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ل والامحنان الكثير إلى الدكحىزة الظيدة   ٌشسفني أن أثقدم بالشكس الجٍص

 عليش فلة علي الحىجيهات والنصائح التي قدمتها لي طيلة اهجاش هده الدزاطة                                                

   ومن دواعي إلاهصاف أن أثقدم بالشكس إلى كل أطاثرجي الرًن ثكىهت على  

ًدهم  وأوجه شكسي لجنة املناقشة كما أثقدم بشكسي إلى مدًس مدزطة مناد 

 .               محمد وألاطحاذة  عباض منصىزٍة وثالمير الظنة السابعة ابحدائي 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ممخص الدراسة

 

هدفت الدراسة الحالٌة إلً التعرف علً اثر تغٌٌر موقع المشتت فً بعض الخصائص 

 تلمٌذ وتلمٌذة 60السٌكومترٌة ألسئلة االختٌار من متعدد فً مادة الرٌاضٌات لدي عٌنة مكونة من 

 مستخدما اختبار 2017-2016من أقسام السنة الرابعة ابتدائً لمقاطعة واد الخٌر للعام الدراسً 

علً شكل أسئلة االختٌار من متعدد المعدل حسب مجتمع الدراسة  (عملٌات الضرب)الحساب 

وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك . للدكتور عبٌد الحربً بعد التحقق من صدق وثبات االختبار

فروق فً معامالت الصعوبة  بٌن نماذج االختبار وٌمكن عزو دلك إلً أن موقع المشتت القوي 

 انمودج األول أسهل من النموذج الثانً والثالث كما jتاثر فً جعل معامالت صعوبة الفقرا

أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروق فً معامالت التمٌٌز أبعض الفقرات بٌن نماذج االختبار 

 .وهد ا ٌعنً أن بعض الفقرات لها قدرة تمٌٌزٌة مختلفة حسب موقع المشتت بالنسبة للبدٌل

 

 

Abstract 

 

The present study aimed at identifying the effect of changing the location 

of the segment in some of the psychometric characteristics of the multiple 

choice questions in mathematics in a sample of 60 students and students 

of the fourth year primary school for the province of Wadi al-Khair for the 

academic year 2016-2017 using the Multiple choice questions by the study 

community of Dr. Obaid Al Harbi after verifying the validity and reliability 

of the test. The results of the study showed that there are differences in 

the difficulty coefficients between the test models. It can be attributed to 

the fact that the location of the strong dispersion effect in making the 

difficulty coefficients of j. Means that some paragraphs have a different 

discriminate capacity depending on the location of the segment for the 

correct alternative. 
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 :مـقـدمـة الدراسة

وقد يرجع دلؾ باألساس إلي . تعد االختبارات بأنواعيا أكثر األدوات شيوعا واستخداما في مدارسنا

سيولة استخداميا في ضوء كثافة التالميذ داخؿ المدارس وألفة المعمميف بيا وأخيرا سرعة 

 وعميو مجموعة مف السمبيات وىي تتصحيحيا ولكؿ نوع مف أنواع االختبارات عدد مف االيجابيا

. تختمؼ مف نوع إلي أخر وتعد أسئمة االختيار مف متعدد أكثر أنواع أسئمة االختبارات استخداما 

وتصنؼ أسئمة االختيار مف متعدد ضمف األسئمة الموضوعية ودلؾ لموضوعية التصحيح فييا 

وتختمؼ النظـ التربوية في استخداميا ألسئمة االختيار مف متعدد . وبعدىا عف تأثير المصحح

فبينما نجد أنيا الشائعة والمسيطرة عؿ االختبارات في الواليات المتحدة نجد أنيا تشكؿ جزء فقط في 

 . اختبارات الطمبة في فرنسا والمممكة المتحدة

 :وحتى نعمق دراستنا هذه أكثر خصصنا جانبٌن أساسٌٌن هما 

 لتوسٌع الخلفٌة النظرٌة الفصل األول        الجانب النظري والذي ٌضم ثالثة فصول ، خصص 

 ، والتطرق إلى دوافع اختٌار موضوع المشكلة الدراسة ، بعرض اإلشكالٌة وصٌاغة فرضٌاته

الدراسة مع ذكر أهدافها وأهمٌتها ، و تحدٌد التعارف اإلجرائٌة المعرفة بمتغٌرات الدراسة ، أما 

تناولنا فٌه بناء االختٌارات وخطوات بناء االختبارات وأنواع االختبارات ،   وفً الفصل الثاني، 

 ، تناولنا فٌه القٌاس والخصائص السٌكومترٌة لالختبارات من حٌث الصدق والثبات الفصل الثالث

وتطرقنا إلً أنواع الصدق وأنواع الثبات والعالقة بٌنهما وتحدثنا عن معامل الصعوبة ومعامل 

  .تالتمٌٌز الفقرا

 الفصل الرابع ، فقد تضمن فصلٌن مكملٌن للجانب النظري ، ففً الجانب التطبيقي        أما 

تناولنا فٌه  منهجٌة البحث للدراسة المٌدانٌة ، حٌث  تطرقنا فٌه إلى الدراسة االستطالعٌة بعرض 

اإلجراءات المنهجٌة المتبعة فٌها ، من حٌث تحدٌد المكان والمدة ، ونوع العٌنة وكٌفٌة اختٌارها ،   

واألدوات المستعملة فٌها ، ثم التطرق إلى الدراسة األساسٌة ، بعرض المنهج المستعمل والمـتمثل 

 فً 

المنهج الوصفً ، وتحدٌد عٌنة الدراسة ، و كذا أدوات الدراسة المستعملة ، باإلضافة إلى 

 ٌعتبر آخر فصل تضمنته دراستناالفصل الخامس ،  ااألسالٌب اإلحصائٌة المتبعة فً الدراسة ، أم



 
 

تطرقنا فٌه  إلى عرض وتفسٌر ومناقشة نتائج الدراسة ، ومدى داللتها من جانب تحقق ، 

 .فرضٌات الدراسة ، مع ربط هذه النتائج بأهم اآلراء النظرٌة المتوصل إلٌها فً الدراسات السابقة

        واختتمت دراستنا بخالصة عامة، والتً تضمنت االستنتاج العام ألهم النتائج المتوصل 

 .إلٌها، مع تقدٌم بعض االقتراحات التً تخدم المجال التربوي وتفتح مجاالت لدراسات أخرى

 .          وفً األخٌر تم عرض مختلف المراجع والمالحق التً اعتمدنا علٌها فً إنجاز دراستنا
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تمهيد 

يحتؿ التقويـ التربوي موقعا ميما في منظومة التربية فيو احد عناصر المنياج الرئيسية مع 
 األىداؼ

 والمحتوي وطرائؽ التدريس واألنشطة والوسائؿ التعميمية ويتميز التقويـ بقدرتو البالغة عمي التأثير

 والتأثر ببقية العناصر االخري لممنياج والعالقة بيف التقويـ وطرائؽ التدريس وأساليبو واضحة وقوية

فمف تستطيع األخيرة أف تؤدي الغرض منيا ميما كانت فعاليتيا وتمركزىا حوؿ المتعمـ وعمي دلؾ 
 فالبد

 أف تكوف عممية التقويـ متكاممة ومتوازية مع عممية التدريس وتعد االختبارات بأنواعيا أكثر األدوات 

شيوعا واستخداما في مدارسنا ويرجع دلؾ باألساس إلي سيولة استخداميا في ضوء الكثافة 
الطالبية داخؿ المدارس وألفة المعمميف بيا وسرعة تصحيحيا ولكؿ نوع مف االختبارات عدد مف 
االيجابيات أو السمبيات وىي تختمؼ مف نوع ألخر وتعد أسئمة االختيار مف متعدد أكثر أسئمة 

االختبارات شيوعا واستخداما سواء كاف دلؾ عمي مستوي التعميـ العاـ أو التعميـ الجامعي ومف ىنا 
 .يمكف أف نطرح إشكالية دراستنا

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 :إشكالية الدراسة .1
 في ضوء خبرة الباحثيف باإلشكاليات التي يواجييا الطمبة في أسئمة االختيار مف متعدد 

 سعت ىده الدراسة إلي الكشؼ عف احد العوامؿ التي ربما تؤثر عمي استجابة الطمبة

 :وبالتالي تكوف إشكالية بحثنا كالتالي

        ما اثر تغيير موقع المشتت في بعض الخصائص السيكومترية ألسئمة االختيار مف متعدد

       في مادة الرياضيات ؟

 : الفرعية التاليةشكالياتاإلتندرج منيا و      

مااثر تغيير موقع المشتت القوي في معامؿ الصعوبة ألسئمة االختيار مف متعدد  -1.1

 .؟في مادة الرياضيات 

مااثر تغيير موقع المشتت القوي في معامالت التمييز ألسئمة االختيار مف متعدد  -1.2

 .؟في مادة الرياضيات 

 :وعميو تكوف فرضيات دراستنا كما يمي        

   تنطمؽ دراستنا مف الفرضية التالية:فرضيات الدراسة _2      

 الفرضية الرئيسية  1.2      

     يوجد اثر لتغيير موقع المشتت القوي في بعض الخصائص السيكومترية ألسئمة االختيار مف 

 .متعدد في مادة الرياضيات

 : وتندرج تحتيا الفرضيات التالية    



 
 

 يوجد اثر لتغيير موقع المشتت القوي في معامالت الصعوبة السئمة االختيار مف متعدد في  . 2.2

 .مادة الرياضيات

يوجد اثر لتغيير موقع المشتت القوي في معامالت التمييز السئمة االختيار مف متعدد في . 3.2

 .مادة الرياضيات

 : فيما يميتتضح أىمية الدراسة الحالية  :أىمية الدراسة. 3  

إف أسئمة االختيار مف متعدد ليا نسبة كبيرة مف أسئمة االمتحانات المقدمة لمطمبة في . 1.3     

 معظـ    

 .     المراحؿ الدراسية ولدا البد مف دراستيا

التعرؼ عمي العوامؿ التي تؤثر في استجابة الطمبة ليا مما يؤدي إلي فيـ أعمؽ ليا . 2.3    

 ومف ثـ    

      .    التحكـ في في نواحي القصور وتقوية نواحي القوة

كما اف مادة الرياضيات مف المواد التي تحتاج الي التركيز فييا عمي انواع معينة مف . 3.3   

 االسئمة

    بسبب طبيعتيا والتي ال يمكف تقويـ الطمبة فييا عف طريؽ اسئمة االختيار مف متعدد وحدىا 

 .فقط

: دواعي إختيار الموضوع. 4

 ليذا الموضوع نظرا لتصريحات وزيرة التربية الوطنية عف ضعؼ التحصيؿ في اختيارناوقع . 4  
 ومف خالؿ إطالعنا عمى 2014-2013مادة الرياضيات التي اثبتتيا إحصائيات الدراسية لسنة 

البطاقة التقويمية لمتمميذ لدى الطور اإلبتدائي الذي نشغمو ومف خالؿ تجربتنا الشخصية عف طريؽ  



 
 

التدريس و المقابالت مع المعمميف لمسنا ضعؼ في التحصيؿ  في ىذه المادة ونظرا ألىمية مرحمة 
 .السنة الرابعة إذ تتطور المفاىيـ التجريدية فييا لدى الطفؿ 

:  الدراسةىداؼأ.5

الكشؼ عف اثر تغيير موقع المشتت القوي في معامالت الصعوبة ألسئمة االختيار مف متعدد . 1.4

 .في مادة الرياضيات

الكشؼ عف اثر موقع المشتت القوي في معامالت التمييز ألسئمة االختيار مف متعدد في . 2.4

 .مادة الرياضيات

تقديـ دراسة بالمغة العربية عف أسئمة االختيار مف متعدد تفيد القائميف عمي وضع االختبارات . 3.4

 .مثؿ المعمميف والمتخصصيف التربوييف

:  اإلجرائيةالتعارؼ. 6   

 ىو البديؿ غير الصحيح الذي اختاره العدد األكبر مف الطمبة بعد اختيارىـ :المشتت القوي. 1.6   

 .لمبديؿ الصحيح وفي بعض األحياف يتـ اختياره أكثر مف البديؿ الصحيح

 يقصد بيا دالالت الصدؽ ودالالت الثبات لالختبار باإلضافة :الخصائص السيكومترية . 2.6   

وفي ىده الدراسة سيتـ التركيز عمي . إلي معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات االختبار

 .معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز فقط

 وىو بالنسبة بيف عدد الطمبة المذيف اجابو عمي الفقرة االختبارية إجابة :معامؿ الصعوبة . 3.6  

صحيحة وعدد الطمبة المذيف حاولوا اإلجابة عنيا وبعض التربوييف يجده عف طريؽ حساب النسبة 

 .بيف عدد الطمبة الديف اجابو عف الفقرة االختبارية إجابة صحيحة والمجمع الكمي لمطمبة 



 
 

 وىو قدرة االختبار وفقراتو عمي التمييز بية الفئة العميا مف الطمبة والفئة :معامؿ التمييز. 4.6  

الدنيا ويمكف إيجاده إما بإيجاد معامؿ ارتباط عالمات الطمبة عمي الفقرة وعالمتيـ عمي االختبار 

ككؿ أو عدد المذيف أجابوا عف الفقرة إجابة صحيحة مف الفئة العميا ناقصا عدد المذيف جابو عف 

الفقرة الصحيحة إجابة صحيحة مف الفئة الدنيا وقسمة الناتج عمي عدد إفراد احدي المجموعتيف وقد 

 .تبنت الدراسة الحالية استخداـ الدراسة

: حدود الدراسة . 7

    ، تـ اختيار المدرسة االبتدائية مناد محمد ببمدية واد الخير بوالية مستغانـ : الحدود المكانية.1.7 

 .وذلؾ نظرا لمتسييالت التي تمقيناىامف قبؿ الطاقـ اإلداري

، وشيرا وعشرة اياـ لمدراسة ودامت الدراسة شيرا لمدراسة االستطالعية: الحدود الزمانية.2.7

