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  المحاضرة األولى 

 

 المفاهیم الرئیسة لالختبارات والمقاییس

او مستوى او معاییر ضوء في الواحد الفرد داخل او األفراد بین للمقارنة منظمة طریقة                 االختبار:

 محك .

 القیاس:  هو التحقق بالتجربة او االختبار من الدرجة او الكمیة بواسطة اداة قیاس معیاریة .

او موضوع بشأن العلمیة اإلجراءات و القرارات واتخاذ القیمیة األحكام اصدار             التقویم(التقییم):

 برنامج ما او لفرد ما .

سواء یقیسه ان االختبار یفترض ما او اجله من وضع ما قیاس على االختبار قدرة هو :                   الصدق

 كانت صفة بدنیة او مهاریة او نفسیة او سمة من السمات الشخصیة .

نفس تحت ثانیة مرة اعادته تم ما اذا النتائج نفس سیعطي قیاس او اختبار كل ان وتعني :                    الثبات

 الظروف ( ظروف االداء والمكان والزمان ) وهي في بعض االحیان بنفس الطریقة

بوحدات القیاس وتقدیر والشخصیة الذاتیة بالعوامل القیاس نتائج تأثر عدم هي :              الموضوعیة

 ومعاییر معروفة و محددة لها سمة الثبات.

من ) اي المختبرة الظاهرة المختبرین أداء خالل من وضعت التي األسس بها نقصد                المعاییر :

زمالئه بدرجات بمقارنتها المختبر درجة تفسیر منها والغرض ( المقاسة الظاهرة أو الحالة               داخل

  من نفس المجموعة التي ینتمي لها.

األداة محتویات بین الترابط مدى فحص فیه یتم الذي المستوى به یقصد : الداخلي تساق                 اال

 المستخدمة في الدراسة مع مستوى اإلجابات التي یرغب الباحث في تحصیلها

درجة لتفسیر أیضا تستخدم وهي داخلها من الظاهرة على للحكم داخلیه أسس هي :                المستویات

 المختبر مقارنتها بدرجات زمالئه ضمن المجموعة ذاتها

وطریقة وإجراءاته االختبار خطوات لجمیع ومحددة وواضحة شاملة خطة رسم هو             التقنین:

 تطبیقه وتفسیر درجاته.

واحدة مجموعه أو فئة في التصنیف متغیر في متشابهة مجموعة كل وضع محاولة هو :                 التصنیف

 وهذه المجموعه تمتاز بأنها متجانسة اي أن الفروق الفردیة بینهم تكون محدودة.

الذین األفراد بین للتمییز فقرة كل على التعرف إلى تهدف احصائیة طریقة هي : التمییزیة                 القوة

 یحصلون على درجات عالیة والذین یحصلون على درجات واطئة .
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مستوى مثل الواحدة المجموعة أفراد بین المتغیرات المستویات في تقارب عملیه هو :               التجانس

 الذكاء العالي ومستوى الذكاء الواطئ.

ان اي المجموعتین في واحد شروع خط في للبدء البحث إجراءات من مهم مطلب هو :                  التكافؤ

المجموعة مع متساویات األولى المجموعة تكون أن یجب مجموعه من أكثر على یجري               التكافؤ

 الثانیة اي ال تختلف في متغیرات القوه مثال..

الظاهرة نفس لقیاس رئیسي بشكل یستخدم مستقل خارجي مقیاس عن عبارة :هو الخارجي               المحك

 التي یفترض ان المقیاس او االختبار الذي تم اعداده یقیسها ویفترض ان تكون صادقة وثقة تامة .

مقسوما السؤال على الصحیحة اإلجابات عدد یعني السهولة معامل :أن والصعوبة السهولة              معامل

على الخاطئة اإلجابات عدد فهو الصعوبة معامل .أما والخاطئة الصحیحة اإلجابات مجموع              على

 السؤال مقسوما على مجموع اإلجابات الصحیحة والخاطئة .

