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 الباب الثاين

 دراسة نظرية

  

 االختبار: الفصل األول 
 تعريف االختبار  . أ

وهو التعريف من اللغة  "testum"كان االختبار لغةً من كلمة 
وقيل أنه مبعىن الصحن . الفرنسية القدمية مبعىن الصحن ليعزل املعدن النفيس

) الصحن(تلك األلة املقصود منه باستعمال  ١.الّذي يصنع من األرض
تكتب االختبار يف . يستطيع أن يحصل املعدن النفيس الّذي ال قيمة له

 "ujian"و  "tes"وتكتب يف اللغة اإلندونيسية ب  "test"اللغة األجنليزية ب
  ٢".percobaan"و

قال بورهان : كان اإلختراع املتنوع كما يلى ، واصطالحاً
داة املستعملة لتحصيل البيانات نورغيانطارا قال توكمان أنّ االختبار هو األ

كان االختبار نوعاً من أنواع أدوات التقييم ،لذلك. عن األشخاص املقومة
  ٣.املستعمل يف الفصل لتحصيل البيانات عن األشخاص املقومة يف التربية

أنّ " تنمية التقومي واختبارات اللّغة العربية"قال حممد مثىن يف كتابه 
ة أو اإلجراء املستعمل لتعريف الشئ أو تقييم الشئ االختبار عامةً األدا

تقومي "وقال أمري داين إندرا كوسوما يف كتابه  ٤.بالكيفية والنظم املعينة
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١٠ 

 

أنّ االختبار هو أداة أو إجراء " ،الّيت تنقل بسوهارسيمى أريكونطا" التربية
  ٥".منظّم وموضوعي لتحصيل البيانات أو اإليضاح املراد عن األشخاص

أنّ ، قال" موصل تقومي التربية"أناس سودجيانا يف كتابه ان وك
للقياس والتقييم يف ) املسافة(أو اإلجراءات ) املستعملة(االختبار هو الكيفية 

أو األمر الواجب ) من األسئلة(جمال التربية بعطية الوظيفة أو الوظائف 
نتيجة من البيانات احملصل بذلك القياس يستطيع ان يحصل . للممتحن

لريمز سلوك املمتحن و إجناز املمتحن أو يقارن نتيجة املمتحن بنتيجة 
  ٦.املمتحن األخر أو نتيجة املقنن املعينة

" Essential of Psychological Testing"يف كتابه ، جرومباج. ج. يل
 ٧.قال أنّ االختبار هو اإلجراء املنظّم ليقارن سلوك الشخصني أو أكثر

غوديناف عن االختبار كاألشياء أو الوظائف للفرد أو . ل.عرف ف
"  اختبار التحصيل"وقال موجيجا يف كتابه . اجلماعة مقارنةً إىل سلوكهم

يعرف ، كأداة التقييم. أنّ االختبار هو احد من أدوات تقومي التربية
 ظهرب االختبار كجمع بنود األسئلة الّيت كانت األجوبة تستطيع أن ت

  ٨".خطأ"أم " صحيح"
تأخذ اخلالصة أنّ تعريف االختبار يف جمال ، من التعريف املتنوع

التربية هو أداة القياس املستعملة  أو اإلجراءات املفهومة للقياس والتقييم يف 
جمال التربية بعطية الوظائف أو األسئلة الواجبة للممتحن لتحصيل النتيجة 

      .الرمزة سلوكهم أو إجنازهم
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١١ 

 

 عمل االختبار  . ب
  :ومها  ٩،قسم أناس سودجيانا عمل االختبار إىل قسمني، عامةً

كان االختبار لقياس مستوى التطوير والتقدم . كأداة قياس املتعلّمني )١
 .املتوصل باملتعلّمني بعد قطعة عملية التعلّم والتعليم يف الوقت املعين

بذلك االختبار سيعرف قطعة برنامج . كأداة جناح برنامج التعليم )٢
 . التعليم املعين

  :كان العمل االخر كما يلى ، سوى العملني القدميني

 كاحلثّ يف التعلّم )١
أشد أكثر العامل يف نظرية التعلّم أمهّيةَ التكرار من النتيجة لترقية كثيف 

جباىل أنّ املتعلّمني سيتعلّمون  نقلذي يالّ) ١٩٩١(تورنديك . التعلّم
يستطيع هذا العمل أن يكون . جمتهداً وقويا بتعريف نتيجتهم وإجنازهم

وجها داخال  ، حسناً إذا كان نتيجة املتعلّمني موضوعاً وصحيحاً
 . كانت أم خارجاً الذي يستطيع أن يعشر باملتعلّم املقوم باالختبار

 ١٠كمحاولة إصالح اجلودة )٢
وهي اختبار . ة أنواع االختبار احملتاجة إلصالح جودة التعلّمكانت ثالث

 . التصنيف واختبار التشخيص واختبار التكويىن
 . كتعيني جناح املتعلّمني أم ال لشرط اتصال التربية إىل املستوى العليا )٣

ينفّذ اختبار التجميعى . يعرف اختبار التجميعى، هلذا األهداف
ة إلجناح املتعلّلمني بعد قطعة عملية التعلّم بأهداف تعيني النتيجة الرمز

     .الوقت املعين
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 تقسيم االختبار  . ج
  :ينقسم االختبار على األنواع أو التقسيم املختلف كما يلى ، كأداة التقييم

تقسيم االختبار على أساس عمل كأداة قياس تنمية املتعلّمني أو تقدم  )١
 .تعلّمهم

، كأداة قياس تنمية تعلّم املتعلّمنيمن وجه العمل امللك باالختبار 
  :وهي  ١١.ينقسم االختبار إىل ستة تقسيم

 اختبار القبول .١
ينفّذ هذا . يعرف هذا االختبار باالمتحان الصفّى أو اختبار القبول

وكان نتيجة . االختبار يف قبول مرشح التالميذ أو الطالّب اجلديدة
املمتازين من كلّ االختبار مستعمالً الختيار مرشح التالميذ 

 ١٢.املرشحني املتبعني يف هذا االختبار
 اختبار قبلى .٢

ينفّذ هذا االختبار لتعريف قدرة املتعلّمني عن املواد التدريسية الّيت 
 ١٣.سيعلّم هلم قبل أن يتعلّموا عن تلك املواد التدريسية

 اختبار بعدى .٣
اية عملية ينفّذ هذا االختبار لتعريف مقارنة إجناز املتعلّمني يف 

 ١٤.التعليم مبستوى قدرم يف أول التعليم
 اختبار التشخيصى .٤

ينفّذ هذا االختبار لتعريف مشكالت املتعلّمني عند التعلّم وسعى 
  ١٥.حلّ املسئلة أو املشكلة هلم
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١٣ 

 

 اختبار التكويىن .٥
ينفّذ هذا االختبار لتعريف قدرة املتعلّمني عن املواد التدريسية الّيت 

م بعد قطعة عملية التعليم يف توصل األهداف اخلاصة قد يعلّم هل
 ١٦.املعينة

 اختبار التجميعى .٦
ينفّذ هذا االختبار لتعيني مستوى قدرة املتعلّمني عن املواد الدراسي 

 .بعد قطعة تعلّمهم يف نسف سنة
 .تقسيم االختبار على أساس جمال النفسي املقصود )٢

ختبار إىل مخسة تقسيمو ينقسم اال، من وجه جمال النفسي املقصود
 :وهي 

 اختبار الذّكاء .١
  ١٧.ينفّذ هذا االختبار لتعريف قدرة ذكاء األشخاص

 اختبار اإلستطاعة .٢
ينفّذ هذا االختبار لتعريف القدرة األساسىى أو االثار اخلاصة 

 ١٨.لألشخاص
 اختبار الشخصية .٣

يستعمل . ينفّذ هذا االختبار لتعيني سلوك الشخص يف أي احلالة
االختبار لتعريف عالمة الشخص اخلاصة اجلسمية كطريقة  هذا

