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13)  المحاضرة                                       والتقوٌم القٌاس  (                                    

-: Mean Average ) الوسط الحسابي ) المتوسط -  

 الوسط الحسابً لعدد من القٌم هو مجموع تلك القٌم مقسوماً على عددها. 

5,4( = 5عددها )( ÷ 27هو مجموع القٌم ) ،  (3، 2، 5، 9، 8) : للقٌم  الوسط الحسابًمثال:   

درجة كان  30من  ففً اختبار )فً ظروف عادٌة( ؛ٌفٌد الوسط الحسابً فً معرفة األداء العام للطالب

إذا كان غٌر جٌد  ٌكون أداء الطالببٌنما  ،ٌعتبر أداًء جٌداً ،  24ابً لدرجات الطالب ــــــــالوسط الحس

  . مثالً  12الوسط الحسابً 

 -: MEDIAN  الوسيط -  

اله ــــٌحسب بعد ترتٌب القٌم تصاعدٌاً أو تنازلٌاً. ففً القٌم أعو ، % من القٌم50القٌمة التً ٌقع تحتها 

ف ـــفً معرفة الدرجة التً ٌقع تحتها نصالوسٌط ٌفٌد  ، 5 فإن الوسٌط لها هو ،  5,4والتً متوسطها 

. عدد الطالب. وعادة ما ٌقارب المتوسط  

-: RANGE المدى - 

فً إعطاء صورة مبسطة للتشتت فً المدى الفرق بٌن أعلى قٌمة وأدنى قٌمة فً مجموعة من القٌم. ٌفٌد 

،  30 درجة  30 فعندما تكون الدرجة العظمى فً اختبار من  ،درجات الطالب والتفاوت بٌنها

  . مما ٌعكس عن تباٌن فً أداء الطالب كحكم مبدئً ، ٌكون المدى واسعاً ،  2والدرجة الصغرى 

:ـ خطوات التحلٌل*   

. ـ نصحح االختبار ونضع الدرجة الكلٌة له 1  

. ـ نرتب الدرجات تنازلٌاً أو تصاعدٌاً  2  

. % من األوراق30% وأدنى 30ـ نأخذ أعلى  3  

 -: معامل الصعوبة ومعامل التمييز -
 

عوبة ، ومعامل التمٌٌز وتحدٌد فاعلٌة ــتخراج معامل الصــــــاس، تبار ــد بتحلٌل فقرات االخــــٌقص    
 -وله فوائد عدٌدة منها :،  ) المموهات ( البدائل 

 

 ،دد مواطن الضعف والقوة عند الطالب ــــالمعلم أن ٌحتطٌع ـــــمن خالل تحلٌل فقرات االختبار ٌس . 1

 فمثالً إذا وجدنا ،باب سواء كانت فنٌة فً االختبار أم تربوٌة فً طرٌقة التدرٌس ـــــتشخٌص األسو     
 س التطبٌق فربما كان ذلك عائداً إلى أن المعلم لم ٌكن ٌعطٌهم ـــــأكثر األخطاء فً الفقرات التً تقٌ      
 وبناء على التغذٌة الراجعة من التحلٌل ٌتم  ،ل التمارٌن المتعلقة بالمادة ـــالوقت الكافً للتدرٌب وح      

 العالج .       

 لص بالمرانـــتخ ٌد فًــف ٌجعل منه كاتب فقرات جــــإن تحلٌل فقرات االختٌار من قبل معلم الص . 2

 ٌاغة أو األخطاء الفنٌة ـــــالفقرة سواء من حٌث الص ٌبـــــوالتدرٌب من كثٌر من العٌوب التً تص     
 . األخرى     

 برة تعلٌمٌةــــــإن بحث وتحلٌل فقرات االختبار مع الطلبة كما هً خبرة تعلٌمٌة جٌدة للمعلم فهً خ . 3

 الجواب .تٌار ــــألنها تخلق لدٌهم نوع من الدقة واالنتباه فً فحص البدائل قبل اخ ،ٌدة للطالب ــج      
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 تفٌد منهاــــٌستطٌع المعلم أن ٌحصل على فقرات جٌدة من حٌث الصعوبة والتمٌٌز فٌحتفظ بها وٌس  . 4

 فً االختبارات القادمة .      

 ألن ،ٌقدم تحلٌل فقرات االختبار إلى اختصار طول االختبار دون أن ٌؤثر ذلك على ثبات االختبار  . 5

 راتــــــفق كال من الفقرات السهلة التً ٌجٌب علٌها كل مفحوص أو الصعبة التً ال ٌجٌب علٌها أحد   
 ألن أي زٌادة على الوسط الحسابً أو أي نقصان مماثل ، زائدة ال تحدث أي تأثٌر على ثبات االختبار   
ٌُغٌر فً ترتٌب الدرجات وبالتالً ال ٌؤثر على ثبات االختبار .    ال 

 إن التعرف على درجات الصعوبة ٌحدد مواقع الفقرات فً االختبار فإذا كانت درجة صعوبة الفقرة .6

 ، ( تأتً هذه الفقرة فً أول االختبار وإذا كانت درجة صعوبتها منخفضة  أي الفقرة سهلة عالٌة )    
 االختبار فً المكان ع كل فقرة فً ــــــوهكذا توض، ( توضع فً نهاٌة االختبار  أي الفقرة صعبة )   

 المناسب لها .     
ف فقط عن درجة الصعوبة والتمٌٌز فقط بل ٌكشف أٌضا عن ــــــــإن تحلٌل فقرات االختبار ال ٌكش  .7

فالبدٌل الذي ٌختاره أفراد المجموعة العلٌا أكثر من الدنٌا ٌعاد النظـــــــر  ،فعالٌة البدائل ) المموهات ( 
بة من اختاره دون الحد ـــــأو كانت نس ،ر فً كل مموه لم ٌختره أحد من الطالب ـــــــفٌه كما ٌعاد النظ

  المطلوب .
 -: معامل السهولة

 

% أي عدد الذٌن نجحوا فٌه 70درجة السهولة  ٌقصد بدرجة السهولة هً نسبة الناجحٌن فً السؤال )   
 % من الطالب(.70

% وهذا من الصعب ألن جمٌع األسئلة لو كانت كذلك فهذا 50أفضل األسئلة ما كانت نسبة السهولة فٌه 
 %.10% ـ 90، فمن الطبٌعً أن تنتشر درجة السهولة بٌن  معناه أنها لم تراع الفروق الفردٌة

 
 عدد الطلبة الذين أجابوا إجابة صحيحة                                          

       011 ×         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             =    هولةمعامل الس        

 عدد الطلبة الذين تقدموا لالختبار                                           

 

وهو عبارة عن عدد اإلجابات الصحيحة بالنسبة لعدد الطالب الذين  ، ويقيس مدى سهولة الفقرة   
 01 اجابات كانتو طالب عمى أحد الفقرات  55طالبًا أجاب منهم  53اختبار حضره ففي  حاولوا اإلجابة.

 فنحسب معامل السهولة لمفقرة كما يمي: ،إجابة صحيحة منهم
 %. 6106 =011( ×55÷01معامل السهولة = )

 
 -: معامل الصعوبة

 

وهو عبارة عن النسبة ،   ٌفٌد معامل الصعوبة فً إٌضاح مدى سهولة أو صعوبة سؤال ما فً االختبار 
         -المئوٌة من الطالب الذٌن أجابوا عن السؤال إجابة صحٌحة وٌحسب بتطبٌق المعادلة التالٌة :

 س                                                        

                         111× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = معامل صعوبة السؤال      

 ن                                                        

 . حٌث س : عدد الطالب الذٌن أجابو على السؤال إجابة صحٌحة 

 مجموع الطالب  :    ن       

طالبا على سؤال ما إجابة صحٌحة فسٌكون  21طالبا ، أجاب منهم  25فعلى سبٌل المثال إذا كان لدٌنا  

 % 81= 111(× 25÷ 21معامل صعوبة هذا السؤال هو : )
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% من الطالب استطاعوا اإلجابة عنه إجابة صحٌحة بٌنما كان 81وٌعد مثل هذا السؤال سهالً جداً إذ أن 

 . % منهم فقط21صعبا على 

وبشكل عام ٌعتمد معامل الصعوبة المطلوب على الغرض من االختبار ، وفً االختبارات التحصٌلٌة 
 . % وما حولها51ادٌة فإن أفضل معامل صعوبة للسؤال أو الفقرة هو الع

 -وٌمكن حساب معامل الصعوبة لألسئلة المقالٌة باستخدام المعادلة التالٌة :

  

 مجموع الدرجات المحصلة على السؤال                                          

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   = معامل الصعوبة          

 درجة السؤال× عدد الطالب                                               

 
 -ومثال ذلك :

موع ـــــات فإذا كان مج( درج5( طالباً عن سؤال مقالً فً مادة التارٌخ درجته العظمى )21أجاب )

( درجة . احسب معامل 75درجاتهم المحصلة على السؤال ) مجموع الدرجات التً حصلوا علٌها ( )

 الصعوب

                                    75                            75              

 1775=  ــــــــــــــــــــــــــــــ  =  ــــــــــــــــــــــــــــــ     معامل الصعوبة =

                                   21×5                        111  

  

                                        

 -: معامل التمييز
 

ٌرتبط معامل التمٌٌز إلى درجة كبٌرة بمعامل الصعوبة , فإذا كان الغرض من االختبار هو أن ٌفرق     
ؤال الممٌز هو ما ٌقود إلى هذا الغرض . إذا أن ــــــبٌن القادرٌن من الطالب وأولئك األقل قدرة فإن الس

ؤال ما فً التمٌٌز بٌن الطالب ذى القدرة ــــمهمة معامل التمٌٌز ٌنبغً أن تتمثل فً تحدٌد مدى فاعلٌة س
 ر بٌنهما فً الدرجة النهائٌة بصورة عامة .ه الذي ٌفرق االختباـــــــالعالٌة والطالب الضعٌف بالقدر نفس

 
 -وهناك طرق كثٌرة لحساب معامل التمٌٌز وسٌكتفى هنا بذكر أحدها وتتلخص فً الخطوات اآلتٌة :    

 ورقة . 111ترتب أوراق الطال ب تصاعدٌا حسب الدرجات ، ونفترض أن عددها     -1

 

 % من األوراق ذات الدرجات العلٌا ،27إلى مجموعتٌن علٌا ودنٌا وتمثل أعلى  تقسم األورراق -2

 % منها ذات الدرجات الدنٌا .27وأدنى      

 ) وإذا كان عدد الطالب  27وبذلك ٌكون عدد أفراد المجموعة العلٌا = عدد أفراد المجموعة الدنٌا =    

 . % (51وأدنى % 51قلٌالً فٌمكن تقسٌمهم إلى مجموعتٌن أعلى     

 

 ؤال األول إجابة صحٌحة من بٌن أولئك الذٌن حصلوا ــــٌتم حصر عدد الطالب الذٌن أجابوا عن الس -3

 . طالباً  21لى الدرجات العلٌا . ونفترض أنهم كانوا ع    
 

 ىلوا علـــؤال األول إجابة صحٌحة من بٌن أولئك الذٌن حصــــــٌتم حصر عدد الذٌن أجابوا عن الس -4

 . طالباً  12ونفترض أنهم كانوا  ،درجات الدنٌا ال     
 

 . ( 8=12ــــ  21) الفرق بٌن المجموعتٌن  ،( 3( من الخطوة )4تطرح الخطوة )    -5
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 . ( على عدد أفراد إحدى المجموعتٌن5ٌقسم الناتج من الخطوة )    -6

  

 ص  - س                                                      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  = معامل التمٌٌزٌكون   بهذا      

 ن                                                         
 

 . حٌث س : عدد طالب الفئة العلٌا فً التحصٌل الذٌن أجابوا على السؤال إجابة صحٌحة

 . صٌل ممن أجابوا على السؤال إجابة صحٌحة: عدد طالب الفئة الدنٌا فً التح ص

 . ن : عدد افراد إحدى المجموعتٌن   
 

                                        21- 12                         

 1731ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ =  إذن معامل التمٌٌز =        

                                           27 

  

وٌأتً  1671أو  1661وٌعد هذا معامل تمٌٌز مناسب وإن كان ال ٌصل فً دقته معامل تمٌٌز ٌصل إلى   

 -معامل التمٌٌز فً ثالث حاالت أو درجات :
 . إما أن ٌكون مرتفعا أو ٌكون منخفضا أو ٌكون سلبٌا  

  
 ة :وٌمكن حساب معامل التمٌٌز لألسئلة المقالٌة بالمعادلة التالٌ

 مج ص –مج س                                    

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     = معامل التمٌٌز

 ن× مج م                                        

 
 . مج س : مجموع الدرجات التً حصلت علٌها الفئة العلٌا       -: حٌث

 . مج ص : مجموع الدرجات التً حصلت علٌها الفئة الدنٌا               

 . : الدرجات المخصصة للسؤال     مج م              

 . : عدد أفراد إحدى المجموعتٌن        ن               
 

األول فً ؤال ـــــومثال ذلك : نفرض أن مجموع الدرجات التً حصلت علها الفئة العلٌا من الطالب للس
لت علٌها الفئة الدنٌا من الطالب ــــات التً حصـــ( درجة ، ومجموع الدرج71مثالً ) علوماختبار مادة ال

أفراد ،  8وعدد أفراد المجموعة العلٌا = عدد أفراد المجموعة الدنٌا =  ، ( درجة38للسؤال نفسه )

 مل التمٌٌز.( درجات . أحسب معا11ؤال )ــــودرجة السؤال المخصصة لهذا الس
 

                             71 – 38                  32                  4            

 164   ـــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــ =  =  معامل التمٌٌز = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

                              11 ×8                   81                  11 

 

 -ولٌس هناك قاعدة لقبول السؤال أو الفقره اعتمادا على التمٌٌز ولكن ٌمكن القول بأن :   

 % تعتبر ضعٌفة التمٌٌز وٌنصح بحذفها أٌضاً.19أي فقرة )سؤال( ذات معامل تمٌٌز من صفر إلى   .  

 ٌنها ـــــذات تمٌٌز مقبول وٌنصح بتحس% تعتبر 39إلى  21أي فقرة )سؤال( ذات معامل تمٌٌز بٌن  .  

 . ) إما بتعدٌل جذر السؤال أو البدائل (      

 . % تعتبر فقرة جٌدة التمٌٌز39أي فقرة ذات تمٌٌز أعلى من   .  
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 .  وبشكل عام فإنه كلما زاد معامل التمٌٌز كلما كان ذلك أفضل       

 :ـ فعالية المموهات

تكييون جوابيياً محييتمالً للسييؤال ولكنهييا لٌسييت اإلجابيية الصييحٌحة، وتعتبيير هييذه هييً تلييك البييدائل التييً     
% مين 50المموهات فاعلة إذا جذبت أكبر عدد ممكن من الطيالب، والمميوه الفاعيل ٌفتيرض أن ٌجيذب 

 الطالب.

 ؟  كٌف نحكم على فعالٌة المموهات

 . لٌاـ المموه الفاعل هو الذي ٌجذب من الفئة الدنٌا أكثر من الفئة الع 1

 . ـ أفضل المموهات الذي ٌجذب طالباً أكثر من غٌره 2

 . ـ إذا جذب مموهان عدداً مساوٌاً من الطالب فأفضلهما الذي جذب أكثر من الفئة الدنٌا 3

 . % فما دون5ـ المموه الضعٌف الذي جذب  4

ـ ٌعتبر المموه خطأ إذا جذب من الفئة العلٌا أكثر من الفئة الدنٌا، وهنا ٌجب إعادة النظر فٌه فقد ٌكون  5
 . هوالجواب الصحٌح أو ٌفضل حذفه

 نتائج إحدى الفقرات كما هو: فً اختبار من نوع اختٌار من متعدد) االجابة الصحٌحة أ ( كانت  سؤال

 -:مبٌن          

 د ج ب أ * الفئة/ البدائل

 4 11 10 25 50علٌا 

 23 16 1 10 50دنٌا 

 -حدد كالً مما ٌأتً :

 :  أفضل المموهات .1
 :  المموه الخاطئ .2
 :المموه الضعٌف  .3
 : معامل التممٌز .4
 :درجة السهولة  .5
  : درجة الصعوبة .6

 -: الجابةا

 : د أفضل المموهات

 : ب المموه الخاطئ
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 المموه الضعٌف : ال ٌوجد 

 % ، 50=  50÷  25: نسبة العلٌا =  معامل التممٌز

 %20=  50÷  10نسبة الدنٌا =                   

 . % جٌدة%30 = 20  -% 50=                   

 %35=  2(  ÷  20+  50درجة السهولة = ) 

 . %  سؤال صعب65=  35  -% 100درجة الصعوبة = 

: فً اختبار من نوع اختٌار من متعدد ) االجابة الصحٌحة د ( كانت نتائج إحدى الفقرات كما هيو  سؤال
 -مبٌن :

 د * ج ب أ الفئة/ البدائل

 30 9 صفر 1 40علٌا 

 20 4 15 1 40دنٌا 

 -حدد كالً مما ٌأتً :

 :  أفضل المموهات .1
 :  المموه الخاطئ .2
 :المموه الضعٌف  .3
 : معامل التممٌز .4
 :درجة السهولة  .5
 :درجة الصعوبة  .6

 : ب    أفضل المموهات -" االجابة

 : ج     الخاطئ                     

 : أ               الضعٌف                     

 . % جٌدة62.5% = 100( ×  80÷  50درجة السهولة = )

 %37.5% =  62.5 -% 100درجة الصعوبة = 

 %( 75% =)100(×  40÷  30التمٌٌز =الفئة العلٌا = )

 %( 50% =)100(×  40÷  20الفئة الدنٌا = )          

 % جٌدة25% = 50 -% 75معامل التمٌٌز = 

  