 

_______________________________ 

 

  المحاضرة الثانیة

 األختبار

 

       یعرف االختبار بأنه موقف أو حالة تم تصمیمه بصورة مقننة إلظهار عینة من سلوك الفرد .

ضوء في الواحد الفرد داخل او األفراد بین للمقارنة منظمة طریقة األختباربانه یعرف وكذلك                

 معاییر او مستوى او محك .

مكان في سؤال أو تمرین من الخبیر الباحث یعده ما فهو الریاضي لالختبار الفلسفي المفهوم                 -أما

شروط ضمن المحیطة ضروفها مع تتفاعل معینة ذاتیة مقومات ذات محددة عینة لتؤدیه               ما

  واضحة ومعلومة وبطریقة تسجیل موحدة تعطي نتائج حقیقیة لألداء.

 محتویات االختبار الظاهریة العامة والتكوینیة الخاصة

 -المحتوى العام الظاهري فأنه یتكون من تمرین وقیاس وتقییم

 -المحتوى التكویني الخاصة فهو یتكون من جانب نفسي وعقلي وبدني

  األغراض الرئیسة لالختبارات

 تشمل (المسح، التنبؤ، التشخیص)

 أهداف االختبارات

  -معرفة الحالة التدریبیة العامة والخاصة للجانب البدني

 -تتبع النمو والتطور ألسباب االنجاز ورفع الكفاءة الوظیفیة

 -االعتماد على النفس وفهم متطلباتها.

 -تعزیز الحالة النفسي للدافعیة والتفوق

 -الوعي والفهم بتطابق الواقع مع الطموح باالدراك العقلي

 -اساس لتطور التعلیم والبحث العلمي
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واالنتقاء واالكتشاف والتوجیه والتصنیف والتقویم الترویح تشمل اخرى أهداف عن            -فضال

 ووضع المعاییر والمستویات في كل مهارة ولعبة .

  االعتبارات الخاصة بتنفیذ االختبارات

والعمر بالجنس الخاصة الجوانب تحدید الداخلیة، العوامل ضبط الخارجیة، العوامل            (ضبط

االداء، ووضوح سهولة التشویق، االصالة جوانب واالقتادیة، المادیة الجوانب مراعاة            والمستوى،

 توفر فریق عمل مساعد، دقة التعلیمات ومطابقته لشروط االداء)

  شروط االختبار الجید

الثبات، تشمل(الصدق، التي االختبار صالحیة ومؤشرات العلمیة األسس على           احتواءه

معاییر من التقنین شروط عن فضال التمییزیة) والقوة والصعوبة، السهولة            الموضوعیة،

 ومستویات.

  خطوات بناء وتقنین االختبارات

٥-تحدید عنصر، كل وحدات ٤-تحدید عناصرها، ٣-تحدید الظاهرة، ٢-تحلیل األهداف،            ١-تحدید

٨-التجربة والتصحیح، االستطالعیة ٧-التجربة لالختیار، الخبراء على ٦-عرضها          العینة،

التقنین لمرحلة كبیرة عینة على ١٠-التطبیق النهائیة، بصیغته االختبار ٩-كتابة للبناء،             الرئیسة

 بالمعاییر والمستویات .

بالمراجع تعزز التي االختبار بفكرة بدءا یكون االختبار لبناء التطبیقي العملي الشرح              وفي

المقابالت خطوة لتأتي مخطط، بشكل وترسم أولیة بصیغة توضع ثم النظریة             والدراسات

الخاص الصدق وینال االختبار یشذب حتى لهم استبیان وتقدیم الخبراء أراء واخذ              الشخصیة

التجربة وتجرى بالتصحیحات االختبار ویكتب للبناء موضوعي صدق ویكون           بالخبراء

ایجاد مع اخرى جهة من الثبات واجراء جهة من التجریبي العملي بالصدق للمباشرة               االستطالعیة

تأتي ثم البناء مرحلة هي المرحلة هذه وتعد النهائي بشكله االختبار یكتب ذلك وبعد                الموضوعیة

ویكون تقنینه أجل من كبیرة عینة على االختبار بتطبیق تكون والتي الثانیة المرحلة               بعدها

جهة من لالختبار نهائیة كتابة یكون وهنا جدول بشكل توضع التي والمستویات المعاییر               باستخراج

 ووضع جدول للمعاییر والمستویات

على االختبارات من مجموعة عرض خطوة مع سبق ما كل فیكون االختبار بطاریة یخص ما                 أما

بصیغة المرشحة االختبارات وضع ثم العاملي والصدق بالتحلیل عاملیا تدویرها ذلك وبعد              الخبراء

مكررة البطاریة بناء خطوة فهي االختبار منظومة وأما لها، ومرتبط محدد هدف ذات               بطاریة

 ألكثر من مرة وهي أیضا یمكن أن تقنن بالمعاییر والمستویات بعد خطوة البناء .

 

 خطوات وضع االختبار التحصیلي:ـ

 1 ـ تحدید هدف االختبار.

 2 ـ تحلیل محتوى المادة الدراسیة وتحدید أوزانها.

 3 ـ تحدید أهداف التدریس وتحدید أوزانها.

 4 ـ إعداد جدول المواصفات.

 5ـ تحدید عدد األسئلة (لكل فرع وهدف).
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 6ـ تعیین نوع االختبار.

 7 ـ كتابة األسئلة.

 8ـ ترتیب أشكال الفقرات في االختبار الواحد.

 9 ـ تعلیمات االختبار وتحدید الزمن

 10 ـ إخراج ورقة االختبار.

 11 ـ ظروف إجراء االختبار.

 

   تقسیمات وأنواع االختبارات

مختلف لتصانیف وتعددها األنواع وبین التقسیمات بین كبیر تداخل نجد سوف الموضوع هذا               وفي

تصنیف نسمیه أن یمكن ما وهو ما صفة او شكل في متشابهة مجموعات ضمن وضعها                 بمعنى

 االختبارات :

التكوین طبیعة اساس ب.على ادق، اسرع األفضل االداء اساس على (أ. االختبارات              ١-تقسیم

لفظي التعبیر طبیعة اساس على د. زرجي، فردي اللعب طبیعة اساس على ج. عملي،                نظري

 ادائي)

(البدنیة ومنها كثیرة انواع لالختبارات فإن الجسمیة، القیاسات تخطینا وإذا االختبارات             ٢-انواع

الحیویة كالسعة الوظیفیة ، واالستجابه والتوازن كالتوافق الحركیة والرشاقة، والسرعة            كالقوة

والمهارات باأللعاب ة المهاریة والشخصیة، والقلق كاالنتباه النفسیة الدم، وضغط            والنبض

كالتحریري المعرفیة والتقییم، المراجعة والتغذیة الدرس وقت كإستثمار التربویة           والعروض،

واألمان كالتنشئة االجتماعیة واالرشادي، والتسویق كالتنظیم اإلداریة والتحصیل،          والشفوي

والموهوبین، التعلم وبطيء كالمعاقین الخواص اختبارات االجتماعي، والتعاون          االسري

 اختبارات األطفال كالحركات االنعكاسیة واالساسیة والحسحركیة ،... الخ)

  اهمیة االختبار و فائدته بما یأتي :-

األهداف ـ التقویم طریقة ـ التعلیمیة الوسائل ـ تدریسه (طریقة الراجعة بالتغذیة المعلم تزود ـ 1                

 أعلى من المستوى).

 2 ـ وسیلة جیدة للتعلم (الطالب یعلق في ذهنه أسئلة االختبار).

 3 ـ وسیلة المعلم الوحیدة لتصنیف الطالب إلى مستویات (ناجح ـ راسب ……إلخ).

 4 ـ معرفة قدرات كل طالب وبالتالي عالج الضعیف.

 

 

_______________________________ 

 

  المحاضرة الثالثة

 

 القیاس والمقاییس الریاضیة:


