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 القياس والتقوين الرتبوي
 

 االستاذ الدكتور ياسر خلف رشيد الشجريي
 كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/ جاهعة األنبار

 المقدمة: .1
 األهػداؼ، فهػؽ يخطػل لعسمػه،  يػد يحػدد األساسفي عسمه التربؽي بعدد مؼ السهاـ يقؽـ التدريدي 
التػػي يعمسهػػا، كلمسر مػػة ة السشاسػػ ة لمسؽعػػؽعات التعميسيػػ األسػػالي طمبتػػه، كيرسػػػ  إليهػػاالتػي رريػػد أف يرػػ  

كالسؽاقػ  التػي سػيتلاع  معهػا طمبتػه ليتعمسػؽا عػؼ طريقهػا،  األنذػطةالعسرية التػي يسػر اهػا طمبتػه، كيقتػر  
كيػػػنملؼ لهػػػػ الؽسػػػام  التعميسيػػػة لتعػػػؽف مرػػػدرال لعسميػػػة الػػػتعمػ كالتعمػػػيػ، كالتقشيػػػات التربؽيػػػة التػػػي  يدػػػر هػػػ    

الرػيية،  اإلدارةالسشاخ السادي كالسعشػؽي السشاسػ  لهػا، كي ا ػر  كيهيئعامدها التربؽي،  العسمية، ك رفع مؼ
ـ  كاألداءكيػػشعػ عسميػػة التلاعػػ  الملعػػي  القرػػؽر فيهػػا، جؽانػػ  جؽانػػ  عسميػػة التعمػػيػ لت فػػي العسمػػي، كيقػػؽل

يتخػ  فػي عػؽء ذلػغ السحػددة فػي السشػاهل الدراسػية ل لألهػداؼكعسمية التعمػ ليتأكد مؼ مػد   حقيػا الطم ػة 
 الع ج الزركرية لجؽان  الشقص في  عمسهػ. إجراءات

كالتقػػؽيػ فػػي مشعؽمػػة التربيػػة كالتػػدري  اؽ ػػلها كقػػد جػػاء هػػ ا اللرػػ  لشتشػػاكؿ معػػغ عسميػػة ال يػػاس 
 .التي  قـؽ اها األساسالعسميات  إ د 

 في عممية القياس والتقهيم: األساسالمفاهيم  .2

 Educational Measurement.مفههم القياس التربهي  1: 2
ػػه،  ال يػاس فػػي الم ػػة قػػدر  عمػػ   إذامػػؼ اللعػػ  ( ػػي ا قػػاس الذػيء ي يدػػه  يدػػال ك ياسػػال كاقتاسػػه ك  يدل

 ايشهسا. درتإذا قامثاله، كالس ياس السقدار، كيقاؿ قايدت ايؼ  يئيؼ 
سػػي لمدرجػػة التػػي  عاػػ  فيهػػا كجػػؽد سػػسة كال يػػاس فػػي التربيػػة يعشػػي (عسميػػة الحرػػؽؿ عمػػ   سثيػػ   

 معيشة عشد الطال ا. 
ط قال لقؽاعد  األفرادسسات  أكالرمؽز  شاظر خرامص  أك األرقاـ: "  عييؼ فئة مؼ بأنهكعرلؼ أيزال 
 . "محددة  حدردال جيدال 

يساػػؼ الؽقػػؽؼ عمػػ  مدػػتؽ   حرػػي  الطالػػ   أك " معرفػػة درجػػة  عػػالػ الطالػػ  معرفػػة رقسيػػة،  يػػد
 اخت ارال  حريميال ثػ ال ياـ اترحيحه لسعرفة مدتؽا ".  بإعطامهك ياسه 

 كمؼ م  عة  عريلات ال ياس نجدها  تزسؼ ث ثة أمؽر هي:
 التعسيػ: أي التقدرر العسي. -

 كجؽد م ياس. -

 الس ياس.السقارنة: أي مقارنة (الذيءا السراد  ياسه ب -
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مهػارة محػددة،  يػد  أـ طبيقػال لسلػاميػ معيشػة  أـفالخا ية السقاسة هي (التعمػا سؽاء أكانت معرفػة 
كيحػدد الدرجػة العميػة ل خت ػار، كالدرجػة عػؼ  ػ  التػي كقػع فيهػا الطالػ ،  األخطػاءيحر  التدريدي عػدد 

قيػػ  أف ا ػػد  فػػإذاالدرجػػة،  خطػػأ، ثػػػ يحػػدد الدرجػػة التػػي يحرػػ  عميهػػا الطالػػ ، ك عػػؽف ك ػػدة ال يػػاس هػػي
ا فػػاف درجػػة الطالػػ  111ا فػػي اخت ػػار ك انػػت الشهايػػة الععسػػ  ل خت ػػار (75الطم ػػة  رػػ  عمػػ  درجػػة (

 ك حدد ه    الدرجة مؽقع الطال  مع الدرجة العمية له ا االخت ار (الشهاية الععس ا. 111/ 75 عؽف 
بالشدػػػ ة  أ اػػػاـ أيػػػةي ، كال رتزػػػسؼ لمؽاقػػػع الس ػػػ أكفال يػػػاس عسميػػػة  عشػػػي الؽ ػػػ  العسػػػي لمدػػػمؽؾ 

 جدكا . أك يسته  أكللامد ه 
 القياس:  أنهاع 1: 2: 2

 رؽجد نؽعاف لم ياس هسا: 
الشاجسػػة  اآلثػػار يػػاس  إلػػ الخا ػػية نلدػػها دكف اف  زػػطر  أك  ػػي  الرػػلة   يػػاس م ا ػػر: كهػػؽ اف . أ

ال راع، ك ياس الػؽزف اؽاسػطة  أك، كمثاله  ياس طؽؿ اشاء اؽاسطة الستر عشها مؼ اج  التعرؼ عميها
 .العيمؽ غراـ، أك الرط ، أك غير ذلغ

  ػػي  (اآلثػػارا  كإنسػػاالخا ػػية بطريقػػة م ا ػػرة  أك يػػاس غيػػر م ا ػػر: كتيػػه ال  دػػتطيع قػػاس الرػػلة  . ب
ا نريػد  يػاس التحرػي  الخا ية السقاسة، فعشدم أك سية الرلة  إل الستر  ة عميها مؼ اج  الؽ ؽؿ 

 األسػػئمة(سػػمؽ ا ها عمػػ  عيشػػة مػػؼ  إجابا ػػهنحػػدد ع مػػة الطالػػ  اشػػاءل عمػػ   فإنشػػافػػي مؽعػػؽع معػػيؼ 
لػػ نقػػ ب يػاس التحرػي  م ا ػرة  ألنشاكالسهسات ذات الع قة ا لغ السؽعؽع. كه ا  ياس غير م ا ر 

 عؼ اإلجاباتهي  أخر  سمؽ ات  ا  استشتجشا القدرة التحريمية التي عبرنا عشها بالع مة عؼ طريا
 ػػػؽر يؼ مختملتػػػيؼ فػػػي  إعطاؤهسػػػاػ قػػػد نعطػػػي نلػػػ  الع مػػػة لذخرػػػيؼ  ػػػ أنشػػػااػػػدلي   األسػػػئمةعيشػػػة 

السلحؽص  أداءنعس  عم   ياس القدرات العقمية كاالستدالؿ عميها عؼ طريا  فإنشااالخت ار، كبالسث  
 ر.م ا   يدها بذا آخر كال ن إل عم  مجسؽعة مؼ السهسات قد  ختم  مؼ اخت ار 

 

 خرائص القياس التربهي: 2: 1: 2
مػا  أدؽيختم  ال ياس باخت ؼ العاهرة الس يدة، فلي اللمػغ كالليييػاء كالعيسيػاء مػث ل ياػؽف ال يػاس 

األ ياء فاف  ياسشا ك ميداف الش ات  إل انتقمشا  إذا أمافي ال ياس مهسا   رت  أخطاءيساؼ كال نقب  اؽجؽد 
 ير ح اق  دقة، الف هشاؾ عؽام   ثيرة يرع  التحاػ فيها  نثر تيه. 

مركنػػة كقااميػػة لمت يػػر فػػي ميػػداف العمػػؽـ االجتساةيػػة كالتربؽيػػة، كخػػ  مثػػاالل  أكثػػرك عػػؽف هػػ    العؽامػػ  
ة، العاطلػ أكالتدػمطية،  أك اإلقػداـاميػة، أك االنطؽ  أكعم  ذلغ  ياس سسات  خرػية اللػرد، مثػ  العدكانيػة 

اف  جػري عسميػة  أردت إذاع ل اكبر عدد مساؼ مػؼ الست يػرات  إل السياج كما  ابه ذلغ فانغ  حتاج  أك
 ال ياس برؽرة د يقة، كمؼ هشا يساششا اف نتعرؼ عم  اارز خرامص ال ياس التربؽي كالشلدي.
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ندػتدؿ عميػه  كإنسػاالػ  اء بعيشػه  -مػث ل  –شحؼ ال ن ػي  ال ياس التربؽي كالشلدي  يػاس غيػر م ا ػر فػ .أ 
 الطال . أداءمؼ 

ال يػػاس التربػػؽي كالشلدػػي ندػػبي، أي غيػػر مطمػػا، فالرػػلر فػػي السقػػاري  التربؽيػػة كالشلدػػية هػػؽ  ػػلر  .ب 
 ر  الطال  في اخت ار ما  فإذااعت اطي كلي  برلر   يقي، أي ال ردؿ عم  عدـ كجؽد الذيء، 

ال يعػػػرؼ  ػػػيئال  كإنسػػػا  يعشػػػي ذلػػػغ أنػػػه ال يعػػػرؼ  ػػػيئال فػػػي مػػػادة االخت ػػػار، عمػػػ  الع مػػػة ( ػػػلرا فػػػ
 اإلجابػة ت  ب يرها لؽجدنا انه يعرؼ  أكمشها  بأسه استبدلشاها  فإذا، األسئمةبالشد ة له    العيشة مؼ 

 مدػتؽيات مذػتقة أكبسقارنتهػا بسييػار  إالعؼ بعزها، كعميه ال يساؼ  لدػير الشتػامل (نتػامل ال يػاسا 
 السلحؽ يؼ  الستؽسطات مث ل. أداءمؼ 

كنلدػػي رؽجػػد خطػػأ مػػا، كهػػ ا يعشػػي اف عميشػػا اف نعتذػػ  هػػ ا الخطػػأ بػػػالطرؽ  ي فػػي  ػػ   يػػاس  ربػػؽ  .ج 
 ثػ نييمه قب  استعساؿ الشتامل ك لديرها.  اإل رامية

 دقة القياس:العهامل المؤثرة في  3: 1: 2
 :أهسهارتأثر ال ياس التربؽي مؼ  يد دقته بعؽام  عدة مؼ 

 الدسات السراد  ياسها. أكالخرامص  أكالعؽاهر  .أ 

 نؽع الس ياس السدتعس  كدقته. .ب 

 ال رض مؼ ال ياس.  .ج 

 

 . Educational Evaluationمفههم التقهيم التربهي  2: 2
ـ السعؽلج بسعش  لتقا ـ الذيء كالدمعة بسعش  اػيؼ أ محهؽيػ ل ة مؼ اللع  (قؽـا تيقاؿ قؽل ، كيقاؿ قؽل

ـ الدمعة: سعرلها كثسشهل  ـ الذيء:  عدلؿ، كالقؽاـ: العدؿ، كقؽل  ا.  يستها، ك قؽل
 كيعرلؼ التقؽيػ ا ط  ال بأنه:

التربؽيػة كا خػاذ القػرارات  األهػداؼعسمية مشعسة لجسع ك حمي  السعمؽمات ب رض  حدرد درجة  حقػا " -
 شعػيػ البيئػة التربؽيػة  إعػادةبذأنها لسعالجة جؽان  الزع  ك ػؽفير الشسػؽ الدػميػ الستعامػ  مػؼ خػ ؿ 

 ". كإثرامها

ة عؼ سسة معيشة ثػ اسػتعساؿ هػ    السعمؽمػات "عسمية مشهجية  تزسؼ جسع السعمؽمات العسية كالعييي -
 كمعارير محددة مد قال".  أهداؼ اػ عميها في عؽء  إ دارفي 

 :اآل يةفالتقؽيػ التربؽي رتزسؼ العشا ر 
 ظاهرة معيشة مؽعؽع الشعر. .أ 

 ك يية ك سية معال. أك سية،  أكمعمؽمات ك يية  .ب 

 معارير محددة. .ج 

 ما سبا. اػ اشاءل عم   إ دار .د 
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السخترػػؽف فػػي التربيػػة انػػه عسميػػة  ذخيرػػية كع جيػػة ككقاميػػة بسعشػػ  انػػه رهػػتػ  إليػػهكالتقػػؽيػ رشعػػر 
 باألدكاتالذخص السقؽـ، كذلغ باالستعانة  أكالسؽعؽع  أكاتحدرد نؽا ي القؽة كنقاط الزع  في الذيء 

 قؽيسػػه عمػػ  اف رػػتػ بعػػد ذلػػغ  قػػديػ العاتيػػة عسػػا نريػػد  كاألدلػػةكال ياسػػات الستعػػددة التػػي  قػػدـ لشػػا البيانػػات 
 أكجػهثػ  دةيػ  أس ااهاالقرؽر بعد  حدرد  أكجه أكالع ج السشاس  مؼ اج  الت م  عم  نؽا ي الزع  

القؽة بالتسدغ بسدب ا ها،   لغ يسث  التقػؽيػ عسميػة كقاميػة بسعشػ  انػه يعسػ  عمػ   لػادي الؽقػؽع فػي الخطػأ 
ؽيػ مؼ قب ، باالستلادة مسا يعرؼ بالت  ية الراجعػة، كهاػ ا ياػؽف عشد  عرار السؽاق  التي  انت مؽعع  ق

دػتهدؼ فػي السر مػة الشهاميػة  حقيػا التعػدر  اك التحرػيؼ يالتقؽيػ عسمية  ذخيرػية ع جيػة كقاميػة  يػد 
 مؼ الرؽرة السلزمة. اإلماافكاالقتراب قدر 

يػ لػي  نذػاطال سػه ل، كلعشػه عسميػة معقػدة  حتػؽي عمػ  العثيػر كيتزح لشا مػؼ هػ ا السلهػؽـ اف التقػؽ 
 ك دير في عدة خطؽات: األنذطةمؼ 

 العامة كالخا ة مؼ عسمية التقؽيػ. األهداؼ حدرد  -

 .باألهداؼ حدرد السؽاق  التي يساششا اف نجسع مشها السعمؽمات السترمة  -

 .إليهاحتاج درد  سية كنؽةية السعمؽمات التي ن ح -

 التقؽيػ السشاس ة. كأدكات أسالي  رسيػ  اختيار ثػ -

 السختارة كمؼ السؽاق  التي سبا  حدردها. كاألسالي  األدكاتجسع البيانات اؽاسطة  -

 رػػػػشيب البيانػػػػات كالسعمؽمػػػػات عػػػػؼ طريػػػػا  حميمهػػػػا ك دػػػػجيمها فػػػػي  ػػػػؽرة يساػػػػؼ مشهػػػػا االسػػػػتدالؿ  -
 كالتؽعيحية السختملة. ةاإل رامي باألسالي كاالستشتاج، كيساؼ االستعانة في ه    الخطؽة 

 أك اػػػ  إلػػ  لدػػير البيانػػات فػػي  ػػؽرة  تزػػح اهػػا الست يػػرات كالبػػدام  الستا ػػة  سهيػػدال لمؽ ػػؽؿ مشهػػا  -
 قرار.

 القرار. أكالحاػ  إ دار -

 أكة مد  جدك  السعمؽمات التقؽيسية في  حديؼ العس  فالقرار  ت  يساؼ معر  أكمتابعة  شلي  الحاػ  -
 ن ػػد عمػػ   ألنهػػالدػػمؽؾ الػػ ي نقؽمػػه، ك عػػرؼ هػػ    الخطػػؽة باسػػػ (الستابعػػةا  ا أكالعػػاهرة  أكالسؽاقػػ  

 دامرية لعسمية التقؽيػ التربؽي.الطبييية ال

 التقييم والتقهيم 1: 2: 2
 ميهسػا  مؼ السربيؼ العرب في استعساؿ  مستي التقؽيػ كالتقيػيػ العتقػادهػ بػاف ظهر خمل لد  العدرد

 ُيعطي السعش  نلده.
أف  مسػػة التقػػؽيػ  ػػحيحة ل ؽيػػال،  إالالجهػػد،  أكالعسػػ   أكُيليػػداف فػػي ايػػاف  يسػػة الذػػيء  أنهسػػاكرغػػػ 

العسػ ،  عػدر   أك يسة الذػيء  إل  باإلعافة عشي  أنهاايؼ الشاس،  سا انتذارال في االستعساؿ  األكثركهي 
 العس . أك يسة ل لغ الذيء  إعطاءالتقييػ فتدؿ فقل عم   مسة  أما رؽي  ما اعؽج مشه،  أك رحيح  أك
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 اع استعسالها عمػ  المدػاف العربػي كفػي العتابػات   مسة  قييػ مدتحدثة عم  غير  ياس،كفي الم ة 
 ، كمعشاهػا جعػ بػالتقؽيػ كإلحاقهػااسػتعسالها  إجػازة إلػ كالسنللات مسا  ػدا بسجسػع الم ػة العربيػة فػي القػاهرة 

  يسة لمذيء. 
فاف التقييػ يعتسد عم  ال ياس كهؽ رتؽسل ال ياس كالتقؽيػ كهاػ ا يساػؼ القػؽؿ بػاف ال يػاس كمؼ هشا 

العيلػػي، فػػي  ػػيؼ  أكيدػػبا التقيػػيػ،  سػػا اف ال يػػاس يعػػد  اسػػال  سيػػا ايشسػػا يعبػػر التقيػػيػ عػػؼ الحاػػػ الشػػؽعي 
اهػدؼ الشػؽعي معػال،  أكل يػاس كالتقيػيػ،  يػد يذػس  الحاػػ العسػي كالحاػػ العيلػي رتزسؼ التقؽيػ   ل مؼ ا

 جسيعها معال.  أكالت يير  أكالتطؽير  أكيؼ اإل    أك التعدر  أك التحد
 التقهيم أنهاع 2: 2: 2
 :ت الذي يجري فيهالتقهيم باعتبار الهق أنهاع -

 ث ثة لمتقؽيػ باعت ار الؽقت ال ي يجري تيه في السؽق  التعميسي كهي: أنؽاع هشاؾ
 :Initial Evaluation( األوليالتقهيم القبمي ) . أ

قػػد  شعذػػ  لػػه جؽانػػ   إذكيقػػـؽ السػػدرس اهػػ ا التقػػؽيػ لسعرفػػة مػػد  اسػػتعداد الطم ػػة لمػػتعمػ الجدرػػد، 
معمؽمػػا هػ الدػػابقة الزػػركرية لهػػػ ليتساشػػؽا مػػؼ الػػتعمػ الجدرػػد،  أك قرػػؽر عشػػد بعػػب الطم ػػة فػػي خبػػرا هػ

 ػػدري ات ع جيػػة لت فػػي جؽانػػ  القرػػؽر  تػػ  رتساشػػؽا مػػؼ البػػدء بالسؽعػػؽع  أعػػداد إلػػ تيزػػطر السػػدرس 
 .األكلياستعساالل في التقؽيػ  كأدكا هالتقؽيػ  أسالي  أكثرالجدرد بذا  مؽفا، ك عد االخت ارات العتااية 

عػػؼ جؽانػػ  القػػؽة كجؽانػػ   التػػي  عذػػ  (Diagnostic Tests)االخت ػػارات التذخيرػػية ك ذػػس  
كاالخت ػػػػارات التػػػػي  حػػػػدد مػػػػا رتقشػػػػه الطم ػػػػة،  (Pretests)كاالخت ػػػػارات القبميػػػػة الزػػػػع  فػػػػي  عمػػػػػ الطم ػػػػة، 

التػي  دػػاعد السػدرس فػي  قدػيػ الطم ػػة  (Place- ment Tests)اخت ػارات  حدرػد السدػتؽ   أكالتدػايشية 
 مجسؽعات عس  في التعمػ التعاكني.  إل
 :Formative Evaluationالتقهيم التكهيني )البنائي(  . ب

عسميػػػة التعمػػػيػ كالػػػتعمػ، كيتخمػػػ  هػػػ    العسميػػػة مػػػؼ اجػػػ   أثشػػػاءكيجػػػري السػػػدرس التقػػػؽيػ التعػػػؽيشي فػػػي 
 إلػػ جػػأ عػػؼ جسيػػع عشا ػػر العسميػػة، فيم حدػػيشها ك طؽيرهػػا،  يػػد يقػػدـ هػػ ا التقػػؽيػ لمسػػدرس    يػػة راجعػػة 

التػػي رسػػسها ليقػػؽـ اهػػا ط بػػه، كيػػيكد  أيزػػال  األنذػػطةكفػػي  كأسػػمؽبهالتعػػدر  الزػػركري فػػي خطتػػه  إجػػراء
في خطتػه، كعػؼ الجؽانػ  التػي اظهػر فيهػا السحددة  األهداؼبسعمؽمات عؼ مد   قدـ الط ب في  حقيا 

ديػ  ػدري ات خا ػة  عػالل هػ ا  قػ أكم مسة،  أنذطةالطم ة قرؽرال ليعس  عم    في ه   الجؽان  باقترا  
بطػر  اخت ػار قرػير، كقػد ياػؽف  سريشػال يقػؽـ الطم ػة  أك ػلؽية  أسػئمةالقرؽر كقد ياؽف هػ ا التقػؽيػ بطػر  

 بحمه.
االختيػار مػؼ   أسػئمةاالخت ارات البشامية بذا  يداعد عمػ  الترػحيح اللػؽري الدػريع  أسئمةك راغ 

 الخطأ، كيذترؾ الطم ة مع السدرسيؼ في عسمية الترحيح.التعسي  ال ديطة، كالرؽاب ك  كأسئمةمتعدد، 
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 : Summative Evaluationج. التقهيم الختامي 
كياؽف التقؽيػ الختامي في نهاية مؽق   عميسي في  رة  يية، كقد ياؽف في نهاية ك ػدة دراسػية 

م ػػة بعػػد انتهػػاء الط إليػػهفػػي نهايػػة مقػػرر دراسػػي، كالهػػدؼ مشػػه هػػؽ  حدرػػد السدػػتؽ  الشهػػامي الػػ ي ك ػػ   أك
التقؽيػ الدػشؽي كفػي عػؽء نتػامل هػ ا  أكالتقؽيػ اللرمي  أكعسمية التدري  بلترة محددة،  التقؽيػ الذهري، 
، كيعطػػ  الطم ػػة فػػي عػػؽمه درجػػات  ؽعػػح مػػد  األهػػداؼالتقػػؽيػ يساػػؼ  حدرػػد مقػػدار مػػا  ػػػ  ح يقػػه مػػؼ 

 أسػالي هدري  برؽرة  اممة، كمػؼ ااػرز الشعر في عشا ر مشعؽمة الت إعادةانجازهػ، كيداعد السدرس في 
التدريدػػية التػػي يجػػ  انجازهػػا، ك  طػػي عيشػػة  األهػػداؼاالخت ػػارات محايػػة السرجػػع التػػي  ؽعػػح فػػي عػػؽء 

، كيجري ه ا الشؽع مؼ االخت ارات السدرسؽف بسداعدة كأهدافهمسثمة بذا   اؼ لسلردات السحتؽ  الدراسي 
 في السدارس كالجامعات. اإلدارييؼ

 تعمػا بسدػتقب  الطالػ  فػي  إداريػة ألغػراض  السعمؽمات الشا جة عؼ ه ا الشػؽع مػؼ التقػؽيػ ك دتعس
 . أخر   إل    كمؼ مر مة  إل الؽ دة التالية لها، كفي  رتيعه مؼ     إل انتقاله مؼ ك دة دراسية 

 Testsالختبارات ا 3: 2
التقؽيػ  ثيػرة، كيرػش   أدكاتلها، كهي اف  اإل ارةعؼ االخت ارات هشاؾ مدألة الاد مؼ  قب  الع ـ

 بحد  الشتاجات التي   يدها: أقداـث ثة  إل  قؽيػ التدري   أدكاتعمساء التربية 
  قؽيػ نتاجات التعمػ السعرفي. أدكات -

  قؽيػ نتاجات التعمػ الؽجداني. أدكات -

  قؽيػ نتاجات التعمػ الشلدحر ي. دكاتأ -

السشعسػة،  كاألنذػطة قػؽيػ نتاجػات الػتعمػ السعرفػي هػي االخت ػارات بسختمػ  أنؽاعهػا  أدكات أهػػكمؼ 
 ال حثية.  كاألكراؽكالسقاامة السشعسة، كالؽاج  السشيلي، 

ب جؽانبهػا، كسشتشاكؿ في ه ا السحؽر االخت ارات فقل، كسشر ي عم  االخت ارات التحريمية في بعػ
 :يأ يكعم  ما 

أي  بػػاألمراالخت ػػار ل ػػة مػػؼ (خبػػرا يقػػاؿ: خبػػر الذػػيء، بسعشػػ  عػػرؼ خبػػر  عمػػ    يقتػػه كخبػػرت 
عؼ الخبر كاالستخ ار كالتخبر الدناؿ عؼ الخبر، كاالخت ار  سألهعمسته، كخبلر  با ا كاخبر  ن أ ، كاستخبر  

  بسعش  االمتحاف كاالات ء.
 :أارزهاا ط  ال فقد عرؼ االخت ار اتعريلات عدة مؼ  أما

 أكالسؽاق  التي رراد مؼ الطالػ  ( أك األسئمةال ياس، كهؽ ة ارة عؼ مجسؽعة مؼ  أداة "االخت ار هؽ  -
 أي  خصا االستجابة لها".

السحددة، كذلغ عػؼ  األهداؼامؽغهػ مؼ  لمتأكد ياس عيشة مؼ سمؽؾ الطم ة  إل مشعػ رهدؼ  إجراء" -
 أكمهػارا هػ  أكالتػي يجيػ  عشهػا الطم ػة، فتعهػر معارعػهػ  األسئمةطريا كعع مجسؽعة مؼ فقرات 
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عشػػػد  أكفػػػي  ياسػػػه عشػػػد اشػػػاء االخت ػػػارات  رغػػػ  الستعمسػػػؽف غيػػػر ذلػػػغ مسػػػا ر أكميػػػؽلهػ  أكا جاهػػػا هػ 
 ".إعدادها

ػػػا ل يػػػاس نػػػؽا ل التعمػػػيػ الرػػػلي  رػػػ أ ػػػاالهات بسختمػػػ  كعمػػػ  ذلػػػغ فاالخت ػػػارا فػػػي السػػػؽاد سػ أساسل
فػػي التقػػؽيػ  األهسيػػةم مسػػة لهػػ ا ال يػػاس كطالسػػا أنهػػا  حتػػ  هػػ     األسػػالي  أكثػػرالدراسػػية  افػػة، كهػػي مػػؼ 

السدرسػػي اسػػتعساالل كمسارسػػة رش  ػػي اف يجعمهػػا السدرسػػؽف عسميػػة مدػػتسرة بحيػػد  عػػؽف جػػيءال مػػؼ مختمػػ  
 التعميسية.  السؽاق

التعميسيػة التػي  ػددها مدػ قال، كاف  األهداؼاالخت ارات اف يقؽـ بسراجعة  إعدادكيجدر بالسدرس عشد 
ال يػػاس مشاسػػ ة لتحقيػػا  أدكاترتأكػػد مػػؼ  دػػؼ  سثيػػ  فقػػرات االخت ػػار لسحتػػؽ  السػػادة الدراسػػية كاف  عػػؽف 

 ب عؼ االخت ار.خالتي  تسك لديرها الشتامل ة استعساؿ حدد السدرس  ييياالخت ار، كاف ي أغراض
 اختباراته. إعدادتدهل عمى المدرس  إرشادات 1: 3: 2

كعميػػه اف رتػػ  ر مػػا  أهػػداؼالتػػي يساػػؼ عػػؼ طريقهػػا امػػؽغ مػػا  ػػدد  مػػؼ  األسػػئمةار مجسؽعػػة مػػؼ اختيػػ .أ 
 مػػ  اسػػتعساؿ طػػرؽ ا ذلػػغ رتطيػػ حق ترػػ  اهػػ    الدراسػػة كاف  أنذػػطةدرسػػه الطم ػػة، كمػػا قػػامؽا بػػه مػػؼ 

  ياس مختملة.

مختملػػة،   ػأكي ت ػياغتها  أسػمؽباؽعػؽ   ػاـ ال  عقيػد فيهػػا كال غسػؽض، كال يحتسػ   األسػئمةكتابػة  .ب 
  داعد الطال  عم  فهػ السقرؽد بالدناؿ عم  نحؽ سه  كم ا ر.

مسػػا يذػػجع  األ ػػع نحػػؽ  رجك تػػد باألسػػه  ر يبهػػا بحيػػد  بػػدأ  كإعػػادةبعػػد  ػػياغتها،  األسػػئمةدراسػػة  .ج 
 الطم ة، كيؽفر لهػ الرا ة الشلدية تيقبمؽف عم  االخت ار في ثقة كاطسئشاف.

كمعمؽما هػ، كمؼ  ػياغة  أفعارهػالسيسا السقالية مشها بطريقة  ساؼ الطم ة مؼ  شعيػ  األسئمة حدرد  .د 
 لتعمػ.كسام  ا إ د عم  نحؽ مشطقي سميػ خا ة كاف االخت ارات نلدها هي  إجابا هػ

االخت ػػار بسدػػتؽ  معػػيؼ مػػؼ الرػػعؽبة بحيػػد رتػػا  لمطالػػ  العػػادي الحرػػؽؿ عمػػ  مػػا  أسػػئمةكعػػع  .ق 
 ندبته خسديؼ في السامة، مؼ الع مات القرؽ  السقررة ل خت ار.

الشتػػامل التعميسيػػة التػػي  أهسيػػةمػػؼ  لػػاكت فػػي  األسػػئمةمػػا اػػيؼ  أسػػاسكعػػع ع مػػة لعػػ  سػػناؿ عمػػ   .ك 
 االخت ار. أسئمة يدها    سناؿ مؼ ي

 

 وظيفة االختبارات وأهدافها. 2: 3: 2
، لػػػ إليهػػااالخت ػػارات، كفػػي عػػؽء الشعػػرة الحدرثػػة  بإعػػداداف السدرسػػيؼ هػػػ الػػ رؼ يقؽمػػؽف فػػي العػػادة 

 دػػػتعس  لتحدرػػػد فاعميػػػة العسميػػػة  أ ػػػ حت عػػػد كظيلتهػػػا  حدرػػػد الع مػػػات ل ايػػػات الترتيػػػع كالرسػػػؽب، اػػػ  
ية، ك ذػػػخيص مػػػؽاطؼ الزػػػع ، كمػػػؽاطؼ القػػػؽة عشػػػد الطم ػػػة، ك قػػػؽيػ فاعميػػػة السشػػػاهل كم ءمتهػػػا التدريدػػػ

السؽعؽعة لها، ك قديػ الت  ية الراجعة لع  مؼ الطال  كالسػدرس عمػ   ػدل سػؽاء كالسدػاعدة فػي  لألغراض
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هػ     إعدادعم   عركرة  دري  السدرس إل اشاء البرامل الع جية التي يحتاجها الطم ة، فاف ه ا  مه يذير 
 االخت ارات لياتد  السهارات الزركرية في ه ا السجاؿ السهػ مؼ عسمه التربؽي.

 ، مشها:األهداؼ حقيا مجسؽعة مؼ  إل ك هدؼ االخت ارات التحريمية 
  حدرد جؽان  القؽة كجؽان  الزع  في السشاهل الدراسية. .أ 

 جان  السعرفة. إل ات الدراسية السختملة السهارات كاال جاهات كال يػ في  دري  السقرر  أهسية ؽعح  .ب 

 قػػدرر الػػػدرجات التحرػػػيمية لمطم ػػػة مسػػػا يدػػاعد عمػػػ   حقيػػػا العدالػػػة عشػػػد  أسػػػ  دػػاعد عمػػػ   ؽ يػػػد  .ج 
 .أدامهػالسقارنة ايؼ 

  داعد في العذ  عؼ عيؽب طراما التدري  التي رت عها بعب السدرسيؼ. .د 

 .كإر ادهػعم   دؼ  ؽجيههػ   داعد عم   ذخيص  عؽبات التعمػ عشد الطم ة مسا يداعد .ق 

 

 االختبارات أنهاع 3: 3: 2
سػا ، ك  عػال لمؽظػام  التػي  ندرهػا، كيساػؼ ايػاف ذلػغ تيكأغراعػها أهدافها تعدد االخت ارات   عال لتعدد 

  يأ ي:
لػػد  الطم ػػة  االخت ػػارات فػػي كهػػي التػػي  بشػػ  ل يػػاس مدػػتؽ  التحرػػي  العػػاـ  االختبااارات المدااحية: .أ 

نهايػػة مرا ػػ  التعمػػيػ السدرسػػي  اخت ػػار  ػػهادة السػػدارس  أكمر مػػة  عميسيػػة،  أكنهايػػة العػػاـ الدراسػػي 
 .اإلعدادية أكالستؽسطة 

كهي االخت ارات التي  بشػ  بقرػد معرفػة جؽانػ  القػؽة كجؽانػ  الزػع  فػي  االختبارات التذخيرية: .ب 
ر لؽعػػػع اػػػرامل ع جيػػػة  عػػػالل جؽانػػػ  القرػػػؽر كبػػػرامل اثراميػػػة القرػػػؽ  أسػػػ اب عمػػػػ الطم ػػػة ك حدرػػػد 
 لتعييي جؽان  القؽة.

كهي االخت ػارات التػي  بشػ  بطريقػة مشعسػة لتحدرػد مدػتؽ   حرػي   االختبارات التحريمية المعرفية: .ج 
 إجابػاتالطم ة لسعمؽمات كمهارات في مادة دراسية  اف قد  ػ  عمسها مد قال برلة رسسية عػؼ طريػا 

 لدراسية.سادة ا(اللقراتا التي  سث  محتؽ  ال األسئمةعم  عيشة مؼ 

مػؼ الحقػػاما  اإلدراكػيكهػي   ػي  مدػتؽ  التقػدـ الػ ي يحػرز  الطالػ  فػػي  عمسػه فػي السجػاؿ العقمػي 
للهػػػػػ ا إلػػػػ فػػػػي السدػػػػتؽيات اللعميػػػػة السختملػػػػة مػػػػؼ مجػػػػرد السعرفػػػػة  كاألفعػػػػاركالقؽاعػػػػد  كالس ػػػػاد كالسلػػػػاميػ 

 العسميات العقمية العميا. إل كاالستيعاب 
ك رػش  االخت ػارات التحرػيمية بالشدػ ة لطريقػة اسػتجابة الطم ػة لهػا كدرجػة مؽعػؽةية السػدرس فػػي 

 :أارزهامؼ  أنؽاع إل  رحيحها 
 اخت ارات  لؽية: .1

 :إل اخت ارات  تااية: ك قدػ  .2

 اخت ارات مقالية (ملتؽ ة كم مقةا. .أ 
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 :أنؽاعها أ هرؼ اخت ارات مؽعؽةية، كم .ب 

 الرؽاب كالخطأ. أسئمة -

 ار مؼ متعدد.االختي أسئمة -

 السقاامة. أسئمة -

 التعسي . أسئمة -

كالعلايػػػات  األسػػػاس قػػػدرر الحقػػػاما  إلػػػ ك هػػػدؼ مثػػػ  هػػػ    االخت ػػػارات عػػػادة  :اإلتقااااناختباااارات  . د
تعمػ، ك عيؼ كالسهارات التي رش  ي اف يحققها الطال  قب  اف رتقدـ لمسدتؽ  التالي مؼ مدتؽيات ال

 التأكػػدهػػ    االخت ػػارات السػػدرس عمػػ   حدرػػد مػػد  اسػػتعداد طمبتػػه لمػػتعمػ الجدرػػد، كذلػػغ عػػؼ طريػػا 
 السترمة بالتعمػ الجدرد. األساسلمستطم ات  إ قانهػمؼ مد  

مػؼ عشا ػر هػ ا االخت ػار قبػ  اف يذػرع السػدرس  أكثر أك% 91كيش  ي اف يجي  ميع الطم ة عؼ 
اؽقػػػت  إجرامهػػا ػػا، ك تطمػػػ  هػػ    االخت ػػارات مػػػؼ السػػدرس اف يعمػػػػ طمبتػػه اهػػا قبػػػ  فػػي  شعػػيػ الػػػتعمػ ال 

 التي سشتشاكلها. األساسمشاس  كيخبرهػ عؼ الجؽان  

فػي   يكيػد السػدرس ادرجػة الدقػة إلػ كيهػدؼ هػ ا الشػؽع مػؼ االخت ػارات  اختبارات تحديد المدتهى: . ق
ك ػػدة دراسػػية، كقػػد  عػػؽف هػػ     نهايػػة أكفرػػ  دراسػػي  أكي  حرػػي   ػػ  طالػػ  خػػ ؿ عػػاـ دراسػػ

السػدرس، ك حتػؽي عمػ  عشا ػر مر  ػة  إعػداداالخت ارات مقششة مؼ قبػ  مخترػيؼ، كقػد  عػؽف مػؼ 
الطم ػػة  إال ملهػػا  إلػػ  ػػي ة جػػدال ال يرػػ   األخيػػرةالرػػع ، بحيػػد  عػػؽف اشؽدهػػا  إلػػ مػػؼ الدػػه  

 الستلؽقيؼ.

ادة  ؽعػػع هػػ    االخت ػػارات فػػي كبػػ لغ يدػػتطيع السػػدرس أف يقػػ  عمػػ  مدػػتؽ   ػػ  طالػػ ، كفػػي العػػ
 السرسؽمة. األهداؼالطم ة كما يساؼ اف يحققؽا مؼ  إليهعؽء ما يج  اف ير  

 .(لخارطة االختباريةجدول مهاصفات االختبار )ا إعداد  4: 3: 2
التػػي  األسػػئمةبأنهػػا القامسػة التػػي  ػػربل الهػدؼ كالسحتػػؽ  مػؼ نا يػػة كعػدد االخت اريػة   عػرؼ الخارطػػة

 ا ية أخر .ن  سثمها مؼ
ال ا ػد  إليهػااالخت ػارات التحرػيمية، كر يػية يدػتشد  إعدادك عد الخارطة االخت ارية عشررال مهسال في 

في العذ  عؼ    ية االخت ار، السػيسا اكتذػاؼ مػد  اال دػاؽ الػداخمي ل خت ػار نلدػه، كمػد   سثيمػه 
 الردؽ.  مؼ لمسؽعؽعات السطرك ة، ك ؽفر درجة مقبؽلة

 كلجدكؿ السؽا لات (الخارطة االخت اريةا فؽامد عدة مشها:
 السادة. أجياءعم  مختم   أسئمتهيجبر السدرس عم   ؽزيع  ألنهرنمؼ  دؽ االخت ار   .أ 

 يسشع كعع اخت ارات ُ ػ (أي اخت ارات الحلظ غي الا. .ب 

 أجػياءستعداد ل خت ار  الف االخت ار قػد غطػ  جسيػع يذعر الطال  بأنه لػ ُيزيع كقته سد  في اال .ج 
 السادة.
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الػيمؼ الػ ي اسػت رؽ فػي  دريدػه ك ػ لغ  إلػ يعطي    جيء مؼ السادة كزنه الح يقػي، كذلػغ بالشدػ   .د 
 .أهسيتهبحد  

التي   ي  هدفال ما معال، مسا ُيساػؼ  األسئمةكذلغ اؽعع جسيع  األهداؼبحد   األسئمةيساؼ  ر ي   .ق 
  حريمية.  أداة  ؽنه  ذخيرية فز ل  أداة خت ار مؼ جع  اال

 :اآل يخطؽات  حزير جدكؿ السؽا لات فهي عم  الشحؽ  أما
: راسػي يذػس  كاآلخػرالدػمؽ ية  األهػداؼ ؽزع عميػه مدػتؽيات  أفقي: إ داهسارسػ   اة ذات بعدرؼ،  .أ 

 السؽعؽعات السختملة التي سيذسمها االخت ار. أكعم  عشا ر محتؽ  السادة الدراسية 

 عدد الداعات التي يدت رؽ  دري  ه    السؽعؽعات. أك حدرد السؽعؽعات ادقة كعدد  لحا ها  .ب 

الدػػػمؽ ية عمػػػ  كفػػػا  هػػػداؼاألالشدػػػبية لسدػػػتؽيات  كاألهسيػػػةلمسؽعػػػؽعات،  األهسيػػػةاسػػػتخراج ندػػػ ة  .ج 
 السعادلتيؼ اال يتيؼ:

 

 ند ة أهسية األهداؼ=
مجسؽع األهداؼ الدمؽ ية لمسدتؽ  

 111×  الؽا د
 مجسؽع األهداؼ الدمؽ ية العمي

  حدرد عدد فقرات االخت ار العمي. .د 

التػػػي رتزػػػسشها االخت ػػػار مػػػؼ  ػػػ  مؽعػػػؽع كمػػػؼ  ػػػ  مدػػػتؽ  مػػػؼ مدػػػتؽيات  األسػػػئمةاسػػػتخراج عػػػدد  .ق 
 :اآل يالدمؽ ية عم  الشحؽ  هداؼاأل

 عدد اللقرات العمي×هسية السؽعؽع ند ة أ × عدد األسئمة لع  مؽعؽع = ند ة مدتؽ  الهدؼ 
ا ساعة، ك اف 16، 12، 8، 4مؽعؽعات، كاليمؼ السخرص لها بالتؽالي هؽ ( أربع اف لديغ  إذا: مثال

%ا، كعػػػدد اللقػػػرات 21%ا ك(التطبيػػػا 31%ا ك(اللهػػػػ 51الدػػػمؽ ية لػػػديغ (السعرفػػػة  األهػػػداؼمدػػػتؽيات 
ا،  يػػب  ػػؽزع اللقػػرات عمػػ  السؽعػػؽعات كالسدػػتؽيات فػػي عػػؽء جػػدكؿ السؽا ػػلات 61االخت اريػػة العمػػي (

 : الجهاب (الخارطة االخت اريةا؟

 %25التطبيق  %35الفهم  %55المعرفة  المجمهع األهداف مدتهيات ندبة األهمية الزمن المهضهع
 6 1= 1,2 2= 1,8 3 %15 4 س
 12 2= 2,4 4= 3,6 6 %25 8 ص
 18 4= 3,6 5= 5,4 9 %35 12 ع
 24 5= 4,8 7= 7,2 12 %45 16 ل

 65 12 18 35 %155 45 المجمهع
 واقل. 5,49 إذا، ويحذف وأكثر 5,55 إذاواحد صحيح  إلىداخل الخاليا  األعدادمالحعة: تقرب 



 جامعة األنبار/ مركز التعميم المدتمر

 
11 

 رصد نتائجه:و ترحيح االختبار  6: 3: 2
 :اآل ية سر عسمية الترحيح  د  الخطؽات 

 :اآل ية األمؽرالطم ة كي  ظ فيها  إجابات: مر مة  رحيح األكل الخطؽة 
كالع مػػػة  اإلجابػػػةفػػػي  األسػػػاسالشسؽذجيػػػة التػػػي  حػػػدد الشقػػػاط  لإلجابػػػةدكمػػػال   عػػػال  يجػػػري الترػػػحيح -

 السخررة لع  نقطة.

الدناؿ الؽا د بحيد يقـؽ السدرس اترحيح الدناؿ لجسيع الطم ة  أساس جري عسمية الترحيح عم   -
 ثػ رشتق  بعد ذلغ لمدناؿ التالي كها ا، كذلغ لزساف السؽعؽةية كالدقة.

 .كإع نهاالخطؽة الثانية: مر مة ر د الع مات 
 الذامعة كع جها. األخطاءمة ر د الخطؽة الثالثة: مر 

 تحميل فقرات االختبار. 7: 3: 2
بعد  طبيا االخت ار ك رحيحه يقؽـ السدرس اتحمي  نتػامل االخت ػار مػؼ اجػ   حدرػد مقػدار فاعميتػه 

 :اآل ية األمؽر قؽيسية، كمد  اثر االخت ار في الطم ة، كعميه اف يزع بالحد اف  كأداة 
لػ يج  عشهػا جسيػع الطم ػة، فػ   يسػة  أكجسيع الطم ة عشها  أجاب سئمةأيج  اف ال ياؽف االخت ار  .أ 

فشػػػا بػػػاخت ؼ  ألنػػػهال يجيػػػ  عشػػػه  أكلدػػػناؿ يجيػػػ  عشػػػه جسيػػػع الطم ػػػة  ال يسيلػػػي اػػػيؼ الطم ػػػة كال يعرل
 مدتؽيات  حريمهػ عشد الحدرد عؼ االخت ارات مييارية السرجع.

لي آخػ رؼ بالحدػ اف خرػامص الطم ػة، كال ػرض مػؼ   ه اعتدا أكاف  تؽزع الع مات  ؽزيعال اعتداليال  .ب 
 االخت ار نلده.

لهػػ    اإل رػػاميكعميػػه، فتحميػػ  اللقػػرات االخت اريػػة هػػي الدراسػػة التػػي  عتسػػد عمػػ  التحميػػ  السشطقػػي 
 ر يػػ  أي مشهػػا  تػػ   إعػػادة أك إعػػافة أك إاػػداؿ أك عػػدر   أكاللقػػرات ب ػػرض معرفػػة خرامرػػها، ك ػػ ؼ، 

 ر ثاات،  ادؽ، مشاس  مؼ  يد الطؽؿ كالرعؽبة.اخت ا إل رتدش  الؽ ؽؿ 
 مؼ  حمي  فقرات االخت ار بسا يأ ي: األساس األهداؼ إيجازكيساؼ 

 التعرؼ عم  اللقرات الزييلة بقرد  حديشها. .أ 

 التعرؼ عم  درجة  عؽبة اللقرات بقرد  رسيػ االخت ار الس مػ لمهدؼ. .ب 

 كالطم ة الزعلاء. األقؽياءطم ة التعرؼ عم  قؽة  سييي اللقرات االخت ارية ايؼ ال .ج 

 ػػػدقال  أكثػػػر حدرػػػد عػػػدد اللقػػػرات االخت اريػػػة برػػػؽر ها الشهاميػػػة لشػػػتحاػ فػػػي الث ػػػات، ككعػػػع اخت ػػػار  .د 
 .كمؽعؽةية

 االخت ار برؽر ه الشهامية، بحيد ال ياؽف  بيرال مطؽالل كال   يرال قريرال. إجراء حدرد زمؼ  .ق 

 خت ار. حدرد نؽةية الزع  السؽجؽدة في  عميسات اال .ك 

 التي   ي  الهدؼ نلده. األسئمة حدرد الع قات ايؼ مختم  اللقرات مؼ اج  االاتعاد عؼ  .ز 

عمػ   مهػا اثقػة كاطسئشػاف بعيػدال  اإلقػداـالح ي يػة لتػتساؼ مػؼ  األسػ ابالسػدرس اف  حػدد  أرهافعميغ 
ؿ الحاؿ، كال ي ير الزع  ال ي عشد طمبتغ.  عؼ التخسيؼ السزر ال ي ال يعدل
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مقاري  خا ة  حم   إل برؽرة عمسية، فانغ في  اجة ماسة  أسئمتغعم   تساؼ مؼ الحاػك ت   
، كه ا رتطم  مشغ ال ياـ اتحدرد درجة الدػهؽلة كالرػعؽبة لعػ  سػناؿ، كدرجػة التسييػي أسئمتغ أساسهاعم  

 :اآل يةرمـي ال ياـ بالخطؽات  األسئمةكقب  البدء باستخراج مقاري   حمي  
          طم ة.ال إجابات رحيح  -

الطم ػػة  ر ي ػػال  شازليػػال  دػػ  الع قػػة العميػػة السحرػػمة عمػػ  االخت ػػار، ك قدػػيسهػ  إجابػػات أكراؽ ر يػػ   -
 مجسؽعتيؼ (عميا كدنياا. إل 

السقاليػػة كالسؽعػػؽةية عمػػ  نسػػؽذج  األسػػئمةالطم ػػة كع مػػا هػ العميػػة كاسػػتجابا هػ عػػؼ  أسػػساء لريػػ   -
 حيحة عػؼ اللقػرة  إجابة أجااؽاعدد الطم ة ال رؼ  إل التؽ    ر  أخاالخت ار، كبي ارة  أسئمة حمي  

خاطئػة عػؼ اللقػرة  إجابػة أجػااؽاالدناؿ في السجسؽعة العميػا كالسجسؽعػة الػدنيا، كعػدد الطم ػة الػ رؼ  أك
 الدناؿ في السجسؽعة العميا كالسجسؽعة الدنيا. أك

 :يأ ييي، كعم  ما البدء باستخراج درجة الرعؽبة، كدرجة الدهؽلة، كدرجة التسي -

 
 المهضهعية(. لألسئمة: درجة الرعهبة ودرجة الدههلة )أوالا 

 كيدتعس  مع درجة الرعؽبة:

 ص= د
 د+ خ  عخ 

 ؾ
 إذ  سث :

 د ص: درجة الرعؽبة.
 : اإلجابات الخاطئة في السجسؽعة العميا.عخ 
 : اإلجابات الخاطئة في السجسؽعة الدنيادخ 

 ؼ العمي.ؾ: عدد أفراد السجسؽعتي
 كيدتعس  مع درجة الدهؽلة:

 د س=
 د+ ص  عص 

 ؾ
 إذ  سث :

 د س: درجة الدهؽلة.
 : اإلجابات الرحيحة في السجسؽعة العميا.ع ص
 : اإلجابات الرحيحة في السجسؽعة الدنياد ص
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 كمسا رش  ي م  عته هشا:
 الرحيحة. اإلجاباتالخاطئة، كمع درجة الدهؽلة  اإلجابات دتعس  مع درجة الرعؽبة  -

 :اآل يةالع قة ايؼ درجة الرعؽبة كدرجة الدهؽلة م ا رة  ر  ل بالسعادلة  -

 1درجة الرعؽبة + درجة الدهؽلة= 

%ا  مسػػا دؿ ذلػػغ عمػػ  اف الدػػناؿ زادت 111كمسػػا ار لعػػت درجػػة الرػػعؽبة مػػؼ ( ػػلر %ا با جػػا  ( -
 إجابػػػةعشػػػه  اإلجابػػػةمػػػؼ  ػػػعؽبته كقمػػػت سػػػهؽلته، كهػػػ ا يعشػػػي ازديػػػاد عػػػدد الطم ػػػة الػػػ رؼ لػػػػ رتساشػػػؽا 

  حيحة.

%ا  مسػػػا دؿ ذلػػػغ عمػػػ  اف الدػػػناؿ قمػػػت 111كمسػػػا ار لعػػػت درجػػػة الدػػػهؽلة مػػػؼ ( ػػػلر%ا با جػػػا  ( -
 إجابػػػةعشػػػه  اإلجابػػػة ػػػعؽبته كزادت سػػػهؽلته، كهػػػ ا يعشػػػي ازديػػػاد عػػػدد الطم ػػػة الػػػ رؼ رتساشػػػؽف مػػػؼ 

  حيحة.

سػهؽلته  أك انػت درجػة  ػعؽبته  إذاؿ الدػنا أكفي اخت ارات التحري  رشرح غال ال باال تلاظ باللقرة  -
 ا كه   الشد ة قري ة مؼ السشح  االعتدالي.1282 -1221نقع ايؼ (

 
بعد  اإلجاباتار مؼ متعدد ك انت نتامل رسيؼ اخت ار مؽعؽعي مؼ نؽع االختيا د السد أجر  : (1مثال )

 :يأ يمؼ االخت ار عم  ما  األكل  رحيحها لملقرة 
 ؽعالسجس د ج ب   أ السجسؽعة

 31 4 2 21 3 العميا
 31 4 5 16 5 الدنيا

 ا د  درجة الرعؽبة، كدرجة الدهؽلة؟
 الجؽاب:

 د ص=
 د+ خ  عخ 

= 
9  +14 

= 
23 

= 1238 
 61 61 ؾ

 

 د س=
 د+ ص  عص 

= 
21  +16 

= 
37 

= 1262 
 61 61 ؾ
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 (المهضهعية لألسئمة: درجة التمييز )اا نيثا
اللقػرة عمػ  التسييػي اػيؼ  قػدرة" مػا يدػس  بقػؽة  سييػي اللقػرات االخت اريػة كنعشػي اهػا  أكدرجة التسييػي 

 قدرة في مجاؿ معيؼ مؼ السعارؼ". األق الطم ة ال رؼ رتستعؽف بقدر اكبر مؼ السعارؼ كالطم ة 
ا فػػاف هػػ ا 1245الرػػعؽبة بالشدػػ ة لدػػناؿ مػػا هػػؽ ( أك ػػاف معامػػ  الدػػهؽلة  إذاكعمػػ  سػػبي  السثػػاؿ: 

%ا، كلعؼ قب  الحاػػ عميػه نحػاكؿ التعػرؼ عمػ  نػؽع الطم ػة 51الدناؿ ربدك جيدال نعرال لقربه مؼ مدتؽ  (
%ا 15فئػة الستؽسػطيؼ ك( إلػ %ا 15%ا مشهػ رشتسػؽف للئػة السستػازيؼ ك(15 اف ( فإذاعشه  أجااؽاال رؼ 

 ي التسييي ايؼ الطم ة الجيدرؼ كغيرهػ.فئة الزعلاء ياؽف مؼ الؽاعح اف الدناؿ لػ يقػ اؽظيلته كه إل 
 :اآل يةالخطؽات  بإ  اعالدناؿ  أككيتػ استخراج درجة التسييي لملقرة 

 الطم ة. إجابات رحيح  -

 درجةا نعرال لمدرجة العمية. أدن  إل درجة  أعم  ر ي  درجا هػ  شازليال (مؼ  -

 51مػؼ  أكثػر ػاف عػدد الطم ػة  بيػرا ( كإذا قديػ الطم ة مجسػؽعتيؼ عميػا كدنيػا بػالشعر لمدرجػة العميػة،  -
 أعمػػ %ا مػػؼ مجسػػؽع الطم ػػة ك عػػؽف ع مػػا هػ 31( أك%ا 27اللئػػة العميػػا هػػػ ( أفػػرادطال ػػالا تياػػؽف 

 أدن %ا مؼ مجسؽع الطم ة، ك عؽف ع ما هػ 31( أك%ا 27اللئة الدنيا هػ ( أفرادالع مات، كياؽف 
ا طال ػػال 19طال ػػال،  عػػؽف اللئػػة العميػػا ماؽنػػة مػػؼ ( ا39 ػػاف عػػدد الطم ػػة فرديػػال مثػػ  ( كإذاالع مػػات، 

 مؼ الحدابات.ا تيدت عد 21ا طال ال األكاخر، أما الطال  ال ي  ر ي ه (19األكام ، كاللئة الدنيا مؼ (

 االخت ار. أسئمةكاستجابات    فئة في نسؽذج مدتق  مؼ نساذج  حمي   أسساء ؽعع  -

  حد  مجسؽع الع مات الرحيحة في    فئة. -

 ةيةا.ؽ السؽع لألسئمة( اآل ية طبيا السعادلة  -

 ت=
 دص  – عص 
 ؾ 2/1

 ت: درجة التسييي.  سث : إذ
 الرحيحة في السجسؽعة العميا. اإلجابات: مجسؽع عص 
 الرحيحة في السجسؽعة الدنيا. اإلجابات: مجسؽع دص 

 ؾ: نر  عدد الطم ة العمي في السجسؽعتيؼ (العميا كالدنياا 2/1
 :يأ يا يساششا استخراج درجة التسييي عم  ما 1لمسثاؿ (كبالعؽدة 

 ت=
 دص  – عص 

= 
21  +16 

= 
5 

 (فقرة عييلةا 1216 =
 31  31 ؾ 2/1
 داللة درجة التسييي:
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 أجػااؽا %ا فهػ ا يعشػي اف عػدد الػ رؼ111 -( إلػ  انت درجة التسييي سػال ة (اقػ  مػؼ  ػلر %ا  إذا -
 ػحيحة مػؼ اللئػة  إجابػةعشهػا  أجػااؽا مػؼ عػدد الػ رؼ أكثػرالػدنيا  ػحيحة مػؼ اللئػة  إجابػةعؼ اللقرة 

  دت عد. أنهاالدنيا، كه ا غير مشطقي، كل لغ  عؽف اللقرة ذات  سييي سال  أي 

 ػحيحة مػؼ اللئػة  إجابػةعػؼ اللقػرة  أجػااؽا انت درجة التسييي ( لر %ا فه ا يعشي اف عدد مؼ  إذا -
 حيحة  إجابةانه لػ يج  عشها  أك حيحة مؼ اللئة العميا  إجابةعشها  أجااؽاالدنيا يداكي عدد مؼ 

 مؼ اللئتيؼ، كفي  متا الحالتيؼ فاف اللقرة  عؽف غير مسيية ك دت عد.

عػؼ اللقػرة  أجػااؽامؼ ( لر %ا با جا  مؽج ، فهػ ا يعشػي اف عػدد مػؼ  أكثر انت درجة التسييي  إذا -
 ػحيحة مػؼ اللئػة الػدنيا، أي اف  إجابػةعشهػا  أجػااؽا حيحة مؼ اللئة العميا اكبر مؼ عدد مؼ  إجابة

 :اآل يؽف الحاػ عم  اللقرة في عؽء الجدكؿ ا سييي اللقرة  سييي مؽج  كي

  قؽيػ التسييي من ر التسييي
 فقرة جيدة جدال  فأعم  1.41
 فقرة مقبؽلة، كلعشها يساؼ اف  خزع لمتحديؼ 1.39 -1.31
 عدر  كالتحديؼفقرة  دية،  خزع عادة إل  الت 1.29 -1.21

 عييلة،  ح ؼ أك رتػ  حديشهافقرة  فاق   1.19
 %.25كيشرح عادة في اخت ارات التحري  باال تلاظ باللقرات التي  عؽف درجة  سيييها اكبر مؼ + 
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