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  واالختبارالقياس والتقويم الفصل االول : 

 المقدمة

ٌعد التقوٌم عملٌة ضرورٌة ألي مجال من مجاالت الحٌاة , وهو جزء من عملٌة 

ٌحدد مدى تحقٌق األهداف و ٌحدد نقاط تصمٌم التدرٌس والعملٌة التربوٌة , 

الضعف و نقاط القوة فً مختلف جوانب المواقف التعلٌمٌة , بهدف تحسٌن وتطوٌر 

ً البٌبة المحٌطة بالعملٌة التعلٌمٌة , وتكمن أهمٌة القٌاس فً  عملٌة التعلٌم , وأٌضا

ى أنه عن طرٌقة ٌمكن أن نحدد قٌاس لألشٌاء و الموجـودات و الظـواهر, و مد

تمكن الطـلبة من اكـتـساب الـمعـلومات و المعارف , واالختبار هو أداة أو وسٌلة 

قٌاس أي إنها جزء من القٌاس , وٌتم عن طرٌقها الوصول إلى مدى تحقق األهداف 

 التقوٌم والقٌاس واالختبارات . التحصٌلٌة , و فً هذا البحث سوف نتطرق لتوضٌح

ٌم وذكر خصابص التقوٌم التربوي الجٌد , و بعض ونقوم بتعرٌف التقو التقويم أوالا 

التعرٌفات للتقوٌم عند عدد من العلماء , ونحدد موقعه فً تصمٌم التدرٌس , 

ً أهمٌته , و كما أنه سنوضح  ونتحدث عن بعض أساسٌاته وذكر أهم أهدافه وأٌضا

أنواع عملٌة التقوٌم , وأن التقوٌم ٌقوم على عدة خطوات سوف نذكرها ونذكر 

 عض مجاالته , و بعض أغراضه و وسابلة و أسالٌبه .ب

ونقوم بتعرٌف القٌاس وذكر خصابص القٌاس التربوي , و بعض  القياس وثانياا 

التعرٌفات للقٌاس عند عدد من العلماء , وذكر أغراضه و مجاالته و أساسٌاته , و 

 بعض المقاٌٌس المستخدمة للقٌاس و أهدافه .

م بتعرٌفه وذكر أسس االختبار ألتحصٌلً , و صفات سوف نقو وثالثاا االختبار

ونوضح الفرق بٌن التقوٌم والقٌاس , و العالقة  االختبار الجٌد و أهدافه و أنواعها .

 التقويم . بٌن التقوٌم و القٌاس و االختبار

قّوم الشًء تقوٌماً أي عدّله , وأٌضاً قّومت أخطاء الطالب أي  تعريف التقويم لغةا :

 صححتها .

هو عملٌة إصدار حكم على شًء ما بناء على البٌانات المتوفرة  التقويم اصطالحا :

 عن هذا الشًء وفً ضوء معاٌٌر محدده .



هو عملٌة منهجٌة , منظمة , مخططة , تتضمن إصدار األحكام  التقويم التربوي :

 على السلوك أو الواقع المقٌس , وذالك بعد موازنة المواصفات , والحقابق لذلك

السلوك) أو الواقع ( التً تم التوّصل إلٌها عن طرٌق القٌاس مع معٌار جرى تحدٌده 

بدقه, ووضوح . لذا تتطلب عملٌة التقوٌم إجراء عملٌات من القٌاس ٌغرض إصدار 

 أحكام على السلوك فً ضوء معٌار , أو هدف محدد .

مً إلى معرفة مدى إنه العملٌة التً تر وقدّ عّرفه د. حلمي أحمد الوكـيل بقـولة :

النجاح , أو الفشل فً تحقٌق األهداف العامة , التً ٌتضمنها المنهج , وكذلك نقاط 

 القوة والضعف , حتى ٌمكن تحقٌق األهداف المنشودة , بأحسن صورة ممكنة .

 خصائص التقويم التربوي الجيد :

ً , ستفاد منه فً تح -1 سٌن العملٌة تحسٌن العملٌة التربوٌة : أي أن ٌكون وظٌفٌا

 التعلٌمٌة , و فً أحداث تغٌرات إٌجابٌه فً جمع عناصرها .

ً ٌبدأ بأغراض واضحة  -2 اتساق التقوٌم مع أهداف المنهج : ٌكون التقوٌم هادفا

محددة فبدونها ٌكون التقوٌم عشوابٌاً ال ٌساعد على إصدار أحكام سلٌمة أو اتخاذ 

 حلول مناسبة.

التقوٌم شامالً لكل عناصر العـملٌة التعلٌمٌة التعلّمٌة ,  الشمولٌة , ٌنبغً أن ٌكون -3

 فهو ٌشمل :

 جمٌع مستوٌات األهداف المعرفٌة و الوجدانٌة و النفسحركٌة . -أ 

جـمٌع نـواحً النـمو الجـسمٌـة و العقلٌة والنفسٌة و االجتماعٌة و الوجدانٌة,  -ب 

 لٌب و الوسابل والنشاطات .جمٌع مكونات المنهج المقرر : الكتب والطرق و األسا

جمٌع ما ٌؤثر فً العملٌة التعلٌمٌة التعلّمٌة , كاألهداف و الخطط و المناهج و  -ج 

التالمٌذ و المعلمٌن واإلدارٌٌن و المبانً و المرافق و الوسابل والمعدات و الظروف 

 العابلٌة و االجتماعٌة والثقافٌة التً تؤثر فً عمل المدرسة وتتأثر به .

االستمرارٌة : حٌث ٌالزم التقوٌم العملٌة التعلّمٌة التعلٌمٌة من بداٌتها وحتى  -4

 نهاٌتها , أو من بداٌة الحصة وحتى نهاٌتها .

الدٌمقراطٌة : أي تقوم على أساس احترام شخصٌة التلمٌذ , واحترام آراء التلمٌذ  -5

 ورغباته و مٌوله , كما ٌراعً الفروق الفردٌة للتالمٌذ .



منهجٌة : أي أن التقوٌم عملٌة قابمة على أسس علمٌة موضوعٌه , وبعٌداّ عن ال -6

 االرتجالٌة و العشوابٌة والذاتٌة , حتى تكون األحكام الصادرة صادقة وثابتة .

ّ , إذا كان قادراً على التمٌـٌز بـٌن المستوٌات ,  -7 التمٌٌز : وٌكون التقوٌم ُمـَمـٌٍزا

 فردٌة , وٌضع كل تلمٌذ فً مكانة المناسب .وٌساعد على إظهار الفروق ال

االقتصادٌة : فٌنبغً أن ٌساعد التقوٌم على االقتصاد والتوفٌر فً نفقات و الجهد  -8

 و الوقت .

التنوٌع فً األسالٌب و الوسابل المـسـتخـدمة : ألنة ٌشمل جمٌع جوانب الخبرة ,  -9

 .ومستوٌاتها , وجمٌع جوانب النمو وأهدافه المتنوعة 

التشخٌص والعالج : أي أن ٌكون قادر على وصف نواحً القوة و نواحً  -11

الضعف فً عملٌات األداء و فً نتابج هذا األداء , واالستفادة من نواحً القوة , 

 وعالج نواحً الضعف .

 تعريف التقويم عند بعض العلماء :

وك , وهو التقوٌم هو قٌاس مدى حدوث التغٌر فً السل : (Tylor) رورالف تايل

 مرتبط بمدى تحقق األهداف .

التقوم هو عملٌه متكاملة ٌتم فٌها تحدٌد أهداف جانب  : (Thorndike) ثورندايك

 معٌن من جوانب التربٌة وتقدٌر درجة تحقق هذه االهداف .

التقوٌم هو عملٌة الحصول على المعلومات التً تفٌدنا  : (Stufflebeam) ستفلبيم

 قرار حول موضوع ما .فً الحكم على بدابل ال

التقوٌم هو عملٌة جمع المعلومات واستخدامها فً اتخاذ  : (Cronbach) كرونباخ

 قرارات حول البرنامج التربوي .

التقوٌم هو إصدار حكم لغرض ما على قٌمة األفكار , و األعمال  : (Bloom) بلوم

م المحكّات , و , و الحلول , و الطرق , والمواد .......الخ , وأنه ٌتضمن استخدا

المستوٌات , و المعاٌٌر , لتقدٌر مدى كفاٌة األشٌاء , و دقتها وفعالٌتها, و ٌكون 

 التقوٌم كمٌاً وكٌفٌاً .

 موقع عملية التقويم في تصميم التدريس:

ً كبٌراً بعملٌة التقوٌم وٌعدها جزءاً مهماً من عمله ,  ٌهتم مصمم التدرٌس اهتماما

نهاٌة الخطة , مع أنه ٌتم التخطٌط لها فً بداٌة إعداد  وهً عملٌة ختامٌة تأتً فً



ً كما هو  الخطة , حٌث تحدد األهداف , و المحتوى , واألسالٌب و األدوات مسبقا

( وفق نموذج كمب 1مبٌن فً الشكل )

:

 

 ( موقع عملية التقويم قي تصميم التدريس1)

 أساسيات في عملية التقويم :

ات المتعلقة بالتقوٌم لكً تتم عملٌة التقوٌم بشكل هناك بعض المبادئ , و األساسٌ

 دقٌق و صحٌح :

إن التقوٌم عملٌة تشخٌصٌة وقابٌة عالجٌة , تشمل جانبٌن أساسٌٌن مترابطٌن  -1

هما أوالً الجانب الشخصً وٌتضمن محاولة المعلم كشف نواحً الضعف, و القوة 

بة المرضٌة ثانٌاً الجانب فً تعلم الطلبة , كالطبٌب عندما ٌشخص األمراض و األوب

العالجً ٌتطلب من المعلم اقتراح بعض النشاطات العلمٌة , و المواقف التعلٌمٌة 

وتنفٌذها , و التجارب المخبرٌه التً تساعد الطلبة فً تصحٌح أخطاء التعلم 

 ومعالجتها وسدّ ثغراتها .



أنها تحدث قبل و إن التقوٌم عملٌة نامٌة مستمرة , ومالزمة لعملٌة التعلم , أي  -2

أثناء و بعد العملٌة التعلٌمٌة . لكنة ٌستلزم المعلم معرفة , و تطوٌر , و تطبٌق 

 الطرابق , واألسالٌب , و االستراتٌجٌات , و التقنٌات المستخدمة فً التقوٌم .

