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 باب الثانيال

 الدراسة النظرية

 االختبار وأنواعه - أ

 مفهوم االختبار -1
 –ؼلترب  –االختبارات يف اللغة مجع االختبار وذلك من كلمة اخترب 

اختبارا دبعٌت االمتحان أو التجربة . أما يف االصطالح عند طويلة فهو 
مقياس لضبط معارف الطالب و معلوماهتم يف موضوعات زلددة , إثر علم 
تلقوه يف فًتة زمنية مقدرة . فهي ليست غلية يف ذاهتا و إظلا ىي وسيلة 

ابط للتعريف على مدى فهم الطالب للمعلومات اليت تلقوىا و مدى الًت 
 8بُت موضوعاهتا.

 ”Test“و  ”Tes“ فهوم اللغة انإددوديسية ىو اللف االختبار من ادل
كتابة اللغة العربية كما قال عبد باللغة انإصلليسية من بيان بعض التحديد  يف

 اخلالق يف اختبارات اللغة واخلورل يف اختبارات اللغوية .
من ادلصطلحات عند أدا أدستسي يف كتابتها دبوضوع ذبريب 

اليت ذلا  أن االختبار آلة مقياس  (Psychological Testing)سيكولوجي 
مقياس موضوعي حىت تستعملو بالتوسع . بالتحقيق تستعمل آلة مقياس 

ي . أما عند رل ج. عن الشخص أو سلوك لتقدير ومقارن شكل النفسي
 Essential of)جرودباج  يف رائعتو بادلوضوع أساسي التجريب سيكولوجي 

Psychological Testing) ادلعاملة بُت  ليقارن أن االختبار إجراء دظامي
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أو أكثر . وأما عند ف.ل. غوددوغ أن االختبار وظيفة أو الشخصُت 
ويساعددا  9ءة بينهم .وظائف اليت تعرض بو شخصا أو رلتمعا ليقارن الكفا

االختبار على معرفة مدى مالءمة الربدامج للطالب، من حيث احملتوى 
واللغة. وىدفنا النهائي من التقوًن الوصول إذل السمات، اليت ذبعل الدارس 
حسن األداء يف ادلواقف األكادؽلية ادلختلفة، ومن مث دضمن ىذه السمات 

 10برارلنا.
وتقدير ومقارن  دلقياس  ةتقييم الًتبوي منإذا، أن االختبار ىو آلة 

كفاءة الطالب يف الدراسي. وىو من الربامج الًتبوية والتعليمية معظم 
لة خر االختبار ىو آ، من ادلفهوم اآل ػلتاجو على حينئذ من فًتة الدراسي

.  غرضها إعتبار التقوًنادلقادير اليتل استعملتعيُت البيادات العددية أو ال
. االمتحان ادلتكاملة ىي تدل على قياس الصحيح الدقيقب ويسمى االختبار

دير مهارة الطالب من العادة يستعمل ىذا االمتحان على بعض ادلؤسسة لتق
 معينة. ومدة يف مادة

بو، واالختبار لذاتو شامال أكثر من دوع االختبار الذي يعرض 
بالنسبة ينقسم على دوعُت التحريري والشفهي، وعلا من التقييم الذي يعطيو 

 الربامج سيهدف بالربامج الدراسي.
ن يكون يف النهاية ميزادا ذا مرازات أادلطلوب من الرائز او االمتحان 

معروفة وزلددة بدقة , لكي يفصل بُت الطالب ويعُت اقدارىم ومستوى 
ظلوىم وربصيلهم , كل حبسب ما اعطي لو أن ينجز . وبغية ذلك , غلب 
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صفات سبثل ما ينبغي ان يكون يف ادليزان اجليد ان يكون لالمتحان الكامل 
 11من شروط .

أما االختبار الذي يبحث يف ىذا ادلبحث حدد دبجال اللغة العربية.  
تعٌت يف ادلقام األول بأساليب  –على سبيل ادلثال  –كادت اختبارات اللغة 

الًتمجة أو الكتابة انإدشائية أو السرد من الذاكرة )التسميع(. وقد ؼلترب 
الدارسون يف عناصر ال عالقة بُت أجزائها؛ فقد كان يطلب من الدارس 
الذي ينافس على وظائف الدولة يف الصُت القدؽلة أن يسجل على الورق  

إذا ,   12كل الذي يعرفو من علوم وىو يف حجرة مغلقة دون ربديد للزمن .
أن االختبارات يف اللغة العربية ىي أدة من أدوات تقييم يستخدم جلمع 

 .بيادات عن مقدار ما يعرفو الطالب عن اللغة العربية
تعاجل االختبارات أو التدريبات جوادب سلتلفة من عناصر اللغة 
ومهاراهتا، حيث تعد تدريبات خاصة بادلورفولوجيا )الصرف( والًتاكيب 

فردات واألساليب. وقد ترتبط التدريبات دبهارات متكاملة، أو النحوية وادل
خبلفية ما، ذلا عالقة بتعلم اللغة. وقد تضم بعض األدشطة والتدريبات 
الواردة يف مقرر دراسي للمبتدئُت، أو رلموعة من النقاط الواردة يف مقرر 
دراسي للمتقدمُت، وتأيت التدريبات يف أشكال سلتلفة، مثل تدريبات 

وادلزاوجة والنسخ واألمالء والًتتيب  تحويل واالستبدال وملء الفراغاتال
)ترتيب الكلمات أو اجلمل( وانإجابة عن أسئلة االختيار من متعدد... إخل. 
واألسلوب الشائع يف أكثر ىذه التدريبات، أن ؼلتار الطالب بندا يف 

نو اسوب بطرح سؤال، غليب عالقواعد، أو ادلفردات مثال، ويقوم احل
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الطالب، فيوضح لو احلاسوب على الفور، ما إذا كادت إجابتو صحيحة، أو 
غَت صحيحة، مث يطرح عليو سؤاال آخر، وىكذا... )أما يف النمط الثاين، 
وىو ظلط التدريب وادلران، فإدو يفًتض أن التلميذ، قد تعلم حقائق ومفاىيم 

 ال تقدم مادة، أو زلتوى، وبالتارل فإن الربرلية معينة، قبل استخدامو للربرلية
جديدا للتلميذ، وإظلا تقدم لو رلموعة متتابعة من األسئلة والتمارين احمللولة 
وغَت احمللولة، مع ضمان ادلشاركة الفعالة من التلميذ، ال يصال أدائو إذل 

 13مستوى معُت سبق ربديده(.

 وظيفة االختبار -2

 شامال، كان وظيفة االختبار اثنُت فهي :

. هبذه الوصلة فيعمل االختبار دلقياس مستوى  للطالبكآلة مقياس  ( أ)
 .وقت ادلعُتأن يعلموا عملية التدريس يف النمو حصل الطالب بعد 

كآلة مقياس على النجاح مناىج التعليم حبيث أن االختبار يتعرف  ( ب)
 احملقق بعد طول حُت . ةالربامج الًتبويما كان من 

 تعامل االختبارعوامل تأثر  -3

 من عينة االختبارأكثر ما أو ال  ( أ)

 بار كثَتا فتعامال اختباره.لو كادت عينة االخت

 اختلف ادلقدرة ومكافأة بُت الطالب ( ب)
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مقدرهتم – لو كادت الطلبة االختبار من سلتلف درجتهم
 .فتعمل درجة االختبار يف الئقو -ومكافأهتم

 حالة زلافظة االختبار ( ت)

االختبار من بيان تؤثر حالة أو مواقع زلافظة االختبار عند تعامل 
 جعجاع أو ىدوء.

 دوع االختبار -4

ن مدرس الصف ىو خَت من يعرف أي دوع من االختبارات ػلتاج إ
إليو الدارسون . وىناك استخدامات عدة لالختبارات يف الربامج الًتبوية 

وكثَتا ما يلجأ ادلدرسون الستعمال االختبار دفسو ألكثر من والتعليمية، 
 14غرض .

إذا دظر االختبار من تطبيقو فيكون دوعُت وىو اختبار التحريري 
واختبار الشفهي وزاده بعض العلماء باختبار التقريري . قد تلقي البايادات 

بالطريقة التحريري وىناك من األسئلة أو انإجابات يف االختبار التحريري 
فهي. وأما اختالفا ألن يف اختبار الشفهي تستعملون البيادات بالطريقة الش

 يف التقريري عادة بالوظيفة العمل وذبريبو على يعاجل الطالب ودتائجو.

من العادة فاستعمل االختبار التحريري والشفهي على كفاءة وصفها 
معريف كما الذاكرة اللفظية أو فهم النظرية أو غَت ذلك، أما يف التقريري على  

 كفاءة وصفها سيكوموتوريك.
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. وذكر ودواعفكثَتة أمن بيان اعمالو االختبار إذ دظر ولكن 
 ( مقاييس منها : 10دجيوادددو أن االختبار ؽليز بعشرين ) 

 من حيث األىداف ( أ)

 (Categorization Test)اختبار التصنيف  (1)

يعرض اختبار التصنيف قبل دبدأ الربامج التعليم اللغة 
ليغرض لتعيُت ادلكان الطالب على صفو بالنسبة مهارة لغتو 

النشاط فيتبعون الطالب تعليم اللغة جبيد. ويستخدم . هبذا 
ىذه العملية صفوفا مستوى ادلبتدئ ومستوى ادلتوسط 

 ومستوى ادلتقدم .

 (Achievement Test)اختبار التحصيل  (2)

اذلدف ىنا قياس مدى ربصيل الطالب من حيث احلف  
والفهم والتطبيق والتقييم وادلقاردة. وىذه اجلوادب ترتبط 

يقا دبوقع االختبار من التدريس: علم مث اخترب مث ارتباطا وث
 أعد التعليم. وادلعٌت ىنا ىي:

 يعلم ادلعلم أوال -

 مث ؼلترب الطالب فيما علم، وليس فيما دل يعلم. -

مث يعيد تعليم الطالب تلك النقاط اليت دل غليدوا  -
 انإجابة عنها يف االختبار.
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للمادة وىناك يشًتط أن يكون االختبار واسع التمثيل 
الدراسية ليكون مقياسا صادقا ثابتا. كلما زاد عدد األسئلة، 
كان ذلك أفضل. وغلب أن يكون وقت االختبار كافيا ألن 

 15اذلدف ليس قياس السرعة ىنا، بل قياس التحصيل.

 من حيث األداء ( ب)

 (Approve Test)اختبار القبول  (1)

اختبار الذي يعرض من بعض اجلامعات ىو  اختبار القبول
تشًتط القبول على أساس التنافس أو على أساس  الذي

توفَت حد أدىن من القدرة يف رلال ما. يف كلت احلالتُت، 
االختبار وحده ىو الذي يفرز القادرين من غَت القادرين 

يعرض ىذا االختبار للمؤسسة التعليم . والنقبولُت من غَتىم
ستختار مرشح طالبها فهم يقبلون يف تلك ادلؤسسة من 

 16ب ادلختار. الطال

 (Formative Test)اختبار التكويٍت  (2)

االختبار ىنا يكون يف أثناء الربدامج الدراسي. مثال ذلك 
 االختبار الشهري أو دصف الفصلي.

 (Summative Test)اختبار اخلتامي  (3)
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ىنا يكون االختبار يف هناية الربدامج الدراسي. مثال ذلك 
فس دظام االختبار الفصلي يف هناية الفصل الدراسي 

 الفصول الدراسية.

 (Pre-Test)اختبار القبلي  (4)

يف بداية الفًتة التدريسية. على الدوام  يعرض اختبار القبلي
االختبار ادلذكور يعطي على الطالب قبل بردامج الدراسي. 
مث ػلسب ادلتوسط احلسايب لنتائج الطالب لكل اختبار 
ي قبلي أو بعدي، مث يقارن بُت متوسط االختبار القبل

ومتوسط االختبار البعدي للتوصل إذل االستنتاج إذا كان 
وإذا كان  17الفرق بُت ادلتوسطُت فرقا ذا داللة إحصائية.
 اذلدف قياس التقدًن، يكون يف اختبار البعدي.

 (Post-Test)اختبار البعدي  (5)

عكسا من االختبار القبلي. وىو  البعديكان اختبار 
لدراسي. مث ػلسب يعرض بعد اختبار القبلي و بردامج ا

ادلتوسط احلسايب لنتائج الطالب لكل اختبار قبلي أو 
بعدي، مث يقارن بُت متوسط االختبار القبلي ومتوسط 
االختبار البعدي للتوصل إذل االستنتاج إذا كان الفرق بُت 

 18ادلتوسطُت فرقا ذا داللة إحصائية.
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 التطبيقمن حيث طريقة  ( ت)

 اختبار التحريري (1)

سئلة وانإجابات خطا. ىناك ستعمل األتيف ىذا االختبار 
أربعة مهارات لالختبار اللغة العربية ومن العادة على سبيل 
طريقتو، يطبق اختبار التحريري على كل سواه مهارة الكالم. 

و أيضا يستعمل ألن الكالم أكثر ػلتاج على الفمي. 
االختبار التحريري على كفاءة وصفها معريف كما الذاكرة 

 هم النظرية أو غَت ذلك.اللفظية أو ف

دل ػلتاج طول الوقت عند  من ادلزايا لالختبار التحريري أدو
الرائز حُت تصحيح انإجابة الطلبة. أما من الضعف ىذا 

 االختبار ىو سهلة عند طلبة لشكل سلادع.

 اختبار الشفهي (2)

األسئلة وانإجابات شفهيا أو   تستعمليف ىذا االختبار 
كالميا. من العادة على سبيل طريقتو، يطبق اختبار 

مهارة الكالم. ألن الكالم أكثر ػلتاج تقدير على  شفهيال
على كفاءة  شفهيو أيضا يستعمل االختبار العلى الفمي. 

وصفها معريف كما الذاكرة اللفظية أو فهم النظرية أو غَت 
 ذلك.
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الرائز سيعرف كفاءة اللغة  أن شفهير المن ادلزايا لالختبا
يحتاج طول الوقت عند الرائز الطلبة بقدر كالمو. ولكنو س
وىذا من ضعف االختبار  حُت تصحيح انإجابة الطلبة

 .الشفهي

 من حيث طريقة التأليف ( ث)

 اختبار من معلم (1)

يستخدم ىذا االختبار ادلعلم ألىداف زلتاج كتعيُت درجة 
 الب.لطلالتقدم الدراسة اللغة 

 (Standardized Test)اختبار الستندر  (2)

بعض االختبارات، وىي ليست شائعة االستعمال يف البالد 
العربية بل غَت مستعملة على وجو التقريب، تكون قد 
أجريت مرارا وتكرارا حبيث أصبحت معيارية عالية الصدق 
عالية الثبات كأهنا مقياس عادلي أو شبو عادلي متعرف بو 

واسع. وقد حصل مثل ىذا االختبار على ىذا على دطاق 
الوضع ادلتميز بعد ذبريب طويل وربليل عميق وتطوير 
مستمر حىت صار كل بند فيو مقبوال ذا وظيفة سبييزية. 
ويكون االختبار الستندر أو ادلقنن أو ادلعياري واسع التمثيل 

 للمادة اليت ؼلتربىا.
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ل درجة ويكون لالختبار ادلقنن سلم من الدرجات ولك
، وىو اختبار  TOEFLتفسَت تطبيقي. مثال ذلك اختبار 

اللغة انإصلليزية كلغة أجنبية اليت تستخدمو معظم اجلامعات 
 األمريكية لقبول الطالب أجادب فيها.

بالطبع، أكثر االختبارات الدراسية غَت مقننة ألن كل 
اختبار مرتبطة دبادة دائمة التغَت والتطور. فال توجد حاجة 

التقنُت ىنا. احلاجة إذل التقنُت أو التعيَت زلدودة يف واقع  إذل
 19األمر.

 من حيث مجع الطلبة ( ج)

 اختبار الفردي (1)

ىو االختبار للطلبة النفسي بدون آخر. إن الطلبة يالزم أن 
 غلاب األسئلة بنفسو ألن ادلشًتك ىذا االختبار فهو فقط.

 اختبار اجلماعي (2)

 االمتحان يف حُت.ىو االختبار جلمع الطلبة الذين ذلم 

 شكل انإجابة من حيث ( ح)

 اختبار الذايت (1)
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ىو اختبار يقبل تنوع انإجابات واختالفها من طالب إذل 
آخر. مثال ذلك كتابة مقال عن موضوع ما. يف ىذه 
احلالة، ال يوجد طالبان يكتبان الفقرة ذاهتا: كل طالب 
يتناول ادلوضوع بطريقة خاصة بو. إن كان ىناك أربعون 

فسيكتبون أربعُت فقرة سلتلفة، كلها مقبولة، غَت أهنا طالبا، 
كنموذج: اشرح   تتفاوت بالتأكيد يف درجة اجلودة والصحة.

 20دصا أو بيت شعر!.

 اختبار ملء الفراغ (2)

ىنا يطلب ملء الفراغ بكلمة واحدة مناسبة قد تكون كلمة 
، مثل حرف (3)مثال  أو كلمة وظيفية (1)مثال  زلتوى

أدة شرط أو أدة دفي. وؽلكن جر أو حرف عطف أو 
استخدام مثل ىذا االختبار يف اختبارات ادلفردات والنحو 

 واالستيعاب.

 (1مثال )

 امأل الفراغ بكلمة واحدة مناسبة من عندك:

 ... ذىب الوالد إذل 

 (2مثال )

 امأل الفراغ بكلمة واحدة زبتارىا من بُت بدائل:
                                                           

20
 دفس ادلرجع 



10 
 

 .)ذىب الولد إذل ... )ادلدرسة، يدرس، تدرس 

 (3ثال )م

 امأل الفراغ حبرف جر مناسب:

 .21والده ال ػلب السفر ... أوروبا 

 ر االختيار من متعدداختبا (3)

وىذا االختبار من أفضل أظلاط البنود االختبارية ادلوصوعية، 
ألدو يتطلب عمال عقليا عاليا، ألن انإجابة  عنو تتطلب 

 التحليل والًتكيب، وصوال إذل االستنتاج والتقوًن.

انإرشادات اليت تقدم لضمان ربقيق األىداف ادلبتغاة ومن 
منو أن يتضمن السؤال مجيع ادلعلومات الالزمة حبيث 
يستطيع  التلميذ االىتداء إذل انإجابة ادلطلوبة من غَت 

 االستعادة باآلخرين.

 ظلوذج:

ضع خطا ربت انإجابة الصحيحة اليت تكمل العبارات 
 النحوية التالية:

ا( يكون... مرفوعا، منصوبا، اسم كان )وأخواهت -
 رلرورا

                                                           
21

 .28، ص. (2000، )األردن: دار الفالح للنشر والتوزيع، االختبارات اللغويةزلمد علي اخلورل،  
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 خرب إن )وأخواهتا( يكون... مرفوعا، رلرورا، منصوبا -

األفعال اخلمسة ترفع... بالواو والنون، حبذف  -
 22النون، بثبوت النون

 من حيث طريقة القياس ( خ)

 (Subjective Test)اختبار الذايت  (1)

ىو اختبار إجابتو زبتلف من طالب إذل آخر بالضرورة، أي 
طبيعة السؤل. وكل طالب ىنا سيكتب جوابا سلتلفا حبكم 

خاصا بو. مثال ذلك: اشرح اجلادب اجلمارل يف ىذه 
وىو اختبار يقبل تنوع انإجابات واختالفها من  23القصيدة.

طالب إذل آخر. مثال ذلك كتابة فقرة أو كتابة مقال عن 
موضوع ما. يف ىذه احلالة، ال يوجد طالبان يككتبان الفقرة 

كل طالب يتناول ادلوضوع بطريقة خاصة بو. إن كان   ذاهتا:
ىناك أربعون طالبا، فسيكتبون أربعُت فقرة سلتلفة، كلها 
مقبولة، غَت أهنا تتفاوت بالتأكيد يف درجة اجلودة والصحة  

 24كنموذج: اشرح دصا أو بيت شعر!.

 (Objective Test) اختبار ادلوضوعي (2)

                                                           
22

 .268-267(، ص. 2005, )لبنان: دار النفائس، خصائص العربية وطرائق تدريسهادايف زلمور معروف,  
23

 .5، ص. دفس ادلرجع االختبارات اللغوية...زلمد علي اخلورل،  
24

 .39دفس ادلرجع، ص.  
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ة زلددة وال تقبل ىو اختبار يتطلب كل بند فيو إجابة واحد
أية إجابة أخرى. ودعي كذلك ألن انإجابة مرتبطة بادلوضوع 
وال رلال فيها لالجتهاد الشخصي أو االختالف يف عرض 

ومن  انإجابة. انإجابة واحدة زلددة وال يقبل سواىا.
ادلعروف عن االختبارات ادلوضوعية أن ادلصححُت ال ؼلتلفون 
يف تصحيح ورقة انإجابة الواحدة ألن اجلواب معروف وزلدد 

 25وال رلال لقبول إجابات متنوعة للبند الواحد.

 ما يلي:الذي أىم أشكالو ومن أمثلة االختبار ادلوضوعي 

االختيار من متعدد. اخًت انإجابة الصحيحة من بُت  -
 اخليارات األربعة.

اختبار الصواب واخلطاء. بُت إذا كادت كل مجلة شلا  -
 يلي صوابا أو خطأ.

اختبار ملء الفراغ. امأل الفراغ يف كل مجلة شلا يلي  -
 بكلمة واحدة مناسبة.

رتب ما يلي من الكلمات أو اجلمل  اختبار الًتتيب. -
 حبيث... .

وذل اختبار ادلزاوجة. زواج بُت مفردات اجملموعة األ -
 ومفردات اجملموعة الثادية حبيث... .

                                                           
25

 .13-12، ص. دفس ادلرجع 
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اختبار كشف اخلطأ. اكتشف اخلطأ فيما يلي  -
 وصححو.

اختبار التعديل. عدل الكلمة اليت بُت قوسُت لتناسب  -
 26اجلملة. ويستخدم ىذا النوع يف اختبارات اللغة عادة.

 القياس حيثمن  ( د)

القادوين يستعمل يف ىذا االختبار بثالثة قسم فهي التقييم بنسبة 
 والتقييم بنسبة التوجيهي والتقييم بنسبة الًتكييب.

ول إذل النتيجة التقييم بنسبة القاديٍت ىو يستخدم لتغيَت دتيجة األ
 جلمع الطلبة االختبار. توسطاالخَت بنسبة درجة ادل

والتقييم بنسبة التوجيهي ىو يستخدم لتعيُت دتيجة االخَت بنسبة 
 درجة كفاءة اللغة األدىن.

يًتكب من التقييم بنسبة القادوين التقييم بنسبة الًتكييب ىو و 
 والتوجيهي.

 مهارة اللغة من حيث ( ذ)

قمة اللغة ومهارة اللغة يف ىذا االختبار يتكون على ثالثة أدواع فهي 
 ومركب اللغة.

 مظهر اللغة من حيث ( ر)

                                                           
26

 دفس ادلرجع. 
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أربعة أدواع فهي اختبار ادلنفصل ويف ىذا االختبار يتكون على 
 وادلستفيد وشكل الصريح.وادلتصل 

 لتعيُت األسئلة الصحيحة وصف االختبار -5

لتعيُت األسئلة الصحيحة أو ال يف االختبار ادلعُت فما يلي من 
 الوصف ادلهمة عند الرائز:

 : أسئلة الصحيح أو ال ( أ)

 0,16أو أصغر من الدرجة  ياكان مستوى الصعوبة متساو   إذا -
 فهو من السؤال الصعب

 0,84أو أكرب من الدرجة  ياكان مستوى الصعوبة متساو   إذا -
 فهو من السؤال السهل

 تعددمن ماختيار  ( ب)

إذا كان مستوى الصعوبة لالختيار من متعدد بثالثة خيار  -
، فهو من السؤال الصعب 0,21متساويا أو أصغر من الدرجة 
 فهو من السؤال السهل. 0,79أما متساويا أو أكرب من الدرجة 

توى الصعوبة لالختيار من متعدد بأربعة خيار إذا كان مس -
فهو من السؤال الصعب،  0,24متساويا أو أصغر من الدرجة 
 فهو من السؤال السهل. 0,76أما متساويا أو أكرب من الدرجة 
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)صفر( أو سالب فينبغي لو أن  0إذا كان سبييز االختبار من الدرجة  ( ت)
 يصلحو.يبدل بآخر أو 

 اختبار القبولمفهوم  - ب

 ةاختبار القبول على مفهوم اختبار الذي يعرض على احد ادلؤسسة ادلعين
. ىذا االختبار يهدف ليفصل على صلاح أو ال لو طالبمرشح لل ليفصل على صلاح

 للقبول يف ادلؤسسة. البمرشح الط

ستختار مرشح طالبها فهم يقبلون  يعرض ىذا االختبار للمؤسسة التعليم
 11دلختار. يف تلك ادلؤسسة من الطالب ا

أما ادلادة يف االختبار القبول ىي من شروط قبول منهاج التعليم اتباع 
ا اختيار أو ادتخاب، فينقسم االختبار على بنود األسئلة ة وصفهسبنللمرشح . بال

بتقدير السهولة وسيجاهبا  صحيحا الطالب بقدرة االعلى . وىذا االختبار القبول 
 28التحريري أو الفعلي أو أيضا كلهم .ن يعرضو بالشفهي أو يستطيع أ

بنسبة اىدف منهج الذي سيعرض بو كاالختبار من دوع ىذا االختبار فهو 
القبول الصف اللغة, فبهذا االختبار وصف ومضمودو يدل على كفاءة ومهارة اللغة. 

على األدىن من كفاءة ادلعايَت استطاعا للمناىج التخطيط بادتباه  ادلعيار القبولأما 
 19.ة الطلبةمجل

                                                           
27

  .Abdul Hamid, Mengukur… Ibid., 2010), hal. 14يًتجم من  
28

  .Anas Sudijono, Pengantar Evaluasi… Ibid., 2012), hal. 68يًتجم من  
29

  .Abdul Hamid, Mengukur… Ibid., 2010), hal. 14يًتجم من  
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والطالب الذين غلاوبون األسئلة االختبار صحيحا فهم يقبلون يف ادلؤسسة 
األسئلة االختبار صحيحا  واأو اجلامعة اذلدف وبالعكس من الطالب الذين دل غلاوب

 يقبلوا يف تلك ادلؤسسة أو اجلامعة .فهم من الراسبون ودل 

ادلقبولُت يف اجلامعات وىكذا درى أن االختبارات أساسية لتحديد أعداد 
ولتحديد زبصصاهتم أحيادا, إذ ال ؽلكن أن تقبل اجلامعات مجيع الطالب وال بد 
من االختيار. وأفضل طريقة لالختيار حىت اآلن ىي االختبارات, سواء أأجرهتا 
اجلامعة أم أجرهتا جهات أخرى خارج اجلامعة واستخدمت اجلامعة دتائجها بعد 

 30ذلك.

 الجيدة ختباراتاالمعايير  - ت

االختبار اجليد البد عليو الشروط االختبار اليت منها الصدق والثبات 
وموضوعي وإجرائي وىلم جر . وأيضا لشكل االختبار اجليد سيعرفو دبستوى 

 صعوبتو وسبييزه.

 الصدق -1

, و إن كان ىناك بعض الشبو  الكالمالصدق ىنا غَت الصدق يف 
ون منطوق الكالم منطبقا على ادلعٌت بينهما . الصدق يف القول ىو ان يك

القائم يف الذىن . فالكذاب غلهر دبا ال يضمر . اما صدق االمتحان او 
, او ىل  صدق ميزان القياس فهو مفهوم يف "الصالحية" . ىل ميزان صاحل

ىو ذو صالحية لقياس ما يقصد اذل قياسو؟ اذا استعملنا "الًتمومًت" مثال 
صح ذلك؟ ىل النتائج اليت دقرؤىا على لقياس الضغط اجلوي , ىل ي

                                                           
30

 .2دفس ادلرجع, ص.  االختبارات التحصيلية...زلمد علي اخلورل,  
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الًتمومًت "صاحلة", كتعبَت عن درجات الضغط اجلوي؟ او اذا استعملنا 
 31مكاييل السعة لقياس الذكاء و النمو العقلي , فهل يصلح ذلك؟

ذكر من البيادات وادلعلومات صدقا إذ علا يف احلقيقة مالئما. لو  
فهو صدق ألدو أن يؤيت الوسيلة الصحيحة، كان حصل البيادات من 

إذا لو كان البيادات   الصورة عن البيادات صدقا حبقيقتها أو شكل الواقع .
اليت حصل من الوسيلة الصحيحة تناسب حقيقيا فهي من الوسيلة 

 32الصحيحة .
كثَتة،  واألدواع الثالثة مهمة شاملة بالنسبة مادة فاألدواع الصدق  

 الصدق التجرييب وصدق بنود االختبار.اللغة العربية، وىي الصدق ادلنطقي و 
 قيادلنطالصدق  ( أ)

حال االختبار مأل الشروط الصدق دبعقول. ذكر الصدق ادلنطقي إذ 
كما يف كتابة   ولقد اخطاط االختبار جيد باتباع النظرية ادلعلقة.

انإدشاء، لو كادت الكتابة بالنسبة ما تنظيمها فال بأس هبا وىي من 
 انإجابة الصحيح واشتمل اختبار ادلذكور الصدق ادلنطقي.
والصدق وىناك دوعان من الصدق ادلنطقي فهي: الصدق احملتوى 

الذي ما ػلتوي يف االختبار مقياس أي انإغلايب. الصدق احملتوى 
ػلتوي  مامقياس دبادة الدراسي اذلدف. والصدق انإغلايب أي  يدل

كما ذكر يف   يدل أدو يؤلف على مظهر النفسيالذي يف االختبار 
 .اذلدف ادلؤشر

 الصدق التجريي ( ب)
                                                           

31
 .369دفس ادلرجع. ص.  التقييم الًتبوي...دعيم عطية,  

32
 .Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hal. 73يًتجم من  
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معناه  احتوى االختبار الصدق التجرييب إذ عرض االختبار من خرب.
 خبرب.ولكنو يبُت  فقط يف االختبار ليس  لو يعرض بالنسبة النظام

مثل ما يف اليومية، سيذكر الشخص بالصدق مادام كان يف اخلرب 
 صدقا.

فهي الصدق ادلتفق  ىناك دوعان من الصدق التجرييب يف االختبار
ما ػلتوي يف االختبار مقياس . الصدق ادلتفق ىو ي  والصدق  النبوئ

االختبار -الغرض الذي يتعلق باخلربة. فهما الذي يدل على 
ىو مقياس ما ػلتوي يف  صدق النبوئي  اتصلهما. والكما  -واخلربة

 االختبار الذي يدل على حال  ادلستقبل.
 صدق بنود االختبار ( ت)

ىناك يبحث موقع الضعف يف بنود االختبار. وىذا يعترب مقدم 
لعالج تلك البنود اليت تسبب اطلفاض صدق االختبار. وعملية 

دبستوى صدق ربليل بنود األسئلة من حيث الصدق تنتج ما يسمى 
بنود االختبار. وإن البند اجليد ىو الذي يرتبط ارتباطا قويا برفع 
الدرجة اجملموعة واطلفاضها، وإن اطلفاض الدرجة اجملموعة وارتفاعها 
تتوقف على قدر درجات بنودىا. فإذا كادت درجة بنود االختبار 
منخفضة فتكون الدرجة اجملموعة لالختبار منخفضة أيضا، وإذا  

درجة بنود االختبار مرتفعة فتكون الدرجة اجملموعة لالختبار كادت 
 33مرتفعة أيضا.

وادطالقا لإلجراء مستوى الصدق انإختبار أن دستخدم ادلعادلة 
حيث فرودج مومُت أو آخر وؽلكن لنا اعتمادا على الربرليات ادلتداولة بكثرة 

                                                           
22

 .38 دفس ادلرجع, ص. انإختبارات...زلمد بيهقي,  
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حيث يسهل استخدامها يف تصميم اجلدول انإلكًتودية وربليلها، ومن أعلها 
أو  Windows 97الذي ؽلكن إدارتو يف بيئة النوافذ  Microsoft Excelبردامج 

Windows 95 .34 
والرمز الذي يستخدم دلعرفة قدر االرتباط يسمى برمز فرودج مومُت،  

 كما يلي :

 ر =  
 ن مج     (مج  )(مج  )      

 2 1((ن  مج   2 ( مج  ) 2)(ن مج   2 ( مج  ) 2))
 

 ببيان :
 : مستوى الصدق  ر

X  دتائج االمتحادات يف االختبار القبول : 
Y   الطالب : دتائج الدارسُت حُت برامج الدروس بعد اقبال

 اجلدد
YY دتائج االمتحادات على دتائج الدارسُت حُت برامج  : ضرب

 الدروس
 : عدد الدارسُت ن

 الثبات -2

، ويهدف هبا ىو تتطلب شيئا من االستمرار يف السمة ادلعينةالثبات 
وعلى ىذا فإن ثبات  على كل بنود من االختبار غَت التذبذب عند قياسو .

االختبار يرتبط إذل حد كبَت بثبات التقدير العام أو حىت الدرجات اليت 
                                                           

34
 .295، ص. (2002، )القاىرة: دار الفكر العريب، القياس والتقوًن الًتبوي والنفسيصالح الدين زلمود عالم،  
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 ػلرزىا الدارس دفسو، فإذا ما تذبذبت درجاتو فإن ىذا يعٍت أن ادلقياس أو
 35االختبار ال يتصف بالثبات .

األمادة إذ ىو يتحدث باألمادة دواما وليس لو غَت  يذكر الشخص
الكالم من الوقت األوقات . وذلك باالختبار، يذكر االختبار األمادة أو 

إذ حصل لو حصيلة ثابتة لو  –من االصطالح التقييم التعليم  –الثبات 
دتائج ثابتة . بلف  االخر، لو  يعرضو دبرة . النتيجة من االختبار الثابتة

 يعرض االختبار العادل طالبا يف وقت سلتلف فيوجد كل طالب يف رقم
 36عادل أيضا يف قسمو .

أن مستوى الثبات يف احلقيقة صفة من صفات البيادات اليت تتخرج 
 37إجابتهم أسئلة االختبارات يف اللغة العربية. من أجوبة الطلبة عند

الثبات من ادلعيار االختبار الذي لو كفاءة ليحصل مقياس مستقر 
 38طلبة متساوي . بدون سلتلف إذ يستعمل مرارا على مجيع

طريقة ثبات االختبار منها معاملة على  ربصلطرق اليت كادت من 
أو وذبزئة االختبار  واحد اختبارين يف وقت إعادة تطبيق االختبار وإعطاء

 وغَت ذلك .الرمز كودير رغلاتسون 
 إعادة تطبيق االختبار ( أ)

ىو يستعمل االختبار عادال للطلبة غَت سلتلف يف االختبار ادلتقدم. 
وىذه الطريقة من أسهل الطرق لقياس مستوى الثبات االختبار، 
وبعد احلصول على النتائج ضلسب االرتباط بُت النتائج اليت حصل 
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 .39دفس ادلرجع، ص.  اختبارات اللغوية...زلمد عبد اخلالق زلمد،  
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 .Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi…Ibid., hal. 74يًتجم من  
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من بيان دتائج ذلك االختبارين فيقارن عليها الدارسون يف ادلرتُت. 
يباعد عن اختالف فهو من كل الطالب بينهما، وكثَت من دتائجهما 

إذا، تقدم ىذه الطريقة  ثبات عالية. درجتومن االختبار الذي 
طلبة يف وقتُت. مثل ما يف االمتحان التدريس االختبار ادلعادل لل

. 2014مايو  1ادلدرسة الثادوية احلكومية يف التاريخ  اللغة العربية يف
سيعمل  2014مايو  14مث يف األسبوعُت اآليت أو يف التاريخ 

ينبغي العطاء اختبار ف االمتحان ثاديا. وذلك االمتحان متعادل.
 .الثادية يف سواء الشكل

يستخدم الفاحص االختبارين كلهما  يف استعمال ىذه الطريقة
 سيعرض للطالب متساوي.

من أجل ذلك الشكل فضعف عن ىذه الطريقة أن الفاحص يعمل 
 ويستخدم لو طول حُت. بإجراء ادلتكامل ليجعل اختبارين

االختبار بأسلوب مقاردة من سفَتمن كما  دتيجةأن يعترب للفاحص 
 يلي : 
p  =1   

6 ∑ 2
 1 2ن  ن

 

 ببيان :
p (Rho)   أي دتائج يف  1: الدرجة ادلعلقة بُت متغَت

أي دتائج يف  2و متغَت   1االختبار 
 2االختبار 

D  و صف متغَت  1: التمييز بُت صف متغَت
2 (D = R1 – R2)   
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 : النمرة الثابتة 1و  6
 : رلموعة الطلبة ن

 pأن يستنبط فروض الصفرية ويبحث معامل ادلقارن  أما خطوتو
(Rho)  دتيجة االختبار األوذل(  1أي معامل ادلقارن بُت متغَت(
 )دتيجة االختبار الثاين( مث خطوة االخَت اخلالصة. 2ومتغَت 

 إعطاء اختبارين يف وقت واحد ( ب)

أو مجلة  ىو يستعمل االختباران عادالن يف موضوعتو أو حصتو
أسئلتو أو غَت ذلك. ويعطيو للطالب غَت سلتلف. مث يقيس دتيجتو 

 تعليق فرودج  مومُت . أما الرموز بالنسبة ىذا األسلوب منهابالرموز
 .سفَتمنفَتسون أو تعليق ردك من باستنباط 

 والرمز تعليق فرودج مومُت كما يلي:

  ∑   ∑    ∑ ن=  ث

Y∑ن √
2
Y∑ن   2  ∑  

2
  ∑  2 

 

 ببيان :
 ثبات: مستوى ال   ث
X دتائج االمتحادات يف االختبار القبول : 
Y  : دتائج الدارسُت حُت برامج الدروس بعد

 الطالب اجلدداقبال 
YY دتائج االمتحادات على دتائج  : ضرب

 الدارسُت حُت برامج الدروس
 : عدد الدارسُت ن

 ذبزئة االختبار ( ت)
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يستخدم الفاحص ىو الطريقة االعتماد من الطرق ادلتقدمة. 
االختبار فقط يف وقت واحد ، زبتلف بالطريقة اآلخر. إذ كان يف 
الطريقة ادلتقدمة ربصل النتائج الثبات متصلة فليس هبذه الطريقة 

فإذا كان لدينا اختبار  -ان األول والثايناجلزء-ألهنا يتبق بنصفو
ػلتوي على مئة بند فيكون للنصف األول اخلمسون بندا األوذل، 

من أساس األسئلة ذات -الثادية أو نصف الثاين اخلمسون بنداولل
، ... إخل 7، 5، 3، 1فتكون البنود  -األرقام الفردية و الزوجية

، ... إخل النصف الثاين. 8، 6، 4، 2النصف األول، وتكون البنود 
 ستعمل الرمز سفَتمن برون كما يلي :وبعد دعُت ذلك في

12 12ر 2=  11ر
  12 12ر 1 
  

 ببيان :
 : ادلستوى الثبات بنسبتو    11ر 
 : العالقة بُت النتائج كل ذبزئة االختبار  ½  ½ ر 

 دوعان من خطوة طريقة ذبزئة االختبار ما يلي:
 ذبزئة بُت بنود األول وبنود الثاين (1)

ذبزئة بُت بنود ذات األرقام الفردية وبنود ذات األرقام  (2)
 الزوجية

سفَتمن  الرمز الذي فكر بعادل اللغوي أى بتستعمل ىذه الطريقة و 
 . برون أو فالدغان أو روالن أو كودير رغلاتسون أو ج. ىويت

 سفَتمن برون الرمز (1)
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12 12ر 2=  11ر
  12 12ر 1 
  

 ببيان :
 : ادلستوى الثبات بنسبتو   11ر 
 : العالقة بُت النتائج كل ذبزئة االختبار ½  ½ ر 

 فالدغان الرمز (2)

2=  11ر (1  
 12  22

  
2 ) 

 ببيان :
 : التمييز االختبار  11ر

S
2
خالف ذبزئة األوذل )بنود ذات األرقام  : 1

 الفردية(
S
2
: خالف ذبزئة الثادية )بنود ذات األرقام  2

 الزوجية(
S
2

t خالف مت : 
 روالن الرمز (3)

1=  11ر  
  
2

  
2 
 ببيان :

S
2

d  : خالف التمييز 
S
2

t   :خالف مت 
 دتيجة التجزئة األوذل و الثاديةالتمييز ىنا اختالف بُت 

 كودير رغلاتسون  الرمز (4)

 = 20-الرمز كودير رغلاتسون
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) ث = 
ن
1 ن

) (
 2 ∑  

 2 ) 

 ببيان :
 : مستوى ثبات االختبار  ث
P  عدد الذين أجابوا عنو إجابة صحيحة : 
q  غَت صحيحة: عدد الذين أجابوا عنو إجابة 

pq∑  مجلة من :p×q  
 بنود االختبار: عدد  ن
S اضلراف معياري : 

 = 21-رغلاتسونالرمز كودير 

    
  1 (م(ب م ))

 ب  مك
     

  ب       

ب    1   
 ث 

 ببيان :
 االختبار ثبات: مستوى   ث
 : عدد بنود االختبار  ب
 : متوسط حسايب  م

 : أحرز مغاير كلي  مك
 عرفة أحرز مغاير كلي فيستخدم الرمز اخلاص كالتارل :ودل

(مج  )  نمك = 
2
مج 2   

ن
 

 ببيان :
 : أحرز مغاير كلي   مك
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 : رلموع   مج
 : عدد ادلشًتكُت يف االختبار   ن
Y   رلموع مجيع درجات الطالب : 
2Y  رلموع مربعات درجات الطالب : 

 الرمز ج. ىويت (5)

1=  11ر  
  

  
 أو    

1=  11ر  
     

  
 

 ببيان :
 : مستوى ثبات االختبار 11ر

Vr تنوع الطلبة : 
Vs  :تنوع االخر 

 الصعوبة مستوى -3

يعترب مستوى الصعوبة صفة من الصفات اليت ينبغي للمدرس أن 
يعرفها، فهي عبارة عن مدى صعوبة بنود االختبار أو سهولتها. وعن طريق 
ربليل بنود األسئلة سيعرف ادلدرس مدى صعوبة االختبار أو سهولتو أمام 

الدرجات اليت حصلها الدارسُت. ذلك التحليل يكون دبالحظة توسط 
الدارسون يف االختبار, إن كان توسط رلموع الدرجات يف االختبار مرتفع، 
فذلك االختبار سهل أمام الدارسُت. وإن كان توسط رلموع الدرجات 

 39منخفض، فيمكن القول بأن االختبار صعب أمام الدارسُت.
                                                           

39
 .50دفس ادلرجع، ص.  االختبارات...زلمد بيهقي،  
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و إن البنود اليت غليبها معظم الدارسُت إجابة صحيحة تدل على أد
سهلة، فعكس ذلك البنود اليت غليبها عدد قليل من الدارسُت تدل على أن 
البنود صعبة. ومن أجل معرفة مستوى صعوبة االختبار أو سهولتو ينبغي أن 
غلري ادلدرس ربليل االختبار وبنوده. وىذا التحليل مهم ذلم كي ال يكون 

جليد ىو االختبار سهل جدا أو صعب جدا أمام الدارسُت. فاالختبار ا
 40الذي توسط بُت السهل والصعب.

إذا كان السؤال صعب جدا حىت ال يستطيع أحد أن غليبو، فإن ىذا 
السؤال غَت جيد ألدو ال يستطيع أن يفرق بُت الذكي والضعيف أو بُت 

تفوق. كأن الذكي والضعيف يف مستوى واحد يف القدرة على األجابة. ادل
ر. كذلك العكس، إذا كان السؤال فهذا ال ينبغي أن يكون عند االختبا

سهل جدا حىت يستطيع مجيع الطلبة أن غليبوه فإن ىذا السؤال غَت جيد 
ػلتاج إذل التصحيح أو التبديل ألدو ال يستطيع أن يفرق بُت الضعيف 
والذكي أو بُت ادلتفوق وغَت ادلتفوق. كأن الضعيف والذكي يف مستوى 

ينبغي أن يكون موجودا يف االختبار، واحد يف القدرة على انإجابة، فهذا ال 
ألن من مهمة االختبار أدو يعطي ادلعلومات عن قدرة الطالب وؼلرب من 

 41ىؤالء ادلتفوقون وغَت ادلتفوقُت يف الفصل.
 – 0،00إن الدرجة اليت تشَت إذل مستوى الصعوبة ىي ما بُت 

تدل على أن االختبار صعب جدا ال يوجد أحد  0،00. فدرجة 1،00
على أن االختبار سهل جدا تدل  1،00يستطيع أن غليب السؤال. ودرجة 

حىت مجيع الدارسُت يستطيعون األجابة عن السؤال. فالدرجة اجليدة دلستوى 
                                                           

40
 دفس ادلرجع. 

41
 دفس ادلرجع. 
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. إذا كادت الدرجة أعلى من  0،80 – 0،40الصعوبة يف االختبار ما بُت 
فذلك السؤال يف احلقيقة سهل جدا ػلتاج إذل التبديل أو التصحيح.  0،80

فذلك السؤال يف احلقيقة صعب  0،40وكذلك لو كادت الدرجة أقل من 
 42جدا ػلتاج إذل التبديل أو التصحيح.

سيعرف مستوى صعوبة بنود االختبار بإجراء الرمز اخلاص لو  
 كالتارل:

 مستوى صعوبة البند = 

 عدد الذين أجابوا عنو إجابة صحيحة
 عدد من حاول انإجابة عنو

 

 التمييز -4

اجليد أن ؽليز بُت مستويات الطالب ادلختلفة.  االختباريشًتط يف 
من مئة، فهذا  100 – 90إذا تراوحت درجات الطالب يف اختبار ما بُت 

اختبار ضعيف التمييز، وىذا يعٍت أن االختبار كان سهال جدا لسبب من 
 30 – 20جات الطالب يف اختبار آخر بُت تراوحت در األسباب. وإذا 

من مئة، فهذا أيضا اختبار ضعيف التمييز، إذ ال بد أدو اختبار صعب 
 43جدا.

االختبار اجليد تكون درجاتو منتشرة على مدى واسع كأن تًتاوح 
من مئة. وىذا يعٍت أن بعض الطالب، وىم ادلمتازون عادة،  95 – 40بُت 

                                                           
42

 دفس ادلرجع. 
43

 .18دفس ادلرجع، ص.  االختبارات اللغوية...زلمد علي اخلورل،  
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 70. وبعضهم بُت 89 – 80. وبعضهم أخذ بُت 90أخذوا درجات فوق 
. وبعضهم 59 – 50. وبعضهم بُت 69 – 60. وبعضهم بُت 79 –

. مثل ىذا االختبار جيد التمييز، إذ فرز الطالب إذل عدة فئات 50دون 
وعدة مستويات. ولكي يكون االختبار شليزا، ال بد ان تتفاوت األسئلة يف 

والدقة. بعضها يتطلب تذكرا مباشرا وبعضها يتطلب ذكاء  مستوى الصعوبة
بأن مستوى التمييز اجليد لالختبار  وذكر بعض العلماء الًتبوية 44واستنتاجا.
 . 1,00إذل  0,20ىو ما بُت 

 :مستوى التمييز لبنود االختبار ىوفالرمز الذي يستخدم حلساب 

 مستوى التمييز = 

عدد انإجابات الصحيحة من اجملموعة العليا عدد انإجابات الصحيحة يف اجملموعة الصغرى
(أعلى الدرجة للبند  عدد الطالب يف اجملموعة العليا أم الصغرى)
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