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الفقرات ، وعلى صدق  معامالت متييز وصعوبةفقرات اختبار حتصيلي على  هدف البحث احلايل إىل التعرف على أتر ترتيب
 فقرة يف مقرر التقومي الرتبوي لطلبة البكالوريوس يف (30أهداف البحث مت إعداد اختبار مكون من ) وثبات االختبار ، ولتحقيق

فق تصنيف بلوم و الفقرة  مرتبة حسب مستوى اهلدف الذي تقيسه هفقرات جامعة تبوك ، ورتبت فقراته على النحو اآليت : اختبار
احملتوى ، واختبار فقراته مرتبة تصاعداي  . تطبيق . . . ( ، واختبار فقراته مرتبة حسب تسلسل ) تذكر ، استيعاب لألهداف

املسجلني يف  ( طالب من 033على عينة مكونة من )  ةالثالث االختبار طصعوبة الفقرات . طبقت أمنا معامالت حسب قيم
دالة إحصائية يف املتوسطات  هـ. دلت النتائج على ما يلي : ال توجد فروق 2300/  2301ل األول الدراسي يف الفص املقرر

 فقراته . و توجد فروق دالة إحصائيا بني املتوسطات فقرات االختبار تعزى الختالف منط ترتيب ةوبعص احلسابية ملعامالت
تصاعداي حسب قيم الصعوبة  لصاحل االختبار الذي رتبت فقراتهترتيب الفقرات  احلسابية ملعامالت متييز الفقرات تعزى لنموذج

 لنموذج ترتيب فقراته ، وتوصل البحث إىل جمموعة إحصائيا بني معامالت ثبات وصدق االختبار تعزى توجد فروق دالة ، وال
 من التوصيات .
 املقدتة

وتقدمها ، وملعرفة مدى التقدم  ه من دور فاعل يف تطورهاالعملية التعليمية ، ملا ل منظومة يف أساسيايعد التقومي الرتبوي عنصرا 
عن  ة سلوك طالبه ابستمرار ، وجبمع املعلوماتظمبالح ةعدريس يف اجلامتهيئة ال العملية التعليمية يقوم عضو يف حتقيق أهداف

ويف ضوء هذه النتائج تتخذ  ام أدوات دقيقة لقياس هذا التطور والتقدم ،استخد هذا السلوك أبدوات وطرق خمتلفة ، وال بد من
أهم وسائل  وما إىل ذلك ،وتعد االختبارات التحصيلية من ترفيع الطلبة من مستوى إىل آخر ،وتصنيفهم القرارات املناسبة من

  اجلامعات واملعلمون يف املدارس .يفالتدريس  التقومي اليت يستخدمها أعضاء هيئة
 (1332 ) الشريفني ،

التعليم وتشخيص  يف قياس مستوى حتصيل الطالب ومدى جناح عملية لومات ميكن أن تستخدمكما توفر االختبارات مع
وتعد اختبارات االختيار من متعدد من أكثر  العالج املناسب وتصنيف الطلبة والتمييز بينهم، جوانب ضعف الطالب ووضع

اختبارات  مرونة استخدامها ، كما تتميزلسهولة تصحيحها و  يف اجلامعات وشيوعا انتشارااالختبارات التحصيلية  أشكال
خمتلف جماالت الدراسة )سليمان  عقلية متنوعة لدى الطلبة كما ميكن استخدامها يف االختيار من متعدد أبهنا تقيس مستوايت

،1323 .) 
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يعا مشارهبا فهي مجريت غوت األساسية لتقدم وتطور العلوم مهما اختلفت أنواعها يف جمال القياس الركيزة ويعد التقدم والتطور
 وابلرغم من أن حمور القياس يف جمال الرتبية هو اليت وصل إليها القياس يف جمال أحباثها ودراساهتا، تقاس وتقيم مبدى الدقة

األخذ ابالعتبار كل  إال أن علماء القياس اهتموا ببناء أدوات قياس مع اإلنسان بكل تغرياته ومرونته وعدم ثباته واستقراره
 يتعلق خبصائصها السيكومرتية من صعوبة ومتييز حول علمية وموضوعية االختبارات خاصة فيما ات ووصلوا إىل دقة معقولةاملتغري 

بقدر عال من  االختبار على قياس السمات املختلفة عند الطالب ختبارات ، وألن مدى قدرةلفقراهتا وصدق وثبات لال
 . (2006 ) سنان ،   أهم ركائز عملية القياس والتقومي.تعترب من  الصدق والثبات وبقدر أقل من األخطاء