إن التقوٌم عملٌة شاملة , ٌعنً وجوب شمول العملٌة التقوٌمٌة لجمٌع المجاالت  -3

 رفً , و الوجدانً , و النفسحركً .الثالثة :المع

لكً تكون عملٌة التقوٌم عملٌة دقٌقة , و سلٌمة , و موضوعٌة ٌجب أن تتحقق  -4

 فٌها ثالث أمور :

 ٌكون التقوٌم بداللة أهداف تعلٌمٌة تعلّمٌة محددة . -أ 

 ٌعتمد التقوٌم على القٌاس الكمً والرقمً الدقٌق . -ب 

 و الشمولٌة . ٌتصف التقوٌم باالتساع , -ج 

للعملٌة التقوٌمٌة زاوٌتان متكاملتان , ٌجب أن ٌنظر إلٌهما المعلم و ٌطبقهما  -5

 أثناء تقوٌم أدابه و عمله وهما :

تقوٌم تعلم الطلبة , وٌتضمن , إجرابٌا , تحدٌد مستوى ما حصل الطلبة من نتابج  -أ 

وازنته باألهداف التً التعلم, وبتالً معرفة مدى استفادتهم مما تعلموه , وذلك بم

 ٌسعى المعلم إلى تحقٌقها عند الطلبة .

التقوٌم الذاتً للمعلم , أي أن على المعلم أن ٌعتاد على تقوٌم أداءه وعمله  -ب 

التعلٌمً بنفسه بحٌث ٌدرك مدى فعالٌة تعلٌمه , وٌشخص نواحً النقص فٌه كنقطة 

واجهة الظروف التً تؤدي بدأ نحو تعدٌل طرابق و أسالٌب و وسابل تعلٌمه , و م

فً عملٌة التعلٌم , و من األدوات التً قد تساعد المعلم على تقوٌم أدابه و عمله 

 التعلٌمً ما ٌأتً :

 تحلٌل نتابج الطلبة , 

االستفتاءات الذاتٌة , وقد تتضمن هذه األدوات بعض األفكار التقوٌمٌة ذات  

 العالقة كما فً مدى :

 ٌمٌة المتوخاة .تحقٌقه األهداف التعل 

 فهمه المادة التعلٌمٌة وطبٌعة المادة التً ٌدرسها . 

 استخدامه طرق التعلٌم المختلفة وأسالٌبها وتطوٌرها . 



 نجاحه فً التخطٌط الدراسً , والتخطٌط للنشاطات العملٌة المرافقة للمناهج . 

 تعلٌمٌة .استغالله لإلمكانات البشرٌة و المادٌة المتوافرة فً البٌبة ال 

 التقوٌم عملٌه تعاونٌه ٌشترك فٌها أطراف مهمة وهً : -6

المعلم , و زمالءه المعلمون اآلخرون , وذلك من أجل التشاور معهم خاصة فٌما  -أ 

 ٌتعلق بالحكم على الطالب فً الصف , أو فً المدرسة بشكل عام .

ٌما بٌنهم وتبادل المعلم و أولٌاء األمور الطلبة , وذلك من خالل التشاور ف -ب 

اآلراء خاصة فً بعض النواحً الشخصٌة عن الطلبة , و التً تتطلب معرفتها 

 تعاون اآلباء واألمهات مع المعلمٌن .

المعلم و الطلبة , كأن ٌتحدث المعلم مع الطلبة فٌما ٌتعلق بمدى فهمهم و  -ج 

تعوق أو تحول استٌعابهم للموضوعات العلمٌة المختلفة , أو تحدٌد المشكالت التً 

 دون تعلمهم .

تقوم الـعمـلٌة التـقوٌمٌة على أسس عملٌة , لكً تؤدي أغراضها و غاٌاتها ,  -7

 وبالتالً ضمان الحصول على نتابج صحٌحة من عملٌة التقوٌم .

العملٌة التقوٌمٌة عملٌه منهجٌة منظمة و مخططة , تتم فً ضوء اإلجراءات  -8

 اآلتٌة :

وضوع التقوٌم , وتحلٌله إلى عناصره األولٌة , أو العوامل تحدٌد الهدف أو م -أ 

 المؤثرة فٌه .

ترجمة األهداف المطلوب معرفة مدى تحقٌقها , كصور موضوعٌة أو مظاهر  -ب 

 سلوكٌة , أو فقرات اختبار ....... وغٌرها .

 أهداف التقويم :

 : ٌهدف التقوٌم إلى تحقٌق أغراض مرغوبة و متعددة من بٌنها ما ٌأتً

 تحدٌد مقدار ما تحقق من األهداف التعلٌمٌة , و التربوٌة المنشودة . -1

التقوٌم عملٌة تشخٌصٌه, وقابٌة,عالجٌة, تعطً المعلم تغذٌه راجعة عن أدابه  -2

التعلٌمً , و فاعلٌة تعلٌمه, وبهذا ٌتم تعزٌز عناصر القوة فً العملٌة التعلٌمٌة و 

عناصر الضعف فٌها لتحسٌن العملٌة التعلٌمٌة  إقرارها ومكافأتها , و ٌتم معالجة

 ككل .



ٌكـشـف لنا التقوٌم نواحً القوة أو الضـعـف فً المعلم , و المنهج المدرسً ,  -3

التدرٌس والوسابل المعٌنة األخرى التً تستخدم فً عملٌة التعلٌم والتعلم أو  وطرق

 تخدمها .

 أهمية عملية التقويم:

اٌة أي عملٌة تعلمٌه أو أي برنامج تعلٌمً أو تدرٌبً , تبدأ عملٌة التقوٌم مع بد

وتستمر خالل عملٌة التعلم حتى نهاٌتها , وكما هو معروف فأن عملٌة التقوٌم هً 

الوسٌلة التً ٌتم الحكم بواسطتها على مدى حدوث التعلم , و هذه العملٌة ضرورٌة 

التقوٌم ضرورٌة للمدرس  دابماً التخاذ قرار للحكم على عملٌة التعلم . و تعد عملٌة

ألنها تزوده ببٌانات تتعلق بمستوى أداءه ونجاحه فً دوره كمدرس , وتزوده 

بمعلومات تساعده على بناء خطة لتطوٌر نفسه لزٌادة فاعلٌة ممارساته وأنشطته . 

لذا , فأنها تركز على معرفة المدرس وكفاٌته فً صٌاغة األهداف وتحدٌد األسالٌب 

األنـشـطة , ومدى ربـط المـمارسات التً ٌتبناها فً نظرٌات و اإلجـراءات و 

التدرٌس , و أسلوب التقوٌم و طبٌعة المعلومات التً ٌحققها فً نهاٌة الموقف للتأكد 

من مدى صالحٌة األهداف و اإلجراءات التً تم تنفٌذها . لذا , فإن عملٌة التقوٌم 

 تزود المدرس بمعلومات تتعلق باآلتً :

 اٌة المدرس فً تحدٌد و اختٌار و صٌاغة أهدافه التدرٌسٌة .مدى كف -1

 مدى استخدام المدرس لألسالٌب المناسبة للتدرٌس . -2

 مدى مراعاة المدرس لقدرات الطلبة المختلفة ومستوٌاتها العقلٌة فً تدرٌسه . -3

مدى مراعاة المدرس للحاجات الخاصة للطلبة لٌجد كل طالب ما ٌناسبه فً  -4

 لتعلم .موقف ا

 مدى أثارته لدافعٌة التعلم لدى الطلبة و تنمٌة االتجاهات اإلٌجابٌة المستمرة . -5

 مدى استخدامه للوسابل وتقنٌات التعلم المناسبة . -6

 مدى استخدامه للمواد الدراسٌة المساعدة و المصادر المساندة المدعمة للتعلم . -7

 مدى استخدامه ألسالٌب التقوٌم المناسب . -8

مدى اختٌاره لألدوات و األسالٌب و وسابل التقوٌم المالبمة ألهدافه وأغراض  -9

 التعلم .

 مدى قدرة المعلم على تفسٌر ما ٌتوفر لدٌه بٌانات و معلومات . -11



مدى قدرة المعلم على بناء برنامج بنابً ٌعالج ما توصل إلٌه من نقاط قوة أو  -11

 ضعف لدى الطلبة .

 علم من بٌانات التغذٌة الراجعة إلٌه من جراء عملٌة التقوٌم .مدى إفادة الم -12

 أنواع عملية التقويم :

ٌهتم المختصون بالتقوٌم فً التربٌة بثالثة أنواع ربٌسة من حٌث أهدافه وأغراضه 

 وهً :

التقوٌم القبلً : ٌقوم على تقوٌم العملٌة التعلٌمٌة قبل بدبها وهو ٌهدف بشكل عام  -1

وى استعداد األفراد المتعلمٌن للتعلم , أو التعرف إلى المدخالت إلى تحدٌد مست

السلوكٌة لدى الطلبة قبل البدء بالـتدرٌـس , و ٌقسم من حٌث أغراضه وغاٌاته إلى 

 ثالث أنواع فرعٌه هً :

التقوٌم القبلً التشخٌصً وٌهدف إلى كشف نواحً الضعف , أو القوة فً تعلّم  -أ 

لمشكالت الدراسة التً ٌعانً منها الطلبة , و التً قد تعوق الطلبة , وبالتالً كشف ا

 تقدمهم الدراسً ومن أدواته االختبارات التحصٌلٌه كالموضوعٌة والشفوٌة .

تقوٌم االستعداد وٌهدف إلى تحدٌد مدى استعداد الطلبة لبدء تعلّم موضوع جدٌد  -ب 

ت العقلٌة الالزمة , أو وحدة جدٌدة , أو معرفة مستوى امتالك الطلبة للمهارا

 لتطبٌق طرق التعلم , وعملٌاته .

التـقـوٌم التكـوٌنً )البنابً( :ٌـقوم على مبدأ تقوٌم العـملة التعلٌمة خالل مسارها  -2

, وٌهدف بشكل عام إلى مدى تقدم الطلبة نحو األهداف التعلٌمة المنشودة , أو مدى 

زود المعلم والمتعلم بالتغذٌة استٌعابهم وفهمهم لموضوع تعلٌمً تعلّمً محدد , وٌ

الراجعة بغرض تحسٌن عملٌة التعلٌم والتعلّم , ومن أدوات التقوٌم التكوٌنً األسبلة 

ً االمتحانات القصٌرة ) , و  (Quizzesالتً ٌطرحها المعلم أثناء الحصة , وأٌضا

 الوظابف ألبٌتٌه .

لّمٌة بعد انتهابها , و ٌهدف التقوٌم الختامً :ٌقوم على تقوٌم العملٌة التعلٌمٌة التع -3

إلى ما تم تحقٌقه من األهداف التعلٌمٌة المنشودة , أو المرسومة سواء بسواء , 

وتقوٌم مستوى الطلبة للمعرفة العلمٌة بأشكالها المختلفة بعد االنتهاء من تدرٌس 

موضوع علمً معٌّن ,أو وحدة دراسٌة , ومن أدوات التقوٌم الختامً االختبارات 

 ٌة , و االختبارات العلمٌة .النهاب

 القياس



هو عملٌة تكمٌم النوع ) تحوٌل النوع أو الخاصٌة أو النتابج إلى  تعريف القياس :

 كم أو رقم( .

ا  : أنه عملٌة منظمة ٌتم بواسطتها تحدٌد كمٌه أو مقدار ما ٌوجد فً الشًء  وأيضا

 من خاصٌة أو صفة خاضعة للقٌاس بداللة وحدة قٌاس مناسبة .

هو عملٌة تعنً بالوصف الكمً للسلوك أو الفكر أو  ريف القياس التربوي :تع

 الوجدان أو الواقع المقٌس وال ٌتضمن أٌة أحكام بالنسبة لفابدته أو قٌمته أو جدواه .

هو العملٌة التً تحدد بواسطتها كمٌة ما ٌوجد  وقد عرفه د. سبع أبو لبدة بقولة :

 لتً نقٌسها .فً الشًء من الخاصٌة , أو السمة ا

 خصائص القياس التربوي :

 أنّه كمً , ) ٌوصف بكمٌات , و أعداد و أرقام ( . -1

أنّه قٌاس غٌر مباشر , فنحن نقٌس مظاهر الذكاء ومظاهر التعلم , أي أننا ال  -2

 نستدل على الذكاء أو التعلم من أداء الطلبة .

ً التعرف ألٌه و كشفه أنّه ٌوجد فً كل قٌاس نفسً أو تربوي خطأ ما , ٌنبغ -3

بالطرابق اإلحصابٌة , ومن ثم نزٌلة قبل استعمال النتابج أو تفسٌرها , مثل : خطأ 

المالحظة وخطأ األداة المستخدمة وعدم ثبات الصفة المقاسة , وهذا الخطأ ٌسمى 

 خطأ القٌاس .

ً , وٌعد الصفر فٌه صف -4 ً , أي غٌر مطلقا راً ٌعد القٌاس النفسً والتربوي نسبٌا

 اعتبارٌاً ولٌس مطلقاً .

القٌاس بالعالمة الخام قد ال ٌقدم تفسٌراً للعالمة , مثال : أنه عندما تحصل على  -5

عالمة متدنٌة فً مادة ما فأن ذلك ال ٌعنً أنك لم تفهم شٌباً فً المادة التً اختبرت 

 فٌها , بل أنك لم تفهم شٌباً بالنسبة لهذه العٌنة من األسبلة .

 لقياس عند بعض العلماء :تعريف ا

 تعددت التعرٌفات وتشعبت , وقد عرفه عدد كبٌر من العلماء ومنهم :

 عملٌة تحدٌد أرقام ألشٌاء أو أحداث وفقاً لقوانٌن . أنّه ستيفنز :

 أنّه وصف للبٌانات بأرقام . جيلفورد :



أو األبعاد  أنّه التحقق بالتجربة أو االختبار من المدى أو الدرجة أو الكمٌه وبستر :

 أو السعة بوساطة أداة قٌاس معٌارٌة .

 أغراض القياس :

المسح : وٌقصد القٌام بحصر جمٌع المعلومات , و اإلمكانٌات المتعلقة  -1

 بالموضوع , وٌعد المسح بمثابة تخطٌط مسبق للموضوع المراد قٌاسه .

ثم  التشخٌص والعالج : ٌهدفان إلى تشخٌص ما لدى الطلبة من خبرات , -2

 استٌعابها لتحدٌد نواحً القوة و الضعف , من أجل إجراء عمالت صٌانة وتحسٌن .

التنبؤ : وٌهدف إلى معرفة ما سٌكون علٌه الفرد فً مرحلة الحقة فً ضوء ما  -3

 ٌتوفر عنه معلومات سابقة .

 التصنٌف والتصفٌة : وٌهدف إلى وضع اإلنسان المناسب فً المكان المناسب . -4

ٌه و اإلرشاد : على ضوء النتابج الموجودة ٌمكننا أن نكتشف مشكالت التوج -5

نفسٌه أو اجتماعٌة , أو دراسٌة , أو مهنٌة , حتى ٌتم إرشادهم للتغلب على مشاكلهم 

 أو إٌجاد الحلول المناسبة .

صنع القرار ) اتخاذ القرار ( : أي أنه بعد التعرف على كل المحصلة من  -6

مكن اتخاذ القرارات المناسبة , و إصدار األحكام التً تتناسب الخطوات السابقة , ٌ

 مع المواضٌع المختلفة .

 مجاالت القياس :

قـٌاس الـقدرات العـقلٌة ) الذكاء (: أي أنّه ال نسـتـطٌع أن نـقـٌس الذكاء. كذكاء  -1

هم , وإنما نقٌس األنماط السلوكٌة التً تدل علٌه عند اإلفراد و المقارنة بٌن انجاز

 فٌها .

قٌاس االستعدادات ) القدرة الخاصة (: أوالً االستعدادات : هً تركٌب من  -2

القدرات والخصابص,فطرٌه أو مكتسبه ٌعتقد بتأثٌرها فً قدرة الفرد للتعلم فً 

ً ونستطٌع التمٌٌز بٌن االستعدادات والقدرات حٌث أن القدرات  مجال معٌن . ثانٌا

تعداد إمٌل إلً الحركة واالستخدام من قبل الفرد . أمٌل إلً الكمون , بٌنما االس

ً قد وصف االستعداد على انه مرحله متقدمه من القدرات وقد تتبعها مرحلة  وثالثا

 ثالثة وهً التهٌؤ .



قٌاس تحصٌل الطلبة : تصمٌم اختبارات التحصٌل عادة لقٌاس نتابج التعلم أوالً ,  -3

 هم التعلٌمٌة ثانٌاً و التقدم الذي ٌحرزه الطلبة خالل مسٌرت

تـقدٌر الشخصٌة : إن االختـبارات الشخـصٌة التً تـسمى الجـوانب الغٌر عقلٌة  -4

, حٌث تهتم بجوانب السمات والقٌم واالتجاهات وتعنى بتركٌز أكثر على مشكلة 

 تكٌف الفرد مع ذاته ومحٌطة ومجتمعة .

سً للتلمٌذ فً مواد معٌنة قٌاس المٌول واالتجاهات : ٌتأثر مستوى اإلنجاز الدرا -5

إلٌه كاتل ومعاونوه حٌن توصلوا إلى  بطبٌعة مٌله واتجاهه نحوها,وهذا ما أشار

إمكانٌة التنبؤ بالتحصٌل الدراسً من خالل اتجاهات ومٌول الطالب اإلٌجابٌة نحو 

مادة دراسٌة معٌنة . فقد وجدوا أنه كلما زاد االتجاه والمٌول اإلٌجابٌة نحو مادة 

 ة بعٌنها, زاد نتٌجة لذلك تحصٌل الطالب فً هذه المادة .دراسٌ

 أساسيات القياس :

إن القٌاس عبارة عن مجموعة من القوانٌن لتحدٌد قٌاسات لألشٌاء و الموجودات أو 

الظواهر . وأن أدارة القٌاس النفسٌة فً العادة تكون اختبارات تقدم مجموعه من 

تبار , وتعلٌمات اإلجابة عن االختبار , و القوانٌن أو التعلٌمات مثل : فقرات اخ

محكات التصحٌح , وغٌرها , إلعطاء عالمة للفرد إذ تمثل هذه األرقام سلوك الفرد 

أو سماته النفسٌة ضرورة ال غنى عنها فً عملٌة التقوٌم . وٌنبغً أن ٌستند القرار 

السلوك  العالجً االكلٌنكً إلى معلومات حقٌقٌة وأن ٌكون معتمداً على نظرٌات

اإلنسانً , و ٌتطلب تفسٌر االختبارات النفسٌة أكثر من متخصص فنً ذي أحساس 

 عام جٌد وحدس حاد .

 أهداف عملية القياس :

تهدف عملٌة القٌاس إلى ممارسة عملٌات تنبؤٌة محددة لما ٌمكن أن ٌتحقق لدى  -1

 الطلبة وعمقه و تمثله على صورة أداءات .

لضعف , من أجل التخلص منها وسدّ ثغرات التعلم فً تهدف إلى عالج نواحً ا -2

 البنى المعرفٌة لدى المتعلم .

تهدف إلى تحدٌد نقاط القوة من أجل توفٌر الظروف المناسبة الستمرارها  -3

 ونموها و تطوٌرها فً المستقبل .

 

 االختبار



خطة منظمة تسٌر وفق منهج محدد تهدف إلى جمع  : تعريف االختبار بشكل عام

معلومات عن السلوك الذي ننوي قٌاسه , بهدف الوصول إلى مقارنة الفرد مع ال

 غٌره , أو مقارنة الفرد مع نفسه فً ضوء سلم معٌن , أو مقاٌٌس محددة .

هً أدوات أو وسابل لجمع المعلومات وتكوٌن األحكام لصنع  تعريف االختبار :

 ن السلوك .القرارات وٌمكن تعرٌفها أٌضا إجراء منظم لقٌاس عٌنة م

أنّه وسٌلة منظمة تهدف إلى قٌاس مقدار  تعريف االختبار في مجال التحصيل :

تحصٌل الطالب , فً حقل من حقول المعرفة , وتحدٌد مركزة فٌها , بهدف عالج 

نواحً ضعفه , أو تأخره , وتوفٌر الظروف المالبمة لنموه فً المواد التً ٌظهر 

 تمٌزه فٌها .

 لي :أسس االختبار ألتحصي

أن ٌشتمل االختبار على عٌنة ممثلة من األسبلة , تقٌس األهداف و المحتوى ,  -1

 حسب األهمٌة و الوزن .

 أن ٌُصمم االختبار لقٌاس النتاجات التعلٌمٌة المشتقة من أهداف المقرر . -2

 أن ٌحدد نوع فقرات االختبار حسب المحتوى و األهداف . -3

 ً مراقبة تعلم الطلبة وتحسٌنه وتطوٌره .أن تستثمر نتابج االختبار ف -4

أن تتوافر فً االختبار خصابص االختبار الجٌد , حتى ٌكون اختبار أكثر مالبمة  -5

. 

 أن تزود نتابج االختبار بتغذٌة راجعة تصحٌحٌة و تعزٌزٌه . -6

 . أن تُفسر نتابج االختبار ٌحذر ودقة , بعٌداً عن التسرع والسطحٌة -7

 الجيد : صفات االختبار

قدرة االختبار على قٌاس الشًء الذي وضع لقٌاسه فعالً فال  ٌقصد به : الصدق -1

 ٌقٌس شًء آخر غٌره .

الموضوعٌة : وتعنً عدم تأثر نتابج التقوٌم بالعوامل الذاتٌة , أو الشخصٌة  -2

 للمصحح , وبالتالً فأن عالمة المفحوص ال تختلف باختالف المصححٌن .

صد به أن ٌعطً االختبار النتابج نفسها أداء ما كرر تطبٌقه فً الثبات : وٌق -3

 قٌاس الشًء نفسه مرات متتالٌة , و فً ظروف متشابهه .



 سهولة االستعمال وشمولٌة األهداف المراد قٌاسها وتقوٌمها . -4

 أهداف االختبارات :

 . تنظٌم عمل المدرس من خالل تقٌم ذاته تهدف إلى -1

التالمٌذ على إتقان أو اكتسابهم للمعلومات التً تفٌدهم فً  تهدف إلى مساعدة -2

 حٌاتهم .

صفات خاصة فً التالمٌذ قد ال تظهر فً العمل العادي  تهدف إلى الحكم على -3

 داخل غرفة الصف .

 . مواطن الصعوبة لدى التالمٌذ فً المادة الدراسٌة تهدف إلى تحدٌد -4

 . للتالمٌذ تهدف إلى تحدٌد مواطن القوة والضعف -5

 تهدف إلى تحدٌد مستوى التحصٌل لدى الطلبة . -6

 أنواع االختبارات :

فً قٌاس التحصٌل لكنها  االختبارات الشفهٌة :مع أنها تستخدم منذ زمن مبكر -1

ً كوسابل االختبار المعارف والفهم للطلبة فً مراحل التعلٌم المتقدمة )  أساسا

ً أنها ال تس باالختبارات الكتابٌة مع  تخدم وحدها بل تربطالدراسات العلٌا ( علما

 -: مراعاة ما ٌلً

 . للطلبة أن تكون أسبلتها واضحة ومناسبة -أ 

 أن تكون أسبلتها متمشٌة مع طبٌعة المادة الدراسٌة ومثٌرة للتفكٌر. -ب 

 أن تجري هذه االمتحانات بدقة كاملة وفً وقت مناسب. -ج 

مدرسٌن الثانوٌة وٌهدف ألً  ٌستخدمه غالبٌة : اختبارات المقال )التحرٌرٌة( -2

والمعلومات وعلى االستخدام  اختبار قدرة الطالب على تذكر واسترجاع الحقابق

الذكً للحـقابـق والـمعـلومات وذلـك باختٌار قـدرة الطالـب عـلىالـتـحلٌل والربط و 

قدرته على  االستنباط , و إعادة تنظٌمها وعرضها بشكل مترابط ومتماسك واختبار

 ما ٌعرض له من أراء تعبر عن وجهة نظره , وإن الختبار المقال أقسام :

األسبلة تتطلب أن ٌضع الطالب  أن فً هذا النوع من : أسبلة المقال القصٌرة -أ 

المطلوبة قد تكون محدودة ودقٌقة  حدود موجزة لإلجابة ألن حدود المادة التعلٌمٌة



أكثر وهً تبدأ بكلمات " عدد  قرة وصفحة واحدة أوبالمشكلة وتكون اإلجابة علٌها ف

 أو حدد أو أعط سبباً ....إلخ .

توفر للمتعلم حرٌة غٌر محددة فً تقدٌر حجم  حٌث : أسبلة المقال الطوٌلة -ب 

عدد صفحات لسؤال واحد وهً تبدأ عادة  وشكل اإلجابة أي قد ٌقوم المتعلم بكتابة

 تتبع ....إلخ . أو استعرض بالكلمات التالٌة : ناقش أو أبحث أو

هً التحرر من التحٌز والتعصب وعدم إدخال العوامل : االختبارات الموضوعٌة -3

: أنها عدم تأثر  وجيه محجوب الباحث من أحكام , وٌعرفها الشخصٌة فٌما ٌصدر

المجرب أو أن تتوفر الموضوعٌة دون التحٌز أو التدخل  األحكام الذاتٌة من قبل

زادت درجة الذاتٌة على أحكام االختبار كلما قلت  المجرب فكلماالذاتً من قبل 

ٌنقسم إلى  .األحكام كلما زادت قٌمته الموضوعٌة موضوعٌته وكلما ال تتأثر ذاتٌة

 عدة أقسام ومنها :

عبارة عن فقرات أو أسبلة ٌطلب  :اإلجابة القصٌرة اختبار التكملة واألسبلة ذات -أ 

بة أو أن ٌجٌب عنها بعبارة قصٌرة وتستعمل كتا من المتعلم أن ٌكملها

المتعلمٌن على التذكر من خالل استعادتهم لبعض  فً قٌاس قدرة االختبارات هذه

 الجزبٌة . الكلمات أو المصطلحات أو الحقابق

ٌجب على المتعلم من خالل هذه األسبلة أن ٌعلق حكمه  : اختبار صح أو خطأ -ب 

ة من هذه األسبلة وهناك تعدٌالت لهذا النوع من على كل عبار خطأ((بأنه )صح ( أو

اإلجابة علٌها ) نعم ( أو ) ال ( وأما ) موافق ( أو ) غٌر موافق (  األسبـلة وٌمكن

 وغٌرها.

اختبارات مزاوجة )المطابقة( : هً وجود قابمتٌن بجانب بعضهما البعض أي  -ج 

ت وعبارات فً القابمة قابمه على الٌمٌن واألخرى على الٌسار وهً عبارة عن كلما

األولى لها عالقة فً العبارات والكلمات فً القابمة الثانٌة وهً موضوعة بترتٌب 

مخالف , وٌمكن اإلجابة عنها بأن ٌوصل بخطوط أو بأرقام أو غٌرها بٌن القابمة 

أن تتضمن القابمة األولى عدد  األولى و ما ٌناسبها فً القابمة الثانٌة , و مثال ذلك

دانوالمناطق الجغرافٌة وتنطوي القابمة الثانٌة على منتجات ومحاصٌل من البل

  . تلك الدول اقتصادٌة تشتهر بها

وتمٌز  وٌستفاد من هذا النوع من األسبلة فً كشف قدرة التلمٌذ على التذكر

المعلومات وانتقاء المناسب لها , وٌالحظ أٌضا أن ال تقل محتوٌاتها عن خمس 



خـمسة عـشر وحـدة ومـن الـمـمكن أن تـكـون قـابـمة )  وان ال تزٌد عن وحدات

 اإلجابة ( أكثر من قابمة التً من المطلوب اإلجابة علٌها .

عبارة عن عدة إجابات لسؤال ٌطلب إلى المتعلم  :اختبارات االختٌار من متعدد -د 

 . واحد منها تمثل اإلجابة الصحٌحة اختٌار

ٌتضمن هذا االختبار عبارات حذفت منها بعض  : اختبار التكملة أو مأل الفراغ -ه 

أن ٌكملها وٌضعها فً المكان المناسب ٌقوم المعلم  الكلمات وٌطلب من التلمٌذ

 . بالتذكر لٌضع الكلمة فً مكانها المناسب بحذف الكلمة المهمة لٌقوم التلمٌذ

المعلومات ترتٌب  وهو عبارة على أن ٌقوم التلمٌذ بإعادة: اختبار أعادة الترتٌب -و 

أو الحقابق أو الكلمات الموجودة فً هذا السؤال حسب ترتٌب معٌن ومن هذه 

 الترتٌب : الترتٌب من الماضً إلى الحاضر أو من األقصر إلى األطول و غٌرها .

 

 الفرق بين القياس والتقويم :

ٌعتقد بعض الناس أن مصطلح القٌاس والتقوٌم مترادفان , وأنّه ٌمكن استخدام 

 ا مكان اآلخر , وهذا االعتقاد غٌر صحٌح :أحدهم

القٌاس ٌهتم بوصف السلوك , أما التقوٌم فٌحكم على قٌمته , ومعنى هذا أن  -1

القٌاس ٌهتم بالوسابل , أما التقوٌم فٌهتم بالمعاٌٌر , ومدى صالحٌتها , و وسابل 

 تطبٌقها , و تقرٌر أمرها .

مً للسلوك , مما ٌجعله ٌعتمد على القٌاس ٌقتصر على التقدٌر ) الوصف ( الك -2

األرقام فً إعطاء النتٌجة النهابٌة للموضوع المقٌس , أما التقوٌم فٌشمل التقدٌر 

ً ٌتعلق بنتٌجة هذا السلوك ,  الكمً والنوعً ) الكٌفً ( للسلوك , كما ٌشمل حكما

وعلٌة فأن التقوٌم أكثر شموالً من القٌاس , و القٌاس ٌمثل إحدى األدوات أو 

 الوسابل المستخدمة فٌه .

القٌاس ٌكون محدداً ببعض المعلومات عن الموضوع المقٌس , أما التقوٌم فٌعد  -3

 عملٌة تشخٌصٌة عالجٌة فً آن واحد .

القٌاس ٌعتمد على الدقة الرقمٌة فقط , أم التقوٌم فٌعتمد على عدد من المبادئ  -4

التشخٌص و العالج و  واألسس , ومن أبرز هذه المبادئ واألسس : الشمول و

 مراعاة الفروق الفردٌة والتنوع فً الوسابل المستخدمة .



القٌاس ٌقتصر على تقدٌم وصف للموضوع المراد قٌاسه دون أن ٌهتم بالربط  -5

 بٌن جوانبه , أما التقوٌم فٌقوم على مقارنة الشخص مع نفسه و مع اآلخرٌن .

قل منه قٌمه من ناحٌة تربوٌة , نظراً القٌاس أكثر موضوعٌة من التقوٌم , لكنة أ -6

ً , أما إذا  ألن معرفة النتابج بدقة موضوعٌة من غٌر تقدٌر لقٌمتها ال ٌعنً شٌبا

فسرت تلك النتابج وقدرت قٌمتها فً ضوء معاٌٌر محددة , و اتخذت نتابج هذا 

هذا ما التقوٌم أساساً لمساعدة التالمٌذ على النمو , فإنها تصبح ذات فابدة كبٌرة , و

 تضطلع به عملٌة التقوٌم .

 العالقة بين التقويم و القياس و االختبار :

ٌمكن وضع أطار عام ٌوضح العالقة بٌن التقوٌم و القٌاس و االختبار فالتقوٌم ٌقوم 

بالحكم على مدى فاعلٌة أسلوب تعلٌم خبرة جدٌدة , أو ممارستها , أو منهاج بهدف 

ٌتم فٌها التخطٌط للحصول على بٌانات ودالالت  تطوٌره وتحسٌنه . وعملٌة القٌاس

رقمٌة سواء كان قبل أجراء العملٌة, بما تتضمنه من جدول مواصفات وتحدٌد نسب 

معٌنه ,أم بعد إجراء االختبار. أما االختبار فٌشكل الوسٌلة التً عن طرٌقها نصل 

ال الدالالت إلى دالالت رقمٌة عن مدى تحقٌق األهداف التحصٌلٌة , ثم ٌلً ذلك إكم

الرقمٌة للوصول إلى موازنة أداء الطلبة بأطر إحصابٌة نجربها فً عملٌة القٌاس 

 ( :2المحدد بأحد المقاٌٌس اإلحصابٌة كما هو مبٌن فً الشكل )



      
 ( العالقة بين التقويم والقياس واالختبار2الشكل )

بٌانات ودالالت ٌوضح هذا الشكل أهمٌة عملٌة التقوٌم و شمولها وما توفره من 

 للمنظرٌن والمخططٌن , والمدرسٌن و معدي البرامج التدرٌبٌة و منفذٌها.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 خطٛاد ثٕبء االخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ 

االخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ : ٘ٛ االداح اٌزٟ رغزخذَ فٟ ل١بط ِذٜ اعز١ؼبة اٌطٍجخ ٌٍجؼض 

 ١ٓ اٌّؼبساد ٚاٌّؼبسف اٌّزؼٍمخ ثبٌّبدح اٌذساع١خ فٟ ٚلذ ِؼ

ٚ٘ٛ ِٓ اوضش االدٚاد ش١ٛػب فٟ اٌزم٠ُٛ اٌزشثٛٞ ، ٌٚىٟ ٠زُ ثٕبء االخزجبساد ٚفك 

 خطٛاد طؾ١ؾخ ٚع١ٍّخ ٠غت ػٍٝ اٌّذسط اْ ٠زجغ اٌخطٛاد االر١خ : 

رؾذ٠ذ اال٘ذاف : اْ اٚي خطٛح اعبع١خ ِّٚٙخ فٟ ثٕبء االخزجبساد اٌزؾظ١ٍ١خ  -1

خزجبس ٚاْ اٌّذسط ٠ٙذف ٘ٛ رؾذ٠ذ اال٘ذاف اٌّشاد ل١بعٙب ِٓ خالي ٘زا اال

ِٓ اخزجبسٖ اٌٝ ل١بط اال٘ذاف اٌغٍٛو١خ اٌزٟ وبْ ٠ؾذد٘ب ضّٓ خطزٗ 

 اٌذساع١خ ٌىً ؽظخ دساع١خ 

ٚاٌٙذف اٌغٍٛوٟ ٘ٛ " ِغّٛػخ ِٓ اٌىٍّبد اٌزٟ رظف ِمبطذن اٌزشث٠ٛخ " اٞ 

 أٗ رؼج١ش ٠ظف اٌمظذ ِٓ ِٛضٛع دساعٟ ِؼ١ٓ 

٘ذاف اٌّؼشف١خ اٌٝ عذ ِغز٠ٛبد ٚرظٕف اال٘ذاف اٌغٍٛو١خ ؽغت ٘شَ ثٍَٛ ٌال

 ٟٚ٘ ؽغت اٌزغٍغً اٌزٟ رجذا ِٓ لبػذح اٌٙشَ اٌٝ لّزٗ ٚ٘زٖ اال٘ذاف ٟ٘ 

اٌززوش )اٌّؼشفخ ( : ٠ٚمظذ ثٙب رزوش اٌطبٌت ٌٍّؼٍِٛبد اٚ اٌّفب١ُ٘  -

 ٚاعزذػبئٙب ػٕذ اٌطٍت ِٕٗ رٌه .

ثبعٍٛثٗ اٌفُٙ ) االعز١ؼبة ( : ٠ٚزضّٓ رفغ١ش اٌطبٌت ٌٍّؼٍِٛبد اٌزٟ رؼٍّٙب  -

 اٌخبص اٞ اْ ٠فغش اٚ ٠ٛضؼ اٚ ٠ج١ٓ االعجبة 

اٌزطج١ك : ٚف١ٗ ٠غزؼًّ اٌطبٌت اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رؼٍّٙب فٟ ِٛالف اخشٜ  -

عذ٠ذح غ١ش اٌّٛلف اٌزٞ رؼٍُ ف١ٗ اٞ ٠طجك ِب رؼٍّٗ فٟ ِٛالف اخشٜ ِضً 

 أٟ ٠ؼطٟ ِضبي ػٓ شٟء رؼٍّٗ ِٚٓ خبسط اٌىزبة .



 ػٍٝ رغضئخ اٌّبدح ٚوشف اٌؼاللبد ث١ٕٙب  اٌزؾ١ًٍ : ٠ٚزضّٓ لبث١ٍخ اٌطبٌت -

اٌزشو١ت: ٠ٚزضّٓ لذسح اٌطبٌت ػٍٝ رغ١ّغ اٚ رب١ٌف اٌّىٛٔبد ٚاالعضاء   -

 ٚرى٠ٛٓ شٟء عذ٠ذ وبْ ٠ىزت ِمبال اٚ لظخ اٚ رؼج١ش ػٓ ِٛضٛع ِؼ١ٓ 

اٌزم٠ُٛ : ٚ٘ٛ ػٍٝ ِغز٠ٛبد اال٘ذاف ٚف١ٗ ٠مَٛ اٌطبٌت ثبٌؾىُ ػٍٝ طؾخ  -

اٌؾىُ ػٍٝ ِٛضٛع ِؼ١ٓ ٚ٘ٛ ٠ّضً اٌزفى١ش  االعزٕزبعبد اٚ خطئٙب اٚ

 إٌّطمٟ 

اْ االخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ ٠شرجظ ثّؾزٜٛ دساعٟ  -رؾذ٠ذ اٌّؾزٜٛ اٌذساعٟ : -2

ِؼ١ٓ ٠ؾذدٖ ِذسط اٌّبدح ٟٚ٘ اٌزٟ لبَ ثزذس٠غٙب ٌٍطٍجخ خالي اٌفزشح اٌغبثمخ 

 العشاء االخزجبس .

ً رخطٟ رفظ١ٍٟ اػذاد عذٚي اٌّٛاطفبد ) اٌخبسطخ االخزجبس٠خ ( : ٚ٘ٛ ٠ّض -3

٠ؾزٛٞ ػٍٝ ِؾزٜٛ اٌّبدح اٌذساع١خ ٚاال١ّ٘خ إٌغج١خ ٌال٘ذاف اٌغٍٛو١خ 

٠ؼطٟ االخزجبس طذق اٌّؾزٜٛ اٌزٞ   اٌّشاد ل١بعٙب ٌٚٗ ػذح فٛائذ ٟٚ٘ 

ٚاضغ االخزجبس  رزطٍجٗ ِٛاطفبد االخزجبس اٌزؾظ١ٍٟ اٌغ١ذ ألٔٗ ٠غجش 

ع١ّغ األ٘ذاف. ٠ؼطٟ ػٍٝ رٛص٠غ أعئٍزٗ ػٍٝ ِخزٍف أعضاء اٌّبدح ٚػٍٝ 

ٌىً عضء أٚ ِٛضٛع ٚصٔٗ اٌفؼٍٟ ػٕذِب رٛصع األعئٍخ فٟ اٌغذٚي ؽغت 

إٌغج١خ ٌٙب ٚؽغت اٌضِٓ اٌزٞ أٔفك فٟ رذس٠غٙب. ٠غبػذ ػٍٝ  األ١ّ٘خ 

اإل٘زّبَ ثغ١ّغ ِغز٠ٛبد األ٘ذاف ٚػذَ اٌزشو١ض ػٍٝ اٌغٛأت اٌذ١ٔب ِٕٙب فمظ 

 ِضً)اٌّؼشفخ ٚاٌززوش( 

 شاء عذٚي اٌّٛاطفبد ٟٕٚ٘ٚ٘بن خطٛاد الع

اعزخشاط اال١ّ٘خ إٌغج١خ ٌٍّؾزٜٛ اٌذساعٟ ِٓ خالي اػزّبد ػذد طفؾبد  -

وً ِٛضٛع اٚ فظً اٚ ػذد عبػبد رذس٠غٗ ٠ٚمغُ ػٍٝ اٌؼذد اٌىٍٟ ٌؼذد 

 اٌظفؾبد اٚ اٌغبػبرٓ ٚثزٌه ٔغزخشط اال١ّ٘خ إٌغج١خ ٌٍّؾزٜٛ اٌذساعٟ 

 رؾذ٠ذ اال٘ذاف ٚاال١ّ٘خ إٌغج١خ ٌىً ٘ذف  -

 ( عؤاي 22رؾذ٠ذ ػذد االعئٍخ اٌىٍٟ اٌّشاد ط١بغزٙب فٟ االخزجبس وبْ رىْٛ ) -



ِٚٓ صُ ٠زُ رٛص٠غ ػذد االعئٍخ اٌىٍٟ ػٍٝ اٌفظٛي اٌذساع١خ ٚثؾغت وً  -

٘ذف ِٓ اال٘ذاف ٚثزٌه ٠زُ رؾذ٠ذ اال٘ذاف اٌزٟ عٛف ٠مَٛ اٌّذسط 

 ثظ١بغزٙب ِٓ وً فظً اٚ ِٛضٛع دساعٟ ٌٚىً ٘ذف ِٓ اال٘ذاف 

االعئٍخ : اْ اٌخطٛح اٌشاثؼخ اٌزٟ ربرٟ ثؼذ اػذاد عذٚي اٌّٛاطفبد  ط١بغخ -4

٘ٛ ط١بغخ االعئٍخ ٠ٚغت ػٕذ ط١بغخ االعئخ ِشاػبح اْ ال ٠ىْٛ اٌغؤاي 

غ١ش ٚاضؼ اٚ غ١ش ِفَٙٛ ، اْ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ فىشح ٚاؽذح ِؾذدح ، اْ ٠ٛضغ 

 ٌم١بط ٘ذف عٍٛوٟ ِؼ١ٓ االثزؼبد ػٓ االعئٍخ اٌزٟ رم١ظ ا٘ذاف ٘بِش١خ 

اػذاد رؼ١ٍّبد االخزجبس : ٚرٌه ثبْ ٔضغ رؼ١ٍّبد رٛضؼ االعبثخ ػٓ اعئٍخ  -5

االخزجبس ٚاٌضِٓ اٌّخظض ٌالخزجبس ٚرزضّٓ رؼ١ٍّبد ػبِخ ٌٍطٍجخ وبْ 

٠زوش اعّٗ ٚطفٗ ٚشؼجزٗ ٚاٞ ِؼٍِٛبد اخشٜ ٚرؼ١ٍّبد خبطخ ثىً عؤاي 

 رٛضؼ اٌّطٍٛة ِٓ اٌغؤاي ٚو١ف١خ االعبثخ ػٕٗ 

بس : ثؼذ ط١بغخ اٌفمشاد ٠زُ طجبػزٙب ثشىً ٚاضؼ ٚاْ طجبػخ ٚاخشاط االخزج -6

رىْٛ ِفِٙٛخ ٚاْ وً عؤاي ٠ىْٛ فٟ ٔفظ اٌظفؾخ ٚال رىْٛ رىٍّزٗ فٟ 

 اٌظفؾخ اٌزب١ٌخ 

اٌزطج١ك إٌٙبئٟ : ثؼذ اوّبي اٌخطٛاد اٌغبثمخ ٠زُ رطج١ك االخزجبس ػٍٝ اٌطٍجخ  -7

ذاد اٌطٍجخ ٚاْ فٟ ِٛػذ االِزؾبْ ٠ٚشاػٝ اْ رىْٛ اٌمبػخ ٚاعؼخ ٚوبف١خ الػ

رىْٛ راد ر٠ٛٙخ ٚاضبءح ع١ذح وّب ٠غت اْ ٠ىْٛ ػذد اٌّشالج١ٓ ِٕبعت ٌؼذد 

 اٌطٍجخ 

 

 

 

 

 



 اٌفظً اٌضبٌش 

 أٛاع االخزجبساد اٌزؾظ١ٍ١خ 

 رمغُ االخزجبساد اٌزؾظ١ٍ١خ اٌٝ االٔٛاع االر١خ 

 ٕ٘بن صالس أٛاع اعبع١خ ٠ٕٚذسط رؾزٙب أٛاع فشػ١خ ٟٚ٘ 

 شف٠ٛخ اٚال: االخزجبساد اٌ

 صب١ٔب : االخزجبساد اٌزؾش٠ش٠خ ٚرزضّٓ االٔٛاع االر١خ 

 االخزجبساد اٌّمب١ٌخ : ٚرشًّ  -1

 االخزجبساد راد االعبثخ اٌّفزٛؽخ  - أ

االخزجبساد راد االعبثخ اٌّؾذدح ٚاٌزٟ رزضّٓ ٔٛػ١ٓ ) اخزجبساد راد  - ة

 االعبثخ اٌمظ١شح ٚاخزجبساد االوّبي (

 االخزجبساد اٌّٛضٛػ١خ : ٚرضّٓ  -2

 ساد اٌظؼ ٚاٌخطأ اخزجب - أ

 اخزجبساد اٌّطبثمخ اٚ اٌّضاٚعخ  - ة

 اخزجبساد االوّبي  - د

 اخزجبساد االخز١بس ِٓ ِزؼذد  - س

 صبٌضب : االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ اٚ االدائ١خ ٚرشًّ:

 اخزجبساد اٌٛسلخ ٚاٌمٍُ  - أ

 اخزجبساد اٌّؾبوبح اٚ اٌزم١ٍذ  - ة

 اخزجبس ػ١ٕبد اٌؼًّ  - د

 اخزجبس اٌزؼشف   - س

: ٟٚ٘ االخزجبساد اٌزٟ ٠مَٛ ثٙب اٌّذسط شف٠ٛب ثبْ اٚال : االخزجبساد اٌشف٠ٛخ 

٠ٛعذ عؤاي ٌٍطبٌت ثشىب ِٕفشد ٠ٚطٍت االعبثخ ػ١ٍٗ ِٚٓ ِضا٠بٖ أٗ ٠شغغ 

اٌطٍجخ ػٍٝ اٌزؾذصّبَ االخش٠ٓ ٠ٚظؼت ثٙب اٌغش اِب ِٓ ػ١ٛثٗ أٗ ٠ؾزبط اٌٝ 



ٚلذ ط٠ًٛ ٚال رشًّ االعئٍخ وً اٌّبدح اٌذساع١خ ٚرىْٛ اٌذسعخ رزبصش ثؼبًِ 

 اٌزار١خ 

صب١ٔب االعئٍخ اٌزؾش٠ش٠خ : ٟٚ٘ االعئٍخ اٌزٟ ٠غزخذَ ف١ٙب اٌٛسلخ ٚاٌمٍُ فٟ االعبثخ 

 ٚرىْٛ ػٍٝ أٛاع

االعئٍخ اٌّمب١ٌخ : ٟٚ٘ اعئٍخ االعزذػبء ٚاٌزٟ ٠طٍت ِٓ اٌطبٌت االعبثخ ػٓ  -1

االعئٍخ ثبْ ٠ززوش االعبثخ إٌّبعجخ ٠ٚزوش ٚؽغت ٔٛع اٌغؤاي وبْ ٠ؾذدٖ 

وٍّبد ِؼ١ٓ اٚ ٠زشن اٌّغبي ِفزٛػ اِبَ اٌطبٌت اٚ ٠غزخذَ ثؼذد اعطش اٚ 

ِؼٗ اعئٍخ اٌفشاغبد ِٚٓ ِضا٠ب٘ب أٙب رؼطٟ اٌؾش٠خ فٟ اٌزؼج١ش ػٓ االفىبس 

ٚسثظ اٌّؼٍِٛبد ٚرم١ظ ا٘ذاف عٍٛو١خ ِٓ ِغز٠ٛبد ػب١ٌخ وّب اْ اٌغش ف١ٙب 

٠ىْٛ طؼجب  ٌىٓ ِٓ ػ١ٛثٙب اْ طذلٙب ٚصجبرٙب غ١ش دل١ك وّب اْ دسعخ 

ٌطبٌت رزبصش ثخطٗ ٚو١ف١خ رشر١جٗ ٌالفىبس ٌزٌه فبٌذسعخ رزبصش ثبٌزار١خ ثبٌٕغجخ ا

 ٌٍّذسط 

االعئٍخ اٌّٛضٛػ١خ : ٟٚ٘ اعئٍخ اٌزؼشف ٚاٌزٟ ٠طٍت ف١ٙب ِٓ اٌطبٌت  -2

اٌزؼشف ػٍٝ االعبثخ اٌظؾ١ؾخ ِٓ ث١ٓ ِغّٛػخ اعبثبد ٚف١ٙب ػذح أٛاع 

غ ػالِخ طؼ اٚ خطب ِٕٚٙب اعئٍخ اٌظؼ ٚاٌخطب ٚاٌزٟ رىْٛ االعبثخ ثٛض

ٚاعئٍخ االوّبي ٚاٌزٟ رىْٛ ػٍٝ شىً فشاغبد ٚاِبِٙب ِغّٛػخ اعبثبد 

٠خزبس ِٕٙب االعبثخ اٌظؾ١ؾخ ٚاعئٍخ اٌّطبثمخ ٚاٌزٟ ٟ٘ ػجبسح ػٓ صٚع١ٓ 

طٍت ِٓ اٌطبٌت اٌشثظ ث١ٓ اٌىٍّخ فٟ اٌؾمً االٚي ِغ \ِٓ اٌفمشاد ٠ٚه

١بس ِٓ ِزؼذد ٚاٌزٟ رزّضً ثغؤاي اٌىٍّخ إٌّبعجخ ِٓ اٌؾمً اٌضبٟٔ ٚاعئٍخ االخز

ٚرؾزٗ ِغّٛػخ اخز١بساد ٌالعبثخ ٚاؽذح ِٕٙب اٌظؾ١ؾخ ٚاٌجم١خ خبطئخ 

 ٠ٚطٍت ِٓ اٌطبٌت اخز١بس االعبثخ اٌزٟ ٠ؼزمذ أٙب طؾ١ؾخ ِٓ ث١ٓ اٌجذائً 

ِٚٓ ١ِّضاد االعئٍخ أٙب ػب١ٌخ ِٓ ؽ١ش اٌظذق ٚاٌضجبد ٚالرزبصش ثزار١خ 

ْ ٠ظؾؼ االخزجبس ارا ػشف االعبثخ اٌّظؾؼ اٞ اْ اٞ شخض ٠ّىٓ ا



اٌظؾ١ؾخ وّب أٙب رم١ظ ا٘ذاف عٍٛو١خ ػب١ٌخ ٚعٍٙخ ِٓ ؽ١ش اٌزظؾ١ؼ ٌىٓ ِٓ 

 ػ١ٛثٙب أٙب طؼجخ فٟ االػذاد ٚعٌٙٛخ اٌغش ف١ٙب .

 والخطأ الصواب اختبار

 اٌظؾ١ؼ ِٕٚٙب اٌخبطئ ِٕٙب أؽىبَ أٚ ػجبساد ٚعٛد ػٍٝ االخزجبساد ٘زٖ رمَٛ

 ٚػٍٝ

 .ٚاٌظؾ١ؾخ اٌخبطئخ اٌجٕٛد ذرؾذ٠ اٌّفؾٛص

 والخطأ الصواب اختبار ميزات1-1 

 .اإلػذاد عٌٙٛخ– 

 .اٌذساع١خ اٌّبدح رغط١خ ػٍٝ اٌمذسح– 

 .األعئٍخ ِٓ وج١ش ػذد ػٍٝ ٠غ١ت أْ ٌٍز١ٍّز رز١ؼ– 

 .اٌذسعبد ٚضغ فٟ اٌّٛضٛػ١خ– 

 .جغ١طخاٌ اٌؾمبئك ر١١ّض أٚ اخز١بس ػٍٝ ثبٌمذسح رزظً اٌزٟ األ٘ذاف ٌم١بط رظٍؼ– 

 والخطأ الصواب اختبار عيوب2-1 

 .اٌظؼٛثخ ِٓ ِٕبعت ِغزٜٛ ِٚٓ عذ٠ذح أعئٍخ إػذاد اٌظؼت ِٓ– 

 .اٌؼجبساد ِؼٕٝ رؾ٠ٛش رُ إرا اٌز١ٍّز إسثبن– 

  50%إٌٝ ٠ظً اإلعبثخ فٟ ٚاٌزخ١ّٓ اٌؾع دٚس– 

 .اٌذساع١خ اٌّبدح ِٓ ٘بِخ غ١ش طغ١شح ٚأعضاء ٔزفًب اٌجٕٛد رزٕبٚي– 

 .اٌجغ١طخ اٌزؼٍُ ٔٛارظ ػٍٝ رؼزّذ– 

 صالحية أكثر والخطأ الصواب اختبار لجعل مقترحات3-1 

 .طؾزٙب فٟ اٌشه رمجً ال خبطئخ أٚ طؾ١ؾخ إِب ػجبساد اعزؼّبي– 

 .ٚاٌّؼمذح اٌط٠ٍٛخ اٌغًّ اعزؼّبي رغٕت– 

 .اٌؾشف١خ اٌىزبة ػجبساد اعزؼّبي رغٕت– 

ب – ع١ّغ – )وً وٍّخ اعزخذاَ ِضً ٌٍؾً ثّفزبػ رض٠ٚذ٘ب رغٕت–  ًّ  ألٔٙب دائّب( – ؽز

 سثّب( – ِؼظُ – )٠ؾزًّ اعزخذاَ أٚ اٌطبٌت. ٔظش ٚعٙخ ِٓ خبطئخ أؽىبِب رّضً

 .طؾ١ؾخ أؽىبِب رّضً ألٔٙب



 .خبطئخ ٚاألخشٜ طؾ١ؾخ إؽذاّ٘ب فىشر١ٓ ػٍٝ اٌؼجبسح رشزًّ أال ٠فضً– 

 .اٌخبطئخ اٌجٕٛد ٌؼذد ِغب٠ًٚب اٌظؾ١ؾخ اٌجٕٛد ػذد ٠ىْٛ أْ ٠فضً– 

 .اإلعبثبد رشر١ت فٟ إٌّط١خ رغٕت– 

 متعذد من االختيار اختبار2- 

 اٌجذائً. ِٓ لبئّخ ٚ األسِٚخ ٚرغّٝ ِمذِخ ِٓ ِزؼذد ِٓ االخز١بس اخزجبس ٠زأٌف

 ٚاؽذًح إعبثخ ٠ٚىْٛ اٌّمذِخ. ِغ ٠زٕبعت ٚاٌزٞ اٌظؾ١ؼ اٌجذ٠ً اخز١بس اٌطبٌت ٚػٍٝ

 .ِّٛ٘بد أٚ ِشززبد أخشٜ ٚثذائً طؾ١ؾخ

 متعذد من االختيار اختبار تميزا1-2 

 .ٚاٌّؼمذح اٌجغ١طخ اٌزؼٍُ ٔٛارظ ٌم١بط ٠ظٍؼ– 

 .اٌزؼ١ٍُ ِشاؽً ع١ّغ فٟ اعزخذاِٗ ٠ّىٓ ٚ ثبٌّشٚٔخ ٠زّزغ– 

 .اٌذ١ٔب اٌؾذٚد إٌٝ اٌزخ١ّٓ فشص ِٓ ٠مًٍ– 

  3اٌجذائً ػذد وبْ إرا 33 % اٌظؾ١ؾخ اإلعبثخ إٌٝ اٌٛطٛي اؽزّبي ٠ظً

  .5اٌجذائً ػذد وبْ إرا 20 % ٚ 4 ائًاٌجذ ػذد وبْ إرا 25 % ٚ

 .اٌز١ٍّز ٌذٜ ٚاٌضؼف اٌمٛح ِٛاطٓ رشخ١ض ػٍٝ االخزجبس لذسح– 

 .اٌّٛضٛػ١خ ششٚط رٛفش– 

 متعذد من االختيار اختبار عيوب2-2 

 .ٚاٌخطأ اٌظٛاة اخزجبس  ٠زطٍجٗ ِّب أوضش إلػذادٖ ِٙبسح إٌٝ ٠ؾزبط– 

 .إلػذادٖ ٚعٙذ ٚٚلذ وٍفخ إٌٝ ٠ؾزبط– 

 .ٚاٌطجبػخ اٌٛسق فٟ ٍفِى– 

 صالحية أكثر متعذد من االختيار اختبار لجعل مقترحات3-2 

 .عؤاي شىً ػٍٝ األسِٚخ رىْٛ أْ ٠فضً– 

 .اٌجٕذ ِؼظُ ِزضّٕخ األسِٚخ رىْٛ أْ ٠فضً– 

 .لظ١شح اٌجذائً رىْٛ أْ ٠فضً– 

 .اٌىزبة ػجبساد ػٓ ٚاالثزؼبد عذ٠ذًا ِٛلفًب اٌغؤاي ٠طشػ أْ ٠فضً– 

 .طؾ١ؾخ ٚوأٔٙب اٌخبطئخ اٌجذائً إظٙبس– 



 .اٌطٛي فٟ ِزغب٠ٚخ اٌجذائً رىْٛ أْ– 

 .خبطئ عجك ِب ٚوً طؾ١ؼ عجك ِب وً اٌجذ٠ً اعزخذاَ رغٕت– 

 المطابقة اختبار3- 

 ٚ ٌإلعبثبد، ٚاٌضب١ٔخ اٌّمذِبد ٌألعئٍخ األٌٚٝ لبئّز١ٓ: ِٓ اٌّطبثمخ اخزجبس ٠زأٌف

 ػٍٝ

 .إعبثخ عؤاي ٌىً ٠خزبس ثؾ١ش ز١ٓ،اٌمبئّ ث١ٓ ِطبثمخ ٠غشٞ أْ اٌّفؾٛص

 المطابقة اختبار ميزات1-3 

 .اإلػذاد فٟ ٔغج١خ  عٌٙٛخ– 

 ٚاٌخطأ اٌظٛاة أعئٍخ ِغ ِمبسٔخ ثىض١ش ألً ٚاٌزخ١ّٓ اٌؾضس ػٍٝ االػزّبد– 

 .ِزؼذد ِٓ ٚاالخز١بس

 االخز١بس اخزجبس ِغ ِمبسٔخ اٌمشاءح أصٕبء ٚاٌٛلذ اٌطجبػخ أصٕبء اٌٛسق فٟ اٌزٛف١ش– 

 .ِزؼذد ِٓ

 المطابقة اختبار عيوب2-3 

 .اٌّٛضٛع ٔفظ ؽٛي رذٚس األعئٍخ ِٓ لبئّخ ٌٛضغ ِزغبٔغخ ِبدح إ٠غبد طؼٛثخ– 

 رغزخذَ ٌٚزٌه اٌؼ١ٍب اٌزؼٍُ ٔٛارظ ل١بط فٟ اٌّطبثمخ اخزجبس اعزخذاَ اٌظؼت ِٓ– 

 ٌم١بط

 .اٌذ١ٔب إٌٛارظ

 صالحية أكثر المطابقة اختبار لجعل مقترحات3-3 

 .اٌّٛضٛع ؽ١ش ِٓ ِزغبٔغخ ّمذِبداٌ عؼً– 

 .األٌٚٝ اٌمبئّخ ثٕٛد ػذد ِٓ أوجش اٌضب١ٔخ اٌمبئّخ ثٕٛد ػذد أٚ اٌجذائً ػذد ٠ىْٛ أْ– 

 .األٌٚٝ اٌمبئّخ ثٕٛد ِٓ ثٕذ ألٞ طؾ١ؾخ وٍٙب ٚوأٔٙب اإلعبثبد رظٙش أْ–  

  (التكميل اختبار ) الفراغ ملء4- 

 ٚػٍٝ فشاؽ أٚ ٔمض ِٕٙب وً فٟ ساداٌؼجب ِٓ ِغّٛػخ ِٓ اٌزى١ًّ اخزجبس ٠زأٌف

 أْ اٌطبٌت



 االخزجبساد ث١ٓ االخزجبساد ِٓ إٌٛع ٘زا ٠ٚمغ أوضش. أٚ ثىٍّخ اٌفشاؽ ٠ّأل

 ٠ٕشئ اٌزٟ اٌّمب١ٌخ ٚاالخزجبساد إعبثخ، ف١ٙب اٌطبٌت ٠ٕشئ ال اٌزٟ اٌّٛضٛػ١خ

 .اإلعبثخ ف١ٙب اٌطبٌت

 التكميل اختبار ميزات1-4 

 .ثفؼب١ٌخ اٌجغ١طخ ؼٍُاٌز ٔٛارظ ٌم١بط ٠غزخذَ– 

 ػٍٝ اٌمذسح رزطٍت اٌزٟ اٌؾغبث١خ اٌّغبئً ؽً ػٍٝ اٌمذسح ٌم١بط ٠غزخذَ– 

 .االعزذالي

 .ٔغج١ًب اإلػذاد عًٙ– 

 .ٚاٌزخ١ّٓ ٌٍؾضس ِغبال ٠ز١ؼ ال– 

 .ٚاعغ دساعٟ ِغبي رغط١خ ٠ّىٕٗ– 

 التكميل اختبار عيوب2-4 

 .اٌزؼٍُ ٔٛارظ ِٓ اٌؼ١ٍب اٌّغز٠ٛبد ل١بط إّ٘بي– 

 لذ إعبثخ اٌطبٌت إػطبء خالي ِٓ رٌه ٠ٚظٙش اٌزظؾ١ؼ، فٟ اٌزار١خ اٌؼٛاًِ رذخً– 

 .االخزجبس ٚاضغ ثٙب ٠شغت اٌزٟ اإلعبثخ غ١ش طؾ١ؾخ رىْٛ

 صالحية أكثر التكميل اختبار لجعل مقترحات3-4 

ب عبٔجًب ٠ّضً اٌفشاؽ ٠ىْٛ أْ–  ًِ ب عبٔجًب ١ٌٚظ ٘ب ًٙ  .ربف

 .طؾ١ؾخ ثخإعب ِٓ أوضش اٌفشاؽ ٠ؾزًّ أال– 

 .اٌؼجبسح ٔٙب٠خ فٟ اٌفشاؽ ٠ىْٛ أْ– 

 اٌفشاؽ ػٍٝ ٠ؼزّذ اٌضبٟٔ اٌفشاؽ وبْ إرا ٚخبطخ فشاؽ ِٓ أوضش اٌجٕذ ٠زضّٓ أال– 

 .األٚي

 .اٌّذسعٟ اٌىزبة ػجبساد ػٓ االثزؼبد– 

 

صبٌضب : االخزجبساد اٌؼ١ٍّخ : ٟٚ٘ االخزجبساد اٌزٟ رٛضغ ٌم١بط ِذٜ رؼٍُ اٌطبٌت 

ّٙبساد ٚاالػّبي اٌزٟ رؾزبط اٌٝ اٌؾشوخ اٚ االداء اٌؼٍّٟ ِضً ِٓ رؼٍُ ثؼض اٌ

االخزجبساد اٌزٟ رغشٜ فٟ اٌّخزجشاد ٚرزضّٓ أٛاع ٟٚ٘ اخزجبساد اٌٛسلخ 



ٚاٌمٍُ ٚف١ٙب ٠طٍت ِٕٗ اْ ٠ظف و١ف١خ اداء اٌؼًّ ٠ٚىزجٗ ؽغت خطٛارٗ ، 

ٌٍّٛلف  ٚاخزجبساد اٌّؾبوبح اٚ اٌزم١ٍذ ٚف١ٙب ٠مَٛ ثبداء اٌؼًّ فٟ عٛ ِشٍجٗ

االطٍٟ ِضً اْ ٠مَٛ اٌطبٌت ثزمذ٠ُ دسط اِبَ صِالئٗ فٟ اٌظف ٚاخزجبساد 

اٌزؼشف ٚف١ٙب ٠زؼشف اٌٝ االعضاء اٌّىٛٔخ ٌٍؼًّ ٚرغٍغً خطٛارٗ ٚاخزجبس 

ػ١ٕبد اٌؼًّ ٕٚ٘ب ٠مَٛ ثزطج١ك فؼٍٟ ٌٍؼًّ فٟ ظشٚف ؽم١م١خ ِضً رطج١ك اٌطٍجخ 

 فٟ اٌّذاسط اصٕبء فزشح اٌزطج١ك .

 :بع : التحلٌل االحصابً لفقرات االختبارات التحصٌلٌة الفصل الرا

 .تحلٌل فقرات االختبار

ان التحلٌل االحصابً لفقرات االختبار هً عملٌة فحص او اختبار استجابات 

االفراد عن كل فقرة من فقرات االختبار وتتضمن هذه العملٌة معرفة مدى صعوبة 

ً التمٌٌز فً الفروق الفردٌة للصفة او سهولة كل فقرة ومدى فعالٌتها او قدرتها ف

المراد قٌاسها كما ٌمكن الكشف عن مدى فعالٌة البدابل الخاطبة فً الفقرات اختبار 

 .االجابة وخاصة فً فقرات االختبار المتعدد

  :اٌجاد معامل سهولة وصعوبة الفقرة 01

اد ان أي فقرة فً االختبار ٌجب ان ال تكون سهلة جدا بحٌث ٌستطٌع جمٌع افر

العٌنة االجابة علٌها او ان تكون صعبة جدا فٌفشل فٌها الجمٌع وعلى وجه العموم 

ٌجب ان تحقق الفقرة الواحدة اقصى نجاح فً التمٌٌز بٌن الطلبة اذا كان مستوى 

%من افراد العٌنة فً االجابة علٌها . ان اهمٌة استخراج 51صعوبتها ٌسمح بنجاح 

ن التعرف على نسبة الذٌن ٌجٌبون اجابة صحٌحة معامل الصعوبة للفقرة هو انه ٌمك

( 111والذٌن ٌجٌبون اجابة خاطبة فاذا افترض ان فقرة اختبار ما مطبقة على )

( طالب بشكل صحٌح فان معامل سهولة الفقرة ٌساوي 61طالب وقد اجاب عنها )

61 ÷111  =1,61 

اله ٌكون معامل اما صعوبة الفقرة فً نسبة االجابات الخاطبة على تلك الفقرة اع

 1441=111÷ 41الصعوبة 

( 1ولما كان مجموع نسبتً االجابات الصحٌحة والخاطبة على كل فقرة ٌساوي )



فإننا ٌمكننا حساب معامل صعوبة الفقرة من معامل السهولة وذلك بطرح معامل 

 . (1السهولة من )

( 1) ولما كان مجموع نسبتً االجابات الصحٌحة والخاطبة على كل فقرة ٌساوي

فإننا ٌمكننا حساب معامل صعوبة الفقرة من معامل السهولة وذلك بطرح معامل 

 . (1السهولة من )

 معامل الصعوبة1- 0,40= 0,60

وهناك طرٌقة اخرى الستخراج معامل الصعوبة والسهولة تعتمد على التكرارات 

  :وباستخدام المعادلة االتٌة

الصحٌحة فً المجموعة العلٌا + معامل السهولة او الصعوبة=مجموع االجابات 

مجموع االجابات الصحٌحة فً المجموعة الدنٌا مجموع افراد المجموعة العلٌا + 

 مجموع افراد المجموعة الدنٌا

  :ولغرض توضٌح ذلك نورد المثال االتً

  .محتوى الفقرة / وضع الفرٌد بٌنه اول اختبار للذكاء عام

 1914 -ا

 1916 -ب

 1915 -ج

 1917-د

تصحٌح االختبار وفرز اإلجابات للمجموعتٌن العلٌا والدنٌا كانت اإلجابات وبعد 

الصحٌحة معا للبدابل على النحو االتً علما ان عدد الطلبة المطبق علٌهم االختبار 

  .( طالب111هو )

 % من المجموعة الدنٌا27ِ%من المجموعة العلٌا 27البدابل 

 11 3ا 

 3ب صفر 

 2 24ج 

 12د صفر 



  :اد معامل السهولة والصعوبة للفقرة نتبع الخطوات االتٌةولغرض اٌج

ترتب الدرجات التً حصل علٌها الطلبة فً االختبار من اعلى درجة الى ادنى  01

  .درجة

تأخذ مجموعتٌن من الدرجات تمثل االولى الطلبة الذٌن حصلوا على اعلى  02

  .الدرجات الدرجات فً االختبار وتمثل الثانٌة الذٌن حصلوا على ادنى

%من المجموعة العلٌا والدنٌا من الدرجات وهذه النسبة تمثل 27تأخذ نسبة  03

افضل نسبة ٌمكن اخذها ألنها تقدم لنا مجموعتٌن بأقصى ما ٌمكن من حجم وتماٌز 

وهذه النسبة تأخذ فً حالة كون اعداد الطلبة كبٌر اما فً حالة كون االختبار 

طالب فٌمكن ان تقسم الصف الى مجموعتٌن ( 41تحصٌلً وعدد الطلبة مثال )

 بالتساوي بعد ترتٌب درجاتهم على االختبار من

اعلى الى ادنى وفً مثل هذه الحالة تكون المجموعة االولى الطلبة الذٌن حصلوا 

  .على الدرجات العلٌا والمجموعة الثانٌة الذٌن حصلوا على الدرجات الواطبة

وا عن الفقرة بصورة صحٌحة فً كل من استخراج عدد الطلبة الذٌن اجاب 04

  .المجموعتٌن العلٌا والدنٌا

  :نطبق المعادلة الستخراج السهولة والصعوبة للفقرة على الشكل االتً 05

24+12 36 

س,ص = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

 معامل السهولة 1467ــــــــــــــــــــ = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

27 +27 54 

 معامل الصعوبة1- 0 = 0,67، 33

  :اٌجاد معامل تمٌٌز الفقرة 02

ٌقصد بمعامل التمٌز قدرة الفقرة على تمٌز الفروق الفردٌة بٌن االفراد الذٌن 

بار ٌعرفون االجابة والذٌن الٌعرفون االجابة الصحٌحة لكل فقرة او سؤال من االخت

. أي قدرة الفقرة على التمٌٌز بٌن الطلبة الممتازٌن والضعاف . اذ ان كل فقرة البد 

ان تكون لها القدرة على التمٌز بٌن من ٌحصلون على درجات واطبة ومن 



  .ٌحصلون على درجات عالٌة

ولغرض اٌجاد الفقرة تستخدم المعادلة اآلتٌة وهً إحدى الطرق فً حساب معامل 

  :ةالتمٌٌز للفقر

 مجـ ص د -مجـ ص ع 

 ت = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (ع +د) 1/2

  :حٌث ان

 ت= معامل التمٌٌز

 مجـ ص ع = مجموع االجابات الصحٌحة للمجموعة العلٌا

 ع = عدد افراد المجموعة العلٌا

 ات الصحٌحة للمجموعة الدنٌامجـ ص د = مجموع االجاب

 د= عدد افراد المجموعة الدنٌا

  :مثال

لو عدنا الى المثال الذي ورد فً اٌجاد سهولة وصعوبة الفقرة واستخدمنا معادلة 

  :تمٌٌز الفقرة نبٌن ماٌلً

12 12 –24  

ت = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = 

 1,45ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = ـــــــ

1/2 (27 +27) 27 

وٌعد هذا التمٌٌز جٌد جدا كلما كان تمٌٌز الفقرة اعلى كلما كانت افضل وقد 0، 45

  :قدم اٌبل معٌار لمقارنة القوة التمٌٌزٌة والجدول االتً ٌوضح هذا المعٌار

 معامل التمٌٌز تقٌٌم الفقرة

 فاعلى فقرات جٌدة جدا4،0 0

 جٌدة الى حد مقبول ولكن قد تخضع للتخمٌن20،0- 39

 فأقل فقرات ضعٌفة تحذف او لم ٌتم تحسٌنها0، 19



 

  :فعالٌة البدابل الخاطبة 03

تحتوي فقرات االختبار من متعدد على البدابل ولهذه البدابل صفات واعتبارات فنٌة 

ابل فعالة بما فٌها الكفاٌة الن ٌخطا عند اختٌارها من المفروض ان تكون البد

البعض بها ولٌس الجمٌع فال فابدة من بدٌل خاطا ٌخطا به الجمٌع او ٌعرفه 

  .الجمٌع

كثر عدد ممكن من الطلبة الضعاف وٌعد البدٌل الخاطا فعال عندما ٌجذب ا

المجموعة الثانٌة ( على انه البدٌل الصحٌح . وفً الوقت نفسه تتوقع ان تجذب )

دابل الخاطبة العدد القلٌل من ) المجموعة العلٌا ( واذا كان هنالك بدٌال لم ٌجذب الب

احدا من المجموعتٌن العلٌا والدنٌا فانه ٌكون واضح الخطأ وٌجب استٌعابها من 

 (الفقرة . فالبدٌل الخاطا الفعال فً المثال السابق هو )ا

 