  ١٩.التحدث وطريقة استعمال الثوب وغري ذلك
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 اختبار التحصيل .٤
يهدف هذا االختبار لتعيني مستوى قدرة املتعلّمني عن املواد 

 .املتعلَّمة
 اختبار املوقف .٥

اف الشخص ليفعل اإلستجابة يستعمل هذا االختبار لتعريف احنر
 ٢٠.يف بيئته إما من األفراد أو الشئ املعينة املعين

 التقسيم األخر )٣
  ٢١:ومها . ينقسم االختبار إىل نوعني، ينظر من عدد املرء املتبع

هو االختبار الذي كان ) Individual Test(االختبار الفردي   .١
 . املمتحن تواجه املمتحن فقط

لذي كان املمتحن هو االختبار ا) Group test( االختبار اجلماعي .٢
فعاالً وسهولةّ من  كان هذا االختبار ٢٢.تواجه املمتحن الكثري

  ٢٣.االختبار الفردي

ينقسم االختبار إىل ، وأما من وجه طريقة تقدمي األسئلة وتقدمي األجوبة
  ٢٤:ومها . نوعني

 االختبار التحريرى .١
هذا االختبار هو االختبار الّذي يتكون من األسئلة أو الوظيفة 

  . وكانت اإلجابة مكتوبةً أيضاً. املكتوبة
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 فهىاالختبار الش .٢
هذا االختبار هو االختبار الّذي يتكون من األسئلة أو الوظيفة 

  .أيضاً لساناًوكانت اإلجابة . التقدمية بالسان

ينقسم االختبار إىل ، ممتحن االختباروأما من وجه طريقة تقييم إجابة 
  ٢٥:ومها . نوعني

 االختبار املقاىل .١
االختبار يسمى باالختبار املقاىل إن كان التقييم إىل اإلجابة يأثر 

خصين باإلختراع الشمن املمتح . 
 االختبار املوضوعى .٢

بال االختبار املوضوعى هو االختبار الّذي كان تقييمه موضوعياً 
تلك الصفة املوضوعى تهدد إىل طريقة . يم الشخصيعناصر التقي

 .  االتقييم الثباة ولو كان ذلك التقييم تكراراً
 شكل االختبار  . د

  :ومها . ينقسم شكل االختبار إىل نوعني
 االختبار املقاىل .١

وهو ) essay(شكل هذا االختبار من االختبار العرضى ، يف العادة
 ٢٦.التصويرة أو تصور الكلماتتاج إىل اإلجابة االختبار احمل

 االختبار املوضوعى .٢
وهو ، إمتص أن يسمى هذا االختبار باختبار االجابة القصرية

االختبار الذّي يتكون من بنود األسئلة أن يستطيع املمتحن جييب 
ار احد من اخليارات يف كلّ البنود بكتابة الكلمة أو األسئلة باختي

                                                             
  ٢٨-٢٧. ص، املرجع السابق، سوماردي جيواندانل ٢٥
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وأما أنواع االختبار  ٢٧.جابة كلّ البنوديف مكان إالكناية املعينة 
 :املوضوعى كما يلى 

 اختبار الصواب واخلطأ )١
كانت وظيفة املمتحن تقريراً . هذا االختبار من شكل األسئلة

وينبغى أن تكون األسئلة تستطيع . صحيح األسئلة أم خطأها
 .    أن تفرق اخلطأ والصحيح على األساس املعينة

 االختبار من متعدد )٢
وهو االختبار الذّي يتكون من بنود األسئلة أن يستطيع 
املمتحن جييب األسئلة باختيار احد اإلجابة الصحيحة من 

الساق واخليارات يتكون هذا االختبار من  ٢٨.اخليارات املعينة
 ٢٩.واخليار الصحيح والصوارف البديلة

 اختبار تنظيم اإلفتراض )٣
ن يعطي اخلالصة ينبغى على املمتحن أ، يف هذا االختبار

على أساس احلقيقة يف أية املسئلة أو احلادثة باختيار ) كاإلجابة(
   ٣٠.األجوبة املعينة

 اختبار املزاوجة )٤
اختبار تنظيم اإلفتراض يتكون من حلقة األسئلة و حلقة 

وجب . كلّ األسئلة ميلك اإلجابة يف حلقة األجوبة. األجوبة
  ٣١.املناسبة باألسئلةعلى املمتحن أن يبحث و يضع األجوبة 
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١٧ 

 

 اختبار التكميلة )٥
كان اختبار التكميلة فرعاً من فوع اختبار املوضوعى الّذي 

جيب على املمتحن أن . يتكون من صف البيان غري متكامل
 ٣٢. يكمل ذلك البيان صحيحاً

 اختبار أفضل إجابة البنود )٦
اختبار أفضل إجابة البنود يتكون من صف البيان بصف 

جيب على املمتحن أن خيتار ، ولكن. الصحيحة كلّهااألجوبة 
 ٣٣.أفضل اإلجابة من صف األجوبة الصحيحة

 عالمة االختبار اجليد  . ه
لكى يوصف االختبار بأنه جيد وخال من الثغرات اللغوية والفنية جيب أن 

 ٣٤.يتميز بعدة صفات عرفها وقنن هلا خرباء االختبارات من علماء اللغة
ختباراً جيدا كأداة القياس بتكميل شرائط االختبار سيكون االختبار ا

  :وهي  ٣٥،الواجبة
 الصدق )١

كان االختبار صدقاً إن كان ذلك االختبار يستطيع أن يقيس على ما 
 ٣٦.سيقيسه

 الثبات )٢
ا إن كان نتيجة ذلك االختبار دالعلى التقريرة  كان االختبار ثبات

  ٣٧.واملواظبة
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  ٣٨.ص) ١٩٨٩، جامعة الملك سعود: الریاض(، اختبارات اللغة، محمد عبد الخالق محمد ٣٤
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١٨ 

 

 املوضوعية )٣
ميلك املوضوعية إن كان يف تطبيق ذلك االختبار ال يقال االختبار أن 

 .يدلّ على العوامل املقاىل الّيت تؤثّر طريقة التقييم
 ٣٨سهولة التطبيق )٤
 التمييز )٥

من صفات االختبار اجليد أن تكمن فيه القدرة على التمييز بني خمتلف 
 ٣٩.الدارسني من حيث األداء

 

 هبناء االختبار وإجراء: الفصل الثّاين 
 االختبار كمقياس حاصل التعلّم  . أ

يستطيع االختبار أن يتكون من األسئلة أو املسئلة للممتحن لكى 
إذا كان األسئلة أو املسئلة قد يتعلّم باملمتحن فيسمى . يستطيعوا أن جييبوا

ينبغى لنا أن نأمل ما قاله تورنديك  ٤٠.ذلك االختبار باختبار التحصيل
 The type of ability test that"أنّ ) ١٩٧٧:٥. (ف.ه.و هاغني . ل.ر

describes what a person has learned to do is called an achievement test ."