جرت حماوالت عديدة من علما ء  أتيت من بنية املقياس من أخطر األخطاء ، لذلك ض علماء القياس أن األخطاء اليتعويرى ب
 ل من األخطاءالقياس ، غايتها احلد أو التقلي دقيقة يف بناء أدوات وإجراءاتفيه العتماد قواعد  القياس والباحثني

عالية ودقيقة ، كما ينبغي  رجةداخلصائص السيكومرتية لالختبار وفقراته ب كما اتفقوا على ضرورة توافر  ،املتأتية من املقياس 
 حىت خيرج االختبار بصورة صحيحة وتكون نتائجه على خربة ودراية مناسبة بصياغة فقرات االختبار ملصمم االختبار أن يكون

الطرق املستخدمة يف  اليت يتناوهلا البحث ترتيب فقرات االختبار ، ومن ن اإلجراءات اليت تتعلق ببنية االختبارهبا ، وم موثوقا
على أكثر من نوع من الفقرات ، فمن  حسب نوع ) شكل ( الفقرة : إذا احتوى االختبار ترتيب فقرات االختبار ة ترتيب

 نفس النوع كمجموعة جزئية لعدة مزااي منها: سهولة الفقرات اليت منىن أن تطهر مجيع عحسب النوع ، مب األفضل ترتيبها
 ( .1332) عالم ،  ( للطالب أثناء اإلجابة.mental setالتهيؤ العقلي ) توضيح التعليمات وسهولة التصحيح واحملافظة على

الفقرات ، فإذا كانت الفقرات  بفقراته تشكل هذه الطريقة االجتاه العام يف ترتي حسب درجة صعوبة وترتيب فقرات االختبار
، رمبا كان  يف حماوالته لإلجابة للطالب الدافعية لالستمرار ترتيبها حسب الصعوبة ،حيث يوفر هذا الرتتيب من نفس النوع فإن

جابة ابلتعزيز الفوري بسبب قدرته على اإل لالستمرار يف حماوالته لإلجابة عندما يشعر الرتتيب األنسب ، حيث يوفر الدافعية
املتوفر  األسئلة املاصة للصدمة ، ولكن ما هو مؤشر الصعوبة يعية أوجختبار واليت تسمى ابألسئلة التشاألوىل من اال عن األسئلة

  ، أو الذي ميكن توفره إلجراء هذا الرتتيب؟
ين أن عوي  (Logical indices) لتقدير صعوبة السؤال بعضها مؤشرات منطقية ويعتمد عضو هيئة التدريس أكثر من مؤشر

 تقديره للمستوى العقلي الذي تقيسه الفقرة ، حيث لثتمد على املنطق يف تقديره لصعوبة الفقرة ،معسي تدريسلهيئة ا عضو
 . (2007 . ) احلريري ، لألهدافتقيسه وفق تصنيف بلوم  يتوقع زايدة صعوبتها بزايدة املستوى العقلي الذي

حمتوى املادة الدراسية ، أي  تسلسل الفقرات يف ورقة االختبار حسب تسلسل الرتتيبو ترتيب حسب احملتوى : ويقصد هبذا 
 ( . 1332على موضوع آخر سابق له . )عودة ، تسلسل املادة الدراسية ، مبعىن أن كل موضوع يعتمد ترتيب الفقرات حسب

لصعوبتها يف اختبار  ات وفقا( دراسة تناولت أثر ترتيب الفقر  Schuyler & Nornen 1972جرى سكايرونورنني )و أ
يف استخدم فيها طريقتني يف ترتيب الفقرات  ( دراسةDinnal،  2899متعدد ، وأجرى دانيال ) حتصيلي من نوع اختيار من

( Carstens, 1982) للفقرة والصعوبة املنطقية للفقرة ، وأجرى كارستنياإلحصائية اختبار اختيار من متمدد مها الصعوبة 
وفقا لرتتيبها يف  حيث الرتتيب العشوائي هلا أو لبة منطقرات اختبار حتصيلي على أداء الترتيب ف ىل معرفة أثردراسة هدفت إ

حتصيلي وفقا لصعوبتها  دراسة تناول فيها أثر ترتيب الفقرات يف اختبار (Dreak, 1984)  ديرك الدراسي ، كما أجرى احملتوى
 على أداء الطلبة.
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على خصائص املقياس  الكشف عن أثر ترتيب الفقرات يف املقاييس النفسية راسة هدفت إىل( د 1322وأجرى العمري ) 
طرق ، الثالثة األوىل  أبربعإعادة ترتيب فقراته  استخدم يف هذه الدراسة مقياس الثقة ابلنفس ، مث وخصائص فقراته ، لذا فقد

الرتتيب الرابع ، وهو  ات الفقرة ،و صدق الفقرة ، إضافة إىلالفقرة ،و ثب ترتيب الفقرات تنازليا حسب مؤثر كل من : متييز هي:
  ترتيب الفقرات عشوائيا.

