جامعة األنبار /مركز التعميم المدتمر
القياس والتقوين الرتبوي
االستاذ الدكتور ياسر خلف رشيد الشجريي

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جاهعة األنبار

 .1المقدمة:

يقؽـ التدريدي في عسمه التربؽي بعدد مؼ السهاـ األساس ،فهػؽ يخطػل لعسمػه ،يػد يحػدد األهػداؼ

التػي رريػػد أف يرػ إليهػػا طمبتػػه ،كيرسػػػ األسػػالي

التعميسيػة السشاسػ ة لمسؽعػػؽعات التػػي يعمسهػػا ،كلمسر مػػة

العسرية التػي يسػر اهػا طمبتػه ،كيقتػر األنذػطة كالسؽاقػ

التػي سػيتلاع معهػا طمبتػه ليتعمسػؽا عػؼ طريقهػا،

ػنمؼ لهػػػ الؽسػػام التعميسيػػة لتعػػؽف مرػػد الر لعسميػػة الػػتعمػ كالتعمػػيػ ،كالتقشيػػات التربؽيػػة التػػي يدػػر ه ػ
كيػ ل
العسمية ،ك رفع مؼ عامدها التربؽي ،كيهيئ السشاخ السادي كالسعشػؽي السشاسػ لهػا ،كي ا ػر اإلدارة الرػيية،
عسميػػة التعمػػيػ لت فػػي جؽانػ

كيػػشعػ عسميػػة التلاعػ الملعػػي كاألداء العسمػػي ،كيقػ لػؽـ جؽانػ
كعسمية التعمػ ليتأكد مؼ مػد حقيػا الطم ػة لألهػداؼ السحػددة فػي السشػاهل الد ارسػية ليتخػ فػي عػؽء ذلػغ

إجراءات الع ج الزركرية لجؽان

القرػػؽر فيهػػا،

الشقص في عمسهػ.

كقػػد جػػاء ه ػ ا اللر ػ لشتشػػاكؿ معػػغ عسميػػة ال يػػاس كالتقػػؽيػ فػػي مشعؽمػػة التربيػػة كالتػػدري

إ د العسميات األساس التي قؽـ اها.

اؽ ػػلها

 .2المفاهيم األساس في عممية القياس والتقهيم:

 1 :2مفههم القياس التربهي .Educational Measurement
يدػػه ،إذا قػػدر عمػ
ال يػاس فػػي الم ػػة مػػؼ اللعػ ) ػػي ا قػػاس الذػيء ي يدػػه يدػال ك ياسػال كاقتاسػػه ك ل
مثاله ،كالس ياس السقدار ،كيقاؿ قايدت ايؼ يئيؼ إذا قادرت ايشهسا.
كال يػػاس فػػي التربيػػة يعشػػي )عسميػػة الحرػػؽؿ عمػ

سثيػ

سػػي لمدرجػػة التػػي عاػ

فيهػػا كجػػؽد سػػسة

معيشة عشد الطال ا.

كعرؼ أيزال بأنه " :عييؼ فئة مؼ األرقاـ أك الرمؽز شاظر خرامص أك سسات األفراد ط قال لقؽاعد
ل
محددة حدردال جيدال".
أك " معرفػػة درجػػة عػػالػ الطال ػ

معرفػػة رقسيػػة ،يػػد يساػػؼ الؽقػػؽؼ عم ػ مدػػتؽ

ك ياسه بإعطامه اخت ا الر حريميال ثػ ال ياـ اترحيحه لسعرفة مدتؽا ".
كمؼ م

حرػػي الطال ػ

عة عريلات ال ياس نجدها تزسؼ ث ثة أمؽر هي:

 التعسيػ :أي التقدرر العسي. -كجؽد م ياس.

 -السقارنة :أي مقارنة )الذيءا السراد ياسه بالس ياس.
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فالخا ية السقاسة هي )التعمػا سؽاء أكانت معرفػة أـ طبيقػال لسلػاميػ معيشػة أـ مهػارة محػددة ،يػد

يحر التدريدي عػدد األخطػاء التػي كقػع فيهػا الطالػ  ،كيحػدد الدرجػة العميػة ل خت ػار ،كالدرجػة عػؼ ػ

خطػػأ ،ثػػػ يحػػدد الدرجػػة التػػي يحرػ عميهػػا الطال ػ  ،ك عػػؽف ك ػػدة ال يػػاس هػػي الدرجػػة ،فػػإذا قي ػ أف ا ػػد

الطم ػػة رػ عمػ درجػػة )75ا فػػي اخت ػػار ك انػػت الشهايػػة الععسػ ل خت ػػار )111ا فػػاف درجػػة الطالػ
عؽف  111 /75ك حدد ه الدرجة مؽقع الطال
فال يػػاس عسميػػة عشػػي الؽ ػ

مع الدرجة العمية له ا االخت ار )الشهاية الععس ا.

العسػػي لمدػػمؽؾ أك لمؽاقػػع الس ػي  ،كال رتزػػسؼ أيػػة أ اػػاـ بالشد ػ ة

للامد ه أك يسته أك جدكا .

 1 :2 :2أنهاع القياس:
أ.

رؽجد نؽعاف لم ياس هسا:

يػػاس م ا ػػر :كهػػؽ اف ػػي

الرػػلة أك الخا ػػية نلدػػها دكف اف زػػطر إلػ

يػػاس اآلثػػار الشاجسػػة

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

ب .يػػاس غيػػر م ا ػػر :كتيػػه ال دػػتطيع قػػاس الرػػلة أك الخا ػػية بطريقػػة م ا ػرة كإنسػػا ػػي
الستر ة عميها مؼ اج الؽ ؽؿ إل

)اآلثػػارا

سية الرلة أك الخا ية السقاسة ،فعشدما نريػد يػاس التحرػي

ػاء عم ػ إجابا ػػه )سػػمؽ ا ها عمػ عيشػػة مػػؼ األسػػئمة
فػػي مؽعػػؽع معػػيؼ فإنشػػا نحػػدد ع مػػة الطال ػ اشػ ل
كالسهسات ذات الع قة ا لغ السؽعؽع .كه ا ياس غير م ا ر ألنشا لػػ نقػػ ب يػاس التحرػي م ا ػرة
ا استشتجشا القدرة التحريمية التي عبرنا عشها بالع مة عؼ طريا سمؽ ات أخر هي اإلجابات عؼ

عيشػػة األسػػئمة ا ػػدلي أنشػػا قػػد نعط ػػي نل ػ
االخت ار ،كبالسث فإنشا نعس عم

عم مجسؽعة مؼ السهسات قد ختم

الع مػػة لذخر ػػيؼ ػػ إعطاؤهسػػا

ػػؽر يؼ مختملتػػيؼ ف ػػي

ياس القدرات العقمية كاالستدالؿ عميها عؼ طريا أداء السلحؽص
مؼ اخت ار إل آخر كال ن يدها بذا م ا ر.

 2 :1 :2خرائص القياس التربهي:
يختم

ال ياس باخت ؼ العاهرة الس يدة ،فلي اللمػغ كالليييػاء كالعيسيػاء مػث ل ياػؽف ال يػاس أدؽ مػا

يساؼ كال نقب اؽجؽد أخطاء في ال ياس مهسا
ير ح اق دقة ،الف هشاؾ عؽام

ثيرة يرع

رت أما إذا انتقمشا إل ميداف الش ات كاأل ياء فاف ياسشا

التحاػ فيها نثر تيه.

ك عػػؽف هػ العؽامػ أكثػػر مركنػػة كقااميػػة لمت يػػر فػػي ميػػداف العمػػؽـ االجتساةيػػة كالتربؽيػػة ،كخػ مثػػاالل

عم ذلغ ياس سسات خرػية اللػرد ،مثػ العدكانيػة أك االنطؽاميػة ،أك اإلقػداـ أك التدػمطية ،أك العاطلػة،

أك السياج كما ابه ذلغ فانغ حتاج إل ع ل اكبر عدد مساؼ مػؼ الست يػرات إذا أردت اف جػري عسميػة
ال ياس برؽرة د يقة ،كمؼ هشا يساششا اف نتعرؼ عم اارز خرامص ال ياس التربؽي كالشلدي.
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أ.

ال ياس التربؽي كالشلدي يػاس غيػر م ا ػر فػشحؼ ال ن ػي
مؼ أداء الطال .

– مػث ل -الػ اء بعيشػه كإنسػا ندػتدؿ عميػه

ب .ال يػػاس التربػػؽي كالشلدػػي ندػػبي ،أي غيػػر مطمػػا ،فالرػػلر فػػي السقػػاري
اعت اطي كلي

برلر

التربؽيػػة كالشلدػػية هػػؽ

يقي ،أي ال ردؿ عم عدـ كجؽد الذيء ،فإذا ر الطال

ػػلر

في اخت ار ما

عم ػ الع مػػة ) ػػلرا ف ػ يعشػػي ذلػػغ أنػػه ال يعػػرؼ ػػيئال فػػي مػػادة االخت ػػار ،كإنسػػا ال يعػػرؼ ػػيئال

بالشد ة له العيشة مؼ األسئمة ،فإذا استبدلشاها بأسه مشها أك ت ب يرها لؽجدنا انه يعرؼ اإلجابػة
عؼ بعزها ،كعميه ال يساؼ لدػير الشتػامل )نتػامل ال يػاسا إال بسقارنتهػا بسييػار أك مدػتؽيات مذػتقة

مؼ أداء السلحؽ يؼ الستؽسطات مث ل.

ج .فػػي ػ

يػػاس ربػػؽي كنلدػػي رؽجػػد خطػػأ مػػا ،كه ػ ا يعشػػي اف عميشػػا اف نعتذ ػ

ه ػ ا الخطػػأ بػػالطرؽ

اإل رامية ثػ نييمه قب استعساؿ الشتامل ك لديرها.

 3 :1 :2العهامل المؤثرة في دقة القياس:
أ.

رتأثر ال ياس التربؽي مؼ يد دقته بعؽام عدة مؼ أهسها:

العؽاهر أك الخرامص أك الدسات السراد ياسها.

ب .نؽع الس ياس السدتعس كدقته.
ج .ال رض مؼ ال ياس.

 2 :2مفههم التقهيم التربهي .Educational Evaluation
قؽـ الذيء كالدمعة بسعش اػيؼ
قؽـ
السعؽج بسعش أ محه ،كيقاؿ ل
ل
التقؽيػ ل ة مؼ اللع )قؽـا تيقاؿ ل
كثسشها.
سعرها
قؽـ الذيء :ل
كقؽـ الدمعة :ل
ل
عدؿ ،كالقؽاـ :العدؿ ،ل
يستها ،ك ل
كيعرؼ التقؽيػ ا ط ال بأنه:
ل

-

"عسمية مشعسة لجسع ك حمي السعمؽمات ب رض حدرد درجة حقػا األهػداؼ التربؽيػة كا خػاذ القػ اررات
بذأنها لسعالجة جؽان

الزع

ك ػؽفير الشسػؽ الدػميػ الستعامػ مػؼ خػ ؿ إعػادة شعػيػ البيئػة التربؽيػة

كإثرامها".

-

"عسمية مشهجية تزسؼ جسع السعمؽمات العسية كالعييية عؼ سسة معيشة ثػ اسػتعساؿ هػ السعمؽمػات

أ.

ظاهرة معيشة مؽعؽع الشعر.

في إ دار اػ عميها في عؽء أهداؼ كمعارير محددة مد قال".
فالتقؽيػ التربؽي رتزسؼ العشا ر اآل ية:

ب .معمؽمات ك يية أك سية ،أك ك يية ك سية معال.
ج .معارير محددة.

اشاء عم ما سبا.
د .إ دار اػ ل
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كالتقػػؽيػ رشعػػر إليػػه السخترػػؽف فػػي التربيػػة انػػه عسميػػة ذخيرػػية كع جيػػة ككقاميػػة بسعشػ انػػه رهػػتػ

اتحدرد نؽا ي القؽة كنقاط الزع

في الذيء أك السؽعؽع أك الذخص السقؽـ ،كذلغ باالستعانة باألدكات

كال ياسػػات الستعػػددة التػػي قػػدـ لشػػا البيانػػات كاألدلػػة العاتيػػة عسػػا نريػػد قؽيسػػه عم ػ اف رػػتػ بعػػد ذلػػغ قػػديػ
مؼ اج الت م

الع ج السشاس

القؽة بالتسدغ بسدب ا ها،

عشد عرار السؽاق

أك أكجه القرؽر بعد حدرد أس ااها ثػ دةيػ أكجػه

عم نؽا ي الزع

لغ يسث التقػؽيػ عسميػة كقاميػة بسعشػ انػه يعسػ عمػ

لػادي الؽقػؽع فػي الخطػأ

التي انت مؽعع قؽيػ مؼ قب  ،باالستلادة مسا يعرؼ بالت ية الراجعػة ،كهاػ ا ياػؽف

التقؽيػ عسمية ذخيرػية ع جيػة كقاميػة يػد يدػتهدؼ فػي السر مػة الشهاميػة حقيػا التعػدر اك التحرػيؼ
كاالقتراب قدر اإلمااف مؼ الرؽرة السلزمة.

كيتزح لشا مػؼ هػ ا السلهػؽـ اف التقػؽيػ لػي

مؼ األنذطة ك دير في عدة خطؽات:

نذػاطال سػه ل ،كلعشػه عسميػة معقػدة حتػؽي عمػ العثيػر

-

حدرد األهداؼ العامة كالخا ة مؼ عسمية التقؽيػ.

-

حدرد سية كنؽةية السعمؽمات التي نحتاج إليها.

-

حدرد السؽاق

التي يساششا اف نجسع مشها السعمؽمات السترمة باألهداؼ.
كأدكات التقؽيػ السشاس ة.

اختيار ثػ رسيػ أسالي

جسع البيانات اؽاسطة األدكات كاألسالي

رػ ػػشيب البيانػ ػػات كالسعمؽمػ ػػات عػ ػػؼ طريػ ػػا حميمهػ ػػا ك دػ ػػجيمها فػ ػػي

كاالستشتاج ،كيساؼ االستعانة في ه الخطؽة باألسالي

-

لدػػير البيانػػات فػػي

-

إ دار الحاػ أك القرار.

-

السختارة كمؼ السؽاق

التي سبا حدردها.

قرار.

ػ ػػؽرة يساػ ػػؼ مشهػ ػػا االسػ ػػتدالؿ

اإل رامية كالتؽعيحية السختملة.

ػػؽرة تزػػح اهػػا الست يػرات كالبػػدام الستا ػػة سهيػػدال لمؽ ػػؽؿ مشهػػا إلػ

اػػػ أك

متابعة شلي الحاػ أك القرار ت يساؼ معرفة مد جدك السعمؽمات التقؽيسية في حديؼ العس أك

السؽاقػ

أك العػػاهرة أك الدػػمؽؾ الػ ي نقؽمػػه ،ك عػػرؼ هػ الخطػػؽة باسػػػ )الستابعػػةا ألنهػػا ن ػػد عمػ

الطبييية الدامرية لعسمية التقؽيػ التربؽي.