اختبار القدرة الذّي يصور عما يستطيع أن يفعله الشخص  نوع مبعىن أنّ
  ٤١.بعد تعلّمه يسمى باختبار التحصيل

، يتكون اختبار التحصيل  من األسئلة مبستوى الصعوبة املعينة، عدةً
كان فرصة للممتحن ليجيبوا كلّ . سهالً كانت أو متوسطاً أو صعوباً

ن اختبار التحصيل اختبار يكو، بتلك احلجة. األسئلة يف الوقت املعين
  . السرعة من اختبار القدرة
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١٩ 

 

يكون اختبار التحصيل من أوسع معىن نوعاً من أنواع ، لذلكف 
اختبار القدرة الذّي يقصد أن يقيس قدرة الطالّب املختبر يف جتويب 

. األسئلة أو املسئلة املتعلّقة باألحوال واملواد الدراسي يتعلّمه الطالّب قبله
الطالّب أنّ اختبار التحصيل يقصد أن يقيس إىل أية احلالة أن يقدروا ، وهو

  ٤٢.أهداف التعليم املعين
 املبادئ األساسية يف بناء اختبار التحصيل  . ب

كان املبادئ األساسية يف بناء اختبار التحصيل لكى يستطيع ذلك 
االختبار أن يقيس األهداف اخلاصة للدرس املتعلّم أو يقيس قدرة الطالّب 

  ٤٣.ونشاطهم الرجية بعد قطعة احد من التعليم املعين
ال بد على اختبار التحصيل يستطيع أن يقيس واضحاً عن ، ألولا

   ٤٤.بأهداف اإلرشادنتيجة اختبار التحصيل املعينة 
البد على بنود األسئلة أن تكون املثال التمثيلى من جمتمع ، الثّاين

املواد الدراسى املعلّمة لكى تستطيع أن تنوب كلّ العمل مدة قطعة 
 ٤٥.التعليمالطالّب عن صف  

ال بد على أنواع األسئلة املخرجة يف اختبار التحصيل أن ، الثّالث
مناسب بأهداف ذلك  حاصل التعلّم الرجية ستكون متنوعةً ومناسبةً لقيا

ما أصاب الغرض ليستعمل ، لقياس حاصل التعلّم من النشاط. االختبار
يس من إفعال األسئلة بنوع اختبار العرضى الّذي كان جوابه تصويرا ل

ما أصاب الغرض أن يستعمل بنود األسئلة ، سوى ذلك. الشئ أو يفعله
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٢٠ 

 

يستعمل هذا االختبار . من اختبار املوضوعى لقياس قدرة حتليل الشئ
     ٤٦.لتعريف ذاكرة الطالّب

بالفائدة املناسبة لنيل جيب على اختبار التحصيل أن يبىن ، الرابع
جياختبار التحصيل أن يكون مناسباً بفائدة كلّ معناه أنّ بناء . احلاصل الر

  ٤٧. االختبار
جيب على اختبار التحصيل أن ميلك ثبات االختبار ، اخلامس

، بعد أن يستعمل اختبار التحصيل تكرارا إىل املمتحن املتساوى. اجليدة
  ٤٨. يكون حاصله ثباتاً

جيب على اختبار التحصيل ، ما عدا لقياس جناح الطالّب، السادس
يستطيع تعريف البيانات املفيدة لتحسني طريقة تعلّم الطالّب وطريقة أن 

  ٤٩.تعليم األستاذ
ملؤلّف  اخلطوات التالية تصوير اخلطوة من خطوات النشاط احملتاج

يستطيع أن تستعمل تلك اخلطوات خطوةً من . اختبار اللّغة العربية
  ٥٠.خطوات أو اخلطوات كلّه

 اإلعداد )١
حبث األستاذ أو مؤلّف االختبار أهداف إجراء ، يف هذا اخلطوة

التعلّم أو تعريف ضعف التعلّم يستعمل للقبول أو قياس جناح . االختبار
حيلّل مؤلّف االختبار األهلية األساسية . أو تعريف قدرة الطالّب عامة

والعالمات واحلاصل وموضوع التفتيش والتقييم وقسمة الوقت املعينة 
 .جراء االختبارإل
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 االختبار واداختيار م )٢
يستعمل ، لتقرير مواد اختبار اللّغة العربية اجليدة واملنتخب

  ٥١:اخلطوات التالية 
عنصر ونشاط اللّغة املختبر مثل اختبار املفردات واختبار  تعيني  . أ

 .القواعد واختبار القراءة واختبار الكتابة واختبار الكالم
تعين النواة بال مقال مؤلّف . ر بالتمثيلتعيني نواة اللّغة املختب  . ب

  االختبار
 تعيني الشكل وأنواع االختبار )٣

أنّ اختبار نواة اللّغة وقدرة التأدب يستطيع ، كالبحث القدمي
إالّ (بكلّ شكلهم وأنواعهم  أن يؤلّف يف النوع املقال أو املوضوع

بشكل ؤلّف يستطيع اختبار أن ي).اختبار نشاط الكالم اخلاصة
 . املوضوع من االختبار من متعدد أو شكل املقال من اختبار العرضى

 تعيني عدد بنود االختبار )٤
وهو تعيني قسمة ، كان احلال املفهم لتعيني عدد بنود االختبار

وكان تعيني عدد بنود االختبار املؤلّف مناسباً . الوقت إلجراء االختبار
حبالة موضوعى الطالّب األستاذ العريف ، ولكن. بالوقت املوجودة

مثل منرة من . سيستطيع أن يعين عدد بنود االختبار املناسب بالوقت
  ٥٢.األسئلة يف االختبار من متعدد موهوب بالدقيقة

ينبغى للمدرس ، بعالقة تعيني عدد بنود االختبار وقسمة الوقت
الوقت ليجيب اختبار العرضى أطول من . أن ينظر شكل االختبار

وتعيني قسمة الوقت . ن متعدد واختبار الصواب واخلطأاالختبار م
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 بطريقة) املفردات و القواعد و القراءة و الكتابة والكالم(لكلّ الناحية 
  . قسمة الوقت املوجودة لدرس اللّغة العربية كلّه وقسمة كلّ الناحية

 تعيني كيفية إعطاء جمموع النقط )٥
للمدرس أن يعين القيمة ينبغى ، لتعيني قيمة اختبار املوضوعى

تعيني قيمة كلّ اإلجابة . العليا لكلّ النمرة بقياس مستوى صعوبتهم
يستطيع أن يفعل بتعيني املقياس وثقل القيمة لكلّ املقاييس كطريقة 

  .تعيني القيمة لتقييم اإلنشاء احلر من الطالّب
إذا كان عدد بنود االختبار اربعني بنداً ، الختبار املوضوعى

وثقل قيمة كلّ البنود " املائة"ه والقيمة العليا من) االختبار من متعدد(
. ٢,٥فكانت قيمة كلّ اإلجابة الصحيحة لكلّ البنود ، متساوى

و القيمة العليا هي  ١والطريقة األخرى هي أنّ كلّ البنود تعطى بثقل 
فطريقة حساببها بتركيز عدد األجوبة الصحيحة بعدد القيمة . ١٠٠

إذا كان الطالب يستطيع أن جييب ، لذلك. ١٠٠يا واملضريب بالعل
   . ٧٥فقيمته ، بنداً من أربعني بنداثالثني 

 بناء حزيز االختبار )٦
أهداف بناء حزيز االختبار هي جلعل التبيني الواضح عما 

أهداف بناء حزيز االختبار ملناسبة كلّ العناصر باهلدف  .سنسئله
يشرح . ل كلّ عنصر منهاج تدريس املؤسسةاحلزيز اجليد يوكّ. املعين

  ٥٣.هالً  للفهم و تعطى العالمات الواضحةكلّ نواة واضحاً وس
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 كتابة بنود أسئلة االختبار )٧
يكتب املدرس بنودا من كلّ بنود اختبار اللغة ، يف هذه اخلطوة

على أساس حزيز االختبار بنظر التعيني و مقياس كتابة االختبار اجليد 
   ٥٤.الختبار االختيار أو اختبار اإلجابة القصرية واختبار العرضىإما . 

 ؤلّفامل األسئلةمطالعة  )٨
اخلطوة القادمة هي مطالعة كلّ األسئلة ، بعد بناء األسئلة

 "بطاقة املطالعة"يستطيع املدرس أن يستعمل ، يف هذه اخلطوة. املؤلّف
  :باخلطوات التالية 

 قرأ بنود األسئلة بدقّة  . أ
 ألسئلة بدقّةيناسب ا  . ب
 إعطاء العالمة للسؤال املناسب  . ج
 إعطاء العالمة للسؤال غري مناسب  . د
 ٥٥كتابة التبيني يف مكان امللحوظة  . ه

 اإلثبات )٩
تحسني األسئلة يثبت املدرس ل، بعد مطالعة بنود اختبار اللّغة

 ٥٦. مناسبة باملقياس املعين أو ملحوظة املطالعةوتكميل األسئلة غري
 تجربةال )١٠

، إذا كان املمكن لتجريب األسئلة للطالّب قبل االختبار
أهداف هذه التجربة لتعريف صدق االختبار وثبات . فيحتاج التجربة

االختبار أو مستوى صعوبة االختبار لتمييز فرقة املمتحن اجليدة 
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التحليل من . حيتاج حتليل إجابة الطالّب بعد التجربة، لتعريفه ٥٧.وغريه
 .لتفريق واصدق والثباتمستوى الصعوبة وا

 إعداد األنواع األخري )١١
يعدد املدرس شكل أخري اختبار اللّغة من ، بعد تلك اخلطوات

توجيه النقاط ويضعفها ورقة األسئلة وورقة اإلجابة ومفتاح األسئلة و
 ٥٨.مناسب بعدد املمتحن

 املستعملة واخلطوة التالية )١٢
اللّغة مثّ جتميعها وتقييمها واخلطوة األخرية هي خطوة الستعمال اختبار 

          ٥٩.وحتليلها وتفسريها واستعماهلا ألمهّية االختبار املعينة
 اختبار التحصيل وكيفية بناءه شكل  . ج

اختبار التحصيل هو نوع من أنواع االختبار املستعمل لقياس التنمية وإجناز 
، تعلّم الطالّبكأداة قياس التنمية وإجناز . تعلّم الطالّب بعد قطعة التعلّم

  ٦٠:ومها . ينقسم هذا االختبار إىل نوعني بنظر وجه شكل األسئلة
 ار التحصيل من شكل العرضىاختب .١

 تعريف اختبار العرضى  . أ
هو نوع من أنواع . اختبار العرضى يسمى أيضاً باختبار املقاىل

  ٦١:اختبار التحصيل الّذي ميلك العالمة اخلاصة كما يلى 
مشكّلٌ من السؤال واألمر احملتاج إىل اإلجابة هذا االختبار ، األول

  .العرضى أو تصوير اجلملة الطويلة
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شكل السؤال واألمر حترير املمتحن إلعطاء تبيني التعليق ، الثّاين
  .والتفسري واملقارنة والتمييز وغري ذلك

حتى عدد بنود األسئلة حمدودةٌ وهو من قدر مخسة بنود ، الثّالث
  .عشرة بنداً

. . ." إشرح : "يف العامة يفتتح بنود أسئلة االختبار بكلمة ، بعالّرا
أو الكلمات . . . " كيف . . ." "ملاذا . . ." "حلّ. . . " "بين"

   .  املتشابه ا
 متفوق اختبار العرضى  . ب

 ق٦٢:وهو . الختبار التحصيل من شكل العرضى متفو  
ملؤلّف اختبار العرضى هو نوع من أنواع اختبار التحصيل ا )١

، فلذلك. ألنّ مجلة أسئلة اختبار العرضى قصري. سرعةً وسهالً
و احملتاج لبناءه الوقت والقوة بناء هذا االختبار غري الصعوب 

 . والفكرة واألداة والنقود القليل
يستطيع أن مينع املضاربة بني ، باستعمال اختبار العرضى )٢

مر يف االختبار ألنّ املمتحن أن يفهموا األسئلة و األ. املمتحن
نفسهم فقط سيستطيع أن جييبوا باإلجابة الصحيحة من عند 

يف  وللممتحن الّذي ال يفهم بنود األسئلة و األمر . رأيهم
 .سيصعب هلم إلعطاء اإلجابة الصحيحة، ذلك االختبار

سيعرف مؤلّف األسئلة ، من تلك بنود أسئلة اختبار العرضى )٣
 املواد املسئولة يف ذلك االختبارمستوى قدرة املمتحن يف فهم 

سيكون املمتحن ممارسةً لشرح ، باستعمال اختبار العرضى )٤
 .رأيهم بتركيب اجلملة وكيفية تأدم
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 ضعف اختبار العرضى  . ج
  ٦٣:وهو . الختبار التحصيل من شكل العرضى الضعف 

أن يوكّل املواد الدراسى  اختبار العرضىال يستطيع ، يف العامة )١
اختبار عدد بنود أسئلة ، كما عرف. املعلّم إىل املمتحن

حمدود ولكن ال بد على تلك األسئلة أن توكّل كلّ  العرضى
 .نواة املواد الدراسى

ألنّ . صعوبةً اختبار العرضىكانت طريقة تصحيح إجابة أسئلة  )٢
التصحيح. عةعدد األسئلة احملدودة ولكن اإلجابة طويلة ومتنو 

 .حيتاج إىل الوقت والقوة والفكرة الكثرية
 . أكثر املمتحن يكون مقالياً، اختبار العرضىيف إعطاء قيمة  )٣
ال يستطيع أن يعطى إىل  اختبار العرضىالتصحيح لورقة إجابة  )٤

 . الشخص األخر إالّ مؤلّف األسئلة
 .منخفض اختبار العرضىالصدق وثبات ، يف العامة )٥

هناك اخلطوات ، اختبار العرضىنظراً إىل املتفوق وضعف 
  ٦٤:كما يلى  اختبار العرضىاألمهية يف بناء بنو أسئلة 

يستطيع بنود األسئلة أن  اختبار العرضىينبغى لبناء ، األول
ال بد على املمتحن أن يركز كلّ . يوكّل كلّ املواد الدراسى املتعلّمة

، ذه الطّريقة. اع املواد األوسع واملتعلّقةبنود األسئلة ويناسبها بأنو
ولكن يف كلّ البنود يضمن املواد ولو كان عدد بنود األسئلة قليالً 

  .الوسيعة

                                                             
  ١٠٣.ص، نفس املراجع ٦٣
  ١٠٤.ص، نفس املراجع ٦٤



٢٧ 

 

يسئل إىل املمتحن : مثل (ملنع املضاربة بني املمتحن ، الثّاين
ينبغى للمؤلّف أن يبىن تركيب مجل األسئلة يف هذا االختبار ) األخر

  . مجل األسئلة يف الكتب الدراسية غري متساو بتركيب

بعد بناء بنود أسئلة اختبار العرضى ال بد للمؤلّف أن ، الثّالث
جيب عليه أن يبىن توجيه النقاط ، سوى ذلك. يرمز اإلجابة الصحيحة

  .لكلّ اللبنود لكيال يكون مقالياً يف تقييم حاصل االختبار

اختبار العرضى أن ينبغى للمؤلّف يف بناء بنود أسئلة ، الرابع
  .مر املتنوعةيكتب األسئلة واأل