  . االساسية

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 االختبارات التحصيمية

       

تػمػيػيػد      

خطوات إعداد االختبارات التحصيمية -1   

  االختبارات التحصيمية أنواع-2   

   صياغة األىداؼ التعميمية لموضوعات االختبار -3   

  الموضوعية االختبارات-4   
  االختبارات الموضوعيةأنواع-5   

 خالصة
 

 

 



 
 

 :   االختبارات التحصيمية

 التحصيمية أكثر أساليب التقويـ شيوعًا، بؿ قد تكوف الوحيدة في كثير مف تتعد االختبارا
والشؾ أف ليا دورًا ميمًا في العممية التعميمية وخاصة في تقويـ تحصيؿ المتعمميف وفي , األحياف

فبناًء عمى نتائج االختبارات يسمح لمطالب باالنتقاؿ مف صؼ ,  ذلؾىالقرارات التربوية المبنية عؿ
وعممية بناء واستخداـ , وبناًء عمييا يوجو الطالب لتخصص دوف آخر, آلخر أو يبقى في صفو

تباع خطوات عممية منّظمة في إعدادىا  االختبارات التحصيمية تتطمب ميارات متعددة مف المعمـ، وا 
 .وتنفيذىا وتصحيحيا

 :خطوات إعداد االختبارات التحصيمية

 :تحديد الهدف من االختبار- 1

ولكي يكوف القياس دقيقًا فالبد أف يقـو المعمـ ,  يعد االختبار أداة لقياس نواتج التعمـ عند الطالب
 . االختبار بدقة ووضوحؼبتحديد أىدا

ويعتبر ,  يعد المحتوى الوسيمة الرئيسة لتحقيؽ األىداؼ المنشودة:تحديد وتحميل المحتوى- 2
تحديد وتحميؿ  الموضوعات التي يشمميا االختبار، خطوة أساسية في إعداد االختيارات 

 .التحصيمية

باإلجابة عمى سؤاؿ أساسي  (ـ2003)بدوي وتحميؿ محتوى الرياضيات المدرسية يتعمؽ كما يشير 
ماذا نعّمـ في الرياضيات، حيث إف معرفة ماذا نعّمـ في الرياضيات، يعد إحدى المياـ الرئيسة :وىو

لمعمـ الرياضيات، كما أف عممية تحميؿ محتوى التعمـ، تمثؿ إحدى الميارات األساسية لممعمـ، 
والتي مف شأنيا ضماف التخطيط الجيد لمدرس وضماف تحقيؽ أىداؼ التعميـ والتعمـ وسيولة 

ـّ تشخيص الصعوبات وعالجيا  . قياسيا، ومف ث

 

 

 

 تحديد وصياغة األهداف التعميمية لموضوعات االختبار- 3



 
 

، ويتـ (نواتج التعمـ المراد تحققيا عند الطالب)يتـ في ىذه الخطوة تحديد األىداؼ التعميمية 
 . ، وفؽ مواصفات ومعايير صياغة األىداؼ السموكيةةصياغتيا بطريقة إجرائية سموكي

يعتبر تصنيؼ بمـو مف أوؿ وأشير التصنيفات المعرفية المستخدمة في مجاؿ الرياضيات، فيو 
يتفؽ مع طبيعة الرياضيات، حيث إف مستويات بمـو الستة في المجاؿ المعرفي قصد بيا أف تكوف 

أىداؼ المجاؿ المعرفي إلى  (ـ1985) بموم وآخرونلمرياضيات وغيرىا مف المواد، وقد صّنؼ 
 العقمية المتقدمة بما يتفؽ مع ت العقمية البسيطة إلى العممياتستة مستويات متدرجة مف العمميا

 في المجاؿ المعرفي إلى ستة ةالمبادئ والنظريات النفسية لمتعمـ، حيث تصّنؼ األىداؼ التعميمي
 : مستويات ىي

 مستوى المعرفة، مستوى الفيـ أو االستيعاب، مستوى التطبيؽ، مستوى التحميؿ، مستوى التركيب، 
وبالرغـ مف مناسبة تصنيؼ بمـو لمادة الرياضيات، إال أف ىذا التصنيؼ قد تعّرض . مستوى التقويـ

لعدد مف التعديالت والتطويرات ليتناسب مع التقويـ في مجاؿ الرياضيات، ومف أىـ وأشير 
التعديالت التي تعرض ليا تصنيؼ بمـو لمستويات المجاؿ المعرفي لتناسب الرياضيات كاف 

، حيث صّنؼ ويمسوف األىداؼ في (ـ1971) عاـ J.Wilsonجيمس ويمسونالنموذج الذي قدمو 
-  التطبيؽ – (االستيعاب) ـ الفو–(المعرفة)التذكر: المجاؿ المعرفي إلى أربعة مستويات رئيسة ىي

التحميؿ، وفيما يمي عرض لمستويات السموؾ الرئيسة وأصنافيا الجزئية التي حددىا ويمسوف في 
 : نموذجو

  : (المعرفة)مستوى التذكر- أواًل 

يمثؿ مستوى التذكر أدنى مستويات السموؾ المتوقعة مف الطالب كنواتج لتعمـ الرياضيات، وىو 
ـّ دراستو مف حقائؽ ومصطمحات فنية وتماريف روتينية بنفس  عبارة عف استرجاع وتذكر بسيط لما ت

 : األسموب والكيفية التي قدمت بيا، ويضـ ىذا المستوى األصناؼ الجزئية التالية

 .معرفة حقائؽ معينة- 1

 .معرفة المصطمحات الفنية- 2

 ..رياضية (إجراءات)القدرة عمى تنفيذ خوارزميات - 3

 :(االستيعاب)مستوى الفهم -  ثانياً 



 
 

ليكوف أكثر تركيبًا وتعقيدًا في السموؾ مف مستوى التذكر، ويقصد  (االستيعاب) صمـ مستوى الفيـ 
بالفيـ القدرة عمى ترجمة األفكار مف شكؿ لفظي أو رمزي إلى شكؿ آخر، كأف يعبر التمميذ بمغتو 
عف فكرة ما، أو أف يستعمؿ معادلة أو صيغة رمزية لمتعبير عف مضموف مسألة حسابية، ويضـ 

 : مستوى الفيـ األصناؼ الجزئية التالية

 .  معرفة المفاىيـ- 1

 .معرفة المبادئ والقواعد والتعميمات- 2

 .رياضية (تركيب)معرفة بنية - 3

 .القدرة عمى تحويؿ عناصر المسألة مف صيغة ألخرى- 4

 .  القدرة عمى متابعة مخطط استداللي- 5

 .القدرة عمى قراءة وتفسير مسألة رياضية- 6

 : مستوى التطبيق- ثالثاً 

يتضمف سموؾ مستوى التطبيؽ سمسمة متعاقبة مف االستجابات تميزه عف المستوييف السابقيف التذكر 
ـّ في ىذا المستو  التجريد المناسب مف نظريات أو قواعد أو ر مف السموؾ اختياىوالفيـ، حيث يت

مبادئ واستخدامو بطريقة صحيحة في حؿ المشكمة، المفردات أو ،األسئمة التي توضع في مستوى 
التطبيؽ يجب أف تكوف مألوفة لدى الطالب فتكوف مشابية لممواد التي قابموىا أثناء التعمـ ولكنيا 

 لممواقؼ التي يصفيا دأنو إذا ما أري (ـ1985) نبموم وآخرو تمامًا، حيث يرى اغير مطابقة لو
 أو االختباري أف تشمؿ مستوى التطبيؽ، فال بد أف تكوف مواقؼ جديدة عمى يالموقؼ الموضوع
ـّ فيو تعّمـ التجريد، أما ة تحتوي عمى عناصر جديدة بالمقارفؼالطالب أو مواؽ  مع الموقؼ الذي ت

 تعّمـ فييا الطالب أصال معنى التجريد فإنيا ؼإذا كانت المواقؼ المعطاة لمطالب في االختبار مواؽ
، أو (المعرفة)ال تكوف في ىذه الحالة في مستوى التطبيؽ، بؿ إنو سموؾ يصنؼ في مستوى التذكر

 :  االستيعاب عمى األكثر، ويضـ مستوى التطبيؽ األصناؼ الجزئية التاليةتأحد مستويا

 . القدرة عمى حؿ مشكالت روتينية- 1

 .القدرة عمى عمؿ مقارنات- 2



 
 

 . (البيانات)القدرة عمى تحميؿ المعمومات - 3

دراؾ النماذج والتشاكالت والتماثالت- 4  .القدرة عمى مالحظة وا 

 : مستوى التحميل-  رابعاً 

يمثؿ ىذا المستوى أعمى مستويات المجاؿ المعرفي في نموذج ويمسوف، ويشكؿ أقصى درجات تعّقد 
السموؾ، ويشمؿ معظـ السموؾ الموصوؼ في مستويات التحميؿ والتركيب والتقويـ في تصنيؼ 

، ويتضمف حؿ مسائؿ غير روتينية  واكتشاؼ خبرات رياضية،  ( قبؿفلـ يسبؽ حؿ مثميا ـ)بمـو
ويتسـ السموؾ في ىذا المستوى باألصالة واإلبداع الرياضي، ويضـ مستوى التحميؿ األصناؼ 

 : الجزئية التالية

 .القدرة عمى حؿ مسائؿ غير روتينية- 1

 . القدرة عمى اكتشاؼ عالقات- 2

 .القدرة عمى عمؿ البراىيف- 3

 القدرة عمى نقد البراىيف - 4

 . القدرة عمى صياغة وتحقيؽ صدؽ التعميمات- 5

  :إعداد جدول المواصفات- 4

أنو لتحقيؽ التوازف المطموب بيف الموضوعات التي يتكوف منيا محتوى (ىػ1421) الدوسرييذكر 
االختبار في ضوء العمميات الذىنية المرتبطة بيا، ولمحصوؿ عمى أسموب عممي يمكف مف خاللو 

ـّ استخداـ ما يسمى بجدوؿ , تقويـ محتوى االختبار في ضوء المحتوى الذي يقيسو مف المادة فإنو يت
عبارة عف (ىػ1424)الرافعي وصبريوجدوؿ المواصفات كما يذكر , المواصفات إلعداد االختبار

، ويمثؿ اآلخر مخرجات (موضوعات االختبار)جدوؿ ذي بعديف يمثؿ أحدىما المحتوى 
ُـّ اتباع الخطوات التالية(األىداؼ)التعمـ  :المرتبطة بيذا المحتوى، وإلعداد جدوؿ المواصفات فإنو يت

 :  (موضوعات االختبار)تحديد األىمية والوزف النسبي لمكونات االختبار - أ



 
 

 عودة تحديد الوزف النسبي لمموضوع يمكف أف يتـّ في ضوء أكثر مف معيار أو محؾ، فيرى 
عدد )أنو يمكف تحديد وزف كؿ موضوع بالنسبة لمموضوعات األخرى في ضوء الزمف  (ـ1998)

 ومدى مساىمتو في تعّمـ عالمستغرؽ في تدريس الموضوع أو في ضوء أىمية الموضو (الحصص
 فحّدد محكيف يتـّ في ضوئيما تحديد األىمية والوزف النسبي Lewis,1994)لويزأما , الحؽ

 : لمموضوع وىما

  (عدد الحصص)الزمف المخصص لتدريس الموضوع . 
 عدد الصفحات المخصصة لمموضوع. 

ويمكف حساب الوزف النسبي لمموضوع في ضوء ىذيف المحكيف، ثـ حساب متوسط األىمية النسبية 
 .لمموضوع

 : تحديد األوزاف النسبية لمستويات األىداؼ-  ب

بعد أف يتـ تحديد وصياغة األىداؼ التعميمية، وتصنيفيا إلى المستويات المعرفية المناسبة، يتـ 
 :حساب الوزف النسبي لكؿ مستوى باستخداـ العالقة التالية

  

 =                   الوزف النسبي لممستوى 

  

    

 =  فمثاًل الوزف النسبي لمستوى التذكر

            

 : تحديد عدد ونوع مفردات االختبار وصياغتيا- ج

وفي ضوء ,  األىداؼ ونوع المفرداتتيتُـّ في ضوء األوزاف النسبية لموضوعات االختبار ولمستويا
 .تحديد عدد أسئمة االختبار, زمف االختبار وأعمار المتعمميف

 :تحديد عدد األسئمة في كؿ موضوع وفي كؿ مستوى مف مستويات األىداؼ مف العالقة التالية- د

  100    ×   عدد أىداؼ المستػػػػػػػػوى 

  العدد الكمي لألىداؼ في جميع المستويات

 100  ×  عدد األىداؼ في مستػػوى التذكر 

 العدد الكمي لألىداؼ في جميع المستويات



 
 

 =    عدد األسئمة في موضوع ما في أحد مستويات األىداؼ 

 .                    الوزف النسبي ألىداؼ المستوى× الوزف النسبي لمموضوع ×      العدد الكمي لألسئمة 

 :تحديد درجة كؿ سؤاؿ مف خالؿ العالقة التالية- ىػ

 .الوزف النسبي لممستوى× الوزف النسبي لمموضوع × الدرجة الكمية لالختبار =  درجة السؤاؿ 

 .ويتـ التعامؿ مع جدوؿ المواصفات بشكؿ تقريبي، مع شيء مف المرونة

 أو تبعًا لموضوعات المنيج الدراسي أو ترتيب أسئمة االختبار حسب السهولة والصعوبة- 5
 .حسب األىداؼ التعميمية

عطاء إرشادات واضحة ودقيقة- 6  تعمؿ عمى توضيح ما ىو مطموب مف التمميذ عممو أو تقديم وا 
 .اتباعو عند اإلجابة

 :أنواع االختبارات

 :يمكف تمييز نوعيف مف االختبارات التحصيمية في الرياضيات ىما

  االختبارات الموضوعية–االختبارات المقالية 

يتطمب اإلجابة عمييا أف , اختبار المقاؿ ىو الذي يحتوي عمى أسئمة: االختبارات المقالية- أوالً 
 .ويعبر عنيا بمغتو حسب متطمبات الموقؼ واستثارة السؤاؿ, ينظـ الطالب إجابتو بنفسو

 :مزايا االختبارات المقالية

 .سيولة إعدادىا- 1

 . تعطي الطالب فرصة ألف ينظـ أفكاره ثـ يقدميا بأسموبو ويعرضيا بطريقتو الخاصة- 2 

يمكف مف خالليا قياس مدى تحقؽ األىداؼ التعميمية الخاصة بالمستويات العميا في المجاؿ - 3
 المعرفي كالتطبيؽ والتحميؿ والتركيب والتقويـ

 .تقمؿ مف احتماؿ استخداـ التخميف- 4 

 :عيوب االختبارات المقالية



 
 

نظرًا لطوؿ الوقت الذي يستغرقو الطالب في اإلجابة عمييا، فإف ذلؾ يتطمب أف يكوف عددىا - 1
 .قمياًل وبالتالي ال توفر الشموؿ المطموب في االختبارات، و التشمؿ جميع أجزاء المحتوى

 .فقد يركز الطالب عمى جزء مف المقرر ويأتي االختبار فيو أو العكس, تخضع لمصدفة- 2

 .صعوبة تصحيحيا وحاجتيا إلى وقت طويؿ في التصحيح- 3

تتأثر بالذاتية، سواًء في اإلعداد أو التصحيح، فغالبًا ما يوضع االختبار في األجزاء التي يميؿ - 4
، وكذلؾ في التصحيح، فاختالؼ المصححيف يؤدي إلى اختالؼ -معد االختبار- إلييا المعمـ

الدرجات، بؿ إف الدرجة تختمؼ باختالؼ حالة المصحح نفسو والظروؼ المحيطة بعممية 
 .التصحيح

 :مقترحات لتحسين االختبارات المقالية

 .يفضؿ استخداميا لقياس النواتج التعميمية العميا كالتطبيؽ وما فوقو مف المستويات- 1

كتابة السؤاؿ بمغة واضحة ومفيومة بحيث تتحدد الميمة المطموبة مف الطالب بشكؿ واضح ال - 2
 .وأف يشمؿ السؤاؿ عمى كافة المعطيات الالزمة لمحؿ, لبس فيو

فاألفضؿ أف يجيب الطالب عمى جميع األسئمة ليمكف , تجنب االختيار في األسئمة المقالية- 3
 .المقارنة بينيـ، وتتبيف األىداؼ التي تحققت لدى الطالب

 .أف يكوف عدد األسئمة مناسبًا لموقت المخصص لالختبار- 4

إعداد نموذج لإلجابة توضح فيو الخطوات األساسية لمحؿ والدرجة المخصصة لكؿ خطوة، - 5
 دوف  

 .   االكتفاء بتحديد الدرجة الكمية لمسؤاؿ

  مرة واحدة لكؿ ةيفّضؿ تصحيح السؤاؿ نفسو في جميع األوراؽ، بدال مف تصحيح جميع األسئؿ- 6

 .    طالب، ليكوف التقدير سميمًا ودقيقاً 

 أف يركز المصحح عمى اليدؼ مف السؤاؿ وأال تؤثر عميو العوامؿ األخرى كخط الطالب أو - 7

 .    تنظيمو



 
 

                                .يفضؿ إخفاء أسماء الطالب أثناء التصحيح- 8

 :االختبارات الموضوعية- ثانياً 

سميت باالختبارات الموضوعية ألف تصحيحيا يتـ بطريقة موضوعية،فال تؤثر ذاتية المعمـ  في 
 الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب ؼ محددة ومعروفة، وبالتالي ال تختؿاتصحيحيا ألف إجاباتو

باختالؼ المصححيف،وتتطمب اإلجابة عمى األسئمة الموضوعية أف يقـو الطالب باختيار اإلجابة 
الصحيحة مف بيف عدة بدائؿ أو يضع إشارة عمى العبارة الصحيحة أو يكمؿ جممة أو عبارة 

 .ناقصة

 :مزايا االختبارات الموضوعية

 المقرر وأىداؼ ء جميع عناصر وأجزايالشموؿ حيث يمكف أف يغطي االختبار الموضوع- 1
 .المادة بمستوياتيا المختمفة

 .تعتبر أفضؿ أنواع االختبارات التحصيمية دقة وأعالىا ثباتاً - 2

 .تتميز بالوضوح التاـ والبعد عف الغموض- 3

 .سيولة وسرعة ودقة تصحيحيا- 4

 .ال تتأثر بالذاتية، وبالظروؼ المحيطة بالتصحيح ، كما في االختبارات المقالية- 5  

 :عيوب االختبارات الموضوعية

لى ميارة وخبرة إلعدادىا وصياغتيا- 1  .صعوبة إعدادىا فيي تحتاج إلى وقت وجيد وا 

 .ال تتيح الفرصة لمطالب أف يعبر عف معرفتو بمغتو ومفرداتو الخاصة- 2

 .قد يصؿ الطالب إلى اإلجابة الصحيحة بالصدفًة والتخميف العشوائي- 3

 :أنواع االختبارات الموضوعية

 (عبارات) ويتكوف السؤاؿ في ىذا النوع مف االختبارات مف عدة جمؿ :أسئمة الصواب والخطأ- أ
إما أف تكوف صحيحة أو غير صحيحة، ويطمب مف الطالب تحديد ما إذا كانت العبارة صحيحة 

 .أو غير صحيحة



 
 

 :ومف األمور التي يجب مراعاتيا عند إعداد ىذا النوع مف االختبارات ما يمي

فإما أف تكوف صحيحة أو غير صحيحة وأاّل يوجد مجاؿ , أف تكوف العبارة واضحة تماماً - 1
 .لاللتباس

التي تحتوي فكرتيف أو أكثر، خاصة عندما تكوف إحداىما , تجنب الجمؿ الطويمة والمركبة- 2
 .(ما لـ يكف السؤاؿ في المنطؽ الرياضي)صحيحة واألخرى غير صحيحة

 .وجمؿ نفي النفي, االبتعاد عف الجمؿ المنفية- 3

وأف يكوف ترتيبيا مختمطًا وال , أال تكوف جميع الفقرات صحيحة فقط أو غير صحيحة فقط- 4
 .يسير وفؽ نمط معيف وأف تكوف متقاربة في عددىا

 .أال تتتطمب اإلجابة عمييا قياـ الطالب بعمميات تحريرية كثير ومطولة- 5

أصؿ السؤاؿ : ويتكوف سؤاؿ االختبار مف متعدد مف جزأيف األوؿ: أسئمة االختيار من متعدد- ب
وىو عبارة عف الفكرة أو القضية التي يسأؿ عنيا الطالب والجزء الثاني عبارة عف البدائؿ أو 

 .المموىات ويطمب مف الطالب أف يختار البديؿ الصحيح مف بينيا

 :ومن األمور التي يجب مراعاتها عند إعداد هذا النوع من االختبارات ما يمي

 .أي أف تتناوؿ كؿ فقرة ناتجًا تعميميًا محدداً , أف تمثؿ كؿ فقرة ىدفًا محدداً - 1

 .وأف يصاغ بمغة واضحة وسيمة, أف يتضمف رأس السؤاؿ جميع المعمومات الضرورية- 2

 وأف تكوف جميع البدائؿ محتممة ومعقولة وليا ارتباط 5-4أف يكوف عدد البدائؿ ما بيف - 3
 .بالسؤاؿ ومتجانسة مف حيث الشكؿ والصياغة

 .أف يكوف لكؿ سؤاؿ بديؿ واحد فقط يمثؿ اإلجابة الصحيحة- 4

 .أال يكوف موقع البديؿ الصحيح ثابتًا في جميع الفقرات- 5

                               .يفّضؿ عندما تكوف البدائؿ عددية أف ترتب تصاعدياً - 6

 :(المزاوجة)أسئمة المقابمة - جـ



 
 

تحتوي األولى عمى عدد مف العبارات، وتحتوي القائمة  (عموديف)يتكوف سؤاؿ المقابمة مف قائمتيف 
الثانية عمى االستجابات،ويطمب مف الطالب أف يختار مف قائمة الثانية االستجابة المناسبة لمعبارة 

 .المعطاة في القائمة األولى

 :ومف األمور التي يجب مراعاتيا عند إعداد ىذا النوع مف االختبارات ما يمي

ال فإف , أف يوجد تجانس بيف عبارات السؤاؿ- 1 بمعنى أف تدور العبارات حوؿ محور واحد، وا 
 .السؤاؿ سيصبح سياًل وواضحًا، وال يميز بيف الطالب

 .أكبر مف عدد عبارات القائمة األولى (االستجابات)أف يكوف عدد العبارات في القائمة الثانية - 2

 .أف يكوف عدد عبارات السؤاؿ مناسبًا،وأف تكتب جميع عبارات القائمتيف عمى صفحة واحدة- 3

مكانية التوصيؿ أو إمكانية , أف تكوف التعميمات واضحة- 4 فيوضح مكاف وضع الرقـ أو الحرؼ وا 
 .(بالرغـ مف أنو ال يفضؿ استخداـ اإلجابة أكثر مف مرة )استخداـ البديؿ الواحد أكثر مف مرة

 :(األسئمة ذات اإلجابات القصيرة  )أسئمة التكممة - د

حيث يكوف السؤاؿ في صورة عبارة حذؼ منيا , وتكوف أسئمة التكممة إما عمى شكؿ إكماؿ فراغات
بعض الكممات أو المصطمحات أو الرموز، ويطمب مف الطالب كتابة المصطمح أو الرمز أو العدد 
أو الكممة المحذوفة،وقد تكوف أسئمة التكممة عمى شكؿ سؤاؿ يطمب مف الطالب أف يقدـ اإلجابة 

 . عميو بشرط أف تكوف ىذه اإلجابة قصيرة ومختصرة ومحددة

 :ومف األمور التي يجب مراعاتيا عند إعداد ىذا النوع مف االختبارات ما يمي

أف تحتوي العبارة الواحدة عمى فراغ واحد أو اثنيف عمى األكثر، ألف كثرة الفراغات تفقد العبارة - 1
 .وضوحيا ومعناىا

 .أف تكوف اإلجابة قصيرة ومحددة بمعنى أف العبارة ال تكتمؿ إال باإلجابة المطموبة- 2

وليس الكممات غير  (ذات المدلوؿ الرياضي)أف تحذؼ الكممات أو المصطمحات الرئيسة - 3
 .الميمة أو اإلنشائية التي تساعد عمى تكويف الجممة



 
 

أف يوضع الفراغ في نياية العبارة بقدر اإلمكاف، وأف تكوف الفراغات المتروكة لإلجابة كافية - 4
 .ومناسبة، لما سيكتبو الطالب

 .أف يتناوؿ كؿ سؤاؿ أو عبارة ىدفًا واحدًا فقط- 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

الخصائص السيكومترية 

تمييد 

 تعريؼ القياس- 1

 الموضوعية-2

 أنواع الثبات-3

أنواع الصدؽ -4
معامؿ الصعوبة  -5
 معامؿ التمييز-6

 الخالصة
 

 

 

 



 
 

  :تمييد

 التعبير عف الصفات أو, إف القياس عممية موضوعية كمية نحدد بواسطتيا مقدار صفة معينة
.   كغـ95سـ وأف وزنو 185فبدال مف أف تقوؿ فالف طويؿ أو سميف تقوؿ إف طولو . بأرقاـ

ويستثنى ,وىو تحديد أرقاـ أو درجات لممقادير التي توجد بيا الصفات حسب قواعد ومعايير معينة
ف كاف كميا , مف ذلؾ العد مثؿ عدد الطالب في الفصؿ أو حجـ األسرة أو الدخؿ الشيري فيو وا 

لكنو ليس قياسا وال يحتاج إلى قياس بخالؼ الوزف والطوؿ والذكاء والقدرة المغوية والميوؿ والمواقؼ 
الخ فيذه األخيرة صفات ال يمكف تحديد مقاديرىا بالعد ..والقمؽ والتحصيؿ في الرياضيات أو العمـو 

السيد ). ولكف مف خالؿ أدوات قياس عممية دقيقة تتصؼ بالموضوعية والثبات والصدؽ, البسيط
 . ( 40 ص 2016محمد ابوىاشـ حسف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  :الموضوعية

وتعني عدـ تأثير رأي معد االختبار ومصححو , وضدىا الذاتية والتحيز, وتعنى الحياد وعدـ التحيز
.بآرائو الخاصة أو انطباعاتو أو عواطفو عمى القرارات المتعمقة باالختبار  

 ويساعد عمى تحقيقيا اتباع معايير موحدة بشأف مواصفات االختبار وتعميماتو وظروؼ تطبيقو 
.( 40ص , 2016, انضيذ يحًذ اتوهاشى حضٍ) .وتقدير الدرجات فيو  

   :الثبات     

الثبات ىو أف تعطينا األداة نفس الدرجة حينما نقـو بتكرار عممية القياس 

فإذا وزف شخص نفسو مرتيف متتاليتيف وكانت قراءة الميزاف في المرة األولى مختمفة عف قراءتو في  
في   في المرة الثانية  فال بد أف يكوف ىناؾ خطأ91 في المرة األولى ثـ87المرة األخرى مثال 

ىذا يعني أف تذبذب درجة , تقدير وزف الشخص إما في المرة األولى أو الثانية أو في المرتيف
المفحوص عندما نكرر عميو تطبيؽ األداة دليؿ عمى وجود خطأ ما في عممية القياس وأف ىذا 

:  وبيذا يمكف أف نقوؿ أف الثبات ىو, الخطأ لو ارتباط  بالثبات

مقدار خمو الدرجة المقدرة مف الخطأ 

و أنو يعني دقة الدرجة واتساقيا وعدـ تذبذبيا 

فعدـ تذبذب الدرجة أو قمة تذبذبيا مف تطبيؽ إلى آخر يعني عدـ وجود خطأ أو صغر حجمو وىو 
 .دليؿ عمى ارتفاع قيمة الثبات

عندما يقاس ثبات أي أداة فإنو يتـ حسابو بناء عمى تطبيؽ المقياس عمى عدد مف المفحوصيف 
ومف خالؿ التطبيؽ عمى تمؾ المجموعة نرى ىؿ اختمفت درجات األفراد مف . وليس عمى فرد واحد

مرة ألخرى أو باألحرى ىؿ تغير ترتيبيـ في المرتيف 

عمى اعتبار أننا نستدؿ عمى الثبات مف خالؿ احتفاظ كؿ فرد برتبتو حينما يعاد تطبيؽ األداة مرة 
.  ( 110ص , 2009,محمد شحاتو ربيع ).أخرى

 

  :نظرية الثبات



 
 

قد تكوف أعمى مف درجتو  (الدرجة المالحظة)مما سبؽ ندرؾ أف الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد  
وبحكـ أنو ال يمكف أف  يوجد .أو أقؿ مف درجتو الحقيقة أو مساوية لدرجتو الحقيقة (الفعمية)الحقيقة 

فإف أي درجة مالحظة سيكوف , أي أنو ال يمكف  وجود أداة كاممة الثبات, % 100مقياس دقيؽ 
ومف ىنا فإف نظرية الثبات تقوؿ أف الدرجة المكتسبة أو المالحظة تتكوف مف . فييا نسبة مف الخطأ

الدرجة الفعمية أو الحقيقة ودرجة خطأ  : عنصريف ىما 

درجة خطأ  +  درجة حقيقة = الدرجة المالحظة 

 فالدرجة المالحظة ىي ما يحصؿ عميو المفحوص مف درجة ظاىرة وىي كؿ ما نعممو عف 
ودرجتو الحقيقة ىي الدرجة التي تعكس المستوى الحقيقي لمفرد والدرجة الخطأ عبارة , المفحوص

عف الخطأ العشوائي الذي قد بكوف  سالبا أو موجبا أي أنو خطأ قد يزيد أو ينقص مف درجة الفرد 
ولكف مف خالؿ معرفتنا لقيمة الثبات , والدرجة الحقيقة والدرجة الخطأ ال يمكف معرفتيما. المالحظة

.  تقدير حجـ الخطأ وتحري الدرجة الحقيقة

 :مصادر خطأ القياس

وعادة ما يعزى ىذا . وكمما قؿ حجـ الخطأ ارتفعت قيمة الثبات,عممنا أف كؿ قياس يتضمف خطأ
إال , ومع أف األداة قد تكوف مصدرا أساسيا مف مصادر الخطأ في الدرجة. الخطأ إلى أداة القياس

. أف ىناؾ مصادر أخرى كالفرد المفحوص نفسو أو القائـ بعممية القياس أو ظروؼ تطبيؽ المقياس

فعندما نطبؽ عميو اختبار اختيار مف متعدد فيجيؿ بعض األسئمة ثـ يخمف ويكوف حظو سيئا في 
ثـ نعيد لو االختبار ويخمف في تمؾ األسئمة التي لـ يعرفيا ويكوف حظو , التخميف في المرة األولى

. فسبب االختالؼ ىنا ىو األداة, فتختمؼ درجتاه في المرتيف, جيدا

 8فأعطاه األوؿ , ثـ قاـ بتصحيح السؤاؿ ثالثة مصححيف, لكف لو أف طالبا أجاب عف سؤاؿ مقالي
فمصدر االختالؼ ىنا أو الخطأ راجع بالدرجة األولى , 9 وأعطاه الثالث6درجات وأعطاه الثاني 

. إلى اختالؼ المصححيف

لو أف مفحوصا تقدـ لالختبار في وقت يشعر فيو بالصداع أو أنو مرىؽ ثـ أعدنا : وخذ مثال آخر
فاختالؼ درجتيو في المرتيف ناجـ عف خطأ , لو االختبار وقد زاؿ عنو الصداع وىو نشط منتبو

. مصدره الفرد نفسو وليس األداة



 
 

فإذا اختمؼ الزمف المخصص لالختبار مف مفحوص إلى آخر أو اختمفت التعميمات الشفوية أو 
. العوامؿ البيئية فإنيا تعد مف بيف ظروؼ التطبيؽ المؤثرة عمى أداء المفحوص وعمى خطأ الدرجة

.   ( 110ص , 2009,محمد شحاتو ربيع )

فنحف حينما نتحدث عف األداة فإننا . تبقى األداة عمى أية حاؿ ىي محور حديثنا عندما نبني األداة
وعندما نشتري ميزانا فالبد قبؿ كؿ شيء مف التأكد مف . نرغب في الحصوؿ عمى أداة يعتمد عمييا

. دقتو

  :حساب الثبات 

أف يحصؿ المفحوصوف عمى نفس الدرجات تقريبا حينما يعاد عمييـ االختبار مرة ":بػيعرؼ الثبات 
.  وىذا تعريؼ إجرائي أي عممي لمثبات يشير إلى كيفية حسابو" أخرى

والبد أف يجرى التطبيؽ عمى مجموعة أفراد وليس , ال يمكف تقدير قيمة الثبات إال مف خالؿ تطبيقو
. عمى شخص أو شخصيف

.  تقدر قيمة الثبات كميا بعد تطبيقو عمى عينة مف األفراد الذيف سيستخدـ معيـ االختبار

: وىناؾ أكثر مف طريقة لتقدير الثبات أبرزىا

 :أ ـ طريقة إعادة التطبيق 

: ويتـ إجراؤىا حسب الخطوات التالية

 ػ اختر عينة مف األفراد يمثموف الفئة التي سوؼ يستخدـ معيا االختبار 1

 ػ طبؽ االختبار وصححو وحدد درجة كؿ فرد 2

 ػ انتظر مدة أسبوع أو أسبوعيف 3

 ػ أعد تطبيؽ االختبار نفسو عمى نفس المجموعة وصححو وحدد درجة كؿ فرد 4

 ػ احسب العالقة بيف درجات األفراد في التطبيؽ األوؿ ودرجاتيـ في التطبيؽ الثاني باستخداـ 5
. أسموب إحصائي يسمى معامؿ االرتباط



 
 

 1وكمما ابتعدت القيمة عف , دؿ ذلؾ عمى ارتفاع الثبات (1)فإذا كانت العالقة قوية وقريبة مف 
. وقربت مف الصفر دؿ ذلؾ عمى انخفاض الثبات

لكف تعاب ىذه الطريقة باالستفادة مف التطبيؽ األوؿ وتذكر اإلجابة والنضج والتعمـ 

أف يتـ تطبيؽ المقياس نفسو مرتيف عمى مجموعة مف األفراد بفاصؿ زمني ثـ تحسب العالقة بيف 
درجات األفراد في المرتيف ممثؿ 

 :ب ـ طريقة الصيغ أو الصور المتكافئة

:  ويتـ إجراؤىا حسب الخطوات التالية

ػ أنشئ اختباريف متكافئيف يقيساف نفس المحتوى والميارات وبنفس الطوؿ واننوع ومستوى الصعوبة  1

ػ طبؽ إحدى الصورتيف عمى عينة مف األفراد يمثموف الفئة التي سوؼ يستخدـ معيا االختبار 2
وصححو وحدد درجة كؿ فرد 

طبؽ الصورة األخرى عمى نفس المجموعة وصححو وحدد  (ساعة أو يـو مثال)ػ بعد مدة قصيرة 3
درجة كؿ فرد 

ػ احسب العالقة بيف درجات األفراد في الصورة األولى ودرجاتيـ في الصورة الثانية باستخداـ 4
. معامؿ االرتباط

عيوب ىذه الطريقة 

 .الصعوبة في إعداد صورتيف متطابقتيف

ممخص 

أف يتـ تطبيؽ اختباريف متطابقيف عمى مجموعة مف األفراد دوف فاصؿ زمني يذكر ثـ تحسب 
العالقة بيف درجات األفراد في االختباريف  

 :ج ـ طريقة التجزئة النصفية

: ويتـ إجراؤىا حسب الخطوات التالية



 
 

 . ػ اختر عينة مف األفراد يمثموف الفئة التي سوؼ يستخدـ معيا االختبار1

 . ػ طبؽ االختبار وصححو وحدد درجة كؿ فرد2

وتشكؿ األسئمة الزوجية النصؼ ,  تشكؿ األسئمة الفردية نصفا )ػ اقسـ االختبار إلى نصفيف3
  (اآلخر

 .ػ صحح كؿ نصؼ وحدد درجة كؿ فرد عمى كؿ نصؼ4

ػ  احسب العالقة بيف درجات األفراد عمى النصؼ األوؿ ودرجاتيـ عمى النصؼ الثاني باستخداـ 5
. معامؿ االرتباط

ممخص 

أف يتـ تطبيؽ اختبار واحد مرة واحدة عمى مجموعة مف األفراد ثـ يقسـ االختبار إلى نصفيف 
 .ليصحح كؿ نصؼ عمى حدة وتحدد درجتو ثـ تحسب العالقة بيف درجات األفراد في النصفيف

د ـ طرق أخرى 

ىناؾ طرؽ أخرى غير ما ذكر تندرج تحت ما يسمى بثبات االتساؽ الداخمي أبرزىا ألفا كرونباخ  
وفي ىذه الطرؽ يتـ تطبيؽ االختبار مرة واحدة , 21 وكودرػ ريتشادردسف20وكودرػ ريتشادردسف

كما ىو الحاؿ في التجزئة النصفية لكف دوف تنصيؼ وباستخداـ معادالت إحصائية مختمفة يؤخذ 
.  في االعتبار تباينات الدرجة عمى السؤاؿ ونسبتيا إلى تبايف الدرجة الكمية لالختبار

 :معامل الثبات

 وصفر ويتـ حسابو عف طريؽ معامؿ 1قيمة إحصائية تشير إلى مستوى الثبات تتراوح بيف 
االرتباط بيف درجات األفراد في التطبيؽ األوؿ ودرجاتيـ في التطبيؽ الثاني في طريقة إعادة 

االختبار وبيف درجات األفراد في الصورة األولى ودرجاتيـ في الصورة الثانية في طريقة الصور 
المتكافئة و بيف درجات األفراد عمى النصؼ األوؿ ودرجاتيـ عمى النصؼ الثاني في طريقة 

محمد ).  كما يتـ حسابو بأساليب إحصائية مختمفة في بعض الطرؽ األخرى, التجزئة النصفية
     .                      ( 120ص , 2009,شحاتو ربيع 



 
 

جميع طرؽ حساب الثبات كمية إحصائية وال يمكف تحديد مستوى الثبات قبؿ تطبيؽ االختبار عمى 
لكف ىناؾ عوامؿ يمكف أف تساىـ في رفع الثبات ينبغي أف يأخذىا معد االختبار .  عينة تجريبية

: ومستخدمو في االعتبار

 .ػ وضوح األسئمة

 .ػ تقميؿ فرص التخميف

 .ػ زيادة عدد أسئمة االختبار

 .ػ التوسط في صعوبة األسئمة

 .ػ وضوح التعميمات

 .ػ توحيد ظروؼ التطبيؽ

 .ػ موضوعية التصحيح

 :الصدق

فال يصمح أي مقياس لالستخداـ ما لـ , يعتبر الصدؽ أىـ صفة ينبغي ألي مقياس االتصاؼ بيا
 :ويعرؼ الصدؽ عادة .تتوفر فيو ىذه الخاصية

"  مدى تعبير الدرجة عف الصفة المقيسة- " أف يقيس االختبار ما أعد لقياسو" 

" صحة تفسيرات درجة االختبار وصحة االستدالالت والقرارات التي تبنى عمييا" -

وكيؼ نقيس ىؿ األداة مناسبة , فالصدؽ يتعمؽ بما ذا نقيس ىؿ األداة تقيس الصفة المطموبة؟
وىؿ تأويمنا وتفسيرنا .  ولماذا نقيس ما لغرض مف استخداـ المقياس؟,لقياس الصفة المطموبة؟

.  لمدرجة صحيح ومناسب وىؿ القرارات التي نبنييا عمى الدرجة صائبة

.   ( 180ص , 2009,محمد شحاتو ربيع )

لى أي مدى يقيس " مقياس الثقة بالنفس"ىؿ ىذا االختبار الذي اسمو  يقيس الثقة بالنفس فعال؟ وا 
ىذه الصفة؟ وما ىو الدليؿ عمى أنو يقيس الثقة بالنفس؟ 



 
 

وىذا الشخص الذي حصؿ عمى درجة ضعيفة في اختبار أعد لقياس اإلبداع ىؿ إبداعو منخفض 
فعال؟ وىؿ تصنيؼ بعض األفراد إلى متفوقيف وآخريف إلى متخمفيف بناء عمى ىذا االختبار الذي 

يدَّعي قياس الذكاء تصنيؼ صحيح يطابؽ الواقع؟ 

 :العالقة بين الثبات والصدق

فال , فالثبات شرط أساسي لتحقيؽ الصدؽ, لتحديد معنى الصدؽ البد مف التمييز بينو وبيف الثبات
يمكف أف يكوف االختبار صالحا لالستخداـ وال يمكف أف يقيس الصفة التي يزعـ قياسيا حتى تتوفر 

 ونحف في شؾ مف أف درجتو 70واالختبار الذي يحصؿ فيو الفرد عمى درجة . فيو صفة الثبات
 . الدرجات فيو صادقةأف تسمى يمكف  ال60 أو 75 قد تكوف الحقيقة

االختبار الذي يضعؼ ثباتو ال يمكف الوثوؽ بو وال استخراج دالالت صحيحة مف خاللو وال بناء 
إف وجود ميزاف , مف جية أخرى فإف توفر الثبات ال يكفي لتحقيؽ الصدؽ. قرارات صائب عميو

إذ ال بد مف وجود عالقة منطقية أيضا , ثابت دقيؽ ال يبرر لنا استخدامو لقياس الطوؿ أو الحرارة
. بيف محتوى األداة والصفة المرغوب قياسيا

 فالثبات شرط ضروري لكنو ال يكفي .إذف ال يمكف أف نحكـ عمى صدؽ المقياس مف مجرد ثباتو
 .لكنو يمكف أف يكوف ثابتا وال يكوف صادقا, ال يكوف االختبار صادقا حتى يكوف ثابتا و وحده

  

 

 :طر ق التحقق من الصدق

وتتفاوت أىمية ىذه الطرؽ حسب طبيعة الصفة المقيسة , نجمع األدلة عمى الصدؽ مف عدة طرؽ
و تجمع بعض ىذه األدلة , بعض ىذه الطرؽ كيفي وبعضيا كمي. وحسب الغرض مف استخداميا

: ومف أبرز طرؽ التحقؽ مف الصدؽ. قبؿ تجريب المقياس والبعض اآلخر يتـ جمعو بعد التجريب

 :صدق المحتوى

في ىذه الطريقة يتحقؽ معد االختبار مف مطابقة محتوى االختبار لمحتوى الصفة وأف األسئمة عينة 
,  لالختبارات التحصيميةمالئمةوىذه الطريقة أكثر . ممثمة لجوانب الصفة أو السموؾ المرغوب قياسو



 
 

ألف التحصيؿ الدراسي مرتبط عادة بمحتوى وأىداؼ محددة يمكف في ضوئيا التحقؽ مف مدى 
وفي ىذا الصدد يمكف االستعانة بما يسمى . مطابقة األسئمة وتمثيميا لذلؾ المحتوى واألىداؼ

بعد رأسي يشمؿ الموضوعات المرغوب قياسيا وبعد : وىو جدوؿ ذو بعديف. بجدوؿ المواصفات
وتشمؿ خاليا . أفقي يشمؿ األىداؼ أو المستويات الذىنية المختمفة التي تعكس فيـ الطالب لممقرر

ويحدد ىذه النسب أىمية كؿ , الجدوؿ نسبة أو عدد األسئمة لكؿ مستوى ذىني في كؿ موضوع
وكذلؾ أىمية كؿ ىدؼ بالنسبة لألىداؼ أو , موضوع وما خصص لو مف وقت لتدريسو 

 Lewis,1994))لويز. المستويات الذىنية األخرى

 :أ ـ الصدق التالزمي

وىو أسموب كمي . وىنا يتـ حكمنا عمى صدؽ األداة مف خالؿ مقارنتيا بمحؾ آخر متزامف معيا
يتـ مف خاللو حساب االرتباط بيف درجات األفراد عمى االختبار ودرجاتيـ عمى مقياس أو محؾ 

مثؿ حساب االرتباط بيف درجات طالب عمى , خارجي يقيس نفس الصفة تقريبا وفي زمف متقارب
أو حساب ارتباط درجات اختبار . اختبار لغوي وتحصيميـ في مقررات النحو واإلمالء واألدب

فيمي عمياف  .( 20،ص2002نادر، -الزيود ).القدرات بدرجات اختبار الثاوية

          :ب الصدق التنبؤي

 ). وىنا يتـ حكمنا عمى صدؽ األداة مف خالؿ مقارنتيا بمحؾ آخر يطبؽ بعد األداة بفاصؿ زمني 
. ( 20،ص2002فيمي عمياف نادر،- الزيود

وىو أيضا أسموب كمي يستخدـ معامؿ االرتباط بيف درجات االختبار ودرجات مقياس أو محؾ 
مثؿ حساب االرتباط بيف درجات اختبار لغوي وتحصيؿ الطالب بعد سنة , خارجي في زمف الحؽ
ويكوف اليدؼ مف االختبار صراحة أو ضمنيا التنبؤ بأداء الطالب في . مف استخداـ االختبار

وكذلؾ الحاؿ حينما ترغب مؤسسة مينية في توظيؼ أفراد أكفاء وترغب في إجراء . المستقبؿ
اختبار يساعدىا في انتقاء مف لدييـ االستعداد واألىمية فإف ىذا االختبار يحتاج إلى دليؿ يثبت 

وأنسب دليؿ ىو أف نقارف أداء ىؤالء المتقديف إلى الوظيفة بكفاءتيـ في . صالحيتو في االختيار
فصدؽ االختبار ىنا يتـ بحسب . العمؿ التي ال تظير لمعياف إال بعد ممارستيـ العمؿ لفترة كافية

العالقة بيف أداء  المرشحيف لموظيفة عمى اختبار القبوؿ وأدائيـ الوظيفي أو تقرير الكفاءة الذي 
.  يحصموف عميو الحقا



 
 

 :صدق التكوين الفرضي

فصفات مثؿ الطوؿ والوزف أو نسبة . تتفاوت الصفات التي نقيسيا مف حيث الوضوح والظيور
, السكر في الدـ وحتى المعمومات التاريخية والجغرافية صفات واضحة معروفة  محدودة المحتوى
وفي المقابؿ فإف صفات مثؿ اإلبداع أو الذكاء أو الثقة بالنفس أو الطموح صفات مجردة غير 

و نحف ,محسوسة نتعرؼ عمييا في ضوء نظريات تفسرىا وتبيف مظاىر السموؾ التي تدؿ عمييا
وعندما نرغب في معرفة . حينما نبني أدوات لقياسيا فينبغي أف نمجأ إلى تمؾ النظريات التي تفسرىا

فإننا نقارف بيف تمؾ النظريات , صدؽ تمؾ األدوات أو الدرجات إلي تنتج عف تطبيؽ تمؾ األدوات
وىذا يتطمب استخداـ أكثر .وما تشير إليو مف دالئؿ وبيف تمؾ الدرجات وتطابقيا مع تمؾ الدالئؿ

.  مف محؾ لالستدالؿ عمى صدؽ الدرجة

ثـ تـ تعريؼ ىذه القدرة إجرائيا " القدرة عمى التعمـ"لو ُعرََّؼ الذكاء نظريا بأنو , فعمى سبيؿ المثاؿ
ببعض مؤشرات ىذه القدرة مثؿ القدرة عمى تذكر األلفاظ وتذكر األرقاـ والفيـ السريع واالحتفاظ 

ذا افترضت النظرية أف ىذه . فينبغي إذف أف نتحقؽ أف األداة تقيس ىذه الجوانب. بالمعمومات وا 
فينبغي أف نتحقؽ تجريبيا , القدرة تزداد مع العمر وأنيا ترتبط بالتحصيؿ الدراسي وبالدافع لإلنجاز

حصائيا مف أف النتائج عمى تمؾ األداة تتوافؽ مع تمؾ التوقعات   (115ص,2002,زكريا محمد). وا 

وعمى ىذا فإف صدؽ البناء ىو عبارة عف مجموعة مف األدلة والشواىد الكيفية والكمية التي تستخدـ 
. لمتحقؽ مف صدؽ التكويف الفرضي لمقاييس صفات نفسية مجردة

ماذا نعمل لزيادة الصدق ؟ 

ماذا يمكف لممعمـ أو لمعد االختبار ومستخدمو أف يفعؿ لتحقيؽ أكبر قدر مف صدؽ االختبار؟ 

المعرفة بالموضوع : البد أف نعمـ في البدء أنو ينبغي لكاتب االختبار أف يكوف ممما بثالثة جوانب
.  أو التخصص الذي يكتب فيو واإللماـ بفنيات القياس والميارة الكتابية

.  وىاىنا تمخيص لما سبقت اإلشارة إليو ألىـ العوامؿ التي يسترشد بيا لتحقيؽ قياس صادؽ
فينبغي أف تكوف أسئمة االختبار ذات عالقة بالصفة المراد قياسيا وأال تقيس جوانب أخرى ال عالقة 

. والبد أف  تركز األسئمة عمى الجوانب الميمة مف الصفة دوف السطحي واليامشي منيا. لو بالصفة
أضؼ إلى ذلؾ فإف . وعمى االختبار أيضا أف يكوف شامال وممثال لكافة أبعاد الصفة ومجاالتيا



 
 

ثبات االختبار وموضوعيتو مف الركائز األساسية لصدؽ االختبار فالبد مف أخذ العوامؿ اتي ترفع 
: ومف تمؾ العوامؿ, مف مستوى الثبات باالعتبار

. ػ وضوح األسئمة

. ػ تقميؿ فرص التخميف

. ػ زيادة عدد أسئمة االختبار

. ػ وضوح التعميمات

. ػ تحسيف ظروؼ التطبيؽ

 :معامل الصعوبة ومعامل التمييز

يقصد بتحميؿ فقرات االختبار استخراج معامؿ الصعوبة، ومعامؿ التمييز وتحديد فاعمية البدائؿ 
 : المموىات ولو فوائد عديدة منيا 

مف خالؿ تحميؿ فقرات االختبار يستطيع المعمـ أف يحدد مواطف الضعؼ والقوة عند الطالب  ( 1
فمثاًل إذا , وتشخيص األسباب سواء كانت فنية في االختبار أـ تربوية في طريقة التدريس , 

وجدنا أكثر األخطاء في الفقرات التي تقيس التطبيؽ فربما كاف ذلؾ عائدًا إلى أف المعمـ لـ 
وبناء عمى التغذية الراجعة , يكف يعطييـ الوقت الكافي لمتدريب وحؿ التماريف المتعمقة بالمادة 

 .مف التحميؿ يتـ العالج 

إف تحميؿ فقرات االختيار مف قبؿ معمـ الصؼ يجعؿ منو كاتب فقرات جيد فيتخمص بالمراف  (2
والتدريب مف كثير مف العيوب التي تصيب الفقرة سواء مف حيث الصياغة أو األخطاء الفنية 

 .األخرى

إف بحث وتحميؿ فقرات االختبار مع الطمبة كما ىي خبرة تعميمية جيدة لممعمـ فيي خبرة  (3
ألنيا تخمؽ لدييـ نوع مف الدقة واالنتباه في فحص البدائؿ قبؿ اختيار , تعميمية جيدة لمطالب 

 .الجواب 

يستطيع المعمـ أف يحصؿ عمى فقرات جيدة مف حيث الصعوبة والتمييز فيحتفظ بيا      (4
 .ويستفيد منيا في االختبارات القادمة 



 
 

يقدـ تحميؿ فقرات االختبار إلى اختصار طوؿ االختبار دوف أف يؤثر ذلؾ عمى ثبات االختبار  (5
ألف كال مف الفقرات السيمة التي يجيب عمييا كؿ مفحوص أو الصعبة التي ال يجيب عمييا , 

ألف أي زيادة عمى الوسط , أحد    فقرات زائدة ال تحدث أي تأثير عمى ثبات االختبار 
الحسابي أو أي نقصاف مماثؿ ال ُيغير في ترتيب الدرجات وبالتالي ال يؤثر عمى ثبات 

 .االختبار 

إف التعرؼ عمى درجات الصعوبة يحدد مواقع الفقرات في االختبار فإذا كانت درجة صعوبة  (6
ذا كانت درجة صعوبتيا  (أي الفقرة سيمة)الفقرة عالية  تأتي ىذه الفقرة في أوؿ االختبار وا 

وىكذا توضع كؿ فقرة في , توضع في نياية االختبار  (أي الفقرة صعبة)منخفضة      
 .االختبار في المكاف المناسب ليا 

إف تحميؿ فقرات االختبار ال يكشؼ فقط عف درجة الصعوبة والتمييز فقط بؿ يكشؼ أيضا    (7
فالبديؿ الذي يختاره أفراد المجموعة العميا أكثر مف الدنيا ,  (المموىات  )عف فعالية البدائؿ 

أو كانت نسبة مف , يعاد النظػػػػػػػر فيو كما يعاد النظر في كؿ مموه لـ يختره أحد مف الطالب 
 .اختاره دوف الحد المطموب 

  :معامالت الصعوبة والتمييز

 :معامل الصعوبة

 وىو عبارة عف االختبار ،يفيد معامؿ الصعوبة في إيضاح مدى سيولة أو صعوبة سؤاؿ ما في 
النسبة المئوية مف الطالب الذيف أجابوا عف السؤاؿ إجابة صحيحة ويحسب بتطبيؽ المعادلة 

         :التالية

                                  س                           

 100× ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =    معامؿ صعوبة السؤاؿ 

                           ف                              

 . عمى السؤاؿ إجابة صحيحةاعدد الطالب الذيف أجابو:  حيث س 

   مجموع الطالب:ف            



 
 

 طالبا عمى سؤاؿ ما إجابة صحيحة 20 أجاب منيـ طالبا، 25فعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف لدينا 
 %80 =100×(25÷20) :ىوفسيكوف معامؿ صعوبة ىذا السؤاؿ 

مف الطالب استطاعوا اإلجابة عنو إجابة صحيحة % 80ويعد مثؿ ىذا السؤاؿ سياًل جدًا إذ أف 
 .                                     منيـ فقط% 20بينما كاف صعبا عمى 

 :معامل التمييز 

فإذا كاف الغرض مف االختبار ىو أف ,     يرتبط معامؿ التمييز إلى درجة كبيرة بمعامؿ الصعوبة
 .الغرضيفرؽ بيف القادريف مف الطالب وأولئؾ األقؿ قدرة فإف السؤاؿ المميز ىو ما يقود إلى ىذا 

إذا أف ميمة معامؿ التمييز ينبغي أف تتمثؿ في تحديد مدى فاعمية سؤاؿ ما في التمييز بيف 
الطالب ذي القدرة العالية والطالب الضعيؼ بالقدر نفسو الذي يفرؽ االختبار بينيما في الدرجة 

 وىناؾ طرؽ كثيرة لحساب معامؿ التمييز وسيكتفي ىنا بذكر أحدىا .عامةالنيائية بصورة 
 :وتتمخص في الخطوات اآلتية

 . ورقة100ترتب أوراؽ الطالب ب تصاعديا حسب الدرجات، ونفترض أف عددىا -    1

مف األوراؽ ذات الدرجات العميا % 27 تقسـ األوراؽ إلى مجموعتيف عميا ودنيا وتمثؿ أعمى  -2
 . منيا ذات الدرجات الدنيا % 27، وأدنى 

ذا كاف عدد 27=عدد أفراد المجموعة الدنيا = وبذلؾ يكوف عدد أفراد المجموعة العميا    وا 
 % 50وأدنى % 50الطالب قمياًل فيمكف تقسيميـ إلى مجموعتيف أعمى 

يتـ حصر عدد الطالب الذيف أجابوا عف السؤاؿ األوؿ إجابة صحيحة مف بيف أولئؾ الذيف - 3
 . طالباً 20ونفترض أنيـ كانوا . حصموا عمى الدرجات العميا 

يتـ حصر عدد الذيف أجابوا عف السؤاؿ األوؿ إجابة صحيحة مف بيف أولئؾ الذيف حصموا - 4
 . طالباً 12 ونفترض أنيـ كانوا .الدنياعمى الدرجات 

 .(8=12 ػػػػ 20الفرؽ بيف المجموعتيف  . ) (3)مف الخطوة  (4)تطرح الخطوة -    5

 عمى عدد أفراد إحدى المجموعتيف (5)يقسـ الناتج مف الخطوة -    6



 
 

       ص- س                                        

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       =       بيذا  يكوف معامؿ التمييز 

 ف                                          

 .عدد طالب الفئة العميا في التحصيؿ الذيف أجابوا عمى السؤاؿ إجابة صحيحة: حيث س 

 .عدد طالب الفئة الدنيا في التحصيؿ ممف أجابوا عمى السؤاؿ إجابة صحيحة: ص

 .عدد افراد إحدى المجموعتيف:                  ف 

                        20 -12                         

 0.30= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =  إذف معامؿ التمييز 

                         27 

ف كاف ال يصؿ في دقتو معامؿ تمييز يصؿ إلى   أو 0,60  ويعد ىذا معامؿ تمييز مناسب وا 
   في األسئمة ذات االختيار مف متعدد تكوف الخيارات بدائؿ محتممة لإلجابة عنيا ويكوف 0,70

ىنالؾ بدياًل واحدًا  ىو اإلجابة الصحيحة ويفترض أف البدائؿ األخرى تمثؿ إجابات محتممة وأنيا 
تجذب بعض الطالب  بمعنى أنو يتـ اختيار أي بديؿ مف البدائؿ الخاطئة مف قبؿ طالب واحد 

عمى أف يكوف غالبيتيـ مف الفئة الدنيا مف , مف الطالب % 5عمى األقؿ أو بنسبة ال تقؿ عف 
أما البدائؿ التي ال تجذب أحدا منيـ أو القميؿ جدا منيـ فيي بدائؿ غير فّعالة ويفضؿ , الطالب 
 .استبداليا 

 إما أف يكوف مرتفعا أو يكوف منخفضا أو يكوف :درجاتويأتي معامؿ التمييز في ثالث حاالت أو 
 .سمبيا
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 :تمهيد

 تعتبر الدراسة االستطالعٌة الخطوة األولى فً دراستنا والتً وجدناها مهمة من أجل تقدٌر مدى 

 القوي في بعض الخصبئص السيكومحرية ألسئلة االخحيبر من محعذد في مبدة تجغييرا لمشث اثر

سنعالج  فً هذا المبحث اإلجراءات المنهجٌة التً تم إتباعها فً الدراسة    حٌثالريبضيبت

 .االستطالعٌة ، وما تتضمنه من قٌاس ألدوات الدراسة ومن ثم دراسة صدقها وثباتها 

: أوال الدراسة االستطالعية

  :هدف الدراسة االستطالعية.1

 :تهدف هذه الدراسة إلى تحقٌق ما ٌلً 

 .تحدٌد مكان الدراسة . أ

 .تحدٌد عٌنة الدراسة . ب

التعـرف على الصـعوبات التً ٌمكن أن تواجه الدراسة التً نود إجراءها، من اجل ضبطها و  .ج

 .البحث عن كٌفٌة التعامل المـٌدانً مع المتعلمٌن من أجل استغاللها فً الدراسة األساسٌة

 :المجال الجغرافي والزماني للدراسة اإلستطالعية.2

 :المجال الجغرافي2-1 

 التً تلقها ت عٌن تادلس، وذلك نظرا للتسهٌالةمناد محمد ببلدٌة واد الخٌر دائر" تم اختٌار مدرسة 

 .الباحث من قبل الطاقم اإلداري 

 :المجال الجغرافي2-1

 .2017 جوان 04 إلى غاٌة 2017 ماي 04دامت الدراسة االستطالعٌة لمدة شهر، ابتداء من 

  :عينة الدراسة االستطالعية ومواصفاتها. 3

اختٌار مستوى السنة الرابعة ابتدائً  من أجل تحدٌد عٌنة الدراسة االستطالعٌة فضل الباحث

بطرٌقة عشوائٌة حسب ترتٌبهم فً قائمة البطاقة وذلك " مناد  محمد "المتمدرسٌن بمدرسة  



 
 

 تلمٌذا توفرت فٌهم المواصفات 30 ،حٌث تم اختار عٌنة متكونة من (سجل المناداة )السرٌة 

 :التالٌة

 :حسب السن والجنس/ أ

 يوضح توزيع عينة الدراسة اإلستطالعية حسب السن والجنس: (01)جدول رقم 

 الجنس

 السن

 المجموع إناث ذكور

 11 10 01  سنوات9

 19 14 05  سنوات10

المجموع حسب 
 الجنس

06 24 30 

 

ذكرا من 11 أنثى وعدد الذكور بلغ 19أن عدد اإلناث بلغ  (01)  نالحظ من خالل الجدول رقم

 تلمٌذا، مما ٌدل على أن عدد اإلناث جاء اكبر من عدد الذكور،حٌث تراوح المستوى 30مجموع 

 . سنوات10- 9العمري لمجموع أفراد هذه العٌنة بٌن 

 :أدوات الدراسة.4

 .(عملٌات الضرب)فً الحساب :  على أداةةتم االعتماد فً دراستنا االستطالعً  

 :(عمليات الضرب)اختبار ألسئلة االختيار من متعدد في الحساب .1.4

 تم اإلعتماد على اختبار (عملٌات الضرب)اختبار ألسئلة االختٌار من متعدد فً الحساب لبناء 

الوارد فً أطروحة الدكتوراه فً التربٌة تخصص "عبٌد الحربً" تحصٌلً فً دروس الضرب لـ 

 ، (1431الحربً،  ) 1430/1431طرق تدرٌس الرٌاضٌات بجامعة أم القرى كلٌة التربٌة لسنة 

حٌث قمنا بحذف الفقرات التً وجدنا أنها ال تتناسب مع المقرر الدراسً الجزائري لمستوى السنة 

 :الرابعة ابتدائً والمتمثلة فً الفقرات التالٌة

  (01انظر الملحق رقم ). 24،الفقرة رقم 15، الفقرة رقم 07، والفقرة رقم 06 الفقرة رقم 

 لٌتم عرضها على 20 فقرة رقمفقرة وأضفنا 19وعلٌه ٌصبح االختبار المعدل ٌحتوي على 

  . المحكمٌن



 
 

 : االختيار من متعدد وصف اختبار/ أ

 فقرة،  20هو اختبار ٌقٌس مستوى المتعلم فً دروس الضرب للمستوى االبتدائً ، ٌحتوي على  

 جزأٌن رئٌسٌٌن نعبارة عن أسئلة فً عملٌات الضرب وٌتكون كل سؤال فً أسئلة االختٌار م

 :   هما

  ٌكون علً شكل سؤال أو عبارة إنشائٌة تطرح سؤاال :الجزء األول  

  اإلجابة الصحٌحة - البدائل وهً أن تجد اإلجابة الصحٌحة والبدائل تنقسم إلً ا :ثانيالجزء ال

 .المشتتات- ب

ٌطلب من كل تلمٌذ أن ٌقرأ األسئلة و ٌختار استجابة من بٌن االستجابات األربعة لكل فقرة بحٌث 

 تمنح

 . مقابل اإلجابة الخاطئة : درجة صفر. 1

 .مقابل اإلجابة الصحٌحة : درجة واحدة . 2

  درجة20 و 0وتتراوح الـدرجـة الخام الكلٌة لالختبار ما بٌـن . 3

 :الهدف من االختبار/ ب

الكشف عن قدرة التلمٌذ على التمٌٌز بٌن اإلجابات الصحٌحة وبٌن المشتتات أثناء اإلجابة على   

 . (عملٌات الضرب)أسئلة اختباراإلختٌار من متعدد فً مادة الحساب 

 :الخصائص السيكومترية لألداة.5

ه السٌكومترٌة كما صتم دراسة الخصائ  (عملٌات الضرب)للتأكد من صالحٌة اختبار الحساب 

 :ٌلً

 :(عمليات الضرب)صدق اختبار الحساب . 1.5

 :لحساب صدقه تم استخدام نوعٌن من الصدق وهما

  :(صدق المحكمين)الصدق المنطقي/ أ

  (عملٌات الضرب)وتم بعرض اختبار الحساب 



 
 

على مفتشٌن و مجموعة من أساتذة السنة الرابعة ابتدائً للحكم على صالحٌة الفقرات ومدى 

 .مناسبتها لمستوى دروس الضرب لتالمٌذ السنة الرابعة ابتدائً

  بوتم عرض مواصفاتهم حس :(عمليات الضرب)مواصفات المحكمين الختبار الحساب 

 :متغٌرات الدرجة العلمٌة والمهنة ومكان العمل و ٌمثلها الجدول التالً

حسب الدرجة العممية والمهنة ومكان ( عمميات الضرب)يمثل مواصفات المحكمين الختبار الحساب  (02)الجدول رقم 

 العمل

 مكان العمل  المهنة  الدرجة العلمية  االسم واللقب الرقم

 مستغانم _مدٌرٌة التربٌة  مفتش ماجستٌر علوم التربٌة  العرابً محمود 01

 مستغانم_ حاسً ماماش مفتش اداري ماجستٌر علوم التربٌة مٌلود رحو  02

 مستغانم_ ماسرى  استاذة السنة الرابعة ابتدائً  ماستر علم النفس العٌادي  صفٌة بوعبسة 03

 مستغانم_ ماسرى  استاذة السنة الرابعة ابتدائً  لٌسانس ادب عربً   غاز جمٌلة  04

 مستغانم_ ماسرى  استاذة السنة الرابعة ابتدائً  لٌسانس علم االجتماع  بن قناب سمٌرة  05

 مستغانم_ اورٌعة  استاذة السنة الرابعة ابتدائً  لٌسانس علم االجتماع  بومعزة ٌمٌنة  06

 مستغانم_ ماسرى  استاذة السنة الثالثة ابتدائً لٌسانس علم االجتماع  خضرة 07

 مستغانم_ واد الخٌر استاذة السنة الخامسة ابتدائً لٌسانس علم االجتماع  حمو احمد 08

 

ٌتضح من هذا الجدول أن من بٌن المحكمٌن أربعة أساتذة بمدارس االبتدائٌة  لمستوى السنة 

 السنة الثالثة و مفتشٌن ىالرابعة، واثنان أساتذة واحد لمستوى السنة الخامسة واآلخر لمستو

 .بٌداغوجٌٌن 

و الجدول التالً ٌوضح إجابات  :(عمليات الضرب) نتائج التحكيم عن أسئلة االختبار الحساب 

  .المحكمٌن عن أسئلة االختبار

 (عمميات الضرب)يمثل نتائج التحكيم  الختبار الحساب يمثل  (03)الجدول رقم 

 النسبة المئوية غير مناسبة النسبة المئوية مناسبة رقم الفقرة

01 07 87,5% 01 12,5% 

02 06 75% 02 25% 

03 07 87,5% 01 12,5% 



 
 

04 06 75% 02 25% 

05 07 87,5% 01 12,5% 

06 07 87,5% 01 12,5% 

07 08 100% 0 0% 

08 06 75% 02 25% 

09 08 100% 0 0% 

10 07 95% 01 12,5% 

11 08 100% 0 0% 

12 07 87,5% 01 12,5% 

13 08 95% 0 12,5% 

14 06 90% 02 25% 

15 06 75% 02 25% 

16 06 75% 02 25% 

17 07 87,5% 01 12,5% 

18 08 100% 0 0% 

19 08 100% 0 0% 

20 08 100% 0 0% 

 

وبالتالً %100  الى %75نالحظ من خالل هذا الجدول أن معظم الفقرات  نسبتها تتراوح ما بٌن 

 على اغلب  الفقرات  وعلٌه اعتبرت نسبة اتفاق %88,12  قدرت بـلفإن نسبة قبول االختبار كك

 .المحكمٌن معٌارا لصدقه 

 :صدق االتساق الداخلي / ب

تم حساب هذا النوع من الصدق بعد  (عملٌات الضرب)و للتأكد أكثر من صدق اختبار الحساب 

المعتمد فً دراستنا على عٌنة الدراسة االستطالعٌة  (عملٌات الضرب)تطبٌق اختبار الحساب 

وتفرٌغ نتائجه ثم حساب اتساقه الداخلً عن طرٌق استخدام معادلة بٌرسون ، والجدول التالً 

 :ٌلخص نتائج التطبٌق

 (عمميات الضرب)نتائج حساب االتساق الداخمي لفقرات إختبار الحساب يمثل  (04)الجدول رقم 



 
 

 المالحظات  مستوى الداللة  معامل االرتباطرقم الفقرة  

داالحصائٌا  0,05 0,865 1

 داالحصائٌا 0,05 0,865 2

 داالحصائٌا 0,05 0,865 3

 داالحصائٌا 0,05 0,865 4

 داالحصائٌا 0,05 0,865 5

 داالحصائٌا 0,05 0,865 6

 داالحصائٌا 0,05 0,865 7

 داالحصائٌا 0,01 0,979 8

 داالحصائٌا 0,05 0,714 9

 داالحصائٌا 0,01 0,979 10

 داالحصائٌا 0,01 0,979 11

 داالحصائٌا 0,01 0,979 12

 داالحصائٌا 0,01 0,979 13

 داالحصائٌا 0,05 0,658 14

 داالحصائٌا 0,01 0,979 15

 داالحصائٌا 0,01 0,979 16

 داالحصائٌا 0,01 0,092 17

 داالحصائٌا 0,05 0,714 18

 داالحصائٌا 0,01 0,979 19

 داالحصائٌا 0,01 0,979 20

 

هذا  (0,05)و (0.01)الجدول أن جمٌع الفقرات دالة إحصائٌا عند مستوى داللةهذا ٌتضح من 

  .هٌؤكد أن المقٌاس ٌتمتع  باالتساق الداخلً لفقرات

 :(عمليات الضرب)ثبات اختبار الحساب .2.5

قمنا  بحساب معامل ثبات هذا اإلختبارعن طرٌق التجزئة النصفٌة  بٌن نصفً االختبار، حٌث تم 

الى 11 ، والجزء الثانً من الفقرة 10 ة إلى الفقر1تقسٌمه إلى جزئٌن الجزء األول من الفقرة 

 ،بعد تصحٌحه بواسطة معادلة سبٌرمان براون ، أصبحت النتٌجة 0,46الفقرة وجاءت النتٌجة بـ 



 
 

 ٌمكن همما تبٌن أن هذا االختبار ٌتمتع بدرجة عالٌة من الثبات، وعلً.وهً قٌمة مرتفعة 0,63بـ

 .اعتباره صالحا إلجراء الدراسة األساسٌة

 (معامل الصعوبة)فاعمية فقرات االختبار.3.5
 مف درجات واسعاً  تدرجاً  يضـ أف يجب الجيد االختبار أف االختبارات، بناء في عميو المتعارؼ مف

 االختبار، ىذا خالؿ بيف المفحوصيف مف التمييز نستطيع حتى أسئمتو في والصعوبة السيولة

طريقة  باستخداـ يتـ والذي لألسئمة، الصعوبة -معامؿ السيولة  حساب إلى نمجأ ذلؾ ولبياف

المقياس، وعميو كمما  في فقرة لكؿ اإلجابات مجمؿ بيف الصحيحة لإلجابات المئوية النسبة حساب

الصعوبة مف الواحد الصحيح دؿ ذلؾ عمى سيولة الفقرة، وكمما ابتعد دؿ – اقترب معامؿ السيولة 

 .، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾةصعوبة الفقرعمى 
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 (05)الجدول رقم   

 

  

 معامل الصعوبة فقرة

1 0.32 

2 0.45 

3 0.97 

4 0.86 

5 0.74 

6 0.61 

7 0.41 

8 0.07 

9 0.01 

10 0.24 

11 0.52 

12 0.39 

13 0.33 

14 0.18 

15 0.24 

16 0.45 

17 0.41 

18 0.21 

19 0.26 

20 0.18 



 
 

:  معامل تمييز الفقرة.

 تـ الطرفية، حيث المجموعات أسموب عمى باالعتماد وذلؾ االختبار فقرات تمييز معامؿ حساب تـ
 .التمييز معامؿ لدينا نتج وبالتالي  27 %الدنيا  المجموعة مقابؿ في 27%العميا تحديد المجموعة

 (06)الجدول رقم 

 معامل التمييز لفقرات االختبار

 معامل التمييز فقرة

1 0.16 

2 0.31 

3 0.39 

4 0.56 

5 0.46 

6 0.31 

7 0.11 

8 0.37 

9 0.10 

10 0.44 

11 0.71 

13 0.26 

14 0.32 

15 0.61 

16 0.18 

17 0.05 

18 0.12 

19 0.28 

20 0.31 



 
 

 

حيث يعتبر معامؿ تمييز البند أو قدرتو  تمييز جيد نتأكد مما سبؽ أف فقرات االختبار تتمتع بمعامؿ
عمى التمييز دلياًل عمى صدقو، وبالتالي تعطينا النتائج السابقة مؤشرًا عمى قدرة فقرات االختبار 

ظيار الفروؽ بينيـ  .عمى التمييز بيف المفحوصيف وا 

 :نتائج الدراسة االستطالعية. 6

تـ تطبيؽ االختبار في  (عمميات الضرب) اختبار الحساب  مف فقرات لتحديد المشتت في كؿ فقرة 
  تكرارات استجابات  حسابؿ تمميذ وقد تـ تحديد المشتت مف خال30 عينة مكونة مف ىالبداية عؿ

أفراد العينة لمبدائؿ الخاطئة، فالمشتت ىو البديؿ الخاطئ الذي يجيب عميو أكبر عدد مف األفراد؛ 
، كما  الفقرة ة لمبدائؿ لكؿ الصعوبت معامالاعمي مفالبديؿ الذي أعطي معامؿ صعوبة أي ىو 

 :ىو موضح في الجدوؿ التالي

يوضح تكرارات البدائل الخاطئة لكل فقرات االختبار وأرقام البديل المشتت لكل :(07)جدول رقم 

 فقرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

رقم البديل 

لإلجابات 

 الخاطئة

 

 لتكرارا

 

رقم البديل المشتت 

 

  7 ا/1

 2 ج/1 أ/ 1

 0 د/1

  5 ا/2

 1 ب/2 أ/ 2

 4 ج/2

  10 ا/3

 5 ب/3 أ/ 3

 4 ج/3

  1 ا/4

 0 ب/4 ج/ 4

 2 ج/4

  1 ب/5

 12 ج/5 ج/ 5

 1 د/5

  1 ا/6

 1 ب/6 د/ 6

 13 د/6

  0 ا/7

 0 ب/7 ج/ 7

 1 ج/7

 1 ب/8

 د/ 8

 0 ج/8

 7 د/8

  2 ا/9

 1 ج/9 د/ 9

 8 د/9

  0 ا/10

 7 ج/10 ج/ 10

 0 د/10

  1 ا/11

 9 ج/11 د/ 11

 6 د/11

  6 ب/12

 4 ج/12 ب/ 12

 1 د/12

  3 ا/13

 5 ج/13 ج/ 13

 4 د/13

  0 ا/ 14

 1 ب/ 14 ب/ 14

 0 د/ 14

  2 ا/15

 0 ب/15 د/ 15

 3 د/15

 ب/16

6 

 

 ب/ 16



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 0 ج/16

 4 د/16 

  0 ا/17

 4 ج/17 ج/ 17

 1 د/17

  3 ا/18

 0 ب/18 ج/18

 11 ج/18

  3 ا/19

 6 ب/19 ب/ 19

 1 ج/19

  1 ا/20     

 ب/20



 
 

 

 : الدراسة األساسية:ثانيا

   :المنهج المعتمد في الدراسة.1

استخدمنا في ىده الدراسة المنيج الوصفي الذي تفرضو طبيعة الموضوع مف حيث انو يقـو 

 ولكنو يتضمف قدرا مف ا عمي جمع البيانات وتبويبور وال يقتص،بوصؼ ماىو كائف وتفسيره 

التفسير ليده البيانات وبيذا ييتـ المنيج الوصفي بوصؼ الظاىرة المدروسة وتحميميا 

 موقع المشتت ألسئمة االختيار مف متعدد في مادة روتفسيرىا مف خالؿ وصؼ اثر تغيي

 .  الرياضيات

:  األساسيةلدراسةل المجال الجغرافي والزماني. 2

" و مدرسة  " مناد محمد " أجرت الدراسة بابتدائيتيف وىما مدرسة  : جال الجغرافيمال. 1.2

  بمقاطعة واد الخير دائرة عيف تادلس   "اوالد بوراس

 إلى 2017 افريؿ  20 شيرا وعشرة أياـ أي ابتداء مف دامت الدراسة   : المجال الزماني. 2.2

، 2017  جواف04       غاية 

 :مجتمع الدراسة .3

 قسـ اوالد بوراستكوف مجتمع الدراسة مف جميع تالميذ السنة الرابعة ابتدائي المسجميف بمدرسة 

تمميذ  65 قسميف لمسنة الرابعة وعددىـ مناد محمد تمميذ ومدرسة 35واحد لمسنة الرابعة وعددىـ 

 . موزعيف حسب اسـ االبتدائية والجنس والسف



 
 

 . حسب السن والجنسمجتمع الدراسةيمثل توزيع  (08)الجدول رقم 

المجموع الفئة العمرية اإلناث الذكور المدرسة 

 35  سنوات10-09 24 11 أوالد بوراس 

 65  سنوات10-09 35 32محمد مناد 

كمتي المدرستيف، في  عدد الذكور اكثر مف  أف عدد اإلناث (08) رقـ نالحظ مف خالؿ الجدوؿ

. وأف متوسط السف لممجموعتيف متساو كذلؾ

 : عينة الدراسة األساسية ومواصفاتها.4

 تمميذ وتمميذة مف 60الدراسة األساسية بطريقة عشوائية، حيث بمغ عدد أفرادىا وقد تـ اختيار عينة 

  .مدرستيف مختمفتيف بطريقة عشوائية موزعيف السف والجنس واسـ المدرسة

  حسب اسم المدرسة والجنسيمثل توزيع عينة الدراسة االساسية (09)الجدول رقم 

المجموع  الذكوراإلناث المدرسة  

 35 17 18 مناد محمد

 25       10 15 اوالد بوراس

 

 أف نسبة اإلناث اعمي مف نسبة الذكور في كال المدرستيف نالحظ مف خالؿ الجدوؿ 

   :أدوات الدراسة.5

 فمف نوع أسئمة االختيار ـ (عمميات الضرب) اختبار الحساب االعتماد في ىذه الدراسة عمى ـ ت

االبتدائي مف نوع   الرابعةىو اختبار يقيس مستوى المتعمـ في دروس الضرب لممستوىو،متعدد

أسئمة االختيار مف متعدد ذي أربع بدائؿ وتمت صياغتو بعناية شديدة حتى يحقؽ الغرض مف 

 



 
 

 فقرة في صورتو األولية وانتياء 24الدراسة وقد بدا االختبار بمراحؿ متعددة والدي تكوف مف 

 .  فقرة20بالصورة النيائية بعد القياـ بمراحؿ بإجراءات الصدؽ والثبات وقد بمغت فقرتو 

وقد أشتمؿ االختبار في صورتو النيائية عمي جزأيف األوؿ يتكوف مف تعميمات لمتمميذ في كيفية 

ويقـو التالميذ بوضع .  فقرة20أما الجزء الثاني فيو فقرات االختبار البالغة . اإلجابة عمي األسئمة

 . رمز اإلجابة الصحيحة في ورقة األسئمة

وبعد تحديد المشتت لكؿ سؤاؿ مف أسئمة اإلختبار ، تـ إعداد ثالث نماذج لالختبار حيث لـ يتـ 

: تغيير اي كممة في االختبار عدا موقع المشتت ،وىذه النماذج ىي 

 النموذج األول :

 يكوف موقع المشتت في البداية أي في االقتراح األوؿ كما ىو موضح في النموذج األوؿفي 

:  المثاؿ

: يلي ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما:مثال

 

 :األعداد التي تتزايد بالمقدار نفسه، هي

 (المشتت )           10،1، 8، 6، 2(أ

 (.البديل الصحيح  )      10 ،8، 2،4،6 (ب

 5، 10 ،16، 20، 24(ج

 14، 12 ،3،6،8(د

 ثاني الالنموذج: 

 كما ىو موضح في ثالث اؿاالقتراح أي في وسط موقع المشتت في اؿالثاني يكوف في النموذج 

  :لالمثا

: يلي ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما:مثال 

 :يلي ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما



 
 

 :األعداد التي تتزايد بالمقدار نفسه، هي

 (.البديل الصحيح  )   10 ،8، 4،6 ،2(أ

 5، 10 ،16، 20،   24(ب

 (المشتت )   10،14، 8، 6، 2 (ج

 14، 12 ،3،6،8(د

 

 لث الثاالنموذج: 

 كما ىو موضح في رابع أي في اإلقتراح اؿخير  يكوف موقع المشتت في األلثفي النموذج الثا

  :المثاؿ

 :يلي ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة فيما

 :األعداد التي تتزايد بالمقدار نفسه، هي

 14، 12 ،3،6،8  (أ 

          (.البديل الصحيح  )  10 ،8، 6 ،4، 2 (ب

 5، 10 ،16، 20، 24 (ج

 (المشتت )     10،14، 8، 6، 2  (د

 

 :طريقة إجراء الدراسة األساسية.6

: وفقا لمخطوات التاليةتـ إجراء الدراسة الميدانية 

 تـ فييا تقسيـ عينة الدراسة األساسية إلى ثالث مجموعات متساوية : الخطوة األولى

 . تمميذا مف مختمؼ الجنسيف والمدرستيف20ومتجانسة ،حيث تضمنت كؿ مجموعة 

 عمى (عمميات الضرب) ختبار الحسابتطبيؽ النماذج الثالثة ال: الخطوة الثانية 

النموذج األوؿ لممجموعة  ) قدـ كؿ نموذج لمجموعة واحدة ثالمجموعات الثالثة، حي

 .(األولى والنموذج الثاني لممجموعة الثانية والنموذج الثالث لممجموعة الثالثة



 
 

 ذلؾ د، وبع(الضربعمميات )ختبار الحساب ال تفريغ نتائج نماذج الثالثة: الخطوة الثالثة 

 فقرة مف فقراتو وىذا لغرض التحقؽ مف ؿتـ حساب كؿ مف معامالت الصعوبة والتمييز لؾ

 .فرضيات الدراسة

 : األساليب اإلحصائية المتبعة في الدراسة.7

 : ياستعمؿ الباحث مجموعة مف األساليب اإلحصائية والمتمثمة فيما يؿ

 . معامل الصعوبة لكل فقرة في النماذج الثالثة لالختبار -1

 .معامل التمييز لكل فقرة في النماذج الثالثة لالختبار -2

 .one-way anovaتحميل التباين أحادي االتجاه  -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  عرض وتفسير نتائج الفرضية األولى.1  

.  عرض وتفسير نتائج الفرضية الثانية.2  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

.  مناقشة نتائج الفرضية األولى.1

.  مناقشة نتائج الفرضية الثانية. 2

ممخص الدراسة       

      االقتراحات 

      قائمة المراجع 

      قائمة المالحؽ 

 

 

 

 

 

  



 
 

: تـمـهـيـد

جراء القياسات عمي عينة الدراسة األساسية        بعد التطبيؽ الميداني  بفرز  قاـ الباحث ،وا 

 وذلؾ بغرض المناسبة،، وتجميعيا في جداوؿ إحصائية لتحميميا باألساليب اإلحصائية  المعطيات

 :دراسة األساسية فيما يمي التحقؽ مف صدؽ فرضيات الدراسة  ، إذ تمثمت نتائج اؿ

   :الدراسة األساسية عرض نتائج _ 1

  :الرئيسية األوليالفرضية   عرض نتائج1_1

يوجد اثر لتغيير موقع المشتت القوي في معامالت الصعوبة ألسئمة االختيار مف متعدد في  :القائمة

 .مادة الرياضيات

لمعالجة ىذه الفرضية تـ تحديد معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار في النماذج الثالثة 

 .يوضح دلؾ (11)والجدوؿ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الصعوبة لفقرات نماذج االختبار  معامالت (11)الجدول رقم 

 الفقرات
النموذج 

 األول
النموذج 
 الثاني

النموذج 
 الثالث

1 0.52 0.55 0.24 

2 0.65 0.48 0.59 

3 0.65 0.52 0.93 

4 0.35 0.56 0.33 

5 0.32 0.47 0.18 

6 0.52 0.42 0.24 

7 0.62 0.44 0.45 

8 0.74 0.33 0.62 

9 0.70 0.55 0.21 

10 0.53 0.47 0.50 

11 0.68 0.67 0.47 

12 0.32 0.33 0.40 

13 0.73 0.65 0.41 

14 0.64 0.23 0.21 

15 0.41 0.39 0.26 

16 0.42 0.70 0.32 

17 0.30 0.20 0.45 

18 0.91 0.50 0.27 

19 0.30 0.26 0.38 

20 0.09 0.62 0.48 

 



 
 

اف ىناؾ فروؽ في معامالت الصعوبة بيف نماذج اإلجابة لبعض  (11)يتضح مف الجدوؿ رقـ 

 . درجة أي أف بعض الفقرات تكوف سيمة في نموذج دوف النموذج األخر20الفقرات قد تصؿ إلي 

 للكشف عن مدى داللة الفروق بين متوسطات معامالت الصعوبة األحادي التباين تحليلاستخدام -

للمجموعات الثالثة الستجابة التالميذ في أسئلة االختيار من متعدد باختالف موقع المشتت بالنسبة 

 (12)كما هو موضح في الجدول رقم .لالختيار الصحيح

 مصدر التبايف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 (ؼ)قيمة 
 الداللة

sig 

 1.408 2=1-3 2.817 بيف المجموعات

0.570 0.286 

داخؿ 
 المجموعات

140.833 
60-

3=57 
2.470 

 143.650 المجموع
60-

1=59 
- 

 .(0.05)مستوى داللة 

 

: الرئيسية الثانيةالفرضية   عرض نتائج2_1

يوجد اثر لتغيير موقع المشتت القوي في معامالت التمييز ألسئمة االختيار مف متعدد : " التي تنص

". في مادة الرياضيات

لمعالجة ىذه الفرضية تـ تحديد معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات النماذج الثالثة والجدوؿ رقـ 

. يوضح دلؾ (12)

 

 



 
 

 

 التمييز نماذج االختبار  معامالت (12)الجدول رقم 

 الفقرات
النموذج 

 األول
النموذج 
 الثاني

النموذج 
 الثالث

1  0.33  0.30 0.55 

2 0.36 0.27 0.39 

3 0.21 0.58 0.39 

4 0.09 0.12 0.06 

5 0.24 0.33 0.21 

6 0.36 0.42 0.36 

7 0.64 0.24 0.24 

8 0.36 0.24 0.30 

9 0.49 0.06 0.52 

10 0.42 0.06 0.36 

11 0.33 0.30 0.52 

12 0.18 0.33 0.30 

13 0.06 0.12 0.24 

14 0.10 0.09 0.36 

15 0.21 0.30 0.21 

16 0.30 0.30 0.06 

17 0.93 0.45 0.39 

18 0.39 0.48 0.39 

19 0.30 0.64 0.55 

20 0.39 0.67 0.67 



 
 

 

اف ىناؾ فروؽ في معامالت التمييز لبعض الفقرات بيف نماذج  (12)يتضح مف الجدوؿ رقـ 

االختبار  

أي أف بعض الفقرات ليا قدرة تمييزية  (20،  10 ، 11) درجة مثال الفقرات 20قد تصؿ إلي 

 .مختمفة حسب موقع المشتت بالنسبة لمبديؿ الصحيح لمفقرة

 للكشف عن مدى داللة الفروق بين متوسطات معامالت التمييز تحليل التباين األحادياستخدام -

للمجموعات الثالثة الستجابة التالميذ في أسئلة االختيار من متعدد باختالف موقع المشتت بالنسبة 

 (14)كما هو موضح في الجدول رقم .لالختيار الصحيح

 

 مجموع المربعات المصدر
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 sigالداللة (ؼ)قيمة 

 0.033 2=1-3 0.067 بيف المجموعات

0.009 

  

  

0.890 

  

  

 198.867 داخؿ المجموعات
60-

3=57 
3.488 

 198.933 المجموع
60-

1=59 
- 

 .(0.05)مستوى داللة         

 

 

 

 

 



 
 

: مهيدت

 نتائجيا، سنتطرؽ إلى مناقشة الدراسة،عمى ضوء ما أسفر عنو التحميؿ اإلحصائي لبيانات         

.  وذلؾ باالعتماد عمى أىـ الدراسات المتداولة

: مناقشة نتائج الفرضية األولى -1

يوجد اثر تغيير موقع المشتت في معامالت الصعوبة ألسئمة االختيار من متعدد : "التي تنص 

   ".في مادة الرياضيات

أف فقرات النموذج األوؿ  (11)أظيرت النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا في الجدوؿ رقـ         

لالختبار ليا معامالت صعوبة اكبر مف فقرات النموذج الثاني و الثالث، وىذا ما أكدتو نتائج 

 حساب تحميؿ التبايف الموضحة في الجدوؿ رقـ  

أي أف الطمبة وجدوا فقرات النموذج األوؿ أسيؿ مف فقرات النموذج الثاني والثالث ويمكف تفسير 

وتتفؽ نتائج ىده .................... ذلؾ في كوف أنو في النموذج األوؿ كاف موقع المشتت 

ويرجع دلؾ إلي  (2000 ، جوىانستف و امبوساعيدي  )الدراسة مع نتائج العديد مف الدراسات مثؿ

أف موقع المشتت القوي اثر في جعؿ معامالت صعوبة فقرات النموذج األوؿ لالختبار أسيؿ مف 

النموذج الثاني والثالث فعند وضع المشتت القوي بجانب البديؿ الصحيح يكوف لو اثر كبير في 

 ومف ثـ فرصة الوقوع في الخطأ تزداد  ، تشتيت الطمبة ودلؾ لقياـ التمميذ بعمؿ مقارنة بيف البديميف

 . مقارنة عندما يكوف موقع المشتت القوي ابعد عف البديؿ الصحيح 

: مناقشة نتائج الفرضية الثانية_ 2

يوجد اثر تغيير موقع المشتت في معامالت التمييز ألسئمة االختيار من متعدد في :"التي تنص 

 ".مادة الرياضيات



 
 

أف النموذج األوؿ لالختبار لو قدرة تمييزية  (12)أظيرت النتائج المتحصؿ عمييا في الجدوؿ رقـ 

ويمكف تفسير دلؾ بالعالقة بيف معامؿ الصعوبة . عالية بيف الطمبة مقارنة بالنموذج الثاني والثالث 

نجد ارتفاعا في معامؿ التميز الذي  (0.55)فادا كاف معامؿ الصعوبة يساوي . ومعامؿ التمييز

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (2002. اليويدي) 1+يمكف أف يصؿ إلي 

 ناقص**************

 : خالصة الدراسة

لقد بينت الدراسة أف ىناؾ إشكالية في أسئمة االختيار مف متعدد مف حيث صدقيا في قياس ما 

فتغيير في ترتيب بدائؿ الفقرة مف حيث تغيير موقع المشتت بالنسبة لموقع البديؿ . وضعت لقياسو

هيرمان :وىدا ما أكده بعض التربوييف مثؿ. الصحيح أوجد فروقا في معامالت الصعوبة والتمييز

(1992  ، herman)  الذي يري أف في أسئمة االختيار مف متعدد ال يكوف ىناؾ تناظر بيف

 .مايقيسو االختبار فعال والمعاني الحقيقة أو عمميات التفكير المراد قياسيا 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

..  

: االقـتـراحـات

 :      بناء عمى ما تقدـ ومف خالؿ النتائج المتوصؿ إلييا نقترح ما يمي

 .عدـ االعتماد عمي أسئمة االختيار مف متعدد في اختبارات الطمبة -

 .القياـ بمزيد مف الدراسات والبحوث في موضوع أسئمة االختيار مف متعدد  -

 .البحث عف طرؽ تقويـ أخري بجانب أسئمة االختيار مف متعدد -

التقيد باإلرشادات حوؿ تصميـ أسئمة االختيار مف متعدد حتى يتـ تجنب الكثير مف نقاط  -

الضعؼ ليده األسئمة مثؿ التخميف 
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  الحسابالصورة النهائية الختباريمثل  (01)الممحق رقم 

 :انضؤال االول

 :يهي ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا

 :األعذاد انتي تتزايذ تانًقذار َفضه، هي

 10 ،8، 6 ،2،4(أ

 14 ،10، 8 ،6، 2(ب

 5، 10 ،16، 20، 24(ج

 14، 12 ،3،6،8(د

 :انضؤال انثاَي 

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

                          

       

 :َعثر عٍ انشكم تاندًع انًكرر كًايهي

 3+3+3(أ

 2+2+2(ب

 2+3+2(ج

 6 (د

 :انضؤال انثاث 

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

 : تعُي4x 5 عًهيح انضرب 

 x4x 4 x4 x  4 4 (أ

 5x 5x 5 x5 (ب

 5+ 5+5+5(ج

 4+4+ 4+4+4 (د

 

 

 :انضؤال انراتع

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

 

=3 x2        

  

 

 :َاتح حاصم انضرب تاصتخذاو اندًع انًكرر يضاوي

 6(أ

 7(ب

 8(ج

 9 (د

 :انضؤال انخايش

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

5x  4  .  3 x 10 

  =(أ

 < (ب

 > (ج

 0 (د

 :انضؤال انضادس

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

 

= 

  

 3x2(أ

 2x2(ب

 4x4(ج

 2x4 (د

 :انضؤال انضاتع

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

  

  



 
 

 =.......3x2:  أكًم انفراغ

 2 ( أ
 5 ( ب

 6(ج

 10(د

 

 :انضؤال انثايٍ

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

 x = 10 25:إرا كاٌ 

 : هوx  10 .    = 5:فئٌ انعذد انًُاصة نهفراغ

 2 (أ

 5 (ب

 7 (ج

 10 (د

 :انضؤال انتاصع

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

 ☻☻☻☻☻

☻☻☻☻☻.=............... 

 ☻☻☻☻☻

 2 (أ

 5 (ب

 7 (ج

 10 (د

 

 

 

 

 :انضؤال انعاشر

 

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي



 
 

 . =5x 10:  أكًم انفراغ

 5 (أ

 15 (ب

 35 (ج

 50 (د

 

 :انضؤال  انحادي عشر

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻☻=............. 

 9X2 (أ

 510x (ب

 3X10 (ج

 101x (د

 :انضؤال  انثاَي عشر

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

 .4x 10 = 10 x:  أكًم انفراغ

 2 (أ

 4 (ب

 7 (ج

 3x1   (د

 

 

 

 

 

 

 انضؤال  انثانج عشر

 :أكًم انفراغ

 1x3                  = .   X . 

 23X   (أ



 
 

 2x 1 (ب

 3x9  (ج

 3x1   (د

 :انضؤال  انراتع عشر

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

 .    =2x 10:  أكًم انفراغ

 2 (أ

 5 (ب

 10(ج

 20(د

 :انضؤال  انخايش عشر

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

 :أكًم انفراغ

 7x2                  = .   X . 

 2 (أ

 5 (ب

 10 (ج

 14(د

 :انضؤال  انضادس عشر

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

  x .  =. X .=    20 .:  أكًم انفراغ

 10x  4 5x=2 (أ

 5x  5 5x=2 (ب

 5x  3x10=3 (ج

 10x  4 5x=1 (د

 :انضؤال  انضاتع عشر

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

 :أكًم انفراغ

                     4 =0x   .     

 0 (أ



 
 

 2 (ب

 4 (ج

 8(د

 :انضؤال  انثايٍ عشر

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

  .  =3X4: أكًم انفراغ

 8 (أ

 10 (ب

 12 (ج

 16(د

 :انضؤال  انضاتع عشر

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

  x .  =. X .=    20 .:  أكًم انفراغ

 10x  3x4=2 (أ

 5x5 =2X6 (ب

 4x  2x6=3 (ج

 3x  3x 5=4 (د

 :انضؤال  عشروٌ

 :ضع دائرج حول اإلخاتح انصحيحح فيًا يهي

  x .  =. X .=    10 .:  أكًم انفراغ

  10x  5x2=1 (أ

 5x5 =2X6 (ب

 4x  2x6=3 (ج

 5x2    =2×5 (د

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