طالبا ، مت تقسيمها إىل  (264) تغملقياس على عينة من املفحوصني بليف عرض ا واستخدم الباحث تصميم القياسات املتكررة
 للمقياس ولكن برتتيب خمتلف من جمموعة األربعةط مفحوصا ، تلقى كل مفحوص األمنا ( 66منها ) أربع جمموعات كل

هذا الرتتيب أعلى  الفقرات اعتمادا على مؤشرات ثباهتا ،حيث أعطي ، نتائج الدراسة أشارت إىل تفوق أسلوب ترتيب ىألخر 
متوسطات اخلصائص السيكومرتية  حتسني إىل أن هذا الرتتيب قد تقدم على الطرق األخرى يف معامل ثبات للمقياس ابإلضافة

 نفسها. للفقرات
تها ، على حتصيل بصعو  ترتيب فقرات االختبار حسب درجة أتثريعلى مدى  ( دراسة هبدف التعرف2010 رمضان ) وآجري

الثانوي ( طالب وطالبة ابلصف الثاين 133من ) الرايضيات يف املنوفية ، وقد تكونت عينة الدراسة طالب املرحلة الثانوية ملادة
( فقرة  23 حيوي على ) اختبار يفهبدف احلصول على املفاهيم الرايضية  حمتوى الدوال احلقيقية )علمي ( حيث حلل الباحث
الصعوبة لكل مفردة ، وقسم االختبار إىل  حيث مت حساب صدق وثبات االختبار ومعامالت من منط االختيار من متعدد،

نتائج الدراسة أنه  يب تصاعدي ، تنازيل ، عشوائي( . دلتلالختبار ترت أقسام، اختبارات رتبت أسئلتها ابألشكال الثالثة ثالثة
الثالثة لالختبار ،وال يوجد فروق  بني متوسطات درجات أفراد عينة البحث يف األشكال ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية

 درجات طبني متوسط درجات الطالب الذكور أو متوس ذات داللة إحصائية
يبدأ ابألسئلة السهلة )  ابلنسبة لألشكال الثالثة لالختبار كان الرتتيب الذي وسطات احلسابيةالطالبات اإلانث ، وأن أعلى املت

 الرتتيب التصاعدي ( .
من حيث تسلسل حمتوى املقرر  رف على أهم طرق ترتيب مفردات االختبارعالت ( دراسة هبدف 2010 وأجرى اللحياين )
 من حيث الصدق الرتتيب األفضل ملفردات االختبار كشف عن منطومستوى السهولة والصعوبة، وال الدراسي للمفردات

مقرر الرايضيات للصف  حتصيلي متعدد البدائل يف البابني األول والثاين من والثبات، ولتحقيق هدف الدراسة مت بناء اختبار
 احملددات ، وبناء على ذلك مت بناءواملصفوفات و  kالطبيعية وهي كما يلي: العمليات الثنائية والرمز  الثاين الثانوي قسم العلوم

املفردات حسب تسلسل  مت ترتيب ،( مفردة على النحو التايل : األول 12) مخسة مناذج لالختبار نفسه ، يتكون كل منها من
 مت ترتيب املفردات من الصعب إىل السهل، ، مت ترتيب املفردات من السهل إىل الصعب ، والثالث ،عرض احملتوى ، والثاين

تطبيق النماذج اخلمسة  ، ومت عشوائيا ترتيبامت ترتيب املفردات  ،اخلامس  ( ، دائراي)  متبادال ترتيبامت ترتيب املفردات  ،ابع الر 
املكرمة . دلت النتائج على أنه توجد فروق  الب الصف الثاين الثانوي مبدينة مكةططالب من  (233بشكل عشوائي على)

) الرتتيب حسب  الختالف ترتيب مفردات االختبار بني النموذجني الت الثبات تعزىداللة إحصائية بني قيم معام ذات
تسلسل عرض احملتوى ، كما أنه توجد  السهل إىل الصعب ( لصاحل منوذج الرتتيب حسب تسلسل عرض احملتوى والرتتيب من