 1 :2 :2التقييم والتقهيم

ظهر خمل لد العدرد مؼ السربيؼ العرب في استعساؿ مستي التقؽيػ كالتقيػيػ العتقػادهػ بػاف ميهسػا
ُيعطي السعش نلده.
كرغػػػ أنهسػػا ُيليػػداف فػػي ايػػاف يسػػة الذػػيء أك العسػ أك الجهػػد ،إال أف مسػػة التقػػؽيػ
كهي األكثر انتذا الر في االستعساؿ ايؼ الشاس ،سا أنها عشي باإلعافة إل

أك رحيح أك رؽي

ػػحيحة ل ؽيػال،

يسة الذػيء أك العسػ  ،عػدر

ما اعؽج مشه ،أما مسة التقييػ فتدؿ فقل عم إعطاء يسة ل لغ الذيء أك العس .
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كفي الم ة مسة قييػ مدتحدثة عم غير ياس ،اع استعسالها عمػ المدػاف العربػي كفػي العتابػات

كالسنللات مسا ػدا بسجسػع الم ػة العربيػة فػي القػاهرة إلػ إجػازة اسػتعسالها كإلحاقهػا بػالتقؽيػ ،كمعشاهػا جعػ
يسة لمذيء.

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

يدػػبا التقيػػيػ ،سػػا اف ال يػػاس يعػػد اسػال سيػػا ايشسػػا يعبػػر التقيػػيػ عػػؼ الحاػػػ الشػػؽعي أك العيلػػي ،فػػي ػػيؼ

رتزسؼ التقؽيػ

اإل

ل مؼ ال يػاس كالتقيػيػ ،يػد يذػس الحاػػ العسػي كالحاػػ العيلػي أك الشػؽعي معػال ،اهػدؼ

أك التعدر أك التحديؼ أك التطؽير أك الت يير أك جسيعها معال.

 2 :2 :2أنهاع التقهيم

 -أنهاع التقهيم باعتبار الهقت الذي يجري فيه:

هشاؾ أنؽاع ث ثة لمتقؽيػ باعت ار الؽقت ال ي يجري تيه في السؽق

أ .التقهيم القبمي (األولي) :Initial Evaluation

التعميسي كهي:

كيقػػؽـ السػػدرس اه ػ ا التقػػؽيػ لسعرفػػة مػػد اسػػتعداد الطم ػػة لمػػتعمػ الجدرػػد ،إذ قػػد شعذ ػ

لػػه جؽان ػ

قرػػؽر عشػػد بعػػب الطم ػػة فػػي خب ػ ار هػ أك معمؽمػػا هػ الدػػابقة الزػػركرية لهػػػ ليتساش ػؽا مػػؼ الػػتعمػ الجدرػػد،
تيزػػطر السػػدرس إلػ أعػػداد ػػدري ات ع جيػػة لت فػػي جؽانػ
الجدرد بذا مؽفا ،ك عد االخت ارات العتااية أكثر أسالي

الز ػػع

القرػػؽر تػ رتساشػؽا مػػؼ البػػدء بالسؽعػػؽع

التقؽيػ كأدكا ه استعساالل في التقؽيػ األكلي.

ك ذػػس االخت ػػارات التذخيرػػية ) (Diagnostic Testsالتػػي عذ ػ

عػػؼ جؽان ػ

القػػؽة كجؽان ػ

ف ػػي عم ػػػ الطم ػػة ،كاالخت ػػارات القبمي ػػة ) (Pretestsالت ػػي ح ػػدد م ػػا رتقش ػػه الطم ػػة ،كاالخت ػػارات

التدػايشية أك اخت ػارات حدرػد السدػتؽ ) (Place- ment Testsالتػي دػػاعد السػدرس فػي قدػيػ الطم ػػة

إل مجسؽعات عس في التعمػ التعاكني.

ب .التقهيم التكهيني (البنائي) :Formative Evaluation

كيجػػري السػػدرس التقػػؽيػ التعػػؽيشي فػػي أثشػػاء عسميػػة التعمػػيػ كالػػتعمػ ،كيتخم ػ ه ػ العسميػػة مػػؼ اج ػ

حدػػيشها ك طؽيرهػػا ،يػػد يقػػدـ هػ ا التقػػؽيػ لمسػػدرس

يػػة راجعػػة عػػؼ جسيػػع عشا ػػر العسميػػة ،فيمجػػأ إلػ

إج ػراء التعػػدر الزػػركري فػػي خطتػػه كأسػػمؽبه كفػػي األنذػػطة التػػي رسػػسها ليقػػؽـ اهػػا ط بػػه ،كيػػيكد أيز ػال
بسعمؽمات عؼ مد

قدـ الط ب في حقيا األهداؼ السحددة في خطتػه ،كعػؼ الجؽانػ

الطم ة قرؽ الر ليعس عم

في ه الجؽان

التػي اظهػر فيهػا

باقت ار أنذطة م مسة ،أك قػديػ ػدري ات خا ػة عػالل هػ ا

القرؽر كقد ياؽف هػ ا التقػؽيػ بطػر أسػئمة ػلؽية أك بطػر اخت ػار قرػير ،كقػد ياػؽف سريشػال يقػؽـ الطم ػة
بحمه.

ك راغ أسئمة االخت ارات البشامية بذا يداعد عمػ الترػحيح اللػؽري الدػريع أسػئمة االختيػار مػؼ

متعدد ،كأسئمة التعسي ال ديطة ،كالرؽاب كالخطأ ،كيذترؾ الطم ة مع السدرسيؼ في عسمية الترحيح.
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ج .التقهيم الختامي :Summative Evaluation
كياؽف التقؽيػ الختامي في نهاية مؽق

عميسي في رة

يية ،كقد ياؽف في نهاية ك ػدة د ارسػية

أك فػػي نهايػػة مقػػرر د ارسػػي ،كالهػػدؼ مشػػه هػػؽ حدرػػد السدػػتؽ الشهػػامي الػ ي ك ػ إليػػه الطم ػػة بعػػد انتهػػاء

بلترة محددة ،التقؽيػ الذهري ،أك التقؽيػ اللرمي أك التقؽيػ الدػشؽي كفػي عػؽء نتػامل هػ ا

عسمية التدري

التقػػؽيػ يساػػؼ حدرػػد مقػػدار مػػا ػػػ ح يقػػه مػػؼ األهػػداؼ ،كيعط ػ الطم ػػة فػػي عػػؽمه درجػػات ؽعػػح مػػد

برؽرة اممة ،كمػؼ ااػرز أسػالي ه

انجازهػ ،كيداعد السدرس في إعادة الشعر في عشا ر مشعؽمة التدري

االخت ػػارات محايػػة السرجػػع التػػي ؽعػػح فػػي عػػؽء األهػػداؼ التدريدػػية التػػي يجػ

مسثمة بذا

انجازهػػا ،ك طػػي عيشػػة

اؼ لسلردات السحتؽ الدراسي كأهدافه ،كيجري ه ا الشؽع مؼ االخت ارات السدرسؽف بسداعدة

اإلدارييؼ في السدارس كالجامعات.

ك دتعس السعمؽمات الشا جة عؼ ه ا الشػؽع مػؼ التقػؽيػ ألغػراض إداريػة تعمػا بسدػتقب الطالػ

انتقاله مؼ ك دة دراسية إل الؽ دة التالية لها ،كفي رتيعه مؼ

 3 :2االختبارات Tests

إل

فػي

كمؼ مر مة إل أخر .

قب الع ـ عؼ االخت ارات هشاؾ مدألة الاد مؼ اإل ارة لها ،كهي اف أدكات التقؽيػ ثيػرة ،كيرػش

عمساء التربية أدكات قؽيػ التدري

إل ث ثة أقداـ بحد

-

أدكات قؽيػ نتاجات التعمػ السعرفي.

-

أدكات قؽيػ نتاجات التعمػ الشلدحر ي.

-

الشتاجات التي يدها:

أدكات قؽيػ نتاجات التعمػ الؽجداني.

كمؼ أهػػ أدكات قػؽيػ نتاجػات الػتعمػ السعرفػي هػي االخت ػارات بسختمػ

كالسقاامة السشعسة ،كالؽاج

السشيلي ،كاألكراؽ ال حثية.

أنؽاعهػا كاألنذػطة السشعسػة،

كسشتشاكؿ في ه ا السحؽر االخت ارات فقل ،كسشر ي عم االخت ارات التحريمية في بعػب جؽانبهػا،

كعم ما يأ ي:

االخت ػػار ل ػػة مػػؼ )خبػػرا يقػػاؿ :خبػػر الذػػيء ،بسعش ػ عػػرؼ خبػػر عم ػ

يقتػػه كخبػػرت بػػاألمر أي

كخبر با ا كاخبر ن أ  ،كاستخبر سأله عؼ الخبر كاالستخ ار كالتخبر الدناؿ عؼ الخبر ،كاالخت ار
عمسته ،ل
بسعش االمتحاف كاالات ء.
-

أما ا ط

ال فقد عرؼ االخت ار اتعريلات عدة مؼ أارزها:

"االخت ار هؽ أداة ال ياس ،كهؽ ة ارة عؼ مجسؽعة مؼ األسئمة أك السؽاق

أي خصا االستجابة لها".
"إجراء مشعػ رهدؼ إل

التي رراد مؼ الطالػ

)أك

ياس عيشة مؼ سمؽؾ الطم ة لمتأكد مؼ امؽغهػ األهداؼ السحددة ،كذلغ عػؼ

طريا كعع مجسؽعة مؼ فقرات األسئمة التػي يجيػ

عشهػا الطم ػة ،فتعهػر معارعػهػ أك مهػا ار هػ أك
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ا جاهػػا هػ أك ميػػؽلهػ أك غيػػر ذلػػغ مسػػا ررغ ػ

إعدادها".

الستعمسػػؽف فػػي ياسػػه عشػػد اشػػاء االخت ػػارات أك عشػػد

أساس ػػا ل ي ػػاس نػ ػؽا ل التعم ػػيػ الر ػػلي ف ػػي السػ ػؽاد
كعمػ ػ ذل ػػغ فاالخت ػػا ارت بسختمػ ػ أ ػػاالها رػ ػسػ ل
الد ارسػػية افػػة ،كهػػي مػػؼ أكثػػر األسػػالي م مسػػة لهػ ا ال يػػاس كطالسػػا أنهػػا حتػ ه ػ األهسيػػة فػػي التقػػؽيػ
السدرسػػي اسػػتعساالل كمسارسػػة رش ػػي اف يجعمهػػا السدرسػػؽف عسميػػة مدػػتسرة بحيػػد عػػؽف جػػيءال مػػؼ مختم ػ

السؽاق

التعميسية.

كيجدر بالسدرس عشد إعداد االخت ارات اف يقؽـ بسراجعة األهداؼ التعميسيػة التػي ػددها مدػ قال ،كاف
رتأكػػد مػػؼ دػػؼ سثي ػ فق ػرات االخت ػػار لسحتػػؽ السػػادة الد ارسػػية كاف عػػؽف أدكات ال يػػاس مشاس ػ ة لتحقيػػا

أغراض االخت ار ،كاف يحدد السدرس ييية استعساؿ الشتامل ك لديرها التي تسخب عؼ االخت ار.
 1 :3 :2إرشادات تدهل عمى المدرس إعداد اختباراته.

أ.

اختيػار مجسؽعػػة مػػؼ األسػػئمة التػػي يساػػؼ عػػؼ طريقهػػا امػػؽغ مػػا ػػدد مػػؼ أهػػداؼ كعميػػه اف رتػ ر مػػا
درسػػه الطم ػػة ،كمػػا قػػامؽا بػػه مػػؼ أنذػػطة ترػ اهػ الد ارسػػة كاف حقيػا ذلػػغ رتطمػ
ياس مختملة.

ب .كتابػة األسػئمة اؽعػؽ ػاـ ال عقيػد فيهػػا كال غسػؽض ،كال يحتسػ أسػمؽب
داعد الطال

عم فهػ السقرؽد بالدناؿ عم نحؽ سه كم ا ر.

ج .د ارسػػة األسػػئمة بعػػد
د.

اسػػتعساؿ طػػرؽ

ػياغتها ػأكي ت مختملػػة،

ػػياغتها ،كإعػػادة ر يبهػػا بحيػػد بػػدأ باألسػػه ك تػػدرج نحػػؽ األ ػػع

الطم ة ،كيؽفر لهػ ال ار ة الشلدية تيقبمؽف عم االخت ار في ثقة كاطسئشاف.

مسػػا يذػػجع

حدرد األسئمة السيسا السقالية مشها بطريقة ساؼ الطم ة مؼ شعيػ أفعارهػ كمعمؽما هػ ،كمؼ

ػياغة

إجابا هػ عم نحؽ مشطقي سميػ خا ة كاف االخت ارات نلدها هي إ د كسام التعمػ.

ق .كعػػع أسػػئمة االخت ػػار بسدػػتؽ معػػيؼ مػػؼ الرػػعؽبة بحيػػد رتػػا لمطال ػ

العػػادي الحرػػؽؿ عم ػ مػػا

ندبته خسديؼ في السامة ،مؼ الع مات القرؽ السقررة ل خت ار.

ك .كعػػع ع مػػة لع ػ س ػناؿ عم ػ أسػػاس مػػا اػػيؼ األسػػئمة مػػؼ لػػاكت فػػي أهسيػػة الشتػػامل التعميسيػػة التػػي
ي يدها

سناؿ مؼ أسئمة االخت ار.

 2 :3 :2وظيفة االختبارات وأهدافها.

فػػي العػػادة اف السدرسػػيؼ هػػػ الػ رؼ يقؽمػػؽف بإعػػداد االخت ػػارات ،كفػػي عػػؽء الشعػرة الحدرثػػة إليهػػا ،لػػػ

ع ػػد كظيلته ػػا حدر ػػد الع م ػػات ل اي ػػات الترتي ػػع كالرس ػػؽب ،اػ ػ أ ػ ػ حت د ػػتعس لتحدر ػػد فاعمي ػػة العسمي ػػة
التدريدػ ػية ،ك ذ ػػخيص مػ ػؽاطؼ الز ػػع  ،كمػ ػؽاطؼ الق ػػؽة عش ػػد الطم ػػة ،ك ق ػػؽيػ فاعمي ػػة السش ػػاهل كم ءمته ػػا
لألغراض السؽعؽعة لها ،ك قديػ الت ية الراجعة لع مؼ الطال

كالسػدرس عمػ

لػد سػؽاء كالسدػاعدة فػي
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اشاء البرامل الع جية التي يحتاجها الطم ة ،فاف ه ا مه يذير إل عركرة دري

االخت ارات لياتد

السهارات الزركرية في ه ا السجاؿ السهػ مؼ عسمه التربؽي.

ك هدؼ االخت ارات التحريمية إل

حدرد جؽان

أ.

الزع

القؽة كجؽان

حقيا مجسؽعة مؼ األهداؼ ،مشها:

في السشاهل الدراسية.

ب .ؽعح أهسية السهارات كاال جاهات كال يػ في دري
ؽ يػػد أس ػ

ج .دػػاعد عم ػ

د.

ق .داعد عم

عؼ عيؽب طراما التدري

ذخيص

السقررات الدراسية السختملة إل جان

قػػدرر الػػدرجات التحرػػيمية لمطم ػػة مسػػا يدػػاعد عم ػ

السقارنة ايؼ أدامهػ.
داعد في العذ

السدرس عم إعداد هػ

السعرفة.

حقيػػا العدالػػة عشػػد

التي رت عها بعب السدرسيؼ.

دؼ ؽجيههػ كإر ادهػ.

عؽبات التعمػ عشد الطم ة مسا يداعد عم

 3 :3 :2أنهاع االختبارات
يأ ي:

أ.

تعدد االخت ارات عال لتعدد أهدافها كأغ ارعػها ،ك عػال لمؽظػام

التػي ندرهػا ،كيساػؼ ايػاف ذلػغ تيسػا

االختبااارات المدااحية :كهػػي التػػي بش ػ ل يػػاس مدػػتؽ التحرػػي العػػاـ لػػد الطم ػػة االخت ػػارات فػػي
نهايػػة العػػاـ الد ارسػػي أك مر مػػة عميسيػػة ،أك نهايػػة م ار ػ التعمػػيػ السدرسػػي اخت ػػار ػػهادة السػػدارس

الستؽسطة أك اإلعدادية.

ب .االختبارات التذخيرية :كهي االخت ارات التي بشػ بقرػد معرفػة جؽانػ
عمػػػ الطم ػػة ك حدرػػد أس ػ اب القرػػؽر لؽعػػع ا ػرامل ع جيػػة عػػالل جؽان ػ
لتعييي جؽان

القؽة.

القػؽة كجؽانػ

الزػع

فػي

القرػػؽر كب ػرامل اثراميػػة

ج .االختبارات التحريمية المعرفية :كهي االخت ػارات التػي بشػ بطريقػة مشعسػة لتحدرػد مدػتؽ

حرػي

الطم ة لسعمؽمات كمهارات في مادة دراسية اف قد ػ عمسها مد قال برلة رسسية عػؼ طريػا إجابػات
عم عيشة مؼ األسئمة )اللقراتا التي سث محتؽ السادة الدراسية.
كهػي ػي

مدػتؽ التقػدـ الػ ي يحػرز الطالػ

فػػي عمسػه فػي السجػاؿ العقمػي اإلد اركػي مػؼ الحقػػاما

كالسلػ ػػاميػ كالس ػ ػػاد كالقؽاعػ ػػد كاألفعػ ػػار فػ ػػي السدػ ػػتؽيات اللعميػ ػػة السختملػ ػػة مػ ػػؼ مجػ ػػرد السعرفػ ػػة إل ػ ػ اللهػ ػػػ
كاالستيعاب إل العسميات العقمية العميا.
ك رػش

االخت ػارات التحرػيمية بالشدػ ة لطريقػة اسػتجابة الطم ػة لهػا كدرجػة مؽعػؽةية السػدرس فػػي

رحيحها إل أنؽاع مؼ أارزها:
 .1اخت ارات لؽية:

 .2اخت ارات تااية :ك قدػ إل :
أ .اخت ارات مقالية )ملتؽ ة كم مقةا.
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ب .اخت ارات مؽعؽةية ،كمؼ أ هر أنؽاعها:
 -أسئمة الرؽاب كالخطأ.

 أسئمة االختيار مؼ متعدد. -أسئمة السقاامة.

 -أسئمة التعسي .

د .اختباااارات اإلتقاااان :ك ه ػػدؼ مثػ ػ هػ ػ االخت ػػارات ع ػػادة إلػ ػ
كالسهارات التي رش ي اف يحققها الطال

هػ االخت ػػارات السػػدرس عمػ

ق ػػدرر الحق ػػاما األس ػػاس كالعلاي ػػات

قب اف رتقدـ لمسدتؽ التالي مؼ مدتؽيات التعمػ ،ك عيؼ

حدرػػد مػػد اسػػتعداد طمبتػػه لمػػتعمػ الجدرػػد ،كذلػػغ عػػؼ طريػػا التأكػػد

مؼ مد إ قانهػ لمستطم ات األساس السترمة بالتعمػ الجدرد.

كيش ي اف يجي

فػػي شعػػيػ الػػتعمػ ال
مشاس

ميع الطم ة عؼ  %91أك أكثر مػؼ عشا ػر هػ ا االخت ػار قبػ اف يذػرع السػدرس

ػػا ،ك تطم ػ

كيخبرهػ عؼ الجؽان

ه ػ االخت ػػارات مػػؼ السػػدرس اف يعمػػػ طمبتػػه اهػػا قب ػ إجرامهػػا اؽقػػت

األساس التي سشتشاكلها.

ق .اختبارات تحديد المدتهى :كيهػدؼ هػ ا الشػؽع مػؼ االخت ػارات إلػ
ػ طال ػ

حرػػي

يكيػد السػدرس ادرجػة الدقػة فػي

خ ػ ؿ عػػاـ د ارس ػي أك فر ػ د ارسػػي أك نهايػػة ك ػػدة د ارسػػية ،كقػػد عػػؽف ه ػ

االخت ارات مقششة مؼ قبػ مخترػيؼ ،كقػد عػؽف مػؼ إعػداد السػدرس ،ك حتػؽي عمػ عشا ػر مر ػة

مػػؼ الدػػه إلػ الرػػع  ،بحيػػد عػػؽف اشؽدهػػا األخيػرة
الستلؽقيؼ.

كبػ لغ يدػػتطيع السػػدرس أف يقػ

عؽء ما يج

عمػ مدػػتؽ

ػػي ة جػػدال ال يرػ إلػ

لمهػػا إال الطم ػػة

ػ طالػ  ،كفػػي العػادة ؽعػػع هػ االخت ػػارات فػػي

اف ير إليه الطم ة كما يساؼ اف يحققؽا مؼ األهداؼ السرسؽمة.

 4 :3 :2إعداد جدول مهاصفات االختبار (الخارطة االختبارية).

عػرؼ الخارطػػة االخت اريػة بأنهػػا القامسػة التػػي ػربل الهػدؼ كالسحتػػؽ مػؼ نا يػػة كعػدد األسػػئمة التػػي

سثمها مؼ نا ية أخر .

ك عد الخارطة االخت ارية عشر الر مهسال في إعداد االخت ػارات التحرػيمية ،كر يػية يدػتشد إليهػا ال ا ػد

في العذ

عؼ

ية االخت ار ،السػيسا اكتذػاؼ مػد اال دػاؽ الػداخمي ل خت ػار نلدػه ،كمػد

لمسؽعؽعات السطرك ة ،ك ؽفر درجة مقبؽلة مؼ الردؽ.
أ.

كلجدكؿ السؽا لات )الخارطة االخت اريةا فؽامد عدة مشها:

رنمؼ

دؽ االخت ار ألنه يجبر السدرس عم

ؽزيع أسئمته عم مختم

سثيمػه

أجياء السادة.

ب .يسشع كعع اخت ارات ُ ػ )أي اخت ارات الحلظ غي الا.
ج .يذعر الطال بأنه لػ ُيزيع كقته سد في االستعداد ل خت ار الف االخت ار قػد غطػ جسيػع أجػياء
السادة.
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د .يعطي
بحد

جيء مؼ السادة كزنه الح يقػي ،كذلػغ بالشدػ

أهسيته.

ق .يساؼ ر ي

األسئمة بحد

إلػ الػيمؼ الػ ي اسػت رؽ فػي دريدػه ك ػ لغ
هدفال ما معال ،مسا ُيساػؼ

األهداؼ كذلغ اؽعع جسيع األسئمة التي ي

مؼ جع االخت ار أداة ذخيرية فز ل ؽنه أداة حريمية.

أما خطؽات حزير جدكؿ السؽا لات فهي عم الشحؽ اآل ي:

رسػ

أ.

اة ذات بعدرؼ ،إ داهسا :أفقي ؽزع عميػه مدػتؽيات األهػداؼ الدػمؽ ية كاآلخػر :ارسػي يذػس

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

ب .حدرد السؽعؽعات ادقة كعدد

لحا ها أك عدد الداعات التي يدت رؽ دري

ه السؽعؽعات.

ج .اس ػػتخراج ندػ ػ ة األهسي ػػة لمسؽع ػػؽعات ،كاألهسي ػػة الشد ػػبية لسد ػػتؽيات األه ػػداؼ الد ػػمؽ ية عمػ ػ كف ػػا
السعادلتيؼ اال يتيؼ:

مجسؽع األهداؼ الدمؽ ية لمسدتؽ
الؽا د

ند ة أهسية األهداؼ=

× 111

مجسؽع األهداؼ الدمؽ ية العمي
د.

حدرد عدد فقرات االخت ار العمي.

ق .اسػػتخراج عػػدد األسػػئمة الت ػػي رتزػػسشها االخت ػػار م ػػؼ ػ مؽعػػؽع كمػػؼ ػ ػ مدػػتؽ مػػؼ مد ػػتؽيات
األهداؼ الدمؽ ية عم الشحؽ اآل ي:

عدد األسئمة لع مؽعؽع = ند ة مدتؽ الهدؼ × ند ة أهسية السؽعؽع ×عدد اللقرات العمي

مثال :إذا اف لديغ أربع مؽعؽعات ،كاليمؼ السخرص لها بالتؽالي هؽ )16 ،12 ،8 ،4ا ساعة ،ك اف
مدػػتؽيات األه ػػداؼ الد ػػمؽ ية لػػديغ )السعرف ػػة %51ا ك)الله ػػػ %31ا ك)التطبيػػا %21ا ،كع ػػدد اللقػػرات
االخت اريػػة العمػػي )61ا ،يػػب ػػؽزع اللقػرات عمػ السؽعػػؽعات كالسدػػتؽيات فػػي عػػؽء جػػدكؿ السؽا ػػلات

)الخارطة االخت اريةا؟ الجهاب:
المهضهع

الزمن

ندبة األهمية

س

4

%15

3

12

%35

9

45

%155

ص

8

ل

16

ع

المجمهع

%25
%45

مدتهيات األهداف

المعرفة %55

الفهم %35

6

4 =3,6

12
35

2 =1,8
5 =5,4
7 =7,2
18

التطبيق %25
1 =1,2
2 =2,4
4 =3,6
5 =4,8
12

مالحعة :تقرب األعداد داخل الخاليا إلى واحد صحيح إذا  5,55وأكثر ،ويحذف إذا  5,49واقل.

المجمهع
6

12
18
24
65
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 6 :3 :2ترحيح االختبار ورصد نتائجه:

سر عسمية الترحيح د الخطؽات اآل ية:
الخطؽة األكل  :مر مة رحيح إجابات الطم ة كي ظ فيها األمؽر اآل ية:
 يج ػػري التر ػػحيح دكمػ ػال عػ ػال لإلجاب ػػة الشسؽذجي ػػة الت ػػي ح ػػدد الشق ػػاط األس ػػاس ف ػػي اإلجاب ػػة كالع م ػػةالسخررة لع نقطة.
 جري عسمية الترحيح عم أساس الدناؿ الؽا د بحيد يقؽـ السدرس اترحيح الدناؿ لجسيع الطم ةثػ رشتق بعد ذلغ لمدناؿ التالي كها ا ،كذلغ لزساف السؽعؽةية كالدقة.
الخطؽة الثانية :مر مة ر د الع مات كإع نها.

الخطؽة الثالثة :مر مة ر د األخطاء الذامعة كع جها.
 7 :3 :2تحميل فقرات االختبار.

حدرػد مقػدار فاعميتػه

بعد طبيا االخت ار ك رحيحه يقؽـ السدرس اتحمي نتػامل االخت ػار مػؼ اجػ

كأداة قؽيسية ،كمد اثر االخت ار في الطم ة ،كعميه اف يزع بالحد اف األمؽر اآل ية:

أ.

يج

اف ال ياؽف االخت ار أسئمة أجاب عشها جسيع الطم ة أك لػ يج

عشهػا جسيػع الطم ػة ،فػ

يسػة

يعرفش ػػا ب ػػاخت ؼ
لدػ ػناؿ يجيػ ػ عش ػػه جسي ػػع الطم ػػة أك ال يجيػ ػ عش ػػه ألن ػػه ال ل
يسي ػػي ا ػػيؼ الطم ػػة كال ل
مدتؽيات حريمهػ عشد الحدرد عؼ االخت ارات مييارية السرجع.
ب .اف تؽزع الع مات ؽزيعال اعتداليال أك
االخت ار نلده.

ه اعتدالي آخػ رؼ بالحدػ اف خرػامص الطم ػة ،كال ػرض مػؼ

كعميػػه ،فتحميػ اللقػرات االخت اريػػة هػػي الد ارسػػة التػػي عتسػػد عمػ التحميػ السشطقػػي اإل رػػامي لهػ

اللقػرات ب ػػرض معرفػػة خرامرػػها ،ك ػ ؼ ،أك عػػدر أك إاػػداؿ أك إعػػافة أك إعػػادة ر يػ
رتدش الؽ ؽؿ إل اخت ار ثاات،

أ.

ادؽ ،مشاس

مؼ يد الطؽؿ كالرعؽبة.

أي مشهػػا تػ

كيساؼ إيجاز األهداؼ األساس مؼ حمي فقرات االخت ار بسا يأ ي:

التعرؼ عم اللقرات الزييلة بقرد حديشها.

ب .التعرؼ عم درجة

عؽبة اللقرات بقرد رسيػ االخت ار الس مػ لمهدؼ.

ج .التعرؼ عم قؽة سييي اللقرات االخت ارية ايؼ الطم ة األقؽياء كالطم ة الزعلاء.

د.

حدر ػػد ع ػػدد اللقػ ػرات االخت اري ػػة بر ػػؽر ها الشهامي ػػة لش ػػتحاػ ف ػػي الث ػػات ،ككع ػػع اخت ػػار أكث ػػر

كمؽعؽةية.

ق .حدرد زمؼ إجراء االخت ار برؽر ه الشهامية ،بحيد ال ياؽف بي الر مطؽالل كال

ي الر قري الر.

اللقرات مؼ اج االاتعاد عؼ األسئمة التي ي

الهدؼ نلده.

السؽجؽدة في عميسات االخت ار.

ك.

حدرد نؽةية الزع

ز.

حدرد الع قات ايؼ مختم

فعميغ أرها السػدرس اف حػدد األسػ اب الح ي يػة لتػتساؼ مػؼ اإلقػداـ عمػ

يعدؿ الحاؿ ،كال ي ير الزع
عؼ التخسيؼ السزر ال ي ال ل

ال ي عشد طمبتغ.

ػػدقال

مهػا اثقػة كاطسئشػاف بعيػدال
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ك ت

تساؼ مؼ الحاػ عم أسئمتغ برؽرة عمسية ،فانغ في اجة ماسة إل مقاري

عم أساسها أسئمتغ ،كه ا رتطم
كقب البدء باستخراج مقاري

-

رحيح إجابات الطم ة.

خا ة حم

مشغ ال ياـ اتحدرد درجة الدػهؽلة كالرػعؽبة لعػ سػناؿ ،كدرجػة التسييػي

حمي األسئمة رميـ ال ياـ بالخطؽات اآل ية:
الع قػػة العميػػة السحرػػمة عم ػ االخت ػػار ،ك قدػػيسهػ

أكراؽ إجابػػات الطم ػػة ر ي ػال شازليػال د ػ

-

ر يػ

-

لري ػ أسػػساء الطم ػػة كع مػػا هػ العميػػة كاسػػتجابا هػ عػػؼ األسػػئمة السقاليػػة كالسؽعػػؽةية عم ػ نسػػؽذج

إل مجسؽعتيؼ )عميا كدنياا.

إل عدد الطم ة ال رؼ أجااؽا إجابة

حمي أسئمة االخت ار ،كبي ارة أخر التؽ

حيحة عػؼ اللقػرة

أك الدناؿ في السجسؽعة العميػا كالسجسؽعػة الػدنيا ،كعػدد الطم ػة الػ رؼ أجػااؽا إجابػة خاطئػة عػؼ اللقػرة
-

أك الدناؿ في السجسؽعة العميا كالسجسؽعة الدنيا.

البدء باستخراج درجة الرعؽبة ،كدرجة الدهؽلة ،كدرجة التسييي ،كعم ما يأ ي:

أوالا :درجة الرعهبة ودرجة الدههلة (لألسئمة المهضهعية).
كيدتعس مع درجة الرعؽبة:
د ص=

خع+خ

د

ؾ

إذ سث :

د ص :درجة الرعؽبة.

خ ع :اإلجابات الخاطئة في السجسؽعة العميا.
خ د :اإلجابات الخاطئة في السجسؽعة الدنيا
ؾ :عدد أفراد السجسؽعتيؼ العمي.
كيدتعس مع درجة الدهؽلة:
د س=

إذ سث :

صع+ص

د

ؾ

د س :درجة الدهؽلة.
ص ع :اإلجابات الرحيحة في السجسؽعة العميا.
ص د :اإلجابات الرحيحة في السجسؽعة الدنيا
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كمسا رش ي م

عته هشا:

-

دتعس مع درجة الرعؽبة اإلجابات الخاطئة ،كمع درجة الدهؽلة اإلجابات الرحيحة.

-

الع قة ايؼ درجة الرعؽبة كدرجة الدهؽلة م ا رة ر ل بالسعادلة اآل ية:

-

كمسػػا ار لعػػت درجػػة الرػػعؽبة مػػؼ ) ػػلر %ا با جػػا )%111ا مسػػا دؿ ذلػػغ عمػ اف الدػناؿ زادت

درجة الرعؽبة  +درجة الدهؽلة= 1

ػػعؽبته كقمػػت سػػهؽلته ،كه ػ ا يعشػػي ازديػػاد عػػدد الطم ػػة ال ػ رؼ لػػػ رتساش ػؽا مػػؼ اإلجابػػة عشػػه إجاب ػػة

حيحة.

كمسػػا ار لعػػت درجػػة الدػػهؽلة مػػؼ ) ػػلر%ا با جػػا )%111ا مسػػا دؿ ذلػػغ عم ػ اف الد ػناؿ قم ػػت

-

ػػعؽبته كزادت س ػػهؽلته ،كهػ ػ ا يعش ػػي ازدي ػػاد ع ػػدد الطم ػػة الػ ػ رؼ رتساش ػػؽف م ػػؼ اإلجاب ػػة عش ػػه إجاب ػػة

حيحة.

في اخت ارات التحري رشرح غال ال باال تلاظ باللقرة أك الدػناؿ إذا انػت درجػة

-

نقع ايؼ )1282 -1221ا كه الشد ة قري ة مؼ السشح االعتدالي.

ػعؽبته أك سػهؽلته

مثال ( :)1أجر ا د السدرسيؼ اخت ار مؽعؽعي مؼ نؽع االختيار مؼ متعدد ك انت نتامل اإلجابات بعد
رحيحها لملقرة األكل مؼ االخت ار عم ما يأ ي:
السجسؽعة

أ

 ب

ج

د

السجسؽع

العميا

3

21

2

4

31

الدنيا

5

16

5

4

31

ا د

درجة الرعؽبة ،كدرجة الدهؽلة؟

الجؽاب:

د ص=

د س=

خع+خ

د

=

ؾ
صع+ص
ؾ

د

=

14 + 9
61
16 + 21
61

23

=

61
=

37
61

= 1238

= 1262
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ثانيا :درجة التمييز (لألسئمة المهضهعية)

درجة التسييػي أك مػا يدػس بقػؽة سييػي اللقػرات االخت اريػة كنعشػي اهػا " قػدرة اللقػرة عمػ التسييػي اػيؼ

الطم ة ال رؼ رتستعؽف بقدر اكبر مؼ السعارؼ كالطم ة األق قدرة في مجاؿ معيؼ مؼ السعارؼ".

كعمػ سػػبي السثػػاؿ :إذا ػػاف معامػ الدػػهؽلة أك الرػػعؽبة بالشدػ ة لدػناؿ مػػا هػػؽ )1245ا فػػاف هػ ا

الدناؿ ربدك جيدال نع الر لقربه مؼ مدتؽ )%51ا ،كلعؼ قب الحاػػ عميػه نحػاكؿ التعػرؼ عمػ نػؽع الطم ػة
ال رؼ أجااؽا عشه فإذا اف )%15ا مشهػ رشتسػؽف للئػة السستػازيؼ ك)%15ا إلػ فئػة الستؽسػطيؼ ك)%15ا

إل فئة الزعلاء ياؽف مؼ الؽاعح اف الدناؿ لػ يقػ اؽظيلته كهي التسييي ايؼ الطم ة الجيدرؼ كغيرهػ.
كيتػ استخراج درجة التسييي لملقرة أك الدناؿ بإ اع الخطؽات اآل ية:

-

رحيح إجابات الطم ة.

-

قديػ الطم ة مجسػؽعتيؼ عميػا كدنيػا بػالشعر لمدرجػة العميػة ،كإذا ػاف عػدد الطم ػة بيػ ار )أكثػر مػؼ 51

-

درجا هػ شازليال )مؼ أعم درجة إل أدن درجةا نع الر لمدرجة العمية.

ري

طال ػالا تياػػؽف أف ػراد اللئػػة العميػػا هػػػ )%27ا أك )%31ا مػػؼ مجسػػؽع الطم ػػة ك عػػؽف ع مػػا هػ أعم ػ
الع مات ،كياؽف أفراد اللئة الدنيا هػ )%27ا أك )%31ا مؼ مجسؽع الطم ة ،ك عؽف ع ما هػ أدن

الع مػػات ،كإذا ػػاف عػػدد الطم ػػة فردي ػال مث ػ )39ا طال ػال ،عػػؽف اللئػػة العميػػا ماؽنػػة مػػؼ )19ا طال ػال
-

األكام  ،كاللئة الدنيا مؼ )19ا طال ال األكاخر ،أما الطال
ؽعع أسساء كاستجابات

حد

ال ي ر ي ه )21ا تيدت عد مؼ الحدابات.

فئة في نسؽذج مدتق مؼ نساذج حمي أسئمة االخت ار.
فئة.

مجسؽع الع مات الرحيحة في

طبيا السعادلة اآل ية )لألسئمة السؽعؽةيةا.
ت=

صع–ص

د

 1/2ؾ

إذ سث  :ت :درجة التسييي.

ص ع :مجسؽع اإلجابات الرحيحة في السجسؽعة العميا.
ص د :مجسؽع اإلجابات الرحيحة في السجسؽعة الدنيا.
 1/2ؾ :نر

عدد الطم ة العمي في السجسؽعتيؼ )العميا كالدنياا

كبالعؽدة لمسثاؿ )1ا يساششا استخراج درجة التسييي عم ما يأ ي:
ت=

صع–ص
 1/2ؾ

د

=

16 + 21
31

=

5
31

= ) 1216فقرة عييلةا

داللة درجة التسييي:
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 إذا انت درجة التسييي سػال ة )اقػ مػؼعؼ اللقرة إجابػة

ػلر %ا إلػ )%111 -ا فهػ ا يعشػي اف عػدد الػ رؼ أجػااؽا

ػحيحة مػؼ اللئػة الػدنيا أكثػر مػؼ عػدد الػ رؼ أجػااؽا عشهػا إجابػة

الدنيا ،كه ا غير مشطقي ،كل لغ عؽف اللقرة ذات سييي سال

أي أنها دت عد.

 إذا انت درجة التسييي ) لر %ا فه ا يعشي اف عدد مؼ أجػااؽا عػؼ اللقػرة إجابػةالدنيا يداكي عدد مؼ أجااؽا عشها إجابة

حيحة مؼ اللئة العميا أك انه لػ يج

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

ػحيحة مػؼ اللئػة
ػحيحة مػؼ اللئػة

عشها إجابة

حيحة

 إذا انت درجة التسييي أكثر مؼ ) لر %ا با جا مؽج  ،فهػ ا يعشػي اف عػدد مػؼ أجػااؽا عػؼ اللقػرةإجابة

حيحة مؼ اللئة العميا اكبر مؼ عدد مؼ أجػااؽا عشهػا إجابػة

سييي اللقرة سييي مؽج

ػحيحة مػؼ اللئػة الػدنيا ،أي اف

كياؽف الحاػ عم اللقرة في عؽء الجدكؿ اآل ي:

من ر التسييي

قؽيػ التسييي

 1.41فأعم

فقرة جيدة جدال

1.39 -1.31

فقرة مقبؽلة ،كلعشها يساؼ اف خزع لمتحديؼ

1.29 -1.21

فقرة دية ،خزع عادة إل التعدر كالتحديؼ

 1.19فاق

فقرة عييلة ،ح ؼ أك رتػ حديشها

كيشرح عادة في اخت ارات التحري باال تلاظ باللقرات التي عؽف درجة سيييها اكبر مؼ .%25 +

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

املصادر واملراجع
ااؼ مشعؽر "لداف العرب" ،دار الحدرد ،القاهرة1423 ،هػ2113 -ـ.
أاػػؽ زيشػػة ،فريػػد ام ػ "أساسػػيات ال يػػاس كالتقػػؽيػ فػػي التربيػػة" ،ط ،2مات ػػة الل ػ لمشذػػر كالتؽزيػػع،
العؽيت1418 ،هػ1998 -ـ.
أاؽ لبدة ،س ع دمحم "ال ياس الشلدي كالتقييػ التربؽي" ،ط ،4عساف1987 ،ـ.
اإلماـ ،مرطل محسؽد ،كأنؽر ديؼ عبد الر سؼ ،ك ا ديؼ العجيمي "التقؽيػ كال ياس" ،ط،1
مات الط اعة السر يي -جامعة ب داد1989 ،ـ.
ثؽرنػػدايغ ،ركبػػرت ،كاليياايػػد مػػيجؼ "ال يػػاس كالتقػػؽيػ فػػي عمػػػ الػػشل كالتربيػػة" ،رجسػػة :عبػػد زيػػد
العي ني ،كعبد الر سؼ عدس ،مر ي العت األردني ،عساف1989 ،ـ.
ال ػػدليسي ،إ د ػػاف عمي ػػؽي ،كع ػػدناف دمحم السه ػػداكي "ال ي ػػاس كالتق ػػؽيػ" ،ك ازرة التعم ػػيػ الع ػػالي كال ح ػػد
العمسي ،جامعة ديال  ،مية التربية2111 ،ـ.
رياف ،دمحم ها ػ خمي " رسيػ التدري مشعؽمة ربؽية كنساذج طبي ية" ،ط ،1مات ة اللػ لمشذػر
كالتؽزيع -العؽيت ،كدار شيؼ -عساف ،األردف1428 ،هػ2117 -ـ.
الرسادي ،عبد  ،كماهر الدراايع "ال ياس كالتقؽيػ الشلدػي كالتربػؽي اػيؼ الشعريػة كالتطبيػا" ،ط،1
مر ي رييد ،األردف2114 ،ـ.
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.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

العػػاهر ،ز ريػػا دمحم ،كجػػاكميؼ سرجيػػاف ،كجػػؽدت ع ػػيت عبػػد الهػػادي "م ػػاد ال يػػاس كالتقػػؽيػ ف ػػي
التربية" ،ط ،1مات ة دار الثقافة لمشذر كالتؽزيع ،عساف -األردف1999 ،ـ.
عب ػػد اله ػػادي ،نبيػ ػ "ال ي ػػاس كالتق ػػؽيػ الترب ػػؽي كاس ػػتخدامه ف ػػي مج ػػاؿ الت ػػدري الر ػػلي" ،ط ،1دار
األكام لمشذر كالتؽزيع ،عساف -األردف1999 ،ـ.
عبيدات ،ا سد سميساف "ال ياس كالتقؽيػ التربؽي" ،عساف ،د.ف1418 ،هػ1988 -ـ.
ع ػ ػ لـ ،ػ ػ الػ ػػدرؼ محسػ ػػؽد "ال يػ ػػاس كالتقػ ػػؽيػ التربػ ػػؽي كالشلدػ ػػي أساسػ ػػيا ه ك طبيقا ػ ػػه ك ؽجها ػ ػػه
السعا رة" ،ط ،1دار اللعر العربي ،القاهرة1422 ،هػ2112 -ـ.
عػػؽدة ،ا سػػد سػػميساف "ال يػػاس كالتقػػؽيػ فػػي العسميػػة التدريدػػية" ،ط ،2مات ػػة األم ػ  ،اربػػد -األردف،
1413هػ1993 -ـ.
غانػ ،محسؽد دمحم "ال ياس كالتقؽيػ" ،ط ،1دار األندل  ،ايركت -لبشاف1997 ،ـ.
ال ري  ،رميية "التقؽيػ كال ياس الشلدي كالتربؽي" ،د.ط ،مات ة االنجمؽ السررية ،القاهرة1971 ،ـ.
العبيدي ،عبد الؽا د سيد "ال يػاس كالتقػؽيػ جدرػدات كمشاقذػات" ،ط ،1دار جريػر لمشذػر كالتؽزيػع،
عساف -األردف1428 ،هػ2117 -ـ.
ممح ػػػ ،س ػػامي دمحم "ال ي ػػاس كالتق ػػؽيػ ف ػػي التربي ػػة كعم ػػػ ال ػػشل " ،ط ،1دار السد ػػيرة لمشذ ػػر كالتؽزي ػػع
كالط اعة ،عساف -األردف1421 ،هػ2111 -ـ.
مشدي ،محسؽد "التقؽيػ التربؽي" ،دار السعرفة الجاميية ،اإلساشدرية1998 ،ـ.
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