يبىن مجل أسئلة اختبار العرضى بالواضح ليسهل ، اخلامس
  .املمتحن أن يفهموا ويعطوا اإلجابة بال شك وال حتيرٍ

إعطاء  األمر املهم يف بناء بنود أسئلة اختبار العرضى، السادس
يف الورقة على أساس  أكتب إجابةً صحيحة: "مثل . طريقة اإلجابة 

     .أو غيه، "منرة األسئلة

 ار التحصيل من شكل املوضوعىاختب .٢
 تعريف اختبار املوضوعى  . أ

اختبار املوضوعى يسمى باختبار اإلجابة القصرية و اختبار 
هو نوع من أنواع اختبار التحصيل . و االختبار اجلديد" ال-نعم"

إجابة املمتحن بطريقة بنود األسئلة احملتاج إىل الّذي يتكون عن 
 ٦٥.اختيار احد من اخليارات يف كلّ البنود

 اختبار املوضوعى  شكل  . ب
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ينقسم اختبار املوضوعى إىل ، كنوع من أنواع اختبار التحصيل
  ٦٦:مخسة أشكالو منها 

 )True-False Test( اختبار الصواب واخلطأ )١
اختبار الصواب واخلطأ يسمى االختبار املوضوعى 

". ال-نعم"بنوع الصواب واخلطأ أو االختبار املوضوعى بنوع 
اختبار الصواب واخلطأ هو نوع من أنواع االختبار املوضوعى 
إن كان بنود األسئلة يف هذا اختبار التحصيل من البيانات أي 

ة املمتحن يف هذا وظيف. البيانات الصحيحة والبيانات اخلطيأة
" ص"شطب حرف االختبار هي إعطاء العالمة املعينة أو 

للبيانات " خ"للبيانات الصحيحة على رأيهم و شطب حرف 
  ٦٧. اخلطيأة على رأيهم

اختبار الصواب واخلطأ يتكون من اجلمل أو ، لذلك
ويسأل املمتحن أن ). صحيح وخطأ(البيانات املضمن إجابتني 

تلك البيانات بالطيقة املعينة يف طريقة إجابة يعين رأيهم عن 
   .األسئلة

 ( Matching Test)  اختبار املزاوجة )٢
االختبار املوضوعى بنوع اختبار املزاوجة يسمى  

باختبار املزاوجة واختبار حبث التكوين و اختبار املناسبة و 
. هناك الفرقتان عن املواد، يف هذا االختبار. اختبار املقارنة

جيب على املمتحن أن يبحث التكوين املناسب بني الفرق 
  .  األول والفرق الثّاين مناسباً بالطريقة املعينة
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 )Completion Test( اختبار التكميلة )٣
  ٦٨:االختبار ميلك العالمة اخلاصة كما يلى هذا 

 .هذا االختبار يتكون على الفروع املغيب  . أ
 (. . . . .)الفروع املغيب يبدل بالنقطة   . ب
 .حيتاج النقطة إىل التكميلة باملمتحن مع اإلجابة املغيبة  . ج

. هذا االختبار يشابه اختبار التكميلة األخر، حقيقة
اختبار التكميلة األخر يتكون عن صف  والتمييز بينهما أنّ 

يستطيع أن يبىن ، فلذلك. القصة وهذا االختبار ليس كمثله
 . بنود أسئلة هذا االختبار متنوعةً بني البند مع البنود األخرى

 )fill in test(اختبار التكميلة  )٤
هذا االختبار يتكون عن صف القصة أو ، عادةً

. يف القصة أو اإلنشاء مفروغٌ كانت الكلمات املهمة. اإلنشاء
  ٦٩.ووظيفة املمتحن هي تكميل الفرع املفروغ

تكتب اإلجابة املفروغة يف ، لكى يكون االختبار مؤثّراً   . أ
 .الورقة األخرى أو الورقة املنفصلة

 .يبىن القصة باملختصر لتقليل وقت البناء وتقليل املكان  . ب
هم أو ال تتكون بنود هذه األسئلة عن املعرفة أو الف  . ج

 التعارف
تتكون بنود هذه األسئلة عن الصورة و اخلريطة  يستطيع أن  . د

 . لتقصري مجل القصة
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 )Multiple Choice Item Test(االختبار من متعدد  )٥
هو نوع من أنواع االختبار املوضوعى  االختبار من متعدد

جيب على املمتحن . األسئلة و األجابة املتنوعةالّذي يتكون عن 
 ٧٠. أن خيتار احداً من اخليارات املكتوبة يف كلّ البنود املتعلّقة

 ٧١املوضوعى متفوق اختبار. ج
صفة هذا االختبار متثيلى يف توكيل كلّ املواد الدراسى املعلّمة ) ١

. ريةالتوكيل هو نظرا إىل عدد بنود األسئلة الكث. إىل الطالّب
اال بعدد بنود األسئلة الكثرية سيوكّل هذا االختبار عن 

النفسى املعينة كمجال املعرفة وجمال الفهم والتطبيق والتحليل 
  .وغري ذلك

يف هذا االختبار ميكن للممتحن أن يكون موضوعياً يف )  ٢
تصحيح ورقة إجابة األسئلة وتعيني مقياس القيمة وتعيني 

ال يستطيع أن يزيد النتيجة . نتيجة حاصل االختبار
يتكون عن ألنّ إجابة أسئلة هذا االختبار ، أويقيصها

ال يستطيع أن يؤثّر ، سوى ذلك. فقط" خطأ"و" صحيح"
  .للممتحن حسن الكتابة وقبيح الكتابة

كان تصحيح حاصل االختبار املوضوعى سهال وسرعة من )   ٣
اإلجابة تسهل ألنّ مفتاح . تصحيح حاصل االختبار العرضى

يستطيع أن . تصحيح القيمة وتزويد نتيجة حاصل االختبار
  .يفعل تعيني القيمة يف الوقت القصري

يستطيع املدرس أن يسأل عون املرء األخر لتصحيح حاصل )   ٤
ال يشعر املرء ، ألنّ مبفتاح اإلجابة املوجودة. هذا االختبار
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ر األخر ان يصحح تلك ورقة إجابة حاصل االختبا
  .املوضوعى

إما . سهال حتليلهاكانت بنود أسئلة يف االختبار املوضوعى )   ٥
     .يف حتليل مستوى الصعوبة أو الصدق أو الثبات

 ٧٢املوضوعىضعف اختبار    . د
بناء بنود أسئلة االختبار املوضوعى أصعب من االختبار   )١

ألنّ عدد بنود أسئلة االختبار كثري و مناسبة كلّ . العرضى
 .يف هذا االختبار صعوبة البنود

االختبار املوضوعى ال يستطيع أن يقيس ويعرف مستوى   )٢
هذا االختبار يقيس مستوى الذّكر واحلفظ من . الّذكاء متعمقاً

 .مستوى متعمق تفكري املمتحن عن املواد املخترب
يستطيع أن خيمن ويضارب و يتهور يف ، باالختبار املوضوعى )٣

 .اخلياراتاختيار احد من 
        . كان املضاربة بني املمتحن يف هذا االختبار باملمكن الكثري )٤

 اختبار التحصيل  إجراءكيفية   . د
اختبار التحصيل إىل االختبار يستطيع أن يؤدي إجراء ، يف اإلجراء

 يف االختبار التحريرى. التحريرى واالختبار الشفهى واالختبار العملى
ويف . وكانت اإلجابة مكتوبةً أيضاً ،املكتوبةن األسئلة أو الوظيفة تكو

 لساناًوكانت اإلجابة  ،لساناًن األسئلة أو الوظيفة تكو واالختبار الشفهى
لساناً بالقت املعين األسئلة أو الوظيفة يستطيع أن تعطي ، ولك. أيضاً

إعطاء  ن األسئلةتكو االختبار العملىوأما يف . مكتوبةً وكانت اإلجابة
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و تقييمه عن قطعة االختبار واحلاصل األخري بعد أن املمتحن  األمر إىل
  ٧٣.يفعله

 التحريرى ختبارالا إجراء كيفية )١
  ٧٤:هناك األحوال املهمة كما يلى ، التحريرى ختبارالايف إجراء 

كان ما أحسن م، عمل االختباريف لكى يكونوا املمتحن ساكناً   . أ
 .ومكان املرورليكون بعيدا عن اإلحتفال واجللبة االختبار 

يعين مكان جلوس املمتحن ملنع . كان مكان االختبار واسعاً  . ب
 .املضاربة بني املمتحن

املكان املظلم وغري   .ميلك مكان االختبار التنوير والتداول اجليد  . ج
وكذلك ، واضحٍ يصعب املمتحن أن يقرأ األسئلة ويكتب اإلجابة

 . يصعب املراقب يف إفعال وظيفتهم
فقبل إجراء ، مكان االختبار ال معد املكتبة والكرسي إذا كان يف  . د

 .االختبار يساعد كلّ األدوات لكى يكون االختبار طالقةً
فينبغى للمراقب أن يضع ، لكى يعملوا املمتحن أسئلة االختبار معاً  . ه

أسئلة اإلختبار تقلّباً حتى ال ميكن على املمتحن أن يروا ويقرأوا 
وينبغى أن يعلن أنّ املمتحن أن . األخراألسئلة قبل املمتحن 

 .يسمحوا جييبون أسئلة االختبار بعد إعالن أول وقت االختبار
ال يستطيع . يف مراقبة االختبار ينبغى للمراقب أن يكون طبيعياً  . و

. للمراقب أن حيرك مرارا حول الفصل لكيال يؤذي تركيز املمتحن
تكون املضاربة بني  وال يستطيع للمراقب أن جيلس مستمراً لكى ال

ينبغى أن يعلن اإلقرار يف إجراء هذا ، قبل إبداء االختبار. املمتحن
 .االختبال
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 .تساعد كشف الغياب لتوقيع كلّ املمتحن، كدليل اتباع االختبار  . ز
ّ  املمتحن أن يقفوا ، إذا كان الوقت قد انتهى  . س جيب على كل

املمتحن  ويأخذ املراقب ورقة أسئلة. عملهم وخيروا من الفصل
 .وورقة إجابتهم

فينبغى للمراقب أن يكتب كلّ البيانات عن إجراء ، ملنع املشكالت  . ش
         .االختبار يف حمضر الظّبط

 ٧٥الشفهى ختبارالا إجراءكيفية  )٢
ال بد على املمتحن أن يساعد كلّ ، قبل إجراء االختبار الشفهى  . أ

إما من . االختبارأنواع األسئلة التي ستسأل إىل املمتحن فذلك 
 .وجه صدقها أو وجه بناءها

كلّ بنود األسئلة التقريرة لذلك على  جيب أن يساعد توجيه النقاط  . ب
 االختبار 

ال جيوز عل املمتحن أن يعين القيمة أو نتيجة خاصل االختبار   . ج
 .الشفهى بعد قطعة ذلك االختبار

من وجه ال جيوز اختبار التحصيل أي االختبار الشفهى أن يتغير   . د
 . التقومي و يصري البحث اجلديلّ

ال جيوز على املمتحن أن يعطى العالمات املتعلّقة مع إجابة أسئلة   . ه
 .االختبار إىل املمتحن

ع وقت مة تعلّقاملعين امل االختبارينبغى للممتحن أن حيمل وجه   . و
 .االختبار وتقسيم وقت إجابة املمتحن يف ذلك االختبار الشفهى

 .لإلختبار الشفهى متنوعةً تكون األسئلة  . ز
   .  ينبغى لذلك االختبار أن جيري كاالختبار الفردى  . س
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 العملى ختبارالا إجراءكيفية  )٣
وتقييمه نظراً إىل . لقياس األهلية النشاطية العملى ختبارالايستعمل 

ألنّ هذا . الؤظيفة واحلاصل األخري بعد قطعة ذلك االختبارإاء 
فينبغى أن جيرأ كالختبار الفردى لتعريف قدرة االختبار قياس النشاط 

  .املمتحن وتقييمهم
  :األمور املهمة يف إجراء االختبار العملى كما يلى 

يالحظ املمتحن على املمتحن يف إاء الوظيفة املعينة بالتفتيش   . أ
 .الدقيق

ينبغى للممتحن أن ال يتكلّم وال يفعل ، لنيل املوضوعية العالية  . ب
 .املؤثّر للممتحنالشئ 

ينبغى عل املمتحن أن يساعد األدوات ، يف مال حظة املمتحن   . ت
    .ما يالحظه ويقيمه املمتحنكورقة التقييم املعينة فيها 

 الثبات: الفصل الثّالث 
 تعريف الثبات  . أ

مبعىن " reliable"هذه الكلمة من كلمة . الثّبات لغةً من اللّغة العربية
ويسمى االختبار ثباتاً إذا كان . واإلتساق واملعتمد واإلستقامةاألمني والثّبات 

  ٧٦.هذا االختبار يدلّ احلاصل الثّبات وليس متخالفاً
إذا كان هذا االصطالح تعليقاً بعمل االختبار كأداة قياس جناح تعلّم 

فاالختبار الثّبات إن كان حاصل القياس العملة تكراراً بذلك ، الطالّب
االختبار الثّبات هو ، لذلك. ملوضوع املتساوى اتساقاً ومعتمدااالختبار على ا
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االختبار الدال على احلاصل وقيمة املمتحن الثّبات يف اختبارهم يف أي وقت 
  ٧٧.ومكان وتقييم

أنّ  "أساس تقومي التربية"قالت سوهارسيمى أريكونطا يف كتاا 
فتعريف ثبات . لثّباتاالختبار الثّبات هو االختبار الدال على احلاصل ا

وإن كان احلاصل متغيرا فتغيريه . االختبار متعلّق مبسئلة ثبات حاصل االختبار
٧٨.قليلٌ وال مؤثّر  
أنّ الثّبات " Assessment Pembelajaran"قال يف كتابه . أونا.ب.محزة

متصلٌ بالتساق حاصل القياس وهو اتساق حاصل القياس األول إىل القياس 
أنّ ثبات االختبار هي االتساق أوثبات ذلك ) ٢٠٠٤(ل سوجانا قا. القادم

  ٧٩.االختبار يف التقييم يف اي وقت كان حاصله معتمداً
قال أنّ الثبات هي أداة القياس   "كيفيطريقة البحث ال"سوغييانا يف 

ثبات االختبار هي مستوى اتساق االختبار لتحصيل . االتساق فالتقييم التكرار
أداة  .الثّبات هي اتساق أداة التقومي. املعتمدة يف األحوال املختلفةالقيمة 

التعريف األخر يشرح . االختبار الثّبات هي األداة األمني واألتساق واملعتمدة
ساق االختبار املتصل يف حتصيل أنّ ثبات االختبار هي يدلّ على مستوى ات

  ٨٠.ات املختلفةقيمة الشخص باإلجراء
أنّ ثبات االختبار هي االتساق أو ثبات ، تعريف القدمينظراً إىل ال

إن كان ذلك االختبار تكراراً إلي أي شخصٍ ويف أي وقت . حاصل االختبار
فكان ، وإن كان احلاصل خمتلفاً من وقت إىل وقت أخر. فكان حاصله معتمداً

  .حاصل ذلك االختبار غري ثبات

                                                             
  ١٧٨.ص، املرجع السابف، حممد مثىن وأرتا حمى الدين ٧٧
  ٨٣.ص، املرجع السابق، سوهارسيمى أريكونطا ٧٨
 Hamzah B Uno dan Satria Koni, Assessment Pembelajaran, (Jakarta:bumi Aksara, 2012): يترجم من ٧٩

hal. 153  
  ١٨٦.ص، املرجع السابق، سيتياتافا ريزما ٨٠



٣٦ 

 

الّذي يسمى مبعامل الثّبات أو تظهر درجة ثبات االختبار يف املعامل 
"푟 . " ى ٠٠و١-يظهر معامل الثّبات يف عدد املعامل بنيإلعطاء . ٠٠و١ حت

جدول يستعمل عدد العالقة املتبادلة يف ، التعريف إىل معامل الثّبات التحصيل
ولو كان على أسا ، لكن. %٥و  %١اإلحصاء على أساس درجة مغزى 

حقيقةً ال يقبل معامل ، ٠٠و١حتى  ٠٠و١-الثّبات حواىل  النظري مجلة  معامل
  ٨١. ٠٠و١

تقسيم مستوى ، على أساس العال واسفال معامل الثّبات التحصيل
احد تقسيم مستوى  ٨٢.العالقة البدلية وحتديده يف مخسة املستوى املختلفة

  ٨٣:العالقة البدلية ومدها عند ماسيجا كما يلى 
  األهلية  معامل العالقة البدلية

  ٠,٩٠- ١,٠٠  األعلى
  ٠,٧١- ٠,٩٠  العليا

  ٠,٤١- ٠,٧٠  املتوسط
  ٠,٢١- ٠,٤٠  سفلال
  سلبية - ٠,٢٠  سفلاأل

     
 أنواع الثبات  . ب

ثبات اختبار يدلّ على درجة اتساق االختبار املتصل يف حتصيل 
احد من شرط . ات املختلفةالبيانات أو القيمة عن الشخص باإلجراء

مييز ، لذلك. هو ميلك ذلك االختبار الثّبات اجليدحاصل االختبار الّثبات 
  ٨٤:ومها ، الثّبات إىل نوعني) ٢٠٠٨(جاىل و فوجى 
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 ثبات اتساق اعتقاد املمتحن )١
هذد الثّبات يبحث عن  اتساق اعتقاد املمتحن أو موضوع 

االختبار ارب جمرباً تكراراً إذا كان ، املقصود. هذا االختبار ام ال
فذلك ، باملوضوع املتساوى وإن كان حاصله يدلّ على غري االّساق

  ٨٥.س ال يصور حال املوضوع احلقيقالقيا
يف كتاما قاال أنّ ثبات اتساق حممد مثىن و عرتا حمى الدين 

يف . االعتقاد يبحث أنّ اعتقاد املمتحن إىل ذلك االختبار حسن ام ال
االختبار أو األداة يستعمل للقياس إىل املوضوع املتساوى  ، ذا احلاله

  ٨٦.لتعريف اتساق حاصل القياس
فحاصل ذلك ، إذا كان احلاصل الثّاين يدلّ على غري االتساف

هذا احلال يدلّ على أنّ حاصل . القياس يصور حال املوضوع احلقيق
وال يستطيع أن يستعمل . قيلس ذلك االختبار أو األداة غري الثّبات

  ٨٧. كاملقياس لتعريف العالمة أو احلالة احلقيقة من موضوع القياس
 مام البنودثبات اتساق إنض )٢

ثبات اتساق إنضمام البنود متصلٌ باتساق إنضمام بنود 
هل احد البند يدلّ "، يستطيع أن يصور هذا احلال بسؤال. االختبار

أنّ هذه ". حاصل القياس املتساوى مع البند األخر للموضوع املتساوى
  ٨٨.الثّبات يبحث عن اتساق إنضمام كلّ البنود للموضوع املتساوى

إذا كان حاصل القياس من احد البند غري اتساق حباصل 
فالقياس بذلك االختبار ، القياس من البند األخر للموضوع املتساوى

لتعريف العالمة أو احلالة احلقيقة ال يستطيع أن يستعمل . غري الثّبات
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ولو كان حاصل القياس من احد البند غري  ٨٩.من موضوع القياس
ال جيوز أن يغلّط موضوع ، البند األخراتساق حباصل القياس من 

 . القياس ولكن إىل أداة القياس غري الثّبات
 كيفية حبث الثبات  . ج

يستطيع أن جترب درجة االّساق أو ثبات االختبار بالطريقة التحصيلة إىل 
   ٩٠:أربعة أنواع الثّبات كما يلى 

  اخلطوات  نوع معامل الثّبات  طرق حتصيل الثّبات
 طريقة االختبارت

 املكرر
إعطاء االختبار املتساو   معامل اإلستقرار

مرتني للموضوع 
املتساو مبسافة الوقت 
بني االختبارات من 
  الدقائق حتى السنوات 

إعطاء نوعي االختبار   معامل املساواة   طريقة النوع املتساو
للموضوع املتساو يف 
مسافة الوقت املتساو 

  )مرتباً(
طريقة االختبارات 

ر باألنواع املكر
  املتساوية 

معامل اإلستقرار 
  واملساواة

إعطاء نوعي االختبار 
للموضوع املتساو يف 

باالرتفاع مسافة الوقت 
  بني االختبارين

تساق المعامل ا  ق األوسططريقة ش
  الداخل

. إعطاء االختبار مرةً
وقيم تركيزه بني 
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الشقّني واصلح معامل 
ثباته لتكميل االختبار 

-كلّيةً برمز سفريمان
  برون 

تساق المعامل ا  كودر رجياردسون 
  الداخل

. إعطاء االختبار مرةً
وقيم االختبار كلّية 
واستعمل رزم كودر 

  رجياردسون
  

يف الكتاب األخر يشرح عن الطرائق للتحصيل وقياس ثبات اتساق اعتقاد 
  :وهي ، ثبات اتساق إنضمام البنوداملمتحن و 

 ثبات اتساق اعتقاد املمتحن )١
، هناك ثالثة الطرائق لتحصيل ثبات اتساق اعتقاد املمتحن لالختبار

  :وهي 
 طريقة متماثلٍ  . أ

يستعمل حتصيل ثبات االختبار باالختبارين ، ذه الطريقة
املتساويان يف وجه اهلدف و مستوى الصعوبة والبناء ولكن يتميز 

إذن أن يعطي للممتحن أو موضوع االختبار يف . عن بنود األسئلة
بالعالقة املتبادلة القيمة من فرقيت بنود االختبار  مجع .الوقت املتساو

  .لتحصيل ثبات االختبار
سيحصل ثبات االختبار من االختبارين ومها ، ذه الطريقة املتماثل

واختبار اللغة العربية من حلقة ) أ(اختبار اللغة العربية من حلقة 
معامل العالقة املتبادلة من . إىل االطالّ املتساو ومجع حاصله) ب(



٤٠ 

 

إذا كان املعامل ). أ(مها يدلّ على معامل ثبات االختبار من حلقة 
فتكون ذلك االختبار ثباتاً ويستطيع أن يستعمل ألداة ، لياًعا

    ٩١.االختبار
 طريقة االختبار املكرر   . ب

يف . يستعمل طريقة االختبار املكرر ملنع بناء االختبار حبلقتني
ميلك املمتحن حلقة االختبار بل جيرا ، استعمال هذه الطريقة

-single-test-double"يسمى هذه الطريقة بطريقة ،فلذلك. مرتني

trial method . " عامةً. معاملهواحلاصل من جتربتني حياسب ،
ال اثار له ألنّ املمتحن  .احلاصل الثّاين أحسن من احلاصل األول

 . "carry-over effect"و " practice effect"جيب أن يعترف بوجود 
املهم هو وجود متواز احلاصل أو ثبات احلاصل املعروف مبعامل 

  ٩٢ .العالقة املتبادلة العالية
 طريقة شق األوسط  . ت

 ر أن يتمضعف استعمال طريقة متماثلٍ و طريقة االختبار املكر
، باستعمال هذه الطريقة. طريقة شق األوسطبالطيقة الثّالثة وهي 

تسمى هذه ، لذلك. والتجربة فقطيستعمل املمتحن االختبار 
  ".single-test-single-trial method"الطريقة بطريقة 

مييز بالطريقة األوىل والطّريقة الثّانية يف تفسري معامل الثّبات بعد 
بعد أن يشق ، يف هذه الطريقة. تعريف معامل العالقة املتبادلة

الختبار االختبار إىل شقّني ويعالق كالمها سيعرف ثبات شق ا
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٤١ 

 

برون -لتعريف ثبات االختبار كلّيةً يستعمل رمز سفريمان. فقط
  ٩٣:كما يلى 

 
 
  
  

  :الواضحة 
r  = االختبار العالقة املتبادلة بني قيمة كلّ شق  

푟11       =معامل الثّبات املناسبة  
  

لشق بنود وهناك طريقتان . شق األوسط هو شق بنود األسئلة
  ٩٤:ومها . األسئلة

 .الفرد-شق البنود الشفع والفرد ويسمى بشق الشفع  ) أ
 األوسط من عدد النمرة األول و، شق البنود األول واألخري  ) ب

 األوسط من عدد 
  .األخري-النمرة األخري ويسمى بشق األول

وطريقة شق األوسط . حتصيل الثّبات ذه الطّريقة باخلطوات املعينة
  :املستعملة كما يلى 

 الفرد-شق الشفع  ) أ
 األخري- شق األول  ) ب
 ٩٥رمز فالناعان  ) ت
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푟   = 
 × 

  
   

 

 



٤٢ 

 

  
  
  

  :الواضحة 
푟   االختبار ثبات  =   
 S     = ل اختالف شقاختالف قيمة بنود الفردوهو ) ١(األو  
 S   =    اختالف قيمة بنود الشفعوهو ) ١(الثّاين اختالف شق  
S    = وهو االختالف من جمموع القيمة ختالفجمموع اال    

   
 ٩٦رمز روالن  ) ث

  
  
  
  

  :الواضحة 
S     =مييزاختالف الت  
d  =    مييز بني قيمة شقمييز هو التل و التاألو الثّاينقيمة شق  
 

 ثبات اتساق إنضمام البنود  )٢
. البنود باستعمال ثالثة طريقةيستطيع أن حياسب ثبات اتساق إنضمام 

  :كما يلى 
 ٢١٩٧و  ٢٠ رزم كودر رجياردسون )١
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푟   = 2 1 −  

푟   = 1-  



٤٣ 

 

  
  
  
  

  :الواضحة 
푟   االختبار ثبات  =   

p      =ن الصحيحنسبة املمتح  
푞     =    ن اخلطأنسبة املمتح)q=p-1(  

∑ pq    =  جمموع حاصل مضروب)p ( و)q(  
n     =  جمموع البنود  
S     = مقياس االحنراف من االختبار  
 

     

  :الواضحة 
푟   االختبار ثبات  =   

n     =  جمموع البنود  
M     =ل جمموع القيمةمعد    
S     =مقياس االحنراف من االختبار  

 ٩٨رمز معامل ألفا كرومباج )٢

  

  
                                                             

  ٢٠٤. ص،نفس املراجع ٩٨

 ∑   = 푟   

(풂풍풑풉풂) = 
풌

풌 ퟏ
ퟏ − ∑푺풋ퟐ

푺풙ퟐ  

푟    =  1 − ( )
 



٤٤ 

 

  : الواضحة

K     = االختبار عدد شق  
Sj     =  اختالف شقj:j = اخل ١,٢,٣  

Sx     = االختالف من جمموع القيمة    
 ٩٩رمز ثبات هويت باستعمال حتليل االختالف )٣
    

 

  

  :الواضحة 

푟   سئلةاأل ثبات  =      
V      = اختالف املمتحن 
V      =ةاالختالف البقي 

 املؤثّر لثبات االختبار العوامل  . د
 وسع عينة البحث املأخوذة  . أ

كلّما . وسع عينة البحث املأخوذة مؤثّر على حاصل ثبات االختبار
   ١٠٠.أوسع سيكون الثّبات أعلى

 عدد بنود األسئلة يف اخلتبار  . ب
من االختبار الّذي  ذي يتكون من البنود الكثرية أصدقكان االختبار الّ

  ١٠١. كلّما أكثر البنود سيكون االختبار أثبت. فقط يتكون من البنود
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(풓ퟏퟏ)   = ퟏ − 푽풔
푽풓
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 متجانسية جودة إجناح الطالّب. ج
. فأصغر ثباته، يف االختبار متجانسياً إذا كان جودة إجناح اموعة

، إذا كان جودة إجناح اموعة يف االختبار غري متجانسي، عكس ذلك
 ١٠٢.فأكرب ثباته

 املواد املستعملة يف االختبارمتجانسية   . د
. فأكرب ثباته، كلّما كانت املواد املستعملة يف االختبار متجانسيتاً

كلّما كانت املواد املستعملة يف االختبار غري متجانسي ، عكس ذلك
 ١٠٣.فأصغر ثباته

 درجة صعوبة االختبار  . ه
، عكس ذلك. فأكرب ثباتهكلّما كانت درجة صعوبة االختبار عادياً 

 . فأصغر ثباته عادي كلّما كانت درجة صعوبة االختبار غري
 الوقت املعين  . و

الوقت املعين حمدوداً  إذا كان. فأصغر ثباتهالوقت املعين أكثر  إذا كان
إن كان حتصيل ثبات االختبار بطريقة شق ، على األخص. فأكرب ثباته

األوسط أي حتصيل الثّبات بتركيز األسئلة إىل البنود الفرد والبنود 
 . الشفع

 التمييز  . ز
كلّما أعلى . التمييز هو قدرة االسئلة لتمييز الطالّب املاهرة وعكسها

 .متييز األسئلة فأعلى ثباته
 إجراء االختبار  . ح

  :ما يلى ، العوامل اإلداري يف إجراء االختبار تعين حاصل االختبار
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الطّريقة املعطية قبل إبداء االختبار سيعطى الساكنة إىل املمتحن يف  .١
 . ساكنة يف اخلتبار يؤثّر على حاصل االختبارال. إجابة األسئلة

للطالّب . املراقب الترتيب سيعطى املؤثّر حلاصل اختبار الطالّب .٢
 .املراقبة املشدودة يسبب املتضايق وغري حرية يف االختبار، املعينة

غري املنتظم واالحتفال وغري الكرسي (البيئة ومكان االختبار احلالة  .٣
 .االختباريؤثّر حاصل ) ذلك