السهل ( لصاحل  الرتتيب من الصعب إىلمن السهل إىل الصعب و   ) الرتتيبنيبني معامالت الثبات للنموذج إحصائيا فروق دالة
قيم معامالت صدق االختبار بني النماذج  السهل وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني منوذج الرتتيب من الصعب إىل
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يف مقرر جامعي  مجعت ثالثة مناذج معا وطبقت على اختبار حتصيلي وختتلف الدراسة احلالية عن الدراسة السابقة أبهنا اخلمسة.
صدق وثبات االختبار وصعوبة ومتييز فقراته  اخلصائص السيكومرتية لالختبار التحصيلي من اجلامعة وتناول مجيع يفيدرس 
احلايل منط ترتيب  املدارس ، أو مقاييس نفسية ، وقد أضاف البحث تناولت معظم الدراسات اختبارات على طالب ،حيث

ترتيب فقرات  طليغطي معظم أمنا تصنيف بلوم لألهداف السلوكية،فقرة السؤال وفق  حسب مستوى اهلدف الذي تقيسه
 والتمييز. ة،بمن حيث معامالت الصدق والثبات ، والصعو  وأثرها على مجيع اخلصائص السيكومرتية لالختبار االختبار املطروحة

 لتهائالدراسة وأس ةتشول
زادت أمهية القرار الذي   اختاذ القرارات الرتبوية ، كلماتستخدم نتائجها يف تعد االختبارات من أدوات التقومي املهمة ، حيث

 عليها من االختبار دقيقة وذات صلة وثيقة ابلغرض زادت احلاجة إىل أن تكون املعلومات اليت حنصل يتوقع أن يتم اختاذه كلما
رض من غاألهداف وال لق بتحديداحملكم إلعداد االختبار سواء فيما يتد الذي أعد من أجله ، ومن هنا برز االهتمام ابلتخطيط

 ومجيع العوامل اليت ميكن أن تؤثر على نتائجه. وحتليلها أو فيما يتملق إبخراج االختبار وتطبيقه، االختبار ، وحتضري الفقرات
س ، وتطوير دفع حركة القيا يف العلمي واليت تبنت الطرق االستقرائية ، األثر الكبري جمال البحث يفوكان للثورة العلمية احلديثة 

اخلصائص  تبدأ بتحديد اهلدف وكتابة الفقرات اليت تعكس القياس املختلفة وفق أساليب وطرق علمية منظمة العديد من أدوات
 الدرجات . ،وتقدير معايري لألداةاخلصائص السيكومرتية  والسمات املراد قياسها وانتهاء بتعيني

لتحصيل الطلبة ،حيث تتطلب  م االختبارات االختيارية كأداة يف قياسهماستخدا ويكثر أعضاء هيئة لتدريس يف اجلامعات من
سيكومرتية  متعدد واالهتمام إبخراج االختبار يوفر خصائص مهارات معينة خصوصا اختبارات االختيار من األسئلة االختيارية

كن من حيث الصدق والثبات ، ما مي حيث الصعوبة والتمييز، وجتعل من االختبار أفضل جتعل الفقرات أفضل ما ميكن من
أبمهية  ة على وعيعاجلام يفهيئة التدريس  ل عضوعمما جت االختبار نتائج دقيقة تعكس املستوى احلقيقي للطالب، وابلتايل يقدم

يف نتائج الدراسات اليت اهتمت واضحا  اختالفاوبتتبع أدبيات البحث اتضح أن هناك  حتديد األهداف وترتيب فقرات االختبار،
وتقصي  وقد يعود ذلك إىل اختالف العينات وأدوات البحث، فقرات االختبار على اخلصائص السيكومرتية، تأثري منط ترتيبب

التوصيات العلمية اليت ينبغي أخذها يف  من الدراسات يف بيئتنا العربية حىت ميكن تقدمي احلقيقة يف هذا اجملال يتطلب مزيدا
والعاملي ،  هذا اجملال على املستوى احمللي يفلندرة األحباث  البحث ، وبناء على ما تقدم ونتيجة اختيار أو بناء أداة االعتبار عند

االختبار خبصائصه السيكومرتية ومدى  الفقرات يفلإلسهام يف التحري عن عالقة منط ترتيب  فإن الدراسة احلالية حماولة متواضعة
 على حماولة اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: احلايل هذه العالقة وعلى وجه التحديد سريكز البحث اختالف

حتصيلي يف التقومي الرتبوي تعزى  احلسابية ملعامالت صعوبة فقرات اختبار . هل توجد فروق دالة إحصائيا يف املتوسطات2
 ترتيب فقراته؟ لنموذج

 اختبار حتصيلي يف التقومي الرتبوي تعزى املتوسطات احلسابية ملعامالت متييز فقراتيف . هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 1
 لنموذج ترتيب فقراته؟

 الرتبوي تