهداف في المجال 
 المعرفي.

من االنتقادات التي وجهت إلى تصنيف بلوم  -      تذ كر
 المعرفي: لألهداف في المجال

فصل المجال المعرفي عن المجالين الوجداني  -أ
عدم االهتمام بمستويات التعلم العليا  -ب   والمهاري

 ية المعقدة            الت عليمعدم االهتمام باألهداف  -ج
 ية التعلمية        الت عليمعن العملية          الت قويمفصل  -د

      

                 أن يسم ي المستوى  -28
األدنى من مستويات 

األهداف الوجدانية وفق 
 تصنيف كراثول.

يتألف تصنيف كراثول لألهداف الوجدانية من عدة  -      تذ كر
 مستويات أدناها:

 -التقييم   د -بة   جاالستجا -االستقبال   ب -أ
 تقمص القيم

      

                  أن يختار هدفا  في  -29
مستوى االستقبال  وفق 

كراثول  تصنيف
 لألهداف الوجدانية

من بين عدة أهداف  
 معطاة.

 تصنيفالهدف الذي يقع في مستوى االستقبال وفق  - تطبيق
 كراثول لألهداف الوجدانية:

أن يوافق التلميذ على المشاركة في حديث حول  -أ
أن يقدر التلميذ جهود العالم  -"أركان اإلسالم"   ب

 -العربي عباس بن فرناس في ميدان علوم الطيران   ج
خالل من أن يتصف التلميذ بالروح المعنوية العالية 

إلى  بانتباهالتلميذ  يصغيأن  -اللعب مع الفريق   د
 للدرس المعلم شرح
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أن يوضح مستوى   -31
من مستويات  االستجابة

كراثول لألهداف 
 الوجدانية

يتطلب مستوى "االستجابة" من مستويات تصنيف   - فهم
 كراثول لألهداف الوجدانية:

التفاعل مع  -االهتمام بظاهرة أو موقف معين   ب -أ
تقييم المثيرات التي يتعرض  -الموقف أو الظاهرة   ج

 تنظيم القيم والمعتقدات واالتجاهات -لها   د

      

                أن يسم ي األهداف  -31
الواردة في مستوى التقييم 

من مستويات  أو التثمين
كراثول لألهداف 

 .الوجدانية

وفق   "التقييم"تسمى األهداف الواردة في مستوى  -      تذ كر
 بأهداف:تصنيف كراثول لألهداف الوجدانية 

القيم  -االتجاهات والتقدير   ج -القيم والميول   ب -أ
 االتجاهات والميول -د   واالتجاهات

      

أن يوضح مستوى  -32
من   تكوين نظام للقيم
مستويات كراثول 
 .لألهداف الوجدانية

في مستوى "تكوين نظام للقيم" من  يقوم الفرد - فهم
 :بــ مستويات كراثول لألهداف الوجدانية

 -ج        عي نةم تفضيل قيمة -ب        عي نةنتقاء قيمة ما -أ
 القيم لتنظيم معين إخضاع -د        عي نةااللتزام بقيمة م

      

 في               أن يختار هدفا   -33
المجال الوجداني من 

بين عدة أهداف 
 معروضة عليه.

 الهدف السلوكي الذي يقع في المجال الوجداني: - تطبيق
لدى زميله إذا ما  أن ينتقد التلميذ أسلوب الكتابة -أ

 طلب منه ذلك
 ة     مدر سأن يظهر التلميذ الوالء لل -ب
 أن يرسم التلميذ لوحة ألطفال يلعبون في الحديقة -ج
 أن يعدد التلميذ األحرف األبجدية -د

      

أن يذكر أكثر  -34
تصنيفات األهداف 

                 المهارية شيوعا .

                                       من أكثر تصنيفات األهداف المهارية شيوعا   -      تذ كر
 تصنيف:

 سمبسون    -هارو    د -كبلر    ج -ديف   ب -أ

      

               أن يعر ف مستوى  -35
اإلدراك الحسي  من 
مستويات سمبسون 
 لألهداف المهارية

                                      يعر ف مستوى "اإلدراك الحسي" من مستويات  -      تذ كر
 سمبسون لألهداف المهارية بأنه:

سلوك معين    االستعداد النفسي والعضلي ألداء -أ
الشعور باستقبال  -طة التقليد   جاستعلم المهارة بو  -ب

ابتكار حركات  -الظاهرة ومالحظتها والحديث عنها   د
 ومهارات جديدة

      

أن يوضح مستوى  -36
الميل أو التهيؤ من 
مستويات سمبسون 
 لألهداف المهارية

ألداء باالستعداد النفسي والعضلي متعلق المستوى ال - فهم
 سلوك معين من مستويات سمبسون لألهداف المهارية:

  -االستجابة الموجهة   ج -اإلدراك الحسي   ب -أ
 اآللية أو الميكانيكية -الميل أو التهيؤ   د

      

أن يوضح مستوى  -37
اإلتقان والحذق والسرعة 

في مستوى "اإلتقان  ال تحدثمن األمور التي  - فهم
سمبسون من مستويات والحذق والسرعة في األداء"  
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من مستويات  في األداء
سمبسون لألهداف 

 المهارية

 :ةالمهاري لألهداف
تقليد  -التخلص من الخوف والشك في األداء   ب -أ

التخلص من األداء اآللي للمهارة    -حركات المعلم   ج
                          إنجاز حركات معقدة نسبيا   -د

                  أن يختار هدفا  من  -38
األصالة أو "مستوى 
وفق تصنيف  "اإلبداع

سمبسون لألهداف 
بين عدة المهارية من 
 أهداف معطاة

الهدف المهاري الذي يقع في مستوى األصالة  - تطبيق
 واإلبداع وفق تصنيف سمبسون:

أن   -أن يرسم التلميذ خريطة الوطن العربي   ب -أ
 -ج   الحسابية المسألة لحليبتكر التلميذ طريقة جديدة 

اكي التلميذ معلمه في إجراء تجربة االنصهار أن يح
ن يعيد التلميذ أ -والتبخر بعد مالحظته له بإمعان   د

 ترتيب مجسمات الكواكب ضمن المجموعة الشمسية

      

أن يبين مزايا  -39
تصنيف سمبسون 
 لألهداف المهارية

يحقق تصنيف سمبسون لألهداف المهارية فوائد عدة  - تحليل
 منها:

توجيه  -تنمية الميول اإليجابية نحو العمل   ب -أ
االهتمام  -ية المعقدة   ج        الت عليمألهداف االهتمام با

ق توازن بين مستويات حقيت -بمستويات التعلم العليا   د
 التعلم

      

              أن يعر ف جدول  -41
 المواصفات

 األهداف يربط مخطط بأنه المواصفات جدول      يعر ف -      تذ كر
 :بـــية         الت عليم

عدد  -نوعية األسئلة   ج -ب   مجموع الدرجات -أ
 عناصر المحتوى -األسئلة   د

      

أن يحسب الوزن  -41
النسبي ألهمية الهدف 
للمستوى إذا أعطي 

 البيانات الالزمة.

,    ا  هدف 51                                    إذا كان عدد األهداف في مستوى التذ كر  - تطبيق
فإن ,    ا  هدف 511للموضوعات       كلي ةوعدد األهداف ال

                                         الوزن النسبي ألهمية الهدف لمستوى التذ كر:
 %25 -د   %21 -ج   %15 -ب   %11 -أ

      

أن يذكر كيفية  -42
حساب عدد األسئلة لكل 

 موضوع

العدد الكلي × "الوزن النسبي ألهمية الموضوع  -      تذ كر
 "هو قانون حساب: 111لألسئلة / 

لكل عدد األسئلة  -عدد األسئلة لكل موضوع   ب -أ
 جاتدر  -مجموع درجات كل موضوع   د -مستوى   ج

 كل مستوى من مستويات األهداف

      

أن يذكر كيفية  -43
حساب مجموع درجات 

كل مستوى من 
 مستويات األهداف

يحسب مجموع درجات كل مستوى من مستويات  -      تذ كر
 األهداف وفق القانون اآلتي:

مجموع الدرجات المقترح   × لموضوع لالوزن النسبي  -أ
مجموع الدرجات × لموضوع لالوزن النسبي  -ب

مجموع × لهدف لالوزن النسبي  -ج 111المقترح / 
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مجموع × لهدف لالوزن النسبي  -د الدرجات المقترح   
 111الدرجات المقترح/ 

أن يحدد عوامل  -44
اختيار شكل البنود 

 المالئم

يمتلك مهارة عالية في كتابة البنود الذي معلم ال - تحليل
 نوع:المن  ه                 يعد اختبارا  بنودمن المتوقع أن ,           االختباري ة

 -الشفوي   د -الموضوعي   ج -ب   يالمقال -أ
 المقالي والموضوعي

      

أن يحدد كيفية  -45
                        اختيار شكل البنود وفقا  

 للهدف المراد قياسه.

ق الهدف اآلتي "أن يصبح     حق ينوع البنود األنسب لت - تقويم
 بصورة منطقية" هو: أفكاره                         التلميذ قادرا  على تنظيم 

 -الشفوي   د -الموضوعي   ج -ب   يالمقال -أ
 األدائي

      

أن يحدد كيفية  -46
                       تقدير عدد البنود وفقا  
 للغرض من االختبار.

اختبارات لوحدة دراسية وفصل  إعداد معلم إذا أراد - تقويم
 يجب أن يكوندراسي وسنة دراسية, فإن االختبار الذي 

 كثر هو اختبار:األ هعدد بنود
السنة  -الفصل الدراسي   ج -الوحدة الدراسية   ب -أ

 جميعها متساوية في عدد البنود -الدراسية   د

      

أن يحدد العوامل  -47
التي تسهم في تقدير 

 البنودمستوى صعوبة 

 :         وفقا  لــيتحدد مستوى صعوبة البنود   - فهم
عدد   -عدد التالميذ   ج -غرض االختبار   ب  -أ

 عدد األهداف  -البنود   د

      

أن يذكر المستوى  -48
صعوبة البنود المالئم ل
 معيارية           االختباري ة
 المرجع

معيارية            االختباري ةالمستوى المالئم لصعوبة البنود  -      تذ كر
 المرجع:

 %91 -د   %71 -ج   %51 -ب   %21 -أ

      

أن يصف العالقة  -49
بين نوع البنود والمستوى 
 المالئم لصعوبة البنود.

 األول متعدد من اختيار اختبارات ثالثة معلم أعد - تقويم
 بدائل بثالثة والثالث بدائل بأربعة والثاني بدائل بخمسة

 األقل بنوده صعوبة متوسط سيكون الذي االختبار فإن
 :هو
االختبار ذو  -ب  االختبار ذو البدائل الخمسة -أ

 االختبار ذو البدائل الثالثة    -البدائل األربعة   ج

 جميع االختبارات متساوية في مستوى صعوبتها -د

      

أن يوضح  -51
متطلبات بناء المفردات 

           االختباري ة

 من المعلم:           االختباري ةيتطلب بناء المفردات   - فهم
رغبة المعلم  -معرفة بمبادئ تصميم االختبارات   ب -أ

إلمام بسيط بالمادة الدراسية    -في بناء االختبارات    ج
 صياغة أهداف عامة -د

      

         أن يعر ف  -51
 االختبارات المقالية

 يقصد باالختبارات التقليدية اختبارات: -      تذ كر
 -االختيار من متعدد   ج -الصواب والخطأ   ب -أ
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 التكميل -المقال   د
أن يحدد مجاالت  -52

استخدام االختبارات 
 المقالية.

طلب معلم من تالميذه شرح قصيدة "العصفور  - تحليل
 من نوع:يكون  فالسؤال األنسب لذلك المغرور" 

 -االختيار من متعدد   ج -الصواب والخطأ   ب -أ
 التكميل -د  المفتوحالمقالي 

      

أن يذكر العمليات  -53
العقلية العليا التي تقيسها 

 االختبارات المقالية
 .المفتوحة

ليس من العمليات العقلية العليا التي  يأتيأي مما  -      تذ كر
 االختبارات المقالية المفتوحة: تقيسها

 التركيب -التحليل   د -الفهم   ج -ب            الت قويم -أ

      

أن يعلل عدم  -54
وضع أسئلة اختيارية في 

 االختبار المقالي.

يميل التالميذ إلى التركيز على بعض الموضوعات  - فهم
همال بعضها اآلخر نتيجة:                           وا 

 -على مستويات التعلم الدنيا ب االختبار تركيز  -أ
 االختبار تركيز-وضع أسئلة اختيارية في االختبار   ج

كتابة سؤال تعتمد  -على مستويات التعلم العليا    د
 قبله سؤالإجابته على 

      

أن يعلل ضرورة  -55
اشتراك أكثر من معلم 

في عملية تصحيح 
 االختبارات المقالية

عند أقرب إلى الموضوعية  التلميذحتى تكون عالمة  - فهم
 :تصحيح االختبارات المقالية يفضل

كتابة المالحظات على  -وضع أسئلة اختيارية   ب -أ
   بمفردهاالختبار المعلم تصحيح -أوراق اإلجابة   ج

 اشتراك أكثر من معلم في عملية التصحيح  -د

      

أن يعدد حاالت  -56
استخدام االختبارات 

 الموضوعية

 االختبارات الموضوعية عندما يكون:المعلم يستخدم  - كر    تذ  
 -ج      ا  عدد التالميذ كبير  -ب         قليال   عدد التالميذ -أ

    ا  الوقت محدود -لتصحيح االختبار   د     يا  الوقت كاف
 إلعداد االختبار

      

أن يعلل ارتفاع  -57
 مستوى صدق

 االختبارات الموضوعية
 .وثباتها

االختبارات الموضوعية بصدق وثبات عاليين تتصف  - تحليل
 نتيجة:

 -كثرة عدد األسئلة   ج -قلة عدد األسئلة   ب -أ
تأثير العوامل الخارجية على  -تدخل العوامل الذاتية   د

 التصحيح

      

               أن يعر ف أسئلة  -58
 الصواب والخطأ

 هو:ي يتطلب وضع إشارة أمام كل عبارة االختبار الذ-      تذ كر
الصواب  -ج   التكميل -ب   المفتوحالمقالي  -أ

 إعادة الترتيب -والخطأ   د

      

أن يوضح عيوب  -59
 أسئلة الصواب والخطأ.

يؤدي اقتصار أسئلة الصواب والخطأ على   - فهم
 التفصيالت الجزئية للمادة الدراسية إلى:  

   قلة فرص الغش والتخمين -ارتفاع ثباتها   ب -أ
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التشجيع على  -قياسها الفهم الكلي للمادة   دعدم  -ج
  التفكير النقدي

أن يذكر إرشادات  -61
لكتابة أسئلة الصواب 

 والخطأ.

من األمور التي يجب على المعلم تجنبها عند إعداد  -      تذ كر
 أسئلة الصواب والخطأ:

ها فكرة احتواؤ  -تها بلغة واضحة بسيطة  بكتاب -أ
معلوماتها  -استخدام العبارات المنفية    د -واحدة   ج

 إما صحيحة أو خاطئة 

      

أن يقارن بين  -61
أسئلة االختيار من 
متعدد واالختبارات 
 الموضوعية األخرى

 التكميل أسئلة عن متعدد من االختيار أسئلة تختلف - تحليل
 :بــ
 -ج  سهولة تصحيحها -ب   دنيا أهداف قياسها -أ

 شموليتها للمقرر -موضوعية تصحيحها   د

      

أن يحدد األهداف  -62
التي تقيسها           الس لوكية

أسئلة االختيار من 
 متعدد

سؤال  طةاسدف السلوكي األنسب الذي يتحقق بو اله - تطبيق
 االختيار من متعدد:

 يبينأن  -أن يعدد التلميذ سبع دول عربية    ب -أ
أن يحدد التلميذ  -التلميذ أهمية الشمس لألحياء    ج

 يحددأن  -المدينة السورية األهم من بين عدة مدن   د
 التدخين أضرارالتلميذ 

      

أن يوضح العالقة  -63
بين عدد البدائل ونسبة 

تخمين الجواب 
 الصحيح.

ختيار من متعدد بأربعة بدائل الأعد معلم اختبار ا - تحليل
أعد  ثم %25بة تخمين الجواب الصحيحكانت نسف

بدائل فكانت نسبة الجواب  بخمسةاالختبار نفسه ولكن 
 الصحيح:

 %51 -د   %35 -ج   %33 -ب   %21 -أ

      

أن يعدد عيوب  -64
أسئلة االختيار من 

 متعدد

 من عيوب أسئلة االختيار من متعدد: -      تذ كر
 -عن قياس قدرة التلميذ اللغوية   ب عجزها -أ

تطبيقها  -تصحيحها   دسرعة  -لمادة جل شموليتها
 على أعداد كبيرة من التالميذ

      

               أن يعر ف أسئلة  -65
 المطابقة

 تتطلب اختبارات المطابقة:  -      تذ كر
 -ملء الفراغ   ج -الوصل بين قائمتين   ب -أ

وضع إشارة صح أو  -اختيار اإلجابة الصحيحة   د
 خطأ 

      

الفرق بين أن يبين  -66
أسئلة المطابقة وأسئلة 

 االختيار من متعدد

عن أسئلة االختيار من متعدد  أسئلة المطابقة تمتاز - تحليل
 :ــب
جميع العمليات  هاقياس -ب    تصحيحهالة و سه -أ

                                  قدرة على التذ كر والربط والتمييز  ال هاقياس -العقلية   ج
 ارتفاع صدقها وثباتها -د
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بين أن يميز  -67
 أنماط أسئلة التكميل

شمعة إذا يندرج السؤال اآلتي "لماذا تنطفئ ال  - تحليل
" ضمن أنماط أسئلة وضعت تحت ناقوس ؟......

 :معرفة التكميل تحت نمط

 -السبب   د -المصطلحات   ج -ب   األسلوب -أ
 النتيجة

      

أن يعدد عيوب  -68
 أسئلة التكميل

 التكميل:من عيوب أسئلة  -      تذ كر
 -غير شاملة للمقرر   ج -بة اإلعداد   بو صع -أ

 المحددةالخروج عن اإلجابة  -صعبة التصحيح   د

      

أن يحدد المواد  -69
التي تالئمها أسئلة إعادة 

 الترتيب.

 أسئلة إعادة الترتيب: التي ال تستخدم فيها المادة - فهم
اللغة  -التاريخ   د -ج   الخط -الرياضيات   ب -أ

 اإلنكليزية

      

                 أن يسم ي االختبار  -71
الذي يجمع بين األسئلة 

المقالية واألسئلة 
 الموضوعية

أسئلة مقالية وموضوعية يضم يسمى االختبار الذي  -      تذ كر
 باالختبار التحصيلي:

 -الشامل   د -الكتابي   ج -التجميعي   ب -أ
 التحريري

      

يوضح أوجه أن  -71
االختالف بين 

االختبارات المقالية 
واالختبارات الموضوعية 
 من حيث إعداد األسئلة

 إذ االختبارات الموضوعية بخالف االختبارات المقالية - تحليل
 :أن إعدادها

 -ج                      ال يتطلب جهدا  كبيرا   -                   تطلب وقتا  كبيرا  بيال  -أ
        وجهدا                ال يتطلب وقتا   -د   كبيرين                    يتطلب وقتا  وجهدا  

    كبيرين

      

أن يوضح أوجه  -72
االختالف بين 

االختبارات المقالية 
واالختبارات الموضوعية 

 من حيث التصحيح

 إذالموضوعية االختبارات  بخالف المقاليةاالختبارات  - تحليل
 أن تصحيحها:

              ال يتطلب وقتا   -ب   تتدخل فيه ذاتية المصحح -أ
                   ذاتي ويتطلب وقتا   -د   موضوعي وسريع -ج          كبيرا  

      

أن يحدد االختبار  -73
                        األفضل وفقا  لنوع القدرة 

 التي يقيسها

تسمية االختبار األفضل لقياس قدرة التلميذ على  - تقويم
 وتذكر حقائق ثابتة ال جدال فيها هو:      عي نةأشياء م

 -الصواب والخطأ   ج -المقالي المفتوح   ب -أ
 اإلجابة القصيرة -االختيار من متعدد   د

      

أن يعدد النقاط  -74
التي يتم في ضوئها 
 مراجعة بنود االختبار

مراجعة  ال يتم في ضوئها التي أي من النقاط اآلتية  -      تذ كر
 ؟بنود االختبار

الجانب التحريري  -محتوى المادة الدراسية   ب -أ
الزمن  -د   الناحية الفنية لالختبار -ج لالختبار 

 لالختبارالمخصص 

      

      عند ترتيب بنود االختبار من األسهل إلى األصعب,  - فهمأن يوضح كيفية  -75
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ترتيب بنود االختبار 
                      وفقا  لمستوى صعوبتها.

           وفقا  لــ:ها رتبت هذا يعني أن
مستوى  -وحدة الشكل   ج -وحدة األهداف   ب -أ

 وحدة الموضوع -صعوبتها   د
أن يحدد األمور  -76

التي تشتمل عليها ورقة 
اإلجابة النموذجية 
 )نموذج التصحيح(.

 تصحيح نموذجيجب أن يكتب المعلم عند إعداد  - 
 :االختبار

 -الصحيحة   ج اتاإلجاب -عدد التالميذ   ب -أ
          الس لوكيةاألهداف  -الغرض من االختبار   د

      

أن يوضح العالقة  -77
بين زمن االختبار 

 االختبار.والهدف من 

أراد معلم قياس إتقان تالميذه لوحدة دراسية إذا  - تحليل
 اختبار مدته: فإن عليه إعداد,      عي نةم
 -25 -دقيقة   ج 25 -15 -دقيقة   ب 15 -11 -أ

 دقيقة وما فوق 41 -دقيقة   د 35

      

أن يحسب الزمن  -78
الالزم لالختبار إذا 

 أعطي البيانات الالزمة.

تلميذ الطبق معلم على تالميذه اختبار, حيث أنهى  - تطبيق
 تلميذال, وأنهى ابتدائهدقيقة من  21الختبار بعد ألول اا

زمن  فكان ,ابتدائهدقيقة من  61االختبار بعد  األخير
 االختبار:

 -دقيقة   د 41 -دقيقة   ج 31 -دقيقة   ب 21 -أ
 دقيقة 45

      

طرق  يحددأن  -79
تصحيح مفردات 
 االختبارات المقالية

ليس من طرق تصحيح االختبارات  يأتيأي مما  - فهم
 المقالية:

 -الشمولية   د -ج        كلي ةال -الحاسوب   ب -أ
 التحليلية

      

أن يذكر  -81
االنتقادات التي وجهت 
إلى معادلة التصحيح 
من أثر التخمين التي 

 تعاقب المفحوص.

االنتقادات التي وجهت إلى معادلة التصحيح من من  -      تذ كر
 :بأن تطبيقها أثر التخمين التي تعاقب المفحوص

منع المعلم من ي -يعقد عملية التصحيح   ب -أ
شجع ي -ارتكاب أخطاء أثناء التصحيح   ج

 يسهل عملية التصحيح -د    اإلجابةالمفحوصين على 

      

ق ائأن يذكر طر  -81
تصحيح أسئلة الصواب 

االختيار وأسئلة والخطأ 
 من متعدد.

من طرق تصحيح أسئلة االختيار ليس  مما يأتيأي  -      تذ كر
 من متعدد:

 -الحاسوب   د -ج   التحليلية -اليدوية   ب -أ
 المفتاح المثقب

      

أن يحسب العالمة  -82
المصححة من أثر 

 التخمين

 51على اختبار مكون من  جامعيأجاب طالب  - تطبيق
اختيار من متعدد بأربعة بدائل وكانت  من نوع       سؤاال  

أسئلة متروكة,  4         صحيحا  و        سؤاال   25إجاباته كاآلتي: 
خاطئة, واستخدم المعلم معادلة التصحيح من  21و 

 عالمة الطالب المصححة: تأثر التخمين فكان
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 25 -د   18 -ج   15 -ب   11 -أ
أن يوضح فوائد  -83

           االختباري ةتحليل البنود 
, أراد المعلم االختصار بند 111اختبار يتألف من  - تحليل

سيعتمد من طوله واإلبقاء فقط على البنود الجيدة, فإنه 
 بذلك على:

تحليل  -رأي زمالئه   ج -ب   الشخصية خبرته -أ
 لبنودالكمي لتحليل ال -المحتوى   د

      

أن يذكر  -84
مواصفات البنود التي 

 .%51معامل صعوبتها 

التي يكون معامل            االختباري ةمن مواصفات البنود  -      تذ كر
 :%51صعوبتها 

تميز بين  -تحقق انتشار ضئيل للدرجات   ب -أ
تباين محدود للدرجات    -التالميذ الضعفاء واألقوياء   ج

 ال تميز بين التالميذ الضعفاء واألقوياء -د

      

         أن يعر ف  -85
 االختبارات المتكافئة

يطلق على االختبارات المتعادلة من حيث عدد   -      تذ كر
 وصياغتها ومستوى صعوبتها اسم االختبارات: بنودها

 -المختلفة   د -المقننة   ج -المتكافئة   ب -أ
 المتشابهة

      

أن يوضح  -86
خصائص التحليل 

 .          االختباري ةالكيفي للبنود 

خصائص التحليل الكيفي  ليس من يأتيأي مما   - فهم
 :          االختباري ةللبنود 

تأسيس صدق  -تأسيس الصدق التجريبي    ب -أ
تحضير   -تحليل منطقي وعقلي   د -المحتوى   ج

 االختبار للتطبيق التجريبي       

      

               أن يعر ف عملية  -87
التحليل الكمي للبنود 

 .          االختباري ة

ستوى وتحديد م           االختباري ة فحص البنود يتم  -      تذ كر
 :صعوبتها من خالل عملية

تحليل  -التحليل الكيفي   ج -التحليل الكمي ب -أ
 التحليل المنطقي -المحتوى   د

      

أن يحسب قيمة  -88
معامل صعوبة أو 

سهولة السؤال المقالي 
إذا أعطي البيانات 

 الالزمة.

 عنإذا كان مجموع درجات التالميذ الذين أجابوا  - تطبيق
      كلي ةدرجة, ومجموع الدرجات ال 71         مساويا  سؤال مقالي 
درجة, فإن معامل سهولة السؤال  251للسؤال هو 

 يساوي:
 %33 -د   %28 -ج   %21 -ب   %11 -أ

      

               أن يعر ف معامل  -89
 تمييز البند

أن السؤال صادق                             المعامل الذي يؤخذ دليال  على -      تذ كر
 فيما يقيسه:

تمييز البند    -صعوبة البند   ج -سهولة البند   ب -أ
 سهولة االختبار  -د

      

               أن يعر ف معامل  -91
 سهولة البند الموضوعي

                                              يعر ف معامل سهولة البند الموضوعي بأنه النسبة: -      تذ كر
المئوية  -لإلجابات الصحيحة    بالمئوية  -أ
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لإلجابات الصحيحة العشرية  -لإلجابات الخاطئة   ج
 العشرية لإلجابات الخاطئة -والخاطئة   د

         أن يعر ف  -91
 المشتتات

يطلق على البدائل الخاطئة في سؤال االختيار من  -      تذ كر
 متعدد اسم:

 -المتممات   د -المقدمات   ج -المشتتات   ب -أ
 االستجابات

      

أن يحدد  -92
خصائص المشتت 

 الجيد.

 المشتت الجيد هو البديل الذي يتمتع بمعامل جاذبية: -      تذ كر
موجب  -سالب وقليل   ج -موجب وقليل   ب -أ

 سالب وكبير -وكبير   د

      

 األمورأن يوضح  -93
التي ينبغي مراعاتها عند 

التحليل الكمي للبنود 
           االختباري ة

قيمة كل من ينبغي على المعلم عند تفسير   - فهم
اآلتي  معامالت السهولة والصعوبة والتمييز مراعاة

 :ماعدا
الصف الدراسي للتالميذ    -الغرض من االختبار  ب -أ
جميع اإلجابات  -المستوى المعرفي لألهداف  د  -ج

 صحيحة

      

أن يذكر المدى  -94
تتراوح عنده قيمة الذي 

 معاملي الصعوبة
 والتمييز

 بين: ةقيمة معامل صعوبة الفقر تتراوح   -      تذ كر
(    1, + 1-) -(     ج1,  1) -(    ب1,  1-) -أ
 (2, +1)+ -د

      

أن يقيم الفقرة  -95
             استنادا  إلى            االختباري ة

 .هامؤشر تمييز 

وما  1441التي مؤشر تمييزها            االختباري ةتعد الفقرة  - تقويم
 فوق فقرة:

إلى تحسين   تحتاج  -جيدة   ج -             جيدة جدا    ب -أ
 ضعيفة -د

      

                أن يعر ف مقاييس  -96
 النزعة المركزية

 تعرف مقاييس النزعة المركزية بأنها: -      تذ كر
 مقاييس -ب   ي        الت عليم تحليل المحتوىطريقة ل -أ

مقاييس  -البيانات حول متغير ما   جتجمع تصف 
 -توضح مقدار تشتت أو تبعثر القيم عن بعضها   د

 معامالت السهولة والصعوبةمقاييس لحساب 

      

أن يعدد خصائص  -97
 المتوسط.

أسهل مقاييس النزعة المركزية من حيث آلية  -      تذ كر
 الحساب وفهمه:

سط الو  -المنوال   د -الوسيط   ج -المتوسط   ب -أ
 الحسابي المرجح

      

أن يحسب قيمة  -98
الوسيط لمجموعة من 

 القيم

 (:13, 11, 9, 5, 3اآلتية )الوسيط للقيم  - تطبيق
 11 -د   9 -ج   5 -ب   3 -أ
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أن يعدد مقاييس  -99
التشتت األكثر 

           استخداما .

 مقاييس التشتت:ليس من  مما يأتيأي  -      تذ كر
 المتوسط    -االنحراف المعياري   ج -المدى   ب -أ
 التباين     -د

      

                أن يعر ف الدرجة  -111
المعيارية للعالمة 

 األصلية

 :الدرجة المعيارية للعالمة األصلية  - 
مجموع القيم على  -الجذر التربيعي للتباين   ب  -أ

 عن الدرجةعدد االنحرافات التي تنحرفها  -عددها   ج
 الفرق بين اكبر قيمة وأصغر قيمة     -المتوسط   د
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ِ(7امللحقِ)

ِ
ِ
ِأمساءِحمك
 
ِ ِ ِِ ِِ ِاألهدافِميِاستمارةِِ

ِ
لوكي

ِ
ِالس

 
ِ ِ ِ ِ

 
ِ ِ ةوالبنودِِةِ

ِ
ِاالختباري
 
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِاملقابلةِهلاِِ

 العلمي االختصاص ة                المرتبة العلمي   االسم

 أ. د محمد اسماعيل
جامعة  -        الت دريسأستاذ في قسم المناهج وطرائق 

 البعث
         الت دريسمناهج وطرائق 

 د. عزيزة رحمة
         الت ربية      كلي ة -        الت قويمأستاذ مساعد في قسم القياس و 

 بجامعة دمشق
وعلم          الت ربيةإحصاء في 

 النفس

      كلي ة -        الت دريسأستاذ مساعد في قسم المناهج وطرائق  د. رانيا صاصيال
 بجامعة دمشق         الت ربية

 أصول تدريس

 تربية مقارنة بجامعة حماة         الت ربية      كلي ةفي       مدر س د. محمد مرزا

 د. خلود الجزائري
      كلي ة -        الت دريسة في قسم المناهج وطرائق      مدر س

 بجامعة دمشق         الت ربية
 طرائق تدريس العلوم

 د. اعتدال عبد اهلل
بجامعة          الت ربية      كلي ة -        الت قويمة في قسم القياس و      مدر س

 دمشق
 نظرية حديثة

 قياس وتقويم بجامعة البعث         الت ربية      كلي ةة في      مدر س د. ريم قصاب باشي

 د. رنيم أيوب
بجامعة          الت ربية      كلي ة -        الت قويمة في قسم القياس و      مدر س

 قياس تربوي دمشق

 غة العربية                 طرائق تدريس الل   بجامعة حلب         الت ربية      كلي ةة في      مدر س د. دارين سمو

         الت ربية      كلي ة -        الت قويممدير أعمال في قسم القياس و  د. نوال المطلق
 بجامعة دمشق

 قياس وتقويم

 مناهج وطرائق تدريس حماةجامعة  -        الت ربية      كلي ةقائم باألعمال في      حق يد. شكرية 

      كلي ة -        الت دريس وطرائق المناهج قسم قائم باألعمال في أ. خالد الجهماني
 دمشق بجامعة         الت ربية

         الت عليمتقنيات 
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ِ(8امللحقِ)
ِاستمارةِحتكيمِاألهدافِ

ِ
لوكي

ِ
ِالس

 
ِ ِ ِ ِ

 
ِ ِ ةوالبنودِِةِ

ِ
ِاالختباري
 
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ

ِ
ِاملقابلةِهلا,ِواملعد
 
ِ ِ ِ ِِ ِِِِ ِِ ِِ ِِ ِ ةِكاختبارِاختيارِمنِِ

ِ
ِ
ِمتعد
 
ِ ِ ِ ِِ

ِ
ِدِملاد
 
ِ ِِ ِةِِِ

ِ
ِقواعدِبناءِاالختباراتِالت
 
ِ ِ ِِِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِِ

ِ
ِحصيلي
 
ِ ِِ ِ ِِ

ِ
ِةِ)بعدِالت
 
ِ ِ ِِِ ِ ِ ِعديل(ِِِ

 :        الد كتور       الس يد
      طي بة      تحي ة

جمعت  إذ"                                                                                       تقوم الباحثة ببناء اختبار محكي المرجع بهدف التعر ف إلى "قواعد بناء االختبارات التحصيلية
, وهو         الت ربية                                                             ونظمتها كجزء من موضوع بحث تعد ه للحصول على درجة الماجستير في الباحثة هذه القواعد 

دراسة  -لقواعد بناء االختبارات التحصيلية          المعل مين"بناء اختبار محكي المرجع لقياس درجة إتقان بعنوان 
 .األساسي"         الت عليمالحلقة األولى من        معل ميمن       عي نةعلى          ميداني ة

لذلك قامت الباحثة بإعداد بنود اختبارية من نوع االختيار من متعدد وبأربعة بدائل لقياس كل هدف من 
والمستويات المناسبة لها في المجال المعرفي           الس لوكيةالمحددة. وحددت الباحثة األهداف           الس لوكيةاألهداف 

الهدف في االختبار محكي المرجع في  التي أعدت لقياس هذا           االختباري ة                             وفق تصنيف بلوم مقابال  للبنود 
 صورتي هذا االختبار. 

                          والتكر م عليها باإلجابة عن            االختباري ةبتحكيم عملها في بناء البنود         التفض للذا ترجو الباحثة من حضرتكم 
 األسئلة اآلتية:

                                    هل الهدف السلوكي سليم وواضح لغويا ؟ -1
                                     هل البند االختباري سليم وواضح لغويا ؟ -2
 هل البند االختباري يقيس الهدف الذي وضع لقياسه؟ -3

                                                                                            ويرجى التكر م بتقديم أي ة مالحظات في حال وجودها, شاكرة جهودكم وحسن تعاونكم  ومساعدتكم لها في 
 إنجاز هذا البحث العلمي. 

 الباحثة: أسماء الحسن
10/2/2015 
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 الهدف
المستوى 
المعرفي 
 المالئم

           االختباري ةالبنود 

 المحكمإجابات 

الهدف 
السلوكي 
سليم 
وواضح 
        لغويا  

البند 
االختباري 
سليم 
وواضح 
        لغويا  

البند 
االختباري 
يقيس 
الهدف 

الذي وضع 
 لقياسه

 ال نعم ال نعم ال نعم
أن يذكر المرحلة  -1

األولى من مراحل بناء 
 االختبار التحصيلي.

      تذ كر
 

 المرحلة األولى من مراحل بناء االختبار -
 :التحصيلي

 -التحليل   د -البناء  ج -التخطيط   ب  -أ
 التصحيح

      

أن يحدد مواصفات  -2
                   بنود االختبار وفقا  

 للغرض من االختبار.

يذه في العمليات أراد معلم تشخيص صعوبات تالم - تحليل
 ماعدا:باآلتي  اتصف              فأعد اختبارا   ,الحسابية األربع

بنوده مائلة   -بنوده مائلة للصعوبة    ب  -أ
 للسهولة     

 عدد بنوده كبير     -                     يغطي مجاال  ضيقا     د  -ج

      

أن يعدد عناصر  -3
 .ي        الت عليمالمحتوى 

 :ي        الت عليمعناصر المحتوى  ليس من مما يأتيأي  -      تذ كر
 -ج           الت دريسطريقة  -الرموز والتعميمات   ب -أ

 المفاهيم والمصطلحات -المعارف والمفردات    د

      

بين أن يميز  -4
المفاهيم المحسوسة 
 .والمفاهيم المجردة

 من المفاهيم المحسوسة: - فهم
 الصبر -د   األمانة -الصدق   ج -ب   الكتاب -أ

      

  "الحقائق"         أن يعر ف  -5
من عناصر     ا  عنصر 

 .ي        الت عليم المحتوى

                                             التعريف اآلتي "عبارات مثبتة موضوعيا  عن أشياء  -      تذ كر
                                  أو أحداث وقعت فعال  " هو تعريف لـ: موجودة

 -القيم   د -الحقائق   ج -المفاهيم   ب -أ
 االتجاهات

      

                 أن يعر ف االتجاه  -6
من عناصر     ا  عنصر 

 .ي        الت عليم المحتوى

                     يعر ف "االتجاه" بأنه: -      تذ كر
على استخدامه دون  مفهوم اصطلح االنسان -أ

عبارة تربط أو توضح العالقة بين  -تغيير   ب
مفهوم شخصي يحدد ميول االنسان  -مفهومين   ج

معيار  -نحو األشياء أو األشخاص أو المواقف   د
 يتم في ضوئه الحكم على المواقف أو السلوك

      

         مثاال  عن          أن يعط   -7
 فرضية.

 من األمثلة على الفرضيات: - تطبيق
توجد عالقة بين نسبة ذكاء األطفال ومستوى  -أ
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(   4( أكبر من رقم )6رقم ) -القلق في الفصل   ب
 -على الزمن   د السرعة هي المسافة مقسومة -ج

 النازل الضغط مع        عكسيا           تناسبا   الغاز حجم يتناسب
 عليه.

أن يعدد طرائق  -8
تحليل المحتوى 

              األكثر شيوعا . ي        الت عليم

 :تعد طريقة التجزئة من طرائق تحليل -      تذ كر
  االختبارات المقالية   -ب ية           الت عليماألهداف   -أ
    ي        الت عليمالمحتوى  -االختبارات الموضوعية   د  -ج

      

أهمية  يبينأن  -9
 .         الس لوكيةاألهداف 

تمكنه  مهمة للمتعلم ألنها          الس لوكيةتعد األهداف  - فهم
 :من
اختيار مادة  -بونوعها            الت قويمتحديد عملية  -أ

                                   اختيار الطرائق والوسائل الت عليمية  -التعلم   ج
  ه تعلمه وانتباهه إلى ما سيدرسهيتوج -دالمناسبة    

      

أمثلة عن          أن يعط   -11
 معايير كمية.

 من األمثلة على المعايير الكمية: - فهم
بدقة  -بشكل صحيح   ج -في دقيقتين   ب -أ

 بأسلوبه الخاص -د   متناهية

      

               أن يختار هدفا   -11
               غا  وفق الصورة و مص

المبسطة من بين عدة 
 أهداف معطاة.

من صور  الهدف المصوغ وفق الصورة المبسطة - تطبيق
 صياغة الهدف السلوكي:

 أن يعدد التلميذ أركان اإلسالم بشكل صحيح -أ
                                            أن يسم ي النجم الموجود في المجموعة الشمسية  -ب
أن يعطي التلميذ كلمات تبدأ بحرف الميم بشكل  -ج

 صحيح
أن يعلل التلميذ انبساط العضالت وانقباضها,  -د

 ها                فيلما  قصيرا  عن مشاهدته بعد

      

أن يحدد عناصر  -12
الصورة المركبة من 

صور صياغة الهدف 
 السلوكي  

تضم الصورة المركبة من صور صياغة الهدف   -      تذ كر
 اآلتية: السلوكي العناصر

التلميذ والسلوك والمعيار    -التلميذ والسلوك   ب -أ
التلميذ والسلوك  -التلميذ والسلوك والشرط   د -ج

 والمعيار والشرط

      

أن يعلل صعوبة  -13
قياس أهداف المجال 

 الوجداني

"أن يعتز التلميذ باإلنجازات التي قدمها الطبيب  - فهم
هذا الهدف  قياسالعربي أبو بكر الرازي" يصعب 

 :يركز على ألنه لدى التالميذ
 معارفهم وميولهم   -ب    معارفهم ومعلوماتهم -أ
 وقيمهم هماتجاهات  -د ومهاراتهم   هممعارف -ج

      

أن يذكر  -14
المصطلحات المرادفة 

 :االستبانةمن المصطلحات المرادفة لمصطلح  -      تذ كر
االختبار    -قائمة المراجعة   ج -االستفتاء   ب -أ
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 مقياس التقدير -د .االستبانةلمصطلح 
أن يوضح الهدف  -15

الرئيس من إجراء 
 المالحظة

يستخدم المعلم أداة "المالحظة" في الصف ليتعرف  - فهم
 :ما لدى تالميذه على

 همدرجة إتقان -ب همالعالقات االجتماعية  بين  -أ
داخل الفصل   هم ترتيبكيفية  -ج   للعمليات الحسابية

 هم الدراسيتحصيل  -د

      

             أن يعر ف سلم  -16
 الرتب

 بأنه: "سلم الرتب"      يعر ف  -      تذ كر
 -أسلوب معدل عن صيغة االستبانة   ب -أ

 -مجموعة من الجمل التي تصف سمة ما   ج
استمارة  -المشاهدة والمراقبة الدقيقة للسلوك   د

 بنفسهيجيب عنها المفحوص 

      

شروط  يعددأن  -17
 صياغة الهدف السلوكي

                                     أي  مما يأتي ليس من شروط صياغة الهدف  -      تذ كر
 :السلوكي

الوضوح  -مراعاة أسس التعلم ومبادئه   ب -أ
 -التالميذ   د التعلق بحاجات -والتحديد   ج

 استخدام فعل عام

      

أن يصنف  -18
                     األهداف الت عليمية في 

             وفقا  لمستوى مستويات 
 عموميتها

يصنف الهدف اآلتي "أن يناقش طالب المرحلة   - تحليل
الثانوية المشكالت بمنهجية علمية" في مستوى 

 األهداف:
الخاصة بوحدة أو  -المتوسطة   ج -العامة   ب -أ

 الجزئية والمفصلة  -د   حصة درسية

      

أن يحدد مجاالت  -19
استعمال األهداف 

 والمفصلة.الجزئية 

األهداف فيها  تستعملأي من المجاالت التي ال  -      تذ كر
 الجزئية والمفصلة:

االختبارات  -االختبارات محكية المرجع   ب -أ
برنامج  -المبرمج   د         الت عليم -معيارية المرجع   ج

 التفريدي         الت عليم

      

أن يختار الهدف  -21
السلوكي الخالي من 

من بين عدة  الخطأ
 أهداف

 الهدف السلوكي الخالي من الخطأ: - تحليل
 -أن يرشد التلميذ إلى قانون حساب السرعة   ب -أ

أن يعدد  -أن يرسم التلميذ خريطة سورية ويلونها   ج
أن يكتسب التلميذ  -التلميذ ألوان الطيف السبعة   د

 الدارة الكهربائية بعناصرمعرفة 

      

         أن يسم ي  -21
المستوى األعلى من 

يات المجال مستو 
                     المعرفي وفقا  لتصنيف 

المستوى األعلى من مستويات المجال المعرفي  -      تذ كر
                   وفقا  لتصنيف بلوم:

         الت قويم -التركيب   د -الفهم   ج -           التذ كر   ب -أ
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 بلوم.
رتب       أن ي   -22

مستويات األهداف 
                      المعرفية وفقا  لتصنيف 

 بلوم.

المجال المعرفي ترتب مستويات بلوم لألهداف في  - تذكر
 من األدنى إلى األعلى وفق اآلتي:

 تقويم -تطبيق -تركيب -تحليل -فهم -تذكر -أ
 تقويم -تركيب -تحليل -تطبيق -فهم -تذكر -ب
 تقويم -تركيب -تحليل -تطبيق -تذكر -فهم -ج
 تذكر -فهم -تطبيق -تحليل -تركيب -تقويم -د

      

أن يوضح مستوى  -23
من  الفهم واالستيعاب

مستويات بلوم لألهداف 
 .المعرفية

المستوى الذي يعبر فيه المتعلم عن المعلومة  - فهم
بأسلوبه الخاص ودون إخالل بالمعنى األصلي من 

 مستويات بلوم للمجال المعرفي هو: 
 الفهم -التطبيق   د -التحليل   ج -ب           الت قويم -أ

      

               أن يختار هدفا   -24
مستوى التطبيق من  في

 بين عدة أهداف معطاة.

 الهدف الذي يقع في مستوى التطبيق: - تطبيق
أن  -                                         أن يضع التلميذ عنوانا  جديدا  للقصيدة   ب -أ

 -يحسب التلميذ المتوسط لمجموعة من األعداد   ج
أن يفسر التلميذ  -د    يعدد التلميذ أجزاء الزهرةأن 

 تعاقب الليل والنهار

      

أن يعطي أمثلة  -25
 فيعن أفعال سلوكية 

 مستوى التحليل

 الفعل السلوكي الذي يقع في مستوى التحليل: - فهم
 يلخص -يؤلف   د -يقارن   ج -         يعر ف   ب -أ

      

أن يستنتج أنواع  -26
المحكات في مستوى 

         الت قويم

المحك المستخدم في الهدف اآلتي "أن يدافع  - تحليل
التلميذ عن مكانة العامل في اإلسالم باالستعانة 

 :محكباآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة" 
داخلي وخارجي    -خارجي   ج -داخلي   ب -أ
 ال يوجد محك -د

      

أن يعدد حدود  -27
تصنيف لمستويات 

األهداف في المجال 
 المعرفي.

من االنتقادات التي وجهت إلى تصنيف بلوم  -      تذ كر
 المعرفي: لألهداف في المجال

فصل المجال المعرفي عن المجالين الوجداني  -أ
  بمستويات التعلم العليا  عدم االهتمام -ب   والمهاري

 -ية المعقدة    د        الت عليمعدم االهتمام باألهداف  -ج
 ية التعلمية        الت عليمعن العملية          الت قويمفصل 

      

         أن يسم ي  -28
المستوى األدنى من 
مستويات األهداف 

الوجدانية وفق تصنيف 
 كراثول.

يتألف تصنيف كراثول لألهداف الوجدانية من عدة  -      تذ كر
 مستويات أدناها:

 -التقييم   د -االستجابة   ج -االستقبال   ب -أ
 تقمص القيم
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               أن يختار هدفا   -29
في مستوى االستقبال  

كراثول  تصنيفوفق 
 لألهداف الوجدانية

من بين عدة أهداف  
 معطاة.

الهدف الذي يقع في مستوى االستقبال وفق  - تطبيق
 كراثول لألهداف الوجدانية: تصنيف

أن يوافق التلميذ على المشاركة في حديث حول  -أ
أن يقدر التلميذ جهود العالم  -"أركان اإلسالم"   ب

العربي عباس بن فرناس في ميدان علوم الطيران   
أن يتصف التلميذ بالروح المعنوية العالية من  -ج

التلميذ  يصغيأن  -د   خالل اللعب مع الفريق
 للدرس المعلم إلى شرح بانتباه

      

أن يوضح مستوى   -31
من مستويات  االستجابة

كراثول لألهداف 
 الوجدانية

يتطلب مستوى "االستجابة" من مستويات تصنيف   - فهم
 كراثول لألهداف الوجدانية:

التفاعل  -االهتمام بظاهرة أو موقف معين   ب -أ
تقييم المثيرات التي  -مع الموقف أو الظاهرة   ج

 تنظيم القيم والمعتقدات واالتجاهات -يتعرض لها   د

      

         أن يسم ي  -31
األهداف الواردة في 
مستوى التقييم أو 

من مستويات  التثمين
كراثول لألهداف 

 .الوجدانية

وفق   "التقييم"تسمى األهداف الواردة في مستوى  -      تذ كر
 بأهداف:تصنيف كراثول لألهداف الوجدانية 

 -االتجاهات والتقدير   ج -القيم والميول   ب -أ
 االتجاهات والميول -د   واالتجاهاتالقيم 

      

أن يوضح مستوى  -32
من   تكوين نظام للقيم
مستويات كراثول 
 .لألهداف الوجدانية

في مستوى "تكوين نظام للقيم" من  يقوم الفرد - فهم
 :بــ مستويات كراثول لألهداف الوجدانية

        عي نةم تفضيل قيمة -ب        عي نةانتقاء قيمة م -أ
القيم لتنظيم  إخضاع -د        عي نةااللتزام بقيمة م -ج

 معين

      

               أن يختار هدفا   -33
المجال الوجداني  في

من بين عدة أهداف 
 معروضة عليه.

 الهدف السلوكي الذي يقع في المجال الوجداني: - تطبيق
الكتابة لدى زميله إذا ما أن ينتقد التلميذ أسلوب  -أ

 طلب منه ذلك
 ة     مدر سأن يظهر التلميذ الوالء لل -ب
 أن يرسم التلميذ لوحة ألطفال يلعبون في الحديقة -ج
 أن يعدد التلميذ األحرف األبجدية -د

      

أن يذكر أكثر  -34
تصنيفات األهداف 

                 المهارية شيوعا .

       شيوعا  من أكثر تصنيفات األهداف المهارية  -      تذ كر
 تصنيف:

 سمبسون    -هارو    د -كبلر    ج -ديف   ب -أ

      

               أن يعر ف مستوى  -35
اإلدراك الحسي  من 

                                      يعر ف مستوى "اإلدراك الحسي" من مستويات  -      تذ كر
 سمبسون لألهداف المهارية بأنه:
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مستويات سمبسون 
 لألهداف المهارية

االستعداد النفسي والعضلي ألداء سلوك معين    -أ
الشعور  -ج   تعلم المهارة بوساطة التقليد -ب

 -باستقبال الظاهرة ومالحظتها والحديث عنها   د
 ابتكار حركات ومهارات جديدة

أن يوضح مستوى  -36
الميل أو التهيؤ من 
مستويات سمبسون 
 لألهداف المهارية

باالستعداد النفسي والعضلي متعلق المستوى ال - فهم
ألداء سلوك معين من مستويات سمبسون لألهداف 

 المهارية:
  -االستجابة الموجهة   ج -اإلدراك الحسي   ب -أ

 اآللية أو الميكانيكية -الميل أو التهيؤ   د

      

أن يوضح مستوى  -37
اإلتقان والحذق والسرعة 

من مستويات  في األداء
سمبسون لألهداف 

 المهارية

في مستوى "اإلتقان  من األمور التي ال تحدث - فهم
سمبسون من مستويات والحذق والسرعة في األداء"  

 :ةالمهاري لألهداف
 -التخلص من الخوف والشك في األداء   ب -أ

التخلص من األداء اآللي  -تقليد حركات المعلم   ج
                ت معقدة نسبيا  إنجاز حركا -للمهارة   د

      

               أن يختار هدفا   -38
األصالة أو "من مستوى 

وفق تصنيف  "اإلبداع
سمبسون لألهداف 

بين عدة المهارية من 
 أهداف معطاة

الهدف المهاري الذي يقع في مستوى األصالة  - تطبيق
 واإلبداع وفق تصنيف سمبسون:

أن   -أن يرسم التلميذ خريطة الوطن العربي   ب -أ
   الحسابية المسألة لحليبتكر التلميذ طريقة جديدة 

أن يحاكي التلميذ معلمه في إجراء تجربة  -ج
أن  -االنصهار والتبخر بعد مالحظته له بإمعان   د
يعيد التلميذ ترتيب مجسمات الكواكب ضمن 

 المجموعة الشمسية

      

يبين مزايا أن  -39
تصنيف سمبسون 
 لألهداف المهارية

يحقق تصنيف سمبسون لألهداف المهارية فوائد  - تحليل
 عدة منها:

توجيه  -تنمية الميول اإليجابية نحو العمل   ب -أ
االهتمام  -ية المعقدة   ج        الت عليمألهداف االهتمام با

ق توازن بين     حق يت -بمستويات التعلم العليا   د
 التعلممستويات 

      

              أن يعر ف جدول  -41
 المواصفات

 يربط مخطط بأنه المواصفات جدول      يعر ف -      تذ كر
 :ية بـــ        الت عليم األهداف

عدد  -نوعية األسئلة   ج -ب   مجموع الدرجات -أ
 عناصر المحتوى -األسئلة   د

      

أن يحسب الوزن  -41
النسبي ألهمية الهدف 

 51                                    إذا كان عدد األهداف في مستوى التذ كر  - تطبيق
,    ا  هدف 511للموضوعات       كلي ة, وعدد األهداف ال   ا  هدف
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للمستوى إذا أعطي 
 الالزمة.البيانات 

                                             فإن الوزن النسبي ألهمية الهدف لمستوى التذ كر:
 %25 -د   %21 -ج   %15 -ب   %11 -أ

أن يذكر كيفية  -42
حساب عدد األسئلة 

 لكل موضوع

العدد الكلي × النسبي ألهمية الموضوع "الوزن  -      تذ كر
 "هو قانون حساب: 111لألسئلة / 

عدد األسئلة  -عدد األسئلة لكل موضوع   ب -أ
 -مجموع درجات كل موضوع   د -لكل مستوى   ج

 درجات كل مستوى من مستويات األهداف
 

      

أن يذكر كيفية  -43
حساب مجموع درجات 

كل مستوى من 
 مستويات األهداف

يحسب مجموع درجات كل مستوى من مستويات  -      تذ كر
 األهداف وفق القانون اآلتي:

مجموع الدرجات × لموضوع لالوزن النسبي  -أ
مجموع × لموضوع لالوزن النسبي  -المقترح   ب

× لهدف لالوزن النسبي  -ج 111الدرجات المقترح / 
لهدف لالوزن النسبي  -د مجموع الدرجات المقترح   

 111لدرجات المقترح/ مجموع ا× 

      

أن يحدد عوامل  -44
اختيار شكل البنود 

 المالئم

يمتلك مهارة عالية في كتابة البنود الذي معلم ال - تحليل
من  ه                 يعد اختبارا  بنودمن المتوقع أن ,           االختباري ة

 نوع:ال
 -الشفوي   د -الموضوعي   ج -ب   يالمقال -أ

 المقالي والموضوعي

      

يحدد كيفية أن  -45
                        اختيار شكل البنود وفقا  

 للهدف المراد قياسه.

ق الهدف اآلتي "أن     حق ينوع البنود األنسب لت - تقويم
بصورة منطقية"  أفكاره                              يصبح التلميذ قادرا  على تنظيم 

 هو:
 -الشفوي   د -الموضوعي   ج -ب   يالمقال -أ

 األدائي

      

أن يحدد كيفية  -46
      وفقا  تقدير عدد البنود 

 للغرض من االختبار.

اختبارات لوحدة دراسية وفصل  إعداد معلم إذا أراد - تقويم
يجب أن دراسي وسنة دراسية, فإن االختبار الذي 

 كثر هو اختبار:األ هعدد بنود يكون
 -الفصل الدراسي   ج -الوحدة الدراسية   ب -أ

 جميعها متساوية في عدد البنود -السنة الدراسية   د

      

أن يحدد العوامل  -47
التي تسهم في تقدير 
 مستوى صعوبة البنود

 :         وفقا  لــيتحدد مستوى صعوبة البنود   - فهم
  -عدد التالميذ   ج -غرض االختبار   ب  -أ

 عدد األهداف  -عدد البنود   د

      

أن يذكر المستوى  -48
المالئم لصعوبة البنود 

معيارية            االختباري ةالمستوى المالئم لصعوبة البنود  -      تذ كر
 المرجع:
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معيارية            االختباري ة
 المرجع

 %91 -د   %71 -ج   %51 -ب   %21 -أ

أن يصف العالقة  -49
بين نوع البنود والمستوى 
 المالئم لصعوبة البنود.

أعد معلم ثالثة اختبارات اختيار من متعدد األول  - تقويم
والثالث بثالثة بخمسة بدائل والثاني بأربعة بدائل 

بدائل فاالختبار الذي سيكون متوسط صعوبة بنوده 
 األقل هو:

االختبار ذو  -ب  االختبار ذو البدائل الخمسة -أ
االختبار ذو البدائل الثالثة    -البدائل األربعة   ج

 جميع االختبارات متساوية في مستوى صعوبتها -د

      

أن يوضح  -51
متطلبات بناء المفردات 

           االختباري ة

 من المعلم:           االختباري ةيتطلب بناء المفردات   - فهم
رغبة  -معرفة بمبادئ تصميم االختبارات   ب -أ

إلمام بسيط بالمادة  -المعلم في بناء االختبارات    ج
 صياغة أهداف عامة -الدراسية   د

      

         أن يعر ف  -51
 االختبارات المقالية

 التقليدية اختبارات:يقصد باالختبارات  -      تذ كر
 -االختيار من متعدد   ج -الصواب والخطأ   ب -أ

 التكميل -المقال   د

      

أن يحدد مجاالت  -52
استخدام االختبارات 

 المقالية.

طلب معلم من تالميذه شرح قصيدة "العصفور  - تحليل
 من نوع:يكون فالسؤال األنسب لذلك المغرور" 

 -االختيار من متعدد   ج -الصواب والخطأ   ب -أ
 التكميل -د  المفتوحالمقالي 

      

أن يذكر العمليات  -53
العقلية العليا التي 
تقيسها االختبارات 

 .المفتوحة المقالية

ليس من العمليات العقلية العليا التي  مما يأتيأي  -      تذ كر
 االختبارات المقالية المفتوحة: تقيسها

 التركيب -التحليل   د -الفهم   ج -ب            الت قويم -أ

      

أن يعلل عدم  -54
وضع أسئلة اختيارية 
 في االختبار المقالي.

يميل التالميذ إلى التركيز عند إعداد أسئلة المقال  - فهم
همال بعضها اآلخر                                       على بعض الموضوعات وا 

 نتيجة:
 -على مستويات التعلم الدنيا ب االختبار تركيز  -أ

 تركيز-وضع أسئلة اختيارية في االختبار   ج
كتابة  -على مستويات التعلم العليا    د االختبار

 قبله سؤالسؤال تعتمد إجابته على 

      

أن يعلل ضرورة  -55
اشتراك أكثر من معلم 

في عملية تصحيح 
 االختبارات المقالية

أقرب إلى الموضوعية  التلميذحتى تكون عالمة  - فهم
 :عند تصحيح االختبارات المقالية يفضل

كتابة المالحظات  -وضع أسئلة اختيارية   ب -أ
االختبار المعلم تصحيح -على أوراق اإلجابة   ج
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اشتراك أكثر من معلم في عملية  -د   بمفرده
 التصحيح 

أن يعدد حاالت  -56
استخدام االختبارات 

 الموضوعية

االختبارات الموضوعية عندما المعلم يستخدم  -      تذ كر
 يكون:

      ا  عدد التالميذ كبير  -ب         قليال   عدد التالميذ -أ
الوقت  -لتصحيح االختبار   د     يا  الوقت كاف -ج

 إلعداد االختبار    ا  محدود

      

أن يعلل ارتفاع  -57
مستوى صدق 

 االختبارات الموضوعية
 .هاوثبات

االختبارات الموضوعية بصدق وثبات تتصف  - تحليل
 عاليين نتيجة:

 -كثرة عدد األسئلة   ج -قلة عدد األسئلة   ب -أ
تأثير العوامل الخارجية  -تدخل العوامل الذاتية   د

 على التصحيح

      

               أن يعر ف أسئلة  -58
 الصواب والخطأ

االختبار الذي يتطلب وضع إشارة أمام كل عبارة  -      تذ كر
 هو:

الصواب  -ج   التكميل -ب   المفتوحالمقالي  -أ
 إعادة الترتيب -والخطأ   د

      

أن يوضح عيوب  -59
 أسئلة الصواب والخطأ.

يؤدي اقتصار أسئلة الصواب والخطأ على   - فهم
 التفصيالت الجزئية للمادة الدراسية إلى:  

   قلة فرص الغش والتخمين -ارتفاع ثباتها   ب -أ
التشجيع  -قياسها الفهم الكلي للمادة   دعدم  -ج

  على التفكير النقدي

      

أن يذكر إرشادات  -61
لكتابة أسئلة الصواب 

 والخطأ.

من األمور التي يجب على المعلم تجنبها عند  -      تذ كر
 إعداد أسئلة الصواب والخطأ:

احتواؤها فكرة  -ب  كتابتها بلغة واضحة بسيطة -أ
 -استخدام العبارات المنفية    د -ج   واحدة

 معلوماتها إما صحيحة أو خاطئة 

      

أن يقارن بين  -61
أسئلة االختيار من 
متعدد واالختبارات 
 الموضوعية األخرى

 أسئلة عن متعدد من االختيار أسئلة تختلف - تحليل
 :بــ التكميل

 -سهولة تصحيحها  ج -ب   دنيا أهداف قياسها -أ
 شموليتها للمقرر -تصحيحها   دموضوعية 

      

أن يحدد األهداف  -62
التي تقيسها           الس لوكية

أسئلة االختيار من 
 متعدد

الهدف السلوكي األنسب الذي يتحقق بوساطة  - تطبيق
 :سؤال االختيار من متعدد

 يبينأن  -أن يعدد التلميذ سبع دول عربية    ب -أ
أن يحدد التلميذ  -التلميذ أهمية الشمس لألحياء    ج

أن  -المدينة السورية األهم من بين عدة مدن   د
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 التدخين أضرارالتلميذ  يحدد
أن يوضح العالقة  -63

بين عدد البدائل ونسبة 
تخمين الجواب 

 الصحيح.

أعد معلم اختبار االختيار من متعدد بأربعة بدائل  - تحليل
أعد  ثم %25نسبة تخمين الجواب الصحيحفكانت 

بدائل فكانت نسبة  بخمسةاالختبار نفسه ولكن 
 الجواب الصحيح:

 %51 -د   %35 -ج   %33 -ب   %21 -أ

      

أن يعدد عيوب  -64
أسئلة االختيار من 

 متعدد

 من عيوب أسئلة االختيار من متعدد: -      تذ كر
 -عن قياس قدرة التلميذ اللغوية   ب عجزها -أ

تطبيقها  -تصحيحها   دسرعة  -لمادة جل شموليتها
 على أعداد كبيرة من التالميذ

      

               أن يعر ف أسئلة  -65
 المطابقة

 تتطلب اختبارات المطابقة:  -      تذ كر
ملء الفراغ    -باختيار اإلجابة الصحيحة    -أ
وضع إشارة صح أو  -دالوصل بين قائمتين    -ج

 خطأ 

      

أن يبين الفرق  -66
بين أسئلة المطابقة 
وأسئلة االختيار من 

 متعدد

عن أسئلة االختيار من تمتاز أسئلة المطابقة  - تحليل
 :ــمتعدد ب

جميع العمليات  هاقياس -ب    تصحيحهالة و سه -أ
                        قدرة على التذ كر والربط ال هاقياس -العقلية   ج
 ارتفاع صدقها وثباتها -والتمييز  د

      

أن يميز بين  -67
 أنماط أسئلة التكميل

يندرج السؤال اآلتي "لماذا تنطفئ الشمعة إذا   - تحليل
وضعت تحت ناقوس ؟......." ضمن أنماط أسئلة 

 :معرفة التكميل تحت نمط

 -السبب   د -المصطلحات   ج -ب   األسلوب -أ
 النتيجة

      

أن يعدد عيوب  -68
 أسئلة التكميل

 من عيوب أسئلة التكميل: -      تذ كر
 -غير شاملة للمقرر   ج -بة اإلعداد   بو صع -أ

 المحددةالخروج عن اإلجابة  -صعبة التصحيح   د

      

أن يحدد المواد  -69
التي تالئمها أسئلة 

 إعادة الترتيب.

 أسئلة إعادة الترتيب: التي ال تستخدم فيها المادة - فهم
اللغة  -التاريخ   د -ج   الخط -الرياضيات   ب -أ

 االنكليزية

      

         أن يسم ي  -71
االختبار الذي يجمع 
بين األسئلة المقالية 
 واألسئلة الموضوعية

أسئلة مقالية يضم يسمى االختبار الذي  -      تذ كر
 وموضوعية باالختبار التحصيلي:

 -دالشامل    -الكتابي   ج -بالتجميعي    -أ
 التحريري

      

       االختبارات الموضوعية بخالف االختبارات المقالية - تحليلأن يوضح أوجه  -71
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االختالف بين 
االختبارات المقالية 

واالختبارات الموضوعية 
 من حيث إعداد األسئلة

 :أن إعدادها إذ
                      ال يتطلب جهدا  كبيرا   -                   تطلب وقتا  كبيرا  بيال  -أ
              ال يتطلب وقتا   -د   كبيرين                    يتطلب وقتا  وجهدا   -ج

    كبيرين        وجهدا  
أن يوضح أوجه  -72

االختالف بين 
االختبارات المقالية 

واالختبارات الموضوعية 
 من حيث التصحيح

الموضوعية االختبارات  بخالف المقاليةاالختبارات  - تحليل
 أن تصحيحها: إذ
              ال يتطلب وقتا   -ب   تتدخل فيه ذاتية المصحح -أ

ذاتي ويتطلب  -د   موضوعي وسريع -ج          كبيرا  
       وقتا  

      

أن يحدد االختبار  -73
                        األفضل وفقا  لنوع القدرة 

 التي يقيسها

تسمية االختبار األفضل لقياس قدرة التلميذ على  - تقويم
 وتذكر حقائق ثابتة ال جدال فيها هو:      عي نةأشياء م

 -الصواب والخطأ   ج -المقالي المفتوح   ب -أ
 اإلجابة القصيرة -االختيار من متعدد   د

      

أن يعدد النقاط  -74
التي يتم في ضوئها 
 مراجعة بنود االختبار

 ال يتم في ضوئها التي أي من النقاط اآلتية  -      تذ كر
 ؟مراجعة بنود االختبار

سالمة صياغة  -محتوى المادة الدراسية   ب -أ
مراعاة خصائص كل نوع من أنواع  -ج  البنود

 الزمن المخصص لالختبار -دالبنود   

      

أن يوضح كيفية  -75
ترتيب بنود االختبار 

                      وفقا  لمستوى صعوبتها.

عند ترتيب بنود االختبار من األسهل إلى  - فهم
           وفقا  لــ:ها رتبت األصعب, هذا يعني أن

مستوى  -وحدة الشكل   ج -وحدة األهداف   ب -أ
 وحدة الموضوع -صعوبتها   د

      

أن يحدد األمور  -76
التي تشتمل عليها ورقة 

اإلجابة النموذجية 
 )نموذج التصحيح(.

 تصحيح نموذجيجب أن يكتب المعلم عند إعداد  - 
 :االختبار

 -الصحيحة   ج اتاإلجاب -عدد التالميذ   ب -أ
          الس لوكيةاألهداف  -الغرض من االختبار   د

      

أن يوضح العالقة  -77
بين زمن االختبار 

 والهدف من االختبار.

أراد معلم قياس إتقان تالميذه لوحدة دراسية إذا  - تحليل
 اختبار مدته: فإن عليه إعداد,      عي نةم
 -دقيقة   ج 25 -15 -دقيقة   ب 15 -11 -أ

 دقيقة وما فوق 41 -دقيقة   د 35 -25

      

أن يحسب الزمن  -78
لالختبار إذا الالزم 

 أعطي البيانات الالزمة.

طبق معلم على تالميذه اختبار, حيث أنهى  - تطبيق
, ابتدائهدقيقة من  21الختبار بعد ألول اتلميذ اال

دقيقة من  61االختبار بعد  األخير تلميذالوأنهى 
 زمن االختبار: فكان ,ابتدائه

 -دقيقة   د 41 -دقيقة   ج 31 -دقيقة   ب 21 -أ
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 دقيقة 45
طرق  يحددأن  -79

تصحيح مفردات 
 االختبارات المقالية

ليس من طرق تصحيح االختبارات  مما يأتيأي  - فهم
 المقالية:

 -الشمولية   د -ج        كلي ةال -الحاسوب   ب -أ
 التحليلية

      

أن يذكر  -81
االنتقادات التي وجهت 
إلى معادلة التصحيح 
من أثر التخمين التي 

 المفحوص.تعاقب 

من االنتقادات التي وجهت إلى معادلة التصحيح  -      تذ كر
 :بأن تطبيقها من أثر التخمين التي تعاقب المفحوص

منع المعلم من ي -يعقد عملية التصحيح   ب -أ
شجع ي -ارتكاب أخطاء أثناء التصحيح   ج

يسهل عملية  -د    اإلجابةالمفحوصين على 
 التصحيح

      

ق ائأن يذكر طر  -81
تصحيح أسئلة الصواب 

االختيار وأسئلة والخطأ 
 من متعدد.

من طرق تصحيح أسئلة ليس  مما يأتيأي  -      تذ كر
 االختيار من متعدد:

 -الحاسوب   د -ج   التحليلية -اليدوية   ب -أ
 المفتاح المثقب

      

أن يحسب  -82
العالمة المصححة من 

 أثر التخمين

 51على اختبار مكون من  جامعيأجاب طالب  - تطبيق
اختيار من متعدد بأربعة بدائل من نوع  من نوع       سؤاال  

 4         صحيحا  و        سؤاال   25وكانت إجاباته كاآلتي: 
خاطئة, واستخدم المعلم معادلة  21أسئلة متروكة, و 

عالمة الطالب  تالتصحيح من أثر التخمين فكان
 المصححة:

 25 -د   18 -ج   15 -ب   11 -أ

      

أن يوضح فوائد  -83
           االختباري ةتحليل البنود 

, أراد المعلم االختصار بند 111اختبار يتألف من  - تحليل
من طوله واإلبقاء فقط على البنود الجيدة, فإنه 

 بذلك على:سيعتمد 
تحليل  -رأي زمالئه   ج -ب   الشخصية خبرته -أ

 لبنودالكمي لتحليل ال -المحتوى   د

      

أن يذكر  -84
مواصفات البنود التي 

معامل صعوبتها 
51%. 

التي يكون معامل            االختباري ة من مواصفات البنود -      تذ كر
 :%51صعوبتها 

تميز بين  -تحقق انتشار ضئيل للدرجات   ب -أ
تباين محدود  -التالميذ الضعفاء واألقوياء   ج

ال تميز بين التالميذ الضعفاء  -للدرجات   د
 واألقوياء

      

         أن يعر ف  -85
 االختبارات المتكافئة

يطلق على االختبارات المتعادلة من حيث عدد   -      تذ كر
 وصياغتها ومستوى صعوبتها اسم االختبارات: بنودها
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 -المختلفة   د -المقننة   ج -المتكافئة   ب -أ
 المتشابهة

أن يوضح  -86
خصائص التحليل 

الكيفي للبنود 
 .          االختباري ة

خصائص التحليل الكيفي  ليس من يأتيمما أي   - فهم
 :          االختباري ةللبنود 

تأسيس صدق  -تأسيس الصدق التجريبي    ب -أ
تحضير   -تحليل منطقي وعقلي   د -المحتوى   ج

 االختبار للتطبيق التجريبي       

      

               أن يعر ف عملية  -87
التحليل الكمي للبنود 

 .          االختباري ة

ستوى وتحديد م           االختباري ة فحص البنود يتم  -      تذ كر
 :صعوبتها من خالل عملية

تحليل  -التحليل الكيفي   ج -التحليل الكمي ب -أ
 التحليل المنطقي -المحتوى   د

      

أن يحسب قيمة  -88
معامل صعوبة أو 

سهولة السؤال المقالي 
إذا أعطي البيانات 

 الالزمة.

 عنإذا كان مجموع درجات التالميذ الذين أجابوا  - تطبيق
درجة, ومجموع الدرجات  71         مساويا  سؤال مقالي 

درجة, فإن معامل سهولة  251للسؤال هو       كلي ةال
 السؤال يساوي:

 %33 -د   %28 -ج   %21 -ب   %11 -أ

      

               أن يعر ف معامل  -89
 تمييز البند

أن السؤال صادق                             المعامل الذي يؤخذ دليال  على -      تذ كر
 فيما يقيسه:

تمييز  -صعوبة البند   ج -سهولة البند   ب -أ
 سهولة االختبار  -البند   د

      

               أن يعر ف معامل  -91
 سهولة البند الموضوعي

                                              يعر ف معامل سهولة البند الموضوعي بأنه النسبة: -      تذ كر
المئوية  -لإلجابات الصحيحة    بالمئوية  -أ

لإلجابات العشرية  -لإلجابات الخاطئة   ج
 العشرية لإلجابات الخاطئة -الصحيحة والخاطئة   د

      

         أن يعر ف  -91
 المشتتات

يطلق على البدائل الخاطئة في سؤال االختيار من  -      تذ كر
 متعدد اسم:

 -المتممات   د -المقدمات   ج -المشتتات   ب -أ
 االستجابات

      

أن يحدد  -92
خصائص المشتت 

 الجيد.

المشتت الجيد هو البديل الذي يتمتع بمعامل  -      تذ كر
 جاذبية:

موجب  -سالب وقليل   ج -موجب وقليل   ب -أ
 سالب وكبير -وكبير   د

      

 األمورأن يوضح  -93
التي ينبغي مراعاتها 

التحليل الكمي عند 

قيمة كل من ينبغي على المعلم عند تفسير   - فهم
اآلتي  معامالت السهولة والصعوبة والتمييز مراعاة

 :ماعدا
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الصف الدراسي  -الغرض من االختبار  ب -أ           االختباري ةللبنود 
 -المستوى المعرفي لألهداف  د  -للتالميذ   ج

 الزمن المخصص للتدريس
أن يذكر المدى  -94

الذي تتراوح عنده قيمة 
معاملي الصعوبة 

 والتمييز

 بين: ةقيمة معامل صعوبة الفقر تتراوح   -      تذ كر
(    1, + 1-) -(     ج1,  1) -(    ب1,  1-) -أ
 (2, +1)+ -د

      

أن يقيم الفقرة  -95
             استنادا  إلى            االختباري ة

 .هامؤشر تمييز 

 1441التي مؤشر تمييزها            االختباري ةتعد الفقرة  - تقويم
 وما فوق فقرة:

إلى تحسين   تحتاج  -جيدة   ج -             جيدة جدا    ب -أ
 ضعيفة -د

      

                أن يعر ف مقاييس  -96
 النزعة المركزية

 تعرف مقاييس النزعة المركزية بأنها: -      تذ كر
 مقاييس -ب   ي        الت عليم تحليل المحتوىطريقة ل -أ

مقاييس  -البيانات حول متغير ما   جتجمع تصف 
 -توضح مقدار تشتت أو تبعثر القيم عن بعضها   د

 معامالت السهولة والصعوبةمقاييس لحساب 

      

أن يعدد  -97
 خصائص المتوسط.

أسهل مقاييس النزعة المركزية من حيث آلية  -      تذ كر
 الحساب وفهمه:

 -المنوال   د -الوسيط   ج -المتوسط   ب -أ
 سط الحسابي المرجحالو 

      

أن يحسب قيمة  -98
الوسيط لمجموعة من 

 القيم

 (:9 ,11, 3, 5, 13اآلتية )الوسيط للقيم  - تطبيق
 11 -د   9 -ج   5 -ب   3 -أ

      

أن يعدد مقاييس  -99
التشتت األكثر 

           استخداما .

 مقاييس التشتت:ليس من  مما يأتيأي  -      تذ كر
 المتوسط    -االنحراف المعياري   ج -المدى   ب -أ
 التباين     -د

      

         أن يعر ف  -111
الدرجة المعيارية 

 األصليةللعالمة 

 :الدرجة المعيارية للعالمة األصلية  - 
مجموع القيم على  -الجذر التربيعي للتباين   ب  -أ

 الدرجةعدد االنحرافات التي تنحرفها  -عددها   ج
الفرق بين اكبر قيمة وأصغر  -المتوسط   د عن

 قيمة    

      

ِ
ِ
ِ
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ِ(9امللحقِ)
ةترتيبِالبنودِ

ِ
ِاالختباري
 
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ

ِ
ِبصورةِأولي
 
ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِةِوفقِاِِ  ِِ ِ ِ  ملستوىِصعوبتهاِِ

           االختباري ةالبنود 

 :التحصيلي المرحلة األولى من مراحل بناء االختبار -1
 البناء   -ب التخطيط     -أ
 التصحيح -د التحليل    -ج
 من المفاهيم المحسوسة: -2

 الصدق    -ب الصبر -أ
    الكتاب -د    األمانة -ج
 يقصد باالختبارات التقليدية اختبارات: -3

 االختيار من متعدد    -ب الصواب والخطأ    -أ
 اإلجابة القصيرة -د المقال    -ج
 االختبار الذي يتطلب وضع إشارة أمام كل عبارة هو: -4
 الصواب والخطأ    -ب    المفتوحالمقالي  -أ
 إعادة الترتيب -د    التكميل -ج
 تتطلب اختبارات المطابقة:  -5
 ملء الفراغ    -ب اختيار اإلجابة الصحيحة  -أ
 وضع إشارة صح أو خطأ -د الوصل بين قائمتين    -ج
 من األمثلة على المعايير الكمية: -6
 بشكل صحيح    -ب في دقيقتين    -أ
 بأسلوبه الخاص -د بدقة متناهية    -ج
 بلوم:                                                     المستوى األعلى من مستويات المجال المعرفي وفقا  لتصنيف  -7
 الفهم    -ب           التذ كر    -أ
         الت قويم -د التركيب    -ج
 الهدف الذي يقع في مستوى التطبيق: -8
 أن يحسب التلميذ المتوسط لمجموعة من األعداد    -ب                                         أن يضع التلميذ عنوانا  جديدا  للقصيدة    -أ
 والنهارأن يفسر التلميذ تعاقب الليل  -د يعدد التلميذ أجزاء الزهرةأن  -ج
 :                                            أي  مما يأتي ليس من شروط صياغة الهدف السلوكي -9
  الوضوح والتحديد -ب أسس التعلم ومبادئه    مراعاة -أ
 استخدام فعل عام -د بحاجات التالميذ    التعلق -ج
 الفعل السلوكي الذي يقع في مستوى التحليل: -11
 يقارن    -ب         يعر ف    -أ
 يلخص -د يؤلف    -ج
 من األمور التي يجب على المعلم تجنبها عند إعداد أسئلة الصواب والخطأ: -11
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    احتواؤها فكرة واحدة -ب   كتابتها بلغة واضحة بسيطة -أ

 معلوماتها إما صحيحة أو خاطئة -د استخدام العبارات المنفية -ج

 :ي        الت عليمعناصر المحتوى  ليس من مما يأتيأي  -12

            الت دريسطريقة  -ب الرموز والتعميمات    -أ

 المفاهيم والمصطلحات -د تالمعارف والمفردا -ج

 من األمثلة على الفرضيات: -13

توجد عالقة بين نسبة ذكاء األطفال ومستوى القلق في  -أ
 الفصل   

 (   4( أكبر من رقم )6رقم ) -ب

 عليه النازل الضغط مع        عكسيا           تناسبا   الغاز حجم يتناسب -د على الزمن    السرعة هي المسافة مقسومة -ج

 :االستبانةمن المصطلحات المرادفة لمصطلح  -14

 قائمة المراجعة    -ب مقياس التقدير -أ

 االستفتاء  -د االختبار    -ج

 الهدف السلوكي الذي يقع في المجال الوجداني: -15

زميله إذا ما طلب  أن ينتقد التلميذ أسلوب الكتابة لدى -أ
 منه ذلك

 ة     مدر سأن يظهر التلميذ الوالء لل -ب

 التلميذ األحرف األبجديةيعدد أن  -د أن يرسم التلميذ لوحة ألطفال يلعبون في الحديقة -ج

 بنوده عدد يكون أن يجب الذي االختبار فإن, دراسية وسنة دراسي وفصل دراسية لوحدة اختبارات إعداد معلم أراد إذا -16
 :اختبار هو األكثر

 الفصل الدراسي    -ب الوحدة الدراسية    -أ

 جميعها متساوية في عدد البنود -د السنة الدراسية    -ج

 بصورة منطقية" هو: أفكاره                                               ق الهدف اآلتي "أن يصبح التلميذ قادرا  على تنظيم     حق ينوع البنود األنسب لت -17

 الموضوعي    -ب    يالمقال -أ

 األدائي -د الشفوي    -ج

 ألنه هذا الهدف لدى التالميذ "أن يعتز التلميذ باإلنجازات التي قدمها الطبيب العربي أبو بكر الرازي" يصعب قياس -18
 :يركز على

  معارفهم وميولهم   -ب     معارفهم ومعلوماتهم -أ

 وقيمهم هماتجاهات  -د  ومهاراتهم   هممعارف -ج

 :المعلم أداة "المالحظة" في الصف ليتعرف ما لدى تالميذه علىيستخدم  -19

    للعمليات الحسابية همدرجة إتقان -ب همالعالقات االجتماعية بين  -أ

 هم الدراسيتحصيل  -د داخل الفصل   هم ترتيبكيفية  -ج

 نوع:المن  ه                 يعد اختبارا  بنودمن المتوقع أن ,           االختباري ةيمتلك مهارة عالية في كتابة البنود الذي معلم ال -21

 الموضوعي    -ب المقالي    -أ

 المقالي والموضوعي -د الشفوي    -ج

 يطلق على البدائل الخاطئة في سؤال االختيار من متعدد اسم: -21
 المقدمات    -ب المتممات -أ
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 االستجابات -د المشتتات -ج
 االختيار من متعدد:من طرق تصحيح أسئلة ليس  مما يأتيأي  -22
    التحليلية -ب اليدوية    -أ
 المفتاح المثقب -د الحاسوب    -ج
 االختبارات المقالية المفتوحة: ليس من العمليات العقلية العليا التي تقيسها مما يأتيأي  -23
 التحليل    -ب             الت قويم -أ
 التركيب -د الفهم    -ج
 من نوع:يكون فالسؤال األنسب لذلك طلب معلم من تالميذه شرح قصيدة "العصفور المغرور"  -24
 االختيار من متعدد -ب الصواب والخطأ -أ
 التكميل  -د   المفتوحالمقالي  -ج
           وفقا  لــ: ا رتبتعند ترتيب بنود االختبار من األسهل إلى األصعب, هذا يعني أنه -25
 وحدة الشكل -ب وحدة األهداف    -أ
 وحدة الموضوع -د مستوى صعوبتها    -ج
 وتذكر حقائق ثابتة ال جدال فيها هو:      عي نةتسمية أشياء ماالختبار األفضل لقياس قدرة التلميذ على  -26
 الصواب والخطأ    -ب المقالي المفتوح    -أ
 التكميل -د االختيار من متعدد    -ج
 أسئلة إعادة الترتيب: التي ال تستخدم فيها المادة -27
    الخط -ب الرياضيات    -أ
 اللغة االنكليزية -د التاريخ    -ج
 :الهدف السلوكي األنسب الذي يتحقق بوساطة سؤال االختيار من متعدد -28
 التلميذ أهمية الشمس لألحياء    يبينأن  -ب أن يعدد التلميذ سبع دول عربية    -أ
أن يحدد التلميذ المدينة السورية األهم من بين عدة  -ج

 مدن   
 التدخين أضرارالتلميذ  يحددأن  -د

 :االختبار تصحيح نموذجيجب أن يكتب المعلم عند إعداد  -29
 الصحيحة    اتاإلجاب -ب عدد التالميذ    -أ
          الس لوكيةاألهداف  -د الغرض من االختبار    -ج
همال الموضوعات بعض على التركيز إلى التالميذ يميل المقال أسئلة إعداد عند -31  :نتيجة اآلخر بعضها        وا 
 قبله سؤالعلى  كتابة سؤال تعتمد إجابته -ب على مستويات التعلم الدنيا االختبار تركيز  -أ
 وضع أسئلة اختيارية في االختبار    -د على مستويات التعلم العليا     االختبار تركيز -ج
 :عند تصحيح االختبارات المقالية يفضلأقرب إلى الموضوعية  التلميذحتى تكون عالمة  -31
 كتابة المالحظات على أوراق اإلجابة -ب وضع أسئلة اختيارية    -أ
    بمفردهاالختبار المعلم تصحيح  -د اشتراك أكثر من معلم في عملية التصحيح -ج
 من المعلم:           االختباري ةيتطلب بناء المفردات   -32
     تجاهل الفروق الفردية بين التالميذ -ب معرفة بمبادئ تصميم االختبارات    -أ
 صياغة أهداف عامة -د إلمام بسيط بالمادة الدراسية    -ج
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 يؤدي اقتصار أسئلة الصواب والخطأ على التفصيالت الجزئية للمادة الدراسية إلى:    -33
    قلة فرص الغش والتخمين -ب تدني ثباتها    -أ
 التشجيع على التفكير النقدي -د الفهم الكلي للمادة    هاقياس عدم -ج
  :ية بــ        الت عليماألهداف                                     يعر ف جدول المواصفات بأنه مخطط يربط -34
 نوعية األسئلة    -ب مجموع الدرجات  -أ
 عناصر المحتوى    -د عدد األسئلة    -ج
 ترتب مستويات بلوم لألهداف في المجال المعرفي من األدنى إلى األعلى وفق اآلتي: -35
 تقويم -تركيب -تحليل -تطبيق -فهم -تذكر -ب تقويم -تطبيق -تركيب -تحليل -فهم -تذكر -أ
 تذكر -فهم -تطبيق -تحليل -تركيب -تقويم -د تقويم -تركيب -تحليل -تطبيق -تذكر -فهم -ج
 االختبارات الموضوعية عندما يكون:المعلم يستخدم  -36
         قليال   عدد التالميذ -ب       ا  عدد التالميذ كبير  -أ
 إلعداد االختبار    ا  الوقت محدود -د لتصحيح االختبار        يا  الوقت كاف -ج
 من عيوب أسئلة االختيار من متعدد: -37
 لمادةل شموليتها -ب تصحيحها   سرعة  -أ
 تطبيقها على أعداد كبيرة من التالميذ -د عن قياس قدرة التلميذ اللغوية    هاعجز  -ج
 تتصف االختبارات الموضوعية بصدق وثبات عاليين نتيجة: -38
 كثرة عدد األسئلة -ب قلة عدد األسئلة       -أ
 تأثير العوامل الخارجية على التصحيح -د تدخل العوامل الذاتية    -ج
 أسئلة التكميل:من عيوب  -39
 غير شاملة للمقرر    -ب بة اإلعداد   و صع -أ
 المحددةالخروج عن اإلجابة  -د صعبة التصحيح    -ج
                                  أو أحداث وقعت فعال  " هو تعريف لـ: موجودة                                             التعريف اآلتي "عبارات مثبتة موضوعيا  عن أشياء  -41
 المفاهيم -ب القيم -أ
 االتجاهات -د الحقائق-ج
 مفهوم شخصي يحدد ميول االنسان نحو األشياء أو األشخاص أو المواقف "هو تعريف:"  -41
 االتجاه    -ب التعميم   -أ
 قة    حق يال -د المصطلح    -ج
 الهدف السلوكي الخالي من الخطأ: -42
 أن يرسم التلميذ خريطة سورية ويلونها    -ب أن يرشد التلميذ إلى قانون حساب السرعة    -أ
 الدارة الكهربائية بعناصرأن يكتسب التلميذ معرفة  -د أن يعدد التلميذ ألوان الطيف السبعة    -ج
المستوى الذي يعبر فيه المتعلم عن المعلومة بأسلوبه الخاص ودون إخالل بالمعنى األصلي من مستويات بلوم  -43

 للمجال المعرفي هو: 
 التحليل    -ب            الت قويم -أ
 الفهم -د التطبيق    -ج
 :بــتمتاز أسئلة المطابقة عن أسئلة االختيار من متعدد  -44
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                                   قدرة على التذ كر والربط والتمييز  ال قياسها -ب    هاتصحيح لةو هس -أ

  وثباتها هاصدقارتفاع  -د جميع العمليات العقلية    قياسها -ج
 ؟مراجعة بنود االختبار ال يتم في ضوئهاالتي أي من النقاط اآلتية   -45
   سالمة صياغة البنود -ب محتوى المادة الدراسية    -أ
 الزمن المخصص لالختبار -د كل نوع من أنواع البنود -ج
 ليس من طرق تصحيح االختبارات المقالية: مما يأتيأي  -46
         كلي ةال -ب الحاسوب    -أ
 التحليلية -د الشمولية    -ج
 :أن إعدادها إذ الموضوعية بخالف االختبارات المقالية االختبارات -47
                      ال يتطلب جهدا  كبيرا   -ب                   تطلب وقتا  كبيرا  يال  -أ
   كبيرين                      ال يتطلب وقتا  وجهدا   -د   كبيرين                    يتطلب وقتا  وجهدا   -ج
 أن تصحيحها: إذالموضوعية االختبارات  المقالية بخالفاالختبارات  -48
                         ال يتطلب وقتا  كبيرا   -ب    المصححتتدخل فيه ذاتية  -أ
                   ذاتي ويتطلب وقتا   -د    موضوعي وسريع -ج
 وصياغتها ومستوى صعوبتها اسم االختبارات: بنودهايطلق على االختبارات المتعادلة من حيث عدد   -49
 المقننة    -ب المتكافئة    -أ
 المتشابهة -د المختلفة    -ج
 :معرفة " ضمن أنماط أسئلة التكميل تحت نمطشمعة إذا وضعت تحت ناقوس ؟اآلتي "لماذا تنطفئ اليندرج السؤال   -51
 المصطلحات    -ب    األسلوب -أ
 النتيجة -د السبب    -ج
 الهدف المهاري الذي يقع في مستوى األصالة واإلبداع وفق تصنيف سمبسون: -51
    الحسابية المسألة لحلأن يبتكر التلميذ طريقة جديدة  -ب أن يرسم التلميذ خريطة الوطن العربي    -أ
أن يحاكي التلميذ معلمه في إجراء تجربة االنصهار  -ج

 والتبخر بعد مالحظته له بإمعان   
ن يعيد التلميذ ترتيب مجسمات الكواكب ضمن المجموعة أ -د

 الشمسية
 وفهمه:أسهل مقاييس النزعة المركزية من حيث آلية الحساب  -52
 الوسيط    -ب المتوسط    -أ
 سط الحسابي المرجحالو  -د المنوال    -ج
 (:9, 11, 3, 5, 13)الوسيط للقيم اآلتية  -53
    5 -ب    3 -أ
 11 -د    9 -ج
 معيارية المرجع:           االختباري ةالمستوى المالئم لصعوبة البنود  -54
    %51 -ب   %21 -أ
 %91 -د    %71 -ج
 :تمكنه من مهمة للمتعلم ألنها          الس لوكيةتعد األهداف  -55
 ه تعلمه وانتباهه إلى ما سيدرسه يتوج -ب     ونوعها            الت قويمتحديد عملية  -أ



          الد راسة قمـالحـ                                           

722 

 اختيار مادة التعلم    -د                                                اختيار الطرائق والوسائل الت عليمية المناسبة -ج
 من صور صياغة الهدف السلوكي: الهدف المصوغ وفق الصورة المبسطة -56
                                            أن يسم ي النجم الموجود في المجموعة الشمسية  -ب أن يعدد التلميذ أركان اإلسالم بشكل صحيح -أ
أن يعطي التلميذ كلمات تبدأ بحرف الميم بشكل  -ج

 صحيح

 مشاهدته بعدأن يعلل التلميذ انبساط العضالت وانقباضها,  -د
 ها                فيلما  قصيرا  عن

 يحقق تصنيف سمبسون لألهداف المهارية فوائد عدة منها: -57
 ية المعقدة           الت عليمألهداف توجيه االهتمام با -ب تنمية الميول اإليجابية نحو العمل    -أ
 ق توازن بين مستويات التعلم    حق يت -د االهتمام بمستويات التعلم العليا    -ج
 المرحلة الثانوية المشكالت بمنهجية علمية" في مستوى األهداف:يصنف الهدف اآلتي "أن يناقش طالب   -58
 المتوسطة    -ب العامة   -أ
 الجزئية والمفصلة -د    حصة درسيةالخاصة بوحدة أو  -ج
 :تعد طريقة التجزئة من طرائق تحليل -59
   االختبارات المقالية   -ب  ية           الت عليماألهداف   -أ
    ي        الت عليمالمحتوى  -د االختبارات الموضوعية     -ج
 المعرفي: لألهداف في المجالمن االنتقادات التي وجهت إلى تصنيف بلوم  -61
  العليا بمستويات التعلماالهتمام  عدم -ب  فصل المجال المعرفي عن المجالين الوجداني والمهاري     -أ
 ية التعلمية        الت عليمعن العملية          الت قويمفصل  -د     ية المعقدة        الت عليمعدم االهتمام باألهداف  -ج
 يتألف تصنيف كراثول لألهداف الوجدانية من عدة مستويات أدناها: -61
 االستجابة    -ب التقييم -أ
 تقمص القيم -د االستقبال  -ج
 تضم الصورة المركبة من صور صياغة الهدف السلوكي العناصر اآلتية:  -62
 التلميذ والسلوك والمعيار    -ب التلميذ والسلوك   -أ
 التلميذ والسلوك والمعيار والشرط -د التلميذ والسلوك والشرط   -ج
 :بــ في مستوى "تكوين نظام للقيم" من مستويات كراثول لألهداف الوجدانية يقوم الفرد -63
         عي نةم تفضيل قيمة -ب         عي نةانتقاء قيمة م -أ
 لتنظيم معين هقيم إخضاع -د         عي نةااللتزام بقيمة م -ج
                                                                   يعر ف مستوى "اإلدراك الحسي" من مستويات سمبسون لألهداف المهارية بأنه: -64
    تعلم المهارة بوساطة التقليد -ب االستعداد النفسي والعضلي ألداء سلوك معين    -أ
 ابتكار حركات ومهارات جديدة -د الشعور باستقبال الظاهرة ومالحظتها والحديث عنها    -ج
 تختلف أسئلة االختيار من متعدد عن أسئلة التكميل بــ: -65
 سهولة تصحيحها   -ب قياسها أهداف دنيا    -أ
 شموليتها للمقرر -د    موضوعية تصحيحها -ج
 :مدته اختبار إعداد عليه فإن,      عي نةم دراسية لوحدة تالميذه إتقان قياس معلم أراد إذا -66
 دقيقة    25 -15 -ب دقيقة    15 -11 -أ
 دقيقة وما فوق 41 -د دقيقة    35 -25 -ج
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 أسئلة مقالية وموضوعية باالختبار التحصيلي:يضم يسمى االختبار الذي  -67
 الكتابي    -ب التجميعي -أ
 التحريري -د الشامل    -ج
 على:بذلك  سيعتمد, أراد المعلم االختصار من طوله واإلبقاء فقط على البنود الجيدة, فإنه بند 111اختبار يتألف من  -68
 رأي زمالئه    -ب الشخصية خبرته -أ
 لبنودالكمي لتحليل ال -د تحليل المحتوى    -ج
                                              يعر ف معامل سهولة البند الموضوعي بأنه النسبة: -69

 لإلجابات الخاطئة   المئوية  -ب لإلجابات الصحيحة    المئوية  -أ
 العشرية لإلجابات الخاطئة -د لإلجابات الصحيحة والخاطئة   العشرية  -ج
 بين: ةتتراوح قيمة معامل صعوبة الفقر   -71
 (     1,  1) -ب (    1,  1-) -أ
 (2, +1)+ -د (    1, + 1-) -ج
                                          يؤخذ دليال  على أن السؤال صادق فيما يقيسه:المعامل الذي  -71
 صعوبة البند    -ب سهولة البند    -أ
 سهولة االختبار -د تمييز البند    -ج
 تعرف مقاييس النزعة المركزية بأنها: -72
 البيانات حول متغير ما   تجمع تصف  مقاييس -ب    ي        الت عليم تحليل المحتوىطريقة ل -أ
 مقاييس لحساب معامالت السهولة والصعوبة -د مقاييس توضح مقدار تشتت أو تبعثر القيم عن بعضها    -ج
 بأنه: "سلم الرتب"      يعر ف  -73
 عنها المفحوص بنفسه استمارة يجيب -ب أسلوب معدل عن صيغة االستبانة    -أ
 مجموعة من الجمل التي تصف سمة ما    -د المشاهدة والمراقبة الدقيقة للسلوك    -ج
 يتطلب مستوى "االستجابة" من مستويات تصنيف كراثول لألهداف الوجدانية:  -74
 التفاعل مع الموقف أو الظاهرة    -ب االهتمام بظاهرة أو موقف معين    -أ
 تنظيم القيم والمعتقدات واالتجاهات -د تقييم المثيرات التي يتعرض لها    -ج
 باالستعداد النفسي والعضلي ألداء سلوك معين من مستويات سمبسون لألهداف المهارية: متعلقالمستوى ال -75
 االستجابة الموجهة    -ب اإلدراك الحسي    -أ
 اآللية أو الميكانيكية -د الميل أو التهيؤ     -ج
االختبار إن والثاني بأربعة بدائل والثالث بثالثة بدائل فأعد معلم ثالثة اختبارات اختيار من متعدد األول بخمسة بدائل  -76

 الذي سيكون متوسط صعوبة بنوده األقل هو:
 األربعة   االختبار ذو البدائل  -ب االختبار ذو البدائل الخمسة -أ
 متساوية في مستوى صعوبتها االختبارات جميع -د الثالثة   االختبار ذو البدائل  -ج
 :بأن تطبيقها التي وجهت إلى معادلة التصحيح من أثر التخمين التي تعاقب المفحوص من االنتقادات -77
 منع المعلم من ارتكاب أخطاء أثناء التصحيح   ي -ب     اإلجابةشجع المفحوصين على ي -أ
 يسهل عملية التصحيح -د يعقد عملية التصحيح   -ج
 :صعوبتها من خالل عمليةستوى وتحديد م           االختباري ة فحص البنود يتم  -78
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 التحليل الكمي -ب التحليل الكيفي    -أ
 التحليل المنطقي -د تحليل المحتوى    -ج
 لألهدافسمبسون من مستويات في مستوى "اإلتقان والحذق والسرعة في األداء"   من األمور التي ال تحدث -79

 :ةالمهاري
 التخلص من األداء اآللي للمهارة    -ب التخلص من الخوف والشك في األداء   -أ
                          إنجاز حركات معقدة نسبيا   -د تقليد حركات المعلم    -ج
                                              من أكثر تصنيفات األهداف المهارية شيوعا  تصنيف: -81
 كبلر     -ب ديف    -أ
 سمبسون    -د هارو     -ج
 كراثول لألهداف الوجدانية: تصنيفاالستقبال وفق  الهدف الذي يقع في مستوى -81
أن يوافق التلميذ على المشاركة في حديث حول "أركان  -أ

 اإلسالم"   

أن يقدر التلميذ جهود العالم العربي عباس بن فرناس في  -ب
 ميدان علوم الطيران  

أن يتصف التلميذ بالروح المعنوية العالية من خالل  -ج
    اللعب مع الفريق

 للدرس المعلم إلى شرح بانتباهالتلميذ  يصغيأن  -د

المحك المستخدم في الهدف اآلتي "أن يدافع التلميذ عن مكانة العامل في اإلسالم باالستعانة باآليات القرآنية  -82
 :محكواألحاديث النبوية الشريفة" 

 خارجي    -ب داخلي    -أ
 ال يوجد محك -د داخلي وخارجي    -ج
 مقاييس التشتت:ليس من  مما يأتيأي  -83
 االنحراف المعياري    -ب المدى    -أ
 التباين     -د  المتوسط    -ج
 :ماعدااآلتي  ينبغي على المعلم عند تفسير قيمة كل من معامالت السهولة والصعوبة والتمييز مراعاة  -84
 الصف الدراسي للتالميذ    -ب الغرض من االختبار   -أ
 للتدريس المخصص الزمن -د المستوى المعرفي لألهداف    -ج
 :          االختباري ةخصائص التحليل الكيفي للبنود  ليس من مما يأتيأي   -85
 تأسيس صدق المحتوى    -ب تأسيس الصدق التجريبي     -أ
 تحضير االختبار للتطبيق التجريبي      -د تحليل منطقي وعقلي    -ج
 :%51التي يكون معامل صعوبتها            االختباري ة البنودمن مواصفات  -86
 تميز بين التالميذ الضعفاء واألقوياء    -ب تحقق انتشار ضئيل للدرجات    -أ
 ال تميز بين التالميذ الضعفاء واألقوياء -د تباين محدود للدرجات    -ج
 األهداف الجزئية والمفصلة:فيها  تستعملأي من المجاالت التي ال  -87
 االختبارات محكية المرجع    -ب االختبارات معيارية المرجع    -أ
 التفريدي         الت عليمبرنامج  -د المبرمج            الت عليم -ج
 ماعدا:باآلتي  اتصف              فأعد اختبارا   ,العمليات الحسابية األربعأراد معلم تشخيص صعوبات تالميذه في  -88
 بنوده مائلة للسهولة       -ب عدد بنوده كبير      -أ
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                     يغطي مجاال  ضيقا      -د بنوده مائلة للصعوبة      -ج
 بأهداف:وفق تصنيف كراثول لألهداف الوجدانية   "التقييم"تسمى األهداف الواردة في مستوى  -89
 االتجاهات والتقدير    -ب القيم والميول    -أ
 والميولاالتجاهات  -د    واالتجاهاتالقيم  -ج
 األخير تلميذال, وأنهى ابتدائهدقيقة من  21الختبار بعد ألول اتلميذ االطبق معلم على تالميذه اختبار, حيث أنهى  -91

 زمن االختبار: فكان ,ابتدائهدقيقة من  61االختبار بعد 
 دقيقة    31 -ب دقيقة    21 -أ
 دقيقة 45 -د دقيقة    41 -ج
 "هو قانون حساب: 111العدد الكلي لألسئلة / × ألهمية الموضوع "الوزن النسبي  -91
 عدد األسئلة لكل مستوى    -ب عدد األسئلة لكل موضوع   -أ
 درجات كل مستوى من مستويات األهداف -د مجموع درجات كل موضوع    -ج
 يحسب مجموع درجات كل مستوى من مستويات األهداف وفق القانون اآلتي: -92
 111مجموع الدرجات المقترح / × لموضوع لالوزن النسبي  -ب مجموع الدرجات المقترح   × لموضوع لالوزن النسبي  -أ
 111مجموع الدرجات المقترح/ ×  للمستوىالوزن النسبي  -د مجموع الدرجات المقترح   ×  للمستوىالوزن النسبي  -ج
أعد االختبار نفسه  ثم %25بدائل فكانت نسبة تخمين الجواب الصحيحأعد معلم اختبار االختيار من متعدد بأربعة  -93

 بدائل فكانت نسبة الجواب الصحيح: بخمسةولكن 
    %33 -ب %21 -أ
 %51 -د    %35 -ج
للسؤال هو       كلي ةدرجة, ومجموع الدرجات ال 71         مساويا  سؤال مقالي  عنإذا كان مجموع درجات التالميذ الذين أجابوا  -94
 درجة, فإن معامل سهولة السؤال يساوي: 251

    %21 -ب    %11 -أ
 %33 -د    %28 -ج
, فإن الوزن النسبي    ا  هدف 511للموضوعات       كلي ة, وعدد األهداف ال   ا  هدف 51                                    إذا كان عدد األهداف في مستوى التذ كر  -95

                            ألهمية الهدف لمستوى التذ كر:
   %15 -ب %11 -أ
 %25 -د    %21 -ج
 :         وفقا  لــيتحدد مستوى صعوبة البنود   -96
 عدد التالميذ    -ب غرض االختبار     -أ
 عدد األهداف -د عدد البنود     -ج
 وما فوق فقرة: 1441التي مؤشر تمييزها            االختباري ةتعد الفقرة  -97
 جيدة    -ب             جيدة جدا     -أ
 ضعيفة -د تحتاج إلى تحسين    -ج
 المشتت الجيد هو البديل الذي يتمتع بمعامل جاذبية: -98
 سالب وقليل    -ب موجب وقليل    -أ
 سالب وكبير -د موجب وكبير   -ج
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اختيار من متعدد بأربعة بدائل وكانت إجاباته كاآلتي:  من نوع       سؤاال   51على اختبار مكون من جامعي أجاب طالب  -99
عالمة  تخاطئة, واستخدم المعلم معادلة التصحيح من أثر التخمين فكان 21أسئلة متروكة, و  4         صحيحا  و        سؤاال   25

 الطالب المصححة:
    15 -ب    11 -أ
 25 -د    18 -ج

 :الدرجة المعيارية للعالمة األصلية -111
 مجموع القيم على عددها    -ب الجذر التربيعي للتباين     -أ
 الفرق بين اكبر قيمة وأصغر قيمة     -د المتوسط    عنالدرجة عدد االنحرافات التي تنحرفها  -ج
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ِ(11امللحقِ)
ِ
ِ
ِمفتاحِاإلجابةِعنِبنودِاالختبارِحمكي
 
ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِِ

ِ
ِاملرجعِملاد
 
ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِ

ِ
ِةِ"قواعدِبناءِاالختباراتِالت
 
ِ ِ ِِِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِِِ

ِ
ِحصيلي
 
ِ ِِ ِ ِة"ِ

رقم 
 السؤال

رقم  اإلجابة
 السؤال

 اإلجابة
 د ج ب أ د ج ب أ

1     26     
2     27     
3     28     
4     29     
5     31     
6     31     
7     32     
8     33     
9     34     
11     35     
11     36     
12     37     
13     38     
14     39     
15     41     
16     41     
17     42     
18     43     
19     44     
21     45     
21     46     
22     47     
23     48     
24     49     
25     51     
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رقم 
 السؤال

رقم  اإلجابة
 السؤال

 اإلجابة
 د ج ب أ د ج ب أ

51     76     
52     77     
53     78     
54     79     
55     81     
56     81     
57     82     
58     83     
59     84     
61     85     
61     86     
62     87     
63     88     
64     89     
65     91     
66     91     
67     92     
68     93     
69     94     
71     95     
71     96     
72     97     
73     98     
74     99     
75     111     
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ِ(11)ِامللحق
ِ
ِ
ِأمساءِاحملك
 
ِ ِ ِِِ ِِ ِِ

ِ
ِمنيِالذ
 
ِ ِ ِِِ ِِ

ِ
ِينِحد
 
ِ ِ ِِ ِِ

ِ
ِدواِدرجةِالقطعِ)حمكِاإلتقان(ِلالختبارِحمكي
 
ِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِِ ِ ِ ِِِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِِ ِاملرجعِِِ

 

 العلمي االختصاص ة                المرتبة العلمي   المحكم

 د. جمال سليمان
      كلي ة  -                                    أستاذ في قسم المناهج وطرائق الت دريس

 دمشق                الت ربية بجامعة 
 طرائق تدريس التاريخ

 د. آصف يوسف
 -                                          أستاذ مساعد في قسم المناهج وطرائق الت دريس

                           كلي ة الت ربية بجامعة دمشق
 طرائق تدريس علوم سياسية

 د. اعتدال عبد اهلل
               كلي ة الت ربية  -                              مدر سة في قسم القياس والت قويم
 بجامعة دمشق

 نظرية حديثة

 قياس وتقويم               وزارة الت ربية -                القياس والت قويمدكتورة في مركز  د. نداء علي
 مناهج وطرائق تدريس جامعة حماة -        الت ربية      كلي ةقائم باألعمال في      حق يد. شكرية 

               كلي ة الت ربية  -                                  مدير أعمال في قسم القياس والت قويم د. نوال المطلق
 بجامعة دمشق

 قياس وتقويم

 طرائق تدريس الجغرافيا                     الت ربية بجامعة دمشق               محاضر في كلي ة  د. عصمات اهلل رمضان
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ِ(12امللحقِ)

ِتمارةِحتديدِدرجةِالقطعِلالختبارِاس
ِ
ِحمكي
 
ِ ِ ِاملرجعِوفقِطريقةِ"أجنوف"ِِ

         الد كتور       الس يد
      طي بة      تحي ة

جمعت الباحثة هذه  إذ" "قواعد بناء االختبارات التحصيليةناء اختبار محكي المرجع في مادة تقوم الباحثة بب
"بناء , وهو بعنوان         الت ربية                                                             ونظمتها كجزء من موضوع بحث تعد ه للحصول على درجة الماجستير في القواعد 

على          ميداني ةدراسة  -لقواعد بناء االختبارات التحصيلية          المعل ميناختبار محكي المرجع لقياس درجة إتقان 
. وقامت الباحثة ببناء بنود اختبارية لقياس كل هدف من األساسي"         الت عليمالحلقة األولى من        معل ميمن       عي نة

والمستويات المناسبة لها في المجال المعرفي           الس لوكيةالمحددة. وحددت الباحثة األهداف           الس لوكيةاألهداف 
 التي أعدت لقياس هذا الهدف في االختبار محكي المرجع.           االختباري ة                             وفق تصنيف بلوم مقابال  للبنود 

بتحديد درجة القطع المناسبة لهذا االختبار وفق طريقة أنجوف         التفض لذا ترجو الباحثة من حضرتكم ل
 ومساعدتكم لها في إنجاز هذا البحث العلمي. طع.  شاكرة جهودكم وحسن تعاونكم لتحديد درجة الق

 

 

 

 

 

 ( معلم ومعلمة.211الذين سيطبق عليهم هذا االختبار )          المعل مينمع العلم أن عدد 

 الباحثة: أسماء الحسن

 

 

 

 :Angoff's Method( 1791طريقة انجوف )
يطلب من كل محكم في هذه الطريقة فحص كل مفردة من مفردات االختبار, ثم يطلب     

                                                                                         منهم تصور مجموعة من األفراد الذين حققوا الحد االدنى للكفاية التي يقيسها االختبار, ثم ي قد ر 
نسبة عدد األفراد الذين يحتمل أن يجيبوا إجابة صحيحة عن كل مفردة من مفرداته , ويمثل 

 هذه النسب الحد األدنى لمستوى االجتياز في االختبار.متوسط 
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ِ(13امللحقِ)
ِتعليماتِاالختبارِحم

ِ
ِكي
 
ِ ِجعاملرِِ

 
 
 
 زميلي المعلم/المعلمة:

 

   يهدف هذا االختبار إلى قياس درجة إتقانكم لقواعد بناء االختبارات التحصيلية 

 ( صفحات.11يتكون االختبار من ) 

 ( سؤال 111عدد أسئلة االختبار )من نوع االختيار من متعدد 

 ( درجة, علما  أن لكل سؤال 111مجموع درجات االختبار )                          .درجة واحدة 

   لهذه اإلجابة في كراسة  المشيرعند الحرف )×( إشارة وذلك بوضع  عنهااقرأ أسئلة االختبار, ومن ثم أجب
                                                              علما  أنه يوجد لكل سؤال بديل واحد صحيح من بين البدائل األربعة. .اإلجابة

 
جميع هذه األسئلة وفق ما تمتلكونه من معلومات بغض النظر عن الوقت المحدد  عنيرجى اإلجابة 

 لالختبار, متحرين الدقة والسرعة قدر اإلمكان.
 يرجى التأكد من وضع العالمة المحددة أمام اإلجابة الصحيحة

 
 

                         وشكرا  لتعاونكم.........
 

 الباحثة: أسماء الحسن
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ِ(14امللحقِ)
ِحمكيِاملرجعورقةِاإلجابةِعنِبنودِاالختبارِ

 

 ..........................................................................: السما

 ................................................................. :المنطقة/  ..................................................................:ة     مدر سال
 خاص□     رسمي □:         الت عليمنوع 

 ال□        نعم□    الدورات التدريبية: أنثى □      ذكر □   الجنس:

 دراسات عليا □    دبلوم تأهيل تربوي□            الت ربيةإجازة في □ ين         مدر سمعهد إعداد ال □:  المؤهل العلمي
 .............................................................................. التي تخرجت منها:      كلي ةال

 أكثر من عشر سنوات□ من خمس سنوات إلى عشر سنوات      □    أقل من خمس سنوات □ سنوات الخبرة:
 

ولإلجابة الصحيحة                              تراه صحيحا  على ورقة اإلجابة ) ضع إشارة في المربع المناسب المقابل لالحتمال الذي        
 احتمال واحد(:

 البندرقم 
 اإلجابة

 البندرقم 
 اإلجابة

 د ج ب أ د ج ب أ

1     18     
2     19     
3     21     
4     21     
5     22     
6     23     
7     24     
8     25     
9     26     
11     27     
11     28     
12     29     
13     31     
14     31     
15     32     
16     33     
17     34     
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35     68     
36     69     
37     71     
38     71     
39     72     
41     73     
41     74     
42     75     
43     76     
44     77     
45     78     
46     79     
47     81     
48     81     
49     82     
51     83     
51     84     
52     85     
53     86     
54     87     
55     88     
56     89     
57     91     
58     91     
59     92     
61     93     
61     94     
62     95     
63     96     
64     97     
65     98     
66     99     
67     111     

     
 المجموع الكلي للدرجات:.........................
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ِ(15امللحقِ)
ِِموافقة

ِ
ِمديري
 
ِ ِ ِ ِ عليميفِمدارسِِاالختبارِتطبيقةِتربيةِحمافظةِدمشقِعلىِِ

ِ
ِالت ِ ِِ
 
ِ ِ ِِِ

ِ
ِاألساسي
 
ِ ِ ِِ ِ ِ 
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ِ(16امللحقِ)
ِ
ِ
ِملعامالتِالس ِترتيبِبنودِاالختبارِوفقاِ
 
ِ ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِ ِ  ِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ

ِ
ِهولةِوالص
 
ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِعوبةِاحملسوبةِ

 ولإلجابة الصحيحة احتمال واحد(:                             تراه صحيحا  على ورقة اإلجابة )                                      ظل ل دائرة الحرف الموافق لالحتمال الذي
           االختباري ةالبنود 

 وضع إشارة أمام كل عبارة هو: االختبار الذي يتطلب -1
 الصواب والخطأ    -ب    المفتوحالمقالي  -أ
 إعادة الترتيب -د    التكميل -ج
 تتطلب اختبارات المطابقة:  -2
 ملء الفراغ    -ب اختيار اإلجابة الصحيحة    -أ
 وضع إشارة صح أو خطأ -د الوصل بين قائمتين    -ج
 :التحصيلي بناء االختبار المرحلة األولى من مراحل -3
 البناء   -ب التخطيط     -أ
 التصحيح -د التحليل    -ج
 أسئلة إعادة الترتيب: التي ال تستخدم فيها ةدالما -4
    الخط -ب الرياضيات    -أ
 اللغة االنكليزية -د التاريخ    -ج
 من نوع:يكون فالسؤال األنسب لذلك طلب معلم من تالميذه شرح قصيدة "العصفور المغرور"  -5
 االختيار من متعدد    -ب الصواب والخطأ    -أ
 التكميل  -د   المفتوحالمقالي  -ج
 الهدف السلوكي الذي يقع في المجال الوجداني: -6

أن ينتقد التلميذ أسلوب الكتابة لدى زميله إذا ما طلب  -أ
 منه ذلك

 ة     مدر سأن يظهر التلميذ الوالء لل -ب

 التلميذ األحرف األبجديةيعدد أن  -د أن يرسم التلميذ لوحة ألطفال يلعبون في الحديقة -ج

 :االختبار تصحيح نموذجيجب أن يكتب المعلم عند إعداد  -7
 الصحيحة    اتاإلجاب -ب عدد التالميذ    -أ
          الس لوكيةاألهداف  -د الغرض من االختبار    -ج
 من المفاهيم المحسوسة: -8

 الصدق    -ب الصبر -أ
    الكتاب -د    األمانة -ج
 يقصد باالختبارات التقليدية اختبارات: -9

 االختيار من متعدد    -ب الصواب والخطأ    -أ
 اإلجابة القصيرة -د المقال    -ج
أسئلة التكميل تحت يندرج السؤال اآلتي "لماذا تنطفئ الشمعة إذا وضعت تحت ناقوس ؟......." ضمن أنماط   -11
 :معرفة نمط
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 المصطلحات    -ب    األسلوب -أ
 النتيجة -د السبب    -ج
                                                           المستوى األعلى من مستويات المجال المعرفي وفقا  لتصنيف بلوم: -11
 الفهم    -ب           التذ كر    -أ
         الت قويم -د التركيب    -ج
 الهدف الذي يقع في مستوى التطبيق: -12
 أن يحسب التلميذ المتوسط لمجموعة من األعداد    -ب                                         أن يضع التلميذ عنوانا  جديدا  للقصيدة    -أ
 أن يفسر التلميذ تعاقب الليل والنهار -د يعدد التلميذ أجزاء الزهرةأن  -ج
 االختبارات المقالية المفتوحة: ليس من العمليات العقلية العليا التي تقيسها مما يأتيأي  -13
 التحليل    -ب             الت قويم -أ
 التركيب -د الفهم    -ج
 ألنه هذا الهدف لدى التالميذ "أن يعتز التلميذ باإلنجازات التي قدمها الطبيب العربي أبو بكر الرازي" يصعب قياس -14

 :يركز على

  معارفهم وميولهم   -ب     معارفهم ومعلوماتهم -أ

 وقيمهم هماتجاهات  -د  ومهاراتهم   هممعارف -ج

همال الموضوعات بعض على التركيز إلى التالميذ يميل المقال أسئلة إعداد عند -15  نتيجة: اآلخر بعضها        وا 
 قبله سؤالكتابة سؤال تعتمد إجابته على  -ب على مستويات التعلم الدنيا االختبار تركيز  -أ
 وضع أسئلة اختيارية في االختبار    -د على مستويات التعلم العليا     االختبار تركيز -ج
           وفقا  لــ: ا رتبتعند ترتيب بنود االختبار من األسهل إلى األصعب, هذا يعني أنه -16
 وحدة الشكل    -ب وحدة األهداف    -أ
 وحدة الموضوع -د مستوى صعوبتها    -ج
 :أن إعدادها إذ االختبارات الموضوعية بخالف االختبارات المقالية -17
                      ال يتطلب جهدا  كبيرا   -ب                   تطلب وقتا  كبيرا  يال  -أ
  كبيرين                      ال يتطلب وقتا  وجهدا   -د    كبيرين                    يتطلب وقتا  وجهدا   -ج
 وصياغتها ومستوى صعوبتها اسم االختبارات: بنودهايطلق على االختبارات المتعادلة من حيث عدد   -18
 المقننة    -ب المتكافئة    -أ
 المتشابهة -د المختلفة    -ج
 :                                            أي  مما يأتي ليس من شروط صياغة الهدف السلوكي -19
 الوضوح والتحديد -ب أسس التعلم ومبادئه    مراعاة -أ
 فعل عام استخدام -د بحاجات التالميذ    التعلق -ج
 يؤدي اقتصار أسئلة الصواب والخطأ على التفصيالت الجزئية للمادة الدراسية إلى:    -21
    قلة فرص الغش والتخمين -ب تدني ثباتها    -أ
 التشجيع على التفكير النقدي -د الفهم الكلي للمادة    هاقياس عدم -ج
 المواقف "هو تعريف:" مفهوم شخصي يحدد ميول االنسان نحو األشياء أو األشخاص أو  -21
 االتجاه    -ب التعميم   -أ
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 قة    حق يال -د المصطلح    -ج
 من عيوب أسئلة االختيار من متعدد: -22
 لمادةل شموليتها -ب تصحيحها   سرعة  -أ
 تطبيقها على أعداد كبيرة من التالميذ -د عن قياس قدرة التلميذ اللغوية    هاعجز  -ج
 أن تصحيحها: إذالموضوعية االختبارات  بخالف المقاليةاالختبارات  -23
                         ال يتطلب وقتا  كبيرا   -ب    تتدخل فيه ذاتية المصحح -أ
                   ذاتي ويتطلب وقتا   -د    موضوعي وسريع -ج
 من األمور التي يجب على المعلم تجنبها عند إعداد أسئلة الصواب والخطأ: -24

    احتواؤها فكرة واحدة -ب   كتابتها بلغة واضحة بسيطة -أ

 معلوماتها إما صحيحة أو خاطئة -د استخدام العبارات المنفية -ج

 بصورة منطقية" هو: أفكاره                                               ق الهدف اآلتي "أن يصبح التلميذ قادرا  على تنظيم     حق ينوع البنود األنسب لت -25

 الموضوعي    -ب    يالمقال -أ

 األدائي -د الشفوي    -ج

 االختبارات الموضوعية عندما يكون:المعلم يستخدم  -26
         قليال   عدد التالميذ -ب       ا  عدد التالميذ كبير  -أ
 إلعداد االختبار    ا  الوقت محدود -د لتصحيح االختبار        يا  الوقت كاف -ج
 :الهدف السلوكي األنسب الذي يتحقق بوساطة سؤال االختيار من متعدد -27
 التلميذ أهمية الشمس لألحياء    يبينأن  -ب أن يعدد التلميذ سبع دول عربية    -أ
أن يحدد التلميذ المدينة السورية األهم من بين عدة  -ج

 مدن   
 التدخين أضرارالتلميذ  يحددأن  -د

 من األمثلة على الفرضيات: -28

توجد عالقة بين نسبة ذكاء األطفال ومستوى القلق في  -أ
 الفصل   

 (   4( أكبر من رقم )6رقم ) -ب

 عليه النازل الضغط مع        عكسيا           تناسبا   الغاز حجم يتناسب -د على الزمن    السرعة هي المسافة مقسومة -ج

 نوع:المن  ه                 يعد اختبارا  بنودمن المتوقع أن ,           االختباري ةيمتلك مهارة عالية في كتابة البنود الذي معلم ال -29

 الموضوعي    -ب المقالي    -أ

 المقالي والموضوعي -د الشفوي    -ج

 ترتب مستويات بلوم لألهداف في المجال المعرفي من األدنى إلى األعلى وفق اآلتي: -31
 تقويم -تركيب -تحليل -تطبيق -فهم -تذكر -ب تقويم -تطبيق -تركيب -تحليل -فهم -تذكر -أ
 تذكر -فهم -تطبيق -تحليل -تركيب -تقويم -د تقويم -تركيب -تحليل -تطبيق -تذكر -فهم -ج
 :عند تصحيح االختبارات المقالية يفضلأقرب إلى الموضوعية  التلميذحتى تكون عالمة  -31
 كتابة المالحظات على أوراق اإلجابة -ب وضع أسئلة اختيارية    -أ
    بمفردهاالختبار المعلم تصحيح  -د اشتراك أكثر من معلم في عملية التصحيح -ج
 تتصف االختبارات الموضوعية بصدق وثبات عاليين نتيجة: -32
 كثرة عدد األسئلة -ب قلة عدد األسئلة       -أ
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 تأثير العوامل الخارجية على التصحيح -د تدخل العوامل الذاتية    -ج
 المهاري الذي يقع في مستوى األصالة واإلبداع وفق تصنيف سمبسون:الهدف  -33
    الحسابية المسألة لحلأن يبتكر التلميذ طريقة جديدة  -ب أن يرسم التلميذ خريطة الوطن العربي    -أ
أن يحاكي التلميذ معلمه في إجراء تجربة االنصهار  -ج

 والتبخر بعد مالحظته له بإمعان   
التلميذ ترتيب مجسمات الكواكب ضمن المجموعة ن يعيد أ -د

 الشمسية
 عدد يكون أن يجب الذي االختبار فإن, دراسية وسنة دراسي وفصل دراسية لوحدة اختبارات إعداد معلم أراد إذا -34

 :اختبار هو األكثر بنوده

 الفصل الدراسي    -ب الوحدة الدراسية    -أ

 متساوية في عدد البنودجميعها  -د السنة الدراسية    -ج

 من األمثلة على المعايير الكمية: -35
 بشكل صحيح    -ب في دقيقتين    -أ
 بأسلوبه الخاص -د بدقة متناهية    -ج
 :االستبانةمن المصطلحات المرادفة لمصطلح  -36

 قائمة المراجعة    -ب مقياس التقدير -أ

 االستفتاء  -د االختبار    -ج

 :المعلم أداة "المالحظة" في الصف ليتعرف ما لدى تالميذه علىيستخدم  -37

    للعمليات الحسابية همدرجة إتقان -ب همالعالقات االجتماعية بين  -أ

 هم الدراسيتحصيل  -د داخل الفصل   هم ترتيبكيفية  -ج

 من المعلم:           االختباري ةيتطلب بناء المفردات   -38
 معرفة بمبادئ تصميم االختبارات    -ب     التالميذتجاهل الفروق الفردية بين  -أ
 صياغة أهداف عامة -د إلمام بسيط بالمادة الدراسية    -ج
 ليس من طرق تصحيح االختبارات المقالية: مما يأتيأي  -39
         كلي ةال -ب التحليلية -أ
 الحاسوب    -د الشمولية    -ج
 التحليل:الفعل السلوكي الذي يقع في مستوى  -41
 يقارن    -ب         يعر ف    -أ
 يلخص -د يؤلف    -ج
 :ي        الت عليمعناصر المحتوى  ليس من مما يأتيأي  -41

            الت دريسطريقة  -ب الرموز والتعميمات    -أ

 المفاهيم والمصطلحات -د تالمعارف والمفردا -ج

 يطلق على البدائل الخاطئة في سؤال االختيار من متعدد اسم: -42
 المقدمات    -ب المتممات -أ
 االستجابات -د المشتتات -ج
                                  أو أحداث وقعت فعال  " هو تعريف لـ: موجودة                                             التعريف اآلتي "عبارات مثبتة موضوعيا  عن أشياء  -43
 المفاهيم -ب القيم -أ
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 االتجاهات -د الحقائق-ج
 المشكالت بمنهجية علمية" في مستوى األهداف:يصنف الهدف اآلتي "أن يناقش طالب المرحلة الثانوية   -44
 المتوسطة    -ب العامة   -أ
 الجزئية والمفصلة -د    حصة درسيةالخاصة بوحدة أو  -ج
المستوى الذي يعبر فيه المتعلم عن المعلومة بأسلوبه الخاص ودون إخالل بالمعنى األصلي من مستويات بلوم  -45

 للمجال المعرفي هو: 
 التحليل    -ب            الت قويم -أ
 الفهم -د التطبيق    -ج
 :بــتمتاز أسئلة المطابقة عن أسئلة االختيار من متعدد  -46
 قدرة على الربط والتمييز  ال قياسها -ب    هاتصحيح ةهولس -أ

  هاثباتها و صدقارتفاع  -د جميع العمليات العقلية    قياسها -ج
 أسئلة مقالية وموضوعية باالختبار التحصيلي:يضم يسمى االختبار الذي  -47
 الكتابي    -ب التجميعي -أ
 التحريري -د الشامل    -ج
 يتطلب مستوى "االستجابة" من مستويات تصنيف كراثول لألهداف الوجدانية: -48
 التفاعل مع الموقف أو الظاهرة    -ب االهتمام بظاهرة أو موقف معين    -أ
 تنظيم القيم والمعتقدات واالتجاهات -د تقييم المثيرات التي يتعرض لها    -ج
 :بــ في مستوى "تكوين نظام للقيم" من مستويات كراثول لألهداف الوجدانية يقوم الفرد -49
         عي نةم تفضيل قيمة -ب         عي نةانتقاء قيمة م -أ
 لتنظيم معين هقيم إخضاع -د         عي نةااللتزام بقيمة م -ج
 تعرف مقاييس النزعة المركزية بأنها: -51
 البيانات حول متغير ما   تجمع تصف  مقاييس -ب    ي        الت عليم تحليل المحتوىطريقة ل -أ
مقاييس توضح مقدار تشتت أو تبعثر القيم عن  -ج

 بعضها   

 مقاييس لحساب معامالت السهولة والصعوبة -د

 من صور صياغة الهدف السلوكي العناصر اآلتية:تضم الصورة المركبة   -51
 التلميذ والسلوك والمعيار    -ب التلميذ والسلوك   -أ
 التلميذ والسلوك والمعيار والشرط -د التلميذ والسلوك والشرط   -ج
 المعرفي: لألهداف في المجالمن االنتقادات التي وجهت إلى تصنيف بلوم  -52
 عدم االهتمام بمستويات التعلم العليا  -ب  فصل المجال المعرفي عن المجالين الوجداني والمهاري     -أ
 ية التعلمية        الت عليمعن العملية          الت قويمفصل  -د ية المعقدة           الت عليمعدم االهتمام باألهداف  -ج
 من عيوب أسئلة التكميل: -53
 غير شاملة للمقرر    -ب بة اإلعداد   و صع -أ
 المحددةالخروج عن اإلجابة  -د صعبة التصحيح    -ج
 من طرق تصحيح أسئلة االختيار من متعدد:ليس  مما يأتيأي  -54
    التحليلية -ب اليدوية    -أ
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 المفتاح المثقب -د الحاسوب    -ج
 المهارية بأنه:                                                    يعر ف مستوى "اإلدراك الحسي" من مستويات سمبسون لألهداف  -55
    تعلم المهارة بوساطة التقليد -ب االستعداد النفسي والعضلي ألداء سلوك معين    -أ
 ابتكار حركات ومهارات جديدة -د الشعور باستقبال الظاهرة ومالحظتها والحديث عنها    -ج
, فإن الوزن    ا  هدف 511للموضوعات       كلي ة, وعدد األهداف ال   ا  هدف 51                                    إذا كان عدد األهداف في مستوى التذ كر  -56

                                   النسبي ألهمية الهدف لمستوى التذ كر:
   %15 -ب %11 -أ
 %25 -د    %21 -ج
 معيارية المرجع:           االختباري ةالمستوى المالئم لصعوبة البنود  -57
    %51 -ب   %21 -أ
 %91 -د    %71 -ج
 األخير تلميذال, وأنهى ابتدائهدقيقة من  21الختبار بعد ألول اتلميذ االطبق معلم على تالميذه اختبار, حيث أنهى  -58

 زمن االختبار: فكان ,ابتدائهدقيقة من  61االختبار بعد 
 دقيقة    31 -ب دقيقة    21 -أ
 دقيقة 45 -د دقيقة    41 -ج
 :%51التي يكون معامل صعوبتها            االختباري ةمن مواصفات البنود  -59
 تميز بين التالميذ الضعفاء واألقوياء    -ب تحقق انتشار ضئيل للدرجات    -أ
 ال تميز بين التالميذ الضعفاء واألقوياء -د تباين محدود للدرجات    -ج
 أسهل مقاييس النزعة المركزية من حيث آلية الحساب وفهمه: -61
 الوسيط    -ب المتوسط    -أ
 الحسابي المرجحسط الو  -د المنوال    -ج
 (:9, 11, 3, 5, 13)الوسيط للقيم اآلتية  -61
    5 -ب    3 -أ
 11 -د    9 -ج
 :         وفقا  لــيتحدد مستوى صعوبة البنود   -62
 عدد التالميذ    -ب غرض االختبار     -أ
 عدد األهداف -د عدد البنود     -ج
 :ماعدااآلتي  معامالت السهولة والصعوبة والتمييز مراعاةينبغي على المعلم عند تفسير قيمة كل من   -63
 الصف الدراسي للتالميذ    -ب الغرض من االختبار   -أ
 للتدريس المخصص الزمن -د المستوى المعرفي لألهداف    -ج
 :تعد طريقة التجزئة من طرائق تحليل -64
   االختبارات المقالية   -ب  ية           الت عليماألهداف   -أ
    ي        الت عليمالمحتوى  -د االختبارات الموضوعية     -ج
  :ية بــ        الت عليماألهداف                                     يعر ف جدول المواصفات بأنه مخطط يربط -65
 نوعية األسئلة    -ب مجموع الدرجات  -أ
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 عناصر المحتوى    -د عدد األسئلة    -ج
 القانون اآلتي:يحسب مجموع درجات كل مستوى من مستويات األهداف وفق  -66
مجموع الدرجات المقترح / × لموضوع لالوزن النسبي  -ب مجموع الدرجات المقترح   × لموضوع لالوزن النسبي  -أ

111 
 111مجموع الدرجات المقترح/ ×  للمستوىالوزن النسبي  -د مجموع الدرجات المقترح   ×  للمستوىالوزن النسبي  -ج
 متعدد عن أسئلة التكميل بــ:تختلف أسئلة االختيار من  -67
 سهولة تصحيحها   -ب قياسها أهداف دنيا    -أ
 شموليتها للمقرر -د موضوعية تصحيحها    -ج
 :بأن تطبيقها من االنتقادات التي وجهت إلى معادلة التصحيح من أثر التخمين التي تعاقب المفحوص -68
 منع المعلم من ارتكاب أخطاء أثناء التصحيح   ي -ب     اإلجابةشجع المفحوصين على ي -أ
 يسهل عملية التصحيح -د يعقد عملية التصحيح   -ج
                                              يعر ف معامل سهولة البند الموضوعي بأنه النسبة: -69

 لإلجابات الخاطئة   المئوية  -ب لإلجابات الصحيحة    المئوية  -أ
 العشرية لإلجابات الخاطئة -د لإلجابات الصحيحة والخاطئة   العشرية  -ج
 بأنه: "سلم الرتب"      يعر ف  -71
 عنها المفحوص بنفسه استمارة يجيب -ب أسلوب معدل عن صيغة االستبانة    -أ
 مجموعة من الجمل التي تصف سمة ما    -د المشاهدة والمراقبة الدقيقة للسلوك    -ج
 الهدف السلوكي الخالي من الخطأ: -71
 أن يرسم التلميذ خريطة سورية ويلونها    -ب أن يرشد التلميذ إلى قانون حساب السرعة    -أ
 الدارة الكهربائية بعناصرأن يكتسب التلميذ معرفة  -د أن يعدد التلميذ ألوان الطيف السبعة    -ج
بذلك  سيعتمد, أراد المعلم االختصار من طوله واإلبقاء فقط على البنود الجيدة, فإنه بند 111اختبار يتألف من  -72

 على:
 رأي زمالئه    -ب  الشخصية خبرته -أ
 لبنودالكمي لتحليل ال -د تحليل المحتوى    -ج
 "هو قانون حساب: 111العدد الكلي لألسئلة / × "الوزن النسبي ألهمية الموضوع  -73
 عدد األسئلة لكل مستوى    -ب عدد األسئلة لكل موضوع   -أ
 درجات كل مستوى من مستويات األهداف -د مجموع درجات كل موضوع    -ج
 مقاييس التشتت:ليس من  مما يأتيأي  -74
 االنحراف المعياري    -ب المدى    -أ
 التباين     -د  المتوسط    -ج
 لألهداف الوجدانية من عدة مستويات أدناها:يتألف تصنيف كراثول  -75
 االستجابة    -ب التقييم -أ
 تقمص القيم -د االستقبال  -ج
 يحقق تصنيف سمبسون لألهداف المهارية فوائد عدة منها: -76
 ية المعقدة           الت عليمألهداف توجيه االهتمام با -ب تنمية الميول اإليجابية نحو العمل    -أ
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 ق توازن بين مستويات التعلم    حق يت -د االهتمام بمستويات التعلم العليا    -ج
 ماعدا:باآلتي  اتصف              فأعد اختبارا   ,العمليات الحسابية األربعفي  تالميذهأراد معلم تشخيص صعوبات  -77
 بنوده مائلة للسهولة       -ب عدد بنوده كبير      -أ
                     يغطي مجاال  ضيقا      -د بنوده مائلة للصعوبة      -ج
أعد االختبار نفسه  ثم %25أعد معلم اختبار االختيار من متعدد بأربعة بدائل فكانت نسبة تخمين الجواب الصحيح -78

 بدائل فكانت نسبة الجواب الصحيح: بخمسةولكن 
    %33 -ب %21 -أ
 %51 -د    %35 -ج
 تصنيف:                                       من أكثر تصنيفات األهداف المهارية شيوعا   -79
 كبلر     -ب ديف    -أ
 سمبسون    -د هارو     -ج
للسؤال       كلي ةدرجة, ومجموع الدرجات ال 71         مساويا  سؤال مقالي  عنإذا كان مجموع درجات التالميذ الذين أجابوا  -81
 درجة, فإن معامل سهولة السؤال يساوي: 251هو 

    %21 -ب    %11 -أ
 %33 -د    %28 -ج
 :          االختباري ةخصائص التحليل الكيفي للبنود  ليس من مما يأتيأي   -81
 تأسيس صدق المحتوى    -ب تأسيس الصدق التجريبي     -أ
 تحضير االختبار للتطبيق التجريبي      -د تحليل منطقي وعقلي    -ج
 :تمكنه من مهمة للمتعلم ألنها          الس لوكيةتعد األهداف  -82
 ه تعلمه وانتباهه إلى ما سيدرسه يتوج -ب     ونوعها            الت قويمتحديد عملية  -أ
 اختيار مادة التعلم    -د                                                اختيار الطرائق والوسائل الت عليمية المناسبة -ج
 من صور صياغة الهدف السلوكي: الهدف المصوغ وفق الصورة المبسطة -83
                                            أن يسم ي النجم الموجود في المجموعة الشمسية  -ب أن يعدد التلميذ أركان اإلسالم بشكل صحيح -أ
أن يعطي التلميذ كلمات تبدأ بحرف الميم بشكل  -ج

 صحيح

 بعدأن يعلل التلميذ انبساط العضالت وانقباضها,  -د
 ها                فيلما  قصيرا  عن مشاهدته

 كراثول لألهداف الوجدانية: تصنيفاالستقبال وفق  الهدف الذي يقع في مستوى -84
يوافق التلميذ على المشاركة في حديث حول "أركان  أن -أ

 اإلسالم"   

أن يقدر التلميذ جهود العالم العربي عباس بن فرناس في  -ب
 ميدان علوم الطيران  

أن يتصف التلميذ بالروح المعنوية العالية من خالل  -ج
    اللعب مع الفريق

 للدرس المعلم إلى شرح بانتباهالتلميذ  يصغيأن  -د

 وتذكر حقائق ثابتة ال جدال فيها هو:      عي نةتسمية أشياء ماالختبار األفضل لقياس قدرة التلميذ على  -85
 الصواب والخطأ    -ب المقالي المفتوح    -أ
 التكميل -د االختيار من متعدد    -ج
 ؟مراجعة بنود االختبار ال يتم في ضوئهاالتي أي من النقاط اآلتية   -86
   سالمة صياغة البنود -ب محتوى المادة الدراسية    -أ
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 الزمن المخصص لالختبار -د خصائص كل نوع من أنواع البنود -ج
 بأهداف:وفق تصنيف كراثول لألهداف الوجدانية   "التقييم"تسمى األهداف الواردة في مستوى  -87
 االتجاهات والتقدير    -ب القيم والميول    -أ
 االتجاهات والميول -د    واالتجاهاتالقيم  -ج
إن أعد معلم ثالثة اختبارات اختيار من متعدد األول بخمسة بدائل والثاني بأربعة بدائل والثالث بثالثة بدائل ف -88

 االختبار الذي سيكون متوسط صعوبة بنوده األقل هو:
 األربعة   االختبار ذو البدائل  -ب االختبار ذو البدائل الخمسة -أ
 متساوية في مستوى صعوبتها االختبارات جميع -د الثالثة   االختبار ذو البدائل  -ج
 :مدته اختبار إعداد عليه فإن,      عي نةم دراسية لوحدة تالميذه إتقان قياس معلم أراد إذا -89
 دقيقة    25 -15 -ب دقيقة    15 -11 -أ
 دقيقة وما فوق 41 -د دقيقة    35 -25 -ج
 المشتت الجيد هو البديل الذي يتمتع بمعامل جاذبية: -91
 سالب وقليل    -ب موجب وقليل    -أ
 سالب وكبير -د موجب وكبير   -ج
 :الدرجة المعيارية للعالمة األصلية -91
 مجموع القيم على عددها    -ب الجذر التربيعي للتباين     -أ
 الفرق بين اكبر قيمة وأصغر قيمة     -د المتوسط    عنالدرجة عدد االنحرافات التي تنحرفها  -ج
 لألهدافسمبسون من مستويات في مستوى "اإلتقان والحذق والسرعة في األداء"   من األمور التي ال تحدث -92

 :ةالمهاري
 التخلص من األداء اآللي للمهارة    -ب التخلص من الخوف والشك في األداء   -أ
                          إنجاز حركات معقدة نسبيا   -د تقليد حركات المعلم    -ج
 بين: ةتتراوح قيمة معامل صعوبة الفقر   -93
 (     1,  1) -ب (    1,  1-) -أ
 (2, +1)+ -د (    1, + 1-) -ج
 األهداف الجزئية والمفصلة:فيها  تستعملأي من المجاالت التي ال  -94
 االختبارات محكية المرجع    -ب االختبارات معيارية المرجع    -أ
 التفريدي         الت عليمبرنامج  -د المبرمج            الت عليم -ج
 باالستعداد النفسي والعضلي ألداء سلوك معين من مستويات سمبسون لألهداف المهارية: متعلقالمستوى ال -95
 االستجابة الموجهة    -ب اإلدراك الحسي    -أ
 اآللية أو الميكانيكية -د الميل أو التهيؤ     -ج
 :ستوى صعوبتها من خالل عمليةوتحديد م           االختباري ة فحص البنود يتم  -96
 التحليل الكمي -ب التحليل الكيفي    -أ
 التحليل المنطقي -د تحليل المحتوى    -ج
                                                       المعامل الذي يؤخذ دليال  على أن السؤال صادق فيما يقيسه: -97
 صعوبة البند    -ب سهولة البند    -أ
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 سهولة االختبار -د تمييز البند    -ج
المحك المستخدم في الهدف اآلتي "أن يدافع التلميذ عن مكانة العامل في اإلسالم باالستعانة باآليات القرآنية  -98

 :محكواألحاديث النبوية الشريفة" 
 خارجي    -ب داخلي    -أ
 ال يوجد محك -د داخلي وخارجي    -ج
 وما فوق فقرة: 1441التي مؤشر تمييزها            االختباري ةتعد الفقرة  -99
 جيدة    -ب             جيدة جدا     -أ
 ضعيفة -د تحتاج إلى تحسين    -ج

اختيار من متعدد بأربعة بدائل وكانت إجاباته  من نوع       سؤاال   51على اختبار مكون من جامعي أجاب طالب  -111
 تخاطئة, واستخدم المعلم معادلة التصحيح من أثر التخمين فكان 21أسئلة متروكة, و  4         صحيحا  و        سؤاال   25كاآلتي: 

 عالمة الطالب المصححة:
    15 -ب    11 -أ
 25 -د    18 -ج

 ..............................انتهت األسئلة ............................
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ِ(17امللحقِ)

ِمفتاحِ
ِ
ِاإلجابةِعنِبنودِاالختبارِحمكيِامل
 
ِ ِِِ ِ ِ ِِ ِِ ِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِِ ِ ِملستوىِصعوبتهاِرجعِ ِِبعدِترتيبِبنودهِوفقأِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ  ِِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِِ

 رقم البند
 اإلجابة

 رقم البند
 اإلجابة

 د ج ب أ د ج ب أ

1     26     
2     27     
3     28     
4     29     
5     31     
6     31     
7     32     
8     33     
9     34     
11     35     
11     36     
12     37     
13     38     
14     39     
15     41     
16     41     
17     42     
18     43     
19     44     
21     45     
21     46     
22     47     
23     48     
24     49     
25     51     
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 البندرقم 
 اإلجابة

 البندرقم 
 اإلجابة

 د ج ب أ د ج ب أ

51     76     
52     77     
53     78     
54     79     
55     81     
56     81     
57     82     
58     83     
59     84     
61     85     
61     86     
62     87     
63     88     
64     89     
65     91     
66     91     
67     92     
68     93     
69     94     
71     95     
71     96     
72     97     
73     98     
74     99     
75     111     
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ِ(18امللحقِ)

ِِأرقامِاألهداف
ِ
لوكي

ِ
ِالس

 
ِ ِ ِ ِ

 
ِ ِ ةوالبنودِِ(8الواردةِيفِامللحقِ)ِةِ

ِ
ِاالختباري
 
ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ(16الواردةِيفِامللحقِ)ِالقابلةِهلاِِ

رقم 
 الهدف

البند الذي 
 تقيس الهدف

رقم 
 الهدف

البند الذي 
 تقيس الهدف

رقم 
 الهدف

البند الذي 
 تقيس الهدف

رقم 
 الهدف

البند الذي 
 تقيس الهدف

1 3 26 98 51 9 76 7 
2 77 27 52 52 5 77 89 
3 41 28 75 53 13 78 58 
4 8 29 84 54 15 79 39 
5 43 31 48 55 31 81 68 
6 21 31 87 56 26 81 54 
7 28 32 49 57 32 82 111 
8 64 33 6 58 1 83 72 
9 82 34 79 59 21 84 59 
11 35 35 55 61 24 85 18 
11 83 36 95 61 67 86 81 
12 51 37 92 62 27 87 96 
13 14 38 33 63 78 88 81 
14 36 39 76 64 22 89 97 
15 37 41 65 65 2 91 69 
16 71 41 56 66 46 91 42 
17 19 42 73 67 11 92 91 
18 44 43 66 68 53 93 63 
19 94 44 29 69 4 94 93 
21 71 45 25 71 47 95 99 
21 11 46 34 71 17 96 51 
22 31 47 62 72 23 97 61 
23 45 48 57 73 85 98 61 
24 12 49 88 74 86 99 74 
25 41 51 38 75 16 111 91 
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ِ(19امللحقِ)
ِ
ِ
ِتصو
 
ِ ِ ِِتطويرلِقرتحرِمِ

ِ
ِكفاي
 
ِ ِِ منيِةِ

ِ
ِاملعل ِ
 
ِِ ِ ِِاالختباراتِبناءِيفِِ

ِ
ِالت
 
ِ ِ ِِ

ِ
ِحصيلي
 
ِ ِِ ِ ِةِ

 مقدمة:
األساسي          الت عليمالحلقة األولى من        معل مي                                                             استنادا  إلى النتائج التي توصلت إليها الباحثة حول درجة إتقان 

األمر الذي يجعل من         عموما , متدنيةلقواعد لهذه ا همإتقاندرجة لقواعد بناء االختبارات التحصيلية, وجدت أن 
من أجل بناء جة ماسة إلى االهتمام والمتابعة على قواعد بناء االختبارات التحصيلية في حاكيفية تدريبهم 

 اختبارات تحصيلية تراعي هذه القواعد.
تحصيل المتعلمين, والتحقق                                                                        وانطالقا  من أهمية االختبارات التحصيلية بوصفها أداة المعلم الرئيسة لقياس 

في بناء           المعل مين                                                            ق األهداف المتوخاة, تعرض الباحثة تصورا  مقترحا  لتطوير كفاية     حق يمن تقدمهم نحو ت
اختبارات تحصيلية مستندة إلى نتائج الدراسة الحالية, ونتائج الدراسات السابقة, ومن ثم أتى التصور المقترح 

 على الشكل اآلتي:
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مبررات التصور المقترح.      أوال : 
األساسي لقواعد بناء          الت عليمالحلقة األولى من        معل مي                                       يأتي هذا التصور انطالقا  من ضرورة إتقان 

االختبارات التحصيلية, إذ كشف الواقع عن تدني درجة إتقانهم لقواعد بناء االختبارات التحصيلية )كما أشارت 
 نتائج الدراسة الحالية(. ويرجع ذلك إلى األسباب اآلتية:

 الطالب إكساب على        سابقا            المعل مين إعداد ومعاهد         الت ربيةكليات  برامج قدرة في واضح وجود قصور -1
 ية.        الت عليمالعملية  في       سلبا   يؤثر مما, التحصيلية ومهاراتها االختبارات بناء قواعد          المعل مين

 ات التصور المقترح.           أوال : مبرر 

                              ثانيا : أهداف التصور المقترح.

                                                       ثالثا : المعارف والمهارات المستهدفة من التصور المقترح.

 :يذ التصور المقترح من خالل األبعاد اآلتيةتنفإمكانية  -       رابعا  

 صورتالصعوبات المتوقعة أمام ال -أ        

 متطلبات تنفيذ التصور -ب        
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, األمر الذي يؤدي إلى بناء ق هدف    حق ي                                        االختبارات هدفا  بحد ذاتها وليست وسيلة لت          المعل مين عد -2
 البناء أو التحليل.                                 قصور عدة سواء  من حيث التخطيط أماختبارات تعاني من نواحي 

أهمية االختبارات التحصيلية بوصفها الوسيلة الرئيسة لقياس تحصيل الطلبة,           المعل مينعدم إدراك  -3
 والتحقق من تقدمهم نحو األهداف المتوخاة.

 .ومتابعتها اهتمام مديري المدارس والموجهين لالختبارات التي يعدها المعلمونغياب  -4
 ن حول بناء االختبارات التحصيلية.        معل ميبية المتاحة للغياب الدورات التدري -5

                              ثانيا : أهداف التصور المقترح.
 ق األهداف اآلتية:    حق ييسعى هذا التصور لت

 األساسي قواعد التخطيط لبناء االختبارات التحصيلية ومهاراتها.         الت عليمالحلقة األولى من        معل ميإكساب  -1
 األساسي قواعد بناء مفردات االختبارات التحصيلية ومهاراتها.         الت عليمالحلقة األولى من        معل ميإكساب  -2
 .ااألساسي قواعد إخراج االختبار وتحضيره لالستخدام ومهاراته         الت عليمالحلقة األولى من        معل ميإكساب  -3
 .ااألساسي قواعد تصحيح مفردات االختبارات التحصيلية ومهاراته         الت عليمالحلقة األولى من        معل ميإكساب  -4
 األساسي قواعد تحليل مفردات االختبارات التحصيلية ومهاراتها.         الت عليمالحلقة األولى من        معل ميإكساب  -5

                                                       ثالثا : المعارف والمهارات المستهدفة من التصور المقترح.
 اآلتية:يستهدف هذا التصور المقترح المحاور 

 محور التخطيط لالختبار التحصيلي ويتضمن الخطوات اآلتية:  -1
 تحديد الغرض من االختبار. -أ

 تحديد المحتوى وتحليله إلى عناصره األساسية. -ب
 .         الس لوكيةتحديد األهداف  -ج
 إعداد جدول المواصفات. -د
 اختيار نوع البنود أو شكلها. -هــ
 تقدير عدد البنود. -و
 مستوى صعوبة البنود.تقدير  -ز
 محور بناء مفردات االختبارات التحصيلية ويتضمن اآلتي: -2
 االختبارات المقالية. -أ
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االختبارات الموضوعية بأنواعها )الصواب والخطأ, االختيار من متعدد, المطابقة, التكميل, إعادة  -ب
 الترتيب(.

 اآلتية: محور إخراج االختبار وتحضيره لالستخدام ويتضمن األمور -3
 مراجعة بنود االختبار. -أ

 تجميع بنود االختبار وترتيبها. -ب
 وضع تعليمات االختبار. -ج
 طباعة االختبار. -دــ
 إعداد نموذج التصحيح. -هــ
 تحديد زمن االختبار. -و
 محور تصحيح مفردات االختبارات التحصيلية ويتضمن: -4
 تصحيح مفردات االختبارات المقالية. -أ

 تصحيح مفردات االختبارات الموضوعية. -ب
 محور تحليل مفردات االختبارات التحصيلية ويتضمن: -5
 وفوائدها.           االختباري ةأهمية تحليل البنود  -أ

 .          االختباري ةالتحليل الكيفي للبنود  -ب
 .          االختباري ةالتحليل الكمي للبنود  -ج
 تحليل مفردات االختبارات المقالية. -د
 مفردات االختبارات الموضوعية.تحليل  -هــ
 معامل سهولة وصعوبة االختبار ككل. -و
 حساب مقاييس النزعة المركزية. -ز
 حساب مقاييس التشتت. -ح
 حساب الدرجة المعيارية. -ط
 تفسير معاملي الصعوبة والتمييز لالختبارات المقلية والموضوعية. -ي

المتدربين في كل محور من المحاور           المعل مينها مع وفيما يأتي بعض عناوين الموضوعات المقترح مناقشت
 المقترحة.
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 محور التخطيط لالختبار التحصيلي.  -1
                                                                                           يعد التخطيط لالختبار التحصيلي الخطوة األولى من خطوات بناء االختبار, ويجب أن يكون المعلم ملما  

                                نتهاء  بتقدير عدد البنود وتحديد                                                                   بالخطوات التي تتضمنها هذه العملية بدءا  بتحديد الغرض من االختبار وا
 مستوى صعوبتها. إذ أن تحديد هذه الخطوات يساعد المعلم في عملية إعداد االختبار التحصيلي.

 محور بناء مفردات االختبارات التحصيلية ويتضمن اآلتي: -2
عداد تأتي بعد مرحلة التخطيط لالختبار المرحلة الثانية في عملية بناء االختبار, وهي مرحلة                كتابة وا 

                                                                                                   المفردات أو بنود االختبارات التحصيلية بنوعيها المقالية والموضوعية, فيجب أن يكون المعلم ملما  بأنواع 
االختبارات المقالية, ومجاالت استخدامها وميزاتها وعيوبها وشروط كتابتها وكيفية تصحيحها. كذلك يجب أن 

ت استخدامها وميزاتها وعيوبها وأنواعها )أسئلة الصواب                                            يكون المعلم ملما  باالختبارات الموضوعية وحاال
والخطأ, أسئلة االختيار من متعدد, أسئلة المطابقة, أسئلة التكميل, أسئلة إعادة الترتيب(, ومجاالت استخدام 

 كل نوع من هذه األنواع ومزاياه وعيوبه وكيفية كتابة بنوده وتصحيحها.
 خدام.محور إخراج االختبار وتحضيره لالست -3

يجب عليه مراعاة مجموعة من األمور من أجل إخراج االختبار            االختباري ةبعد قيام المعلم بكتابة البنود 
يجب عليه مراجعة البنود التي قام بكتابتها, ومن ثم تجميعها  إذبصورته النهائية وتحضيره لالستخدام. 

عداد نموذج التصحيح ر, ومن ثم طباعتهاالختبا ات المناسبة لإلجابة عن بنود        الت عليموترتيبها, ووضع                          , وا 
 الذي يبين اإلجابات الصحيحة, وكيفية توزيع الدرجات المستحقة, وتحديد زمن االختبار.

 محور تصحيح مفردات االختبارات التحصيلية. -4
من األمور المهمة التي يتعين على المعلم واضع االختبار أخدها بالحسبان طريقة تصحيح بنود االختبار, 

المختلفة, ويجب على المعلم اختيار طريقة التصحيح            االختباري ةوما تتضمنه من توزيع للدرجات على البنود 
اسوب أو المفتاح المثقب. ويجب على المعلم الح مالمالئمة لنوع البنود, سواء أكان التصحيح بالطريقة العادية أ

 أن يقرر فيما إذا كان سيستخدم معادلة التصحيح من أثر التخمين.
 محور تحليل مفردات االختبارات التحصيلية: -5

بعد االنتهاء من عملية تصحيح االختبار ووضع الدرجات, يجب على المعلم القيام بعملية التحليل الكمي 
النسبة بإذ يجب عليه حساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لكل بند, وذلك  ,          االختباري ةللبنود 

معامل السهولة والصعوبة لالختبار ككل, وحساب مقاييس النزعة  بلالختبارات المقالية والموضوعية, وحسا
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األصلية, المركزية ومقاييس التشتت لالختبارات المقالية والموضوعية, وحساب الدرجة المعيارية للعالمة 
 وتفسير معاملي الصعوبة والتمييز.

قواعد بناء االختبارات           المعل مينق اآلتي إلكساب     حق يبعد استعراض المحاور السابقة, فإنه ينصح بت
 التحصيلية ومهاراتها:

 لمناقشة إعداد االختبارات التحصيلية, وتبادل الخبرات في هذا المجال.            المعل مينعقد لقاءات دورية بين  -1
 إقامة محاضرات تتعلق ببناء االختبارات التحصيلية بشكل دوري يستفيد منها المعلمون في هذا المجال. -2
بكتيبات أو نشرات دورية تتضمن بعض نماذج االختبارات التحصيلية التي يعدها المعلمون           المعل مينتزويد  -3
 .                                          , موضحا  جوانب القوة والضعف في تلك النماذجخاصة المتميزة منهاو 
 المتميزين في هذا المجال.          المعل مينتشجيع إعداد االختبارات الجيدة من خالل تكريم  -4
على تنمية معارفهم الذاتية عن بناء االختبارات التحصيلية من خالل الكتب المتخصصة           المعل مينتشجيع  -5

 .بها ومصادر المعلومات اإللكترونية الموثوق         الت قويمفي القياس و 
 .         المعل مين                     ة لتكون مرجعا  لبقية      مدر ساالختبارات الجيدة التي يعدها المعلمون في الاالحتفاظ ب -6
 ن اتباعها.      معل ميالتحصيلية والتي يمكن لل اتوضع أسس موحدة لبناء االختبار  -7
في بناء           المعل مين, فهذه العملية تنمي مهارة           االختباري ةعلى القيام بعملية تحليل البنود           المعل مينتشجيع  -8

 .الرديئةاالختبارات التحصيلية, وتساعدهم على معرفة البنود الجيدة والبنود 
 :إمكانية نفيذ التصور المقترح من خالل األبعاد اآلتية -       رابعا  

األساسي لقواعد بناء          الت عليمالحلقة األولى من        معل ميلتحديد إمكانية تنفيذ التصور المقترح إلتقان     
الوقوف على أهم الصعوبات المتوقعة عند تنفيذ التصور,  المهماالختبارات التحصيلية, ترى الباحثة أنه من 

 تجاوز تلك الصعوبات. -قها    حق يعبر ت–ومن ثم اقتراح عدد من المتطلبات واإلجراءات التي يمكن 
 :صورتالصعوبات المتوقعة أمام ال -أ 
 ببناء اختبارات تحصيلية جيدة.          المعل مينعدم اهتمام  -1
 والتحدث عن أهمية االختبارات التحصيلية وكيفية بنائها.           المعل مينعدم وجود الوقت الكافي لالجتماع مع  -2
 بحضور الندوات والمحاضرات المتعلقة باالختبارات التحصيلية.          المعل مينعدم التزام  -3
والمتعلقة باالختبارات           الت ربيةرات والكتيبات الصادرة عن مديرية بقراءة النش          المعل مينعدم اهتمام  -4

 التحصيلية.
 لإلشراف على االختبارات التي يعدها المعلمون.         الت قويمعدم وجود مختصين في مجال القياس و  -5
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 في بناء االختبارات التحصيلية من خالل البرامج والدورات التدريبية.          المعل مينعدم تطوير مهارات  -6
 :متطلبات تنفيذ التصور -ب

 بموضوع االختبارات التحصيلية من خالل:          المعل مينالعمل على زيادة اهتمام  -1
هم عقد مؤتمرات وندوات إلقناعهم بأهمية بناء اختبارات تحصيلية جيدة, وتكوين اتجاهات إيجابية لدي -أ

 نحو التدريب على بناء هذه االختبارات. 
                                                                                              تعميم النشرات التربوية من قبل الموجهين التربويين متضمنة تعريفا  باالختبارات التحصيلية وأهميتها  -ب

 وكيفية إعدادها.
 المتميزين في هذا المجال.          المعل مينجيدة من خالل تكريم  تتشجيع إعداد اختبارا -ج

 على بناء االختبارات التحصيلية.          المعل مينتخصيص حصص دراسية أو لقاءات أسبوعية لتدريب  -2
ن في مجال بناء االختبارات       معل مي, لتقديم الدعم الالزم لل        الت قويممختصين في مجال القياس و ب االستعانة -3

 التحصيلية.
 يد من اإلبداع.ن لمز       معل ميالحوافز التشجيعية المادية والمعنوية لل تقديم -4
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- Title:  

Constructing a Criterion _Referenced Test for Measuring the Degree of Teachers' 

Mastering Constructing Rules for Achievement Tests  

"A Field study on a Sample of first cycle teachers in Basic education" 

- Objectives of the study: 

- Constructing a criterion _referenced test for measuring the degree of teachers' 

mastering constructing rules for achievement tests  

-Descriptive statistics to determine the degrees of teachers to criterion _referenced 

test institute to measure the degree of mastery of the rules of construction of 

achievement tests 

- Statistical properties to determine (ease and difficulty of the test items coefficient, 

ease and difficulty of the test as a whole coefficient, sensitivity coefficient for 

items, Reference compatibility and minimum coefficient reference compatibility 

coefficient, Phi coefficient) the items criterion _referenced test prepared for 

measuring the degree of teachers' mastering constructing rules for achievement 

tests 

- A study of indicators of the validity of the criterion _referenced test prepared for 

measuring the degree of teachers' mastering constructing rules for achievement 

tests extracted in a number of ways. 

- A study of indicators of the reliability of the criterion _referenced test prepared for 

measuring the degree of teachers' mastering constructing rules for achievement 

tests extracted in a number of ways. 

- Identify teacher ratio of expert in constructing rules for achievement tests of the 

study sample. 

- Identify strengths and weaknesses experienced by teachers in the rules of 

construction of achievement tests and skills. 

The Study Methodology: 

It requires the nature of the study based on descriptive analytical method. 

The study tool: it is 

A Criterion _referenced test for measuring the degree of teachers' mastering 

constructing rules for achievement tests, Which consists of a hundred items, clauses 

of multiple choice with four alternatives. 

The Study Society: 

The study population consists of all teachers of the first cycle of basic education 

consists in Madras province, the official Damascus for the academic year 
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2014/2015, in total (3737) teachers, to distributed to (270) basic education school 

(first cycle), According to the Planning and Statistics Directorate of Statistics. 

The Study Sample: 

The study sample consists of (200) teachers of the first cycle of basic education in 

the province of Damascus, the official schools for the academic year 2014/2015, 

Sample selection of teachers or graduates of the College of Education Institute and 

the preparation of teachers who have to amend their testimony study two years 

deepen the educational rehabilitation, They were selected using a simple random 

sample 

Results of the study: 

The study found the following results: 

1- Constructing a criterion _referenced test in accordance with the steps involved in 

previous studies presented on the construction of these tests. 

2- Descriptive statistics were presented to teachers at grades on criterion _referenced 

test prepared to measure the degree of mastery of the rules of building achievement 

tests, Sprain of grades was a natural, as well as splaying was normal. 

3- Coefficients ease of test items ranged between (0,17- 0,96), While coefficients of 

the difficulty of the test items ranged between (0,04- 0,83), The total ease of testing 

as a whole (48.57), and was the difficulty coefficient of the test as a whole (51.43). 

Test good discrimination clauses transactions, where the value of the sensitivity 

coefficients ranged items between Brennan brought together (0,01- 0,71). Most of 

the items as they were well-discrimination depending on the compatibility of 

reference and the minimum coefficient Reference compatibility labs,  Fi 

discrimination transaction value has also ranged between (0,01- 0,59) and were 

mostly of a good distinction. 

4- Validity Account in according to three methods, which, (descriptive validity, 

Functional validity (validity of discrimination), and the structural validity), all of 

which showed provide good indicators of the validity test. 

5- Reliability Account according to several methods, which (reliability repatriation, 

reliability of split half method, the internal consistency reliability.   using Alpha 

Cronbach equation, and the equation Cooder Richardson- 20, the coefficient of 

Livingstone, and the coefficient of Carver, the coefficient kappa of Soavithan and 

Hampelton and Olgina, and the coefficient of compatibility for Spkovaak) all of 

which are shown enjoy testing high degrees of reliability.. 

6- low teacher ratio of expert constructing rules for achievement tests, accounted for 

rules (18%) of the study sample. 

7- Teachers suffering from weakness in all construction achievement tests axes. 



Damascus University 
Faculty of Education 
Educational and Psychological 

Evaluation and Measurement Department  
 

 
 
 

 

Constructing a Criterion _Referenced Test for 

Measuring the Degree of Teachers' Mastering 

Constructing Rules for Achievement Tests 
"A Field study on a Sample of first cycle teachers in Basic education" 

 

A Thesis for Getting Master Degree in Educational and Psychological 

Evaluation and Measurement  

 

 
Prepared by 

Asmaa Adnan AL-hasan 

 
Supervised by 

Dr. Yasser Jamous 
An assistant professor in Evaluation and Measurement Department 

 

 
Damascus 

𝟏𝟒𝟑𝟕 𝑯−𝑨

𝟐𝟎𝟏𝟓−𝟐𝟎𝟏𝟔 𝑪−𝑨
 


