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47)  المحاضرة                                       والتقوٌم القٌاس  (                                              

 

 

 

   

  - الدرجات الخام  : هً الدرجات التً نحصل علٌها مباشرة بدون أي تعدٌل ، مثل درجات االختبار  ، 

. وٌحسب متوسطها وانحرافها المعٌاري من الدرجات نفسها حٌث تختلف باختالف القٌم المحسوبة    

 - الدرجة المعيارية  :-

 ان ٌتعرف على مركز الطالب بالنسبة لغٌره من الطالب كما انه ٌستطٌع ان ٌقارن  درسٌستطٌع الم  

ل علٌهاالطالب فً الموضوعات المختلفة وهذا ٌساعد المعلم على اجراء ــتوى العالمات التً حصــــمس

اعد على ــــــتخدام االنحراف المعٌاري والمتوسط الحسابً والمنوال والتً تســالمقارنات بٌن الطلبة باس

. تفسٌر العالمات الخام   

-مثال :  

( فً اختبار الحساب فاذا كان >4( فً اللغة االنكلٌزٌة وعلى )>4حصل الطالب سٌف على عالمة )  

( والختبار 8.:( بٌنما االنحراف المعٌاري الختبار اللغة االنكلٌزٌة )48متوسط عالمات االختبارٌن )

ستوى الطالب افضل ؟( ففً اي المادتٌن كان م5.8الحساب )   

الدرجة المعٌارٌة فً اختبار اللغة العربٌة  -الحل :  

                                  48 - >4             م – س                                     

3586   = = ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ    ـــــــــــ  =                             

                   58:                   ع                                        

 الدرجة المعٌارٌة فً اختبار التربٌة اإلسالمٌة = 

                                  48 - >4                 م – س                                     

4,93   = = ــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ    ـــــــــــ=                                

                   ,,5                      ع                                        

 مالحظة // 

س   = العالمة الخام                      

م    = المتوسط         

  ع   =  االنحراف المعٌاري      

الدرجات وطرائق األستفادة منها -8  

ياسين محمد التدريسي / أ.د.أكرم  
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 عيوب الدرجة المعيارية :-

    تفسارـــوهذا بدوره لن ٌكون مقنعاً فً حالة األس، (  359( أو )  8 -البة مثل )ـــــقد تكون الدرجة س.4

 

( وهذا بدوره لٌس مقنعاً لولً أمر  3538. قد تنخفض الدرجات المعٌارٌة أقل من واحد صحٌح مثل ) 5

 الطالب .

-وٌمكن التخلص من هذه العٌوب كاألتً :     

( . 43ضرب العدد فً )  -4    

التخلص من الكسور . -5         

جمع العدد مع العالمة التً تفصل النجاح بالكسور . -6    

    المئينات والرتبة المئينية :-

الى اجزاء مئوٌة ، كما س العالمات او الدرجات ـــــموعة النقاط التً تقٌـــــتعرف المئٌنات بانها مج 

ً معٌن تدل على ـفالرتبة المئٌنٌة لعالمة طالب ما فً صف دراس ، انه ٌختلف المئٌن عن الرتبة المئٌنٌة

بة لعالمات الطلبة ككل ) معنى كم طالبا هو اعلى منهم / او ك طالبا ــالنسبة المئوٌة لعالمة الطالب بالنس

س من ـــــقة المقابلة للرتبة المئٌنٌة فاذا كان ترتٌب احمد هو الخامهو اقل منهم ( ، اما المئٌن فٌمثل العال

بة من ـــــ( طالب اي نس78بٌن خمسٌن طالب ، فهذا ٌعنً ان ٌكون سابقا فً عالمته التً حصل علٌها )

. الطلبة الذٌن ٌنتمً الٌهم   

ا. ( طالبا ، فما هً رتبته المئٌنٌة التً حصل علٌه73اذا كان ترتٌب عالء هو الثالث من بٌن )  مثال //  

/ / الحل   

  طالبا ٌسبقهم عالء :6= 6-73نقول ان عدد الطلبة الذٌن ٌسبقهم عالء هو 

                الطلبة الذٌن سبقهمعدد                                              
     100×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       =            رتبة المئٌنٌةال     

عدد الطلبة الكلً                                         
 

                                             6:   

% 558>=   433×       ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ =            الرتبة المئٌنٌة  

                                                         73  
 

  طرق تفسٌر الدرجات :-  
طرٌقة ترتٌب العالمات واستخراج رتبة الطالب بالطرٌقة البسٌطة باستخراج معدل الطالب وقسمتها  -4

فالثانً فالثالثعلى عددها وبالتالً ترتٌب المعدالت ٌؤدي الى تحدٌد االول     
( 8;( و)8>بالترتٌب فاعلى معدل هو ) 7;،8>، 8;مثال// حصل احمد وعالء وخالد على المعدالت 

. ( الثالث7;الثانً )   
ا تفسٌر العالمات من خالل الرتبة المئٌنٌة التً تعتمد على ترتٌب عالماتهم وتسلسله -الرتبة المئٌنٌة : -5  
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ومن ثم الرتبة المئٌنٌة .أستخراج النسبة المئوٌة  ٌمكن    
-بواسطة القانون اآلتً  :   
 

                                  83 -ت ( × 433)                                              

  ــــــــــــــ    ـــــــــــــــــــــــ  -  433     =        رت      

ن                                                      
 

  المطلوبة  الرتبة المئٌنٌةر ت      =        

عدد الطلبة ن         =            

ت        =  ترتٌب الطالب التكراري           

  -: مثال 

 حصلت مجموعة من الطالب علىالعالمات التحصٌلٌة التالٌة ، والمطلوب منك أستخداج الرتبة المٌئٌنٌة 

( طالب . 53لكل طالب ، علماً ان عدد الطالب فً الصف )   

 العالمات الترتٌب
 

4 <3 

 

5 ;3 

 

6 :4 

 
 

                                  0, -ت ( × 100)                                                
%    ,,,5= 0,2 – 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =   -  100  الرتبة المٌئنٌة لألول          

                                                      20  
 

                                  0, -ت ( × 100)                                                
%    ,,,5= 0,2 – 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =   -  100  الرتبة المٌئنٌة لألول          

                                                      20  
 

                                  0, -ت ( × 100)                                                
%    ,,,5= 0,2 – 100ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  =   -  100  الرتبة المٌئنٌة لألول          

                                                      20  

 

 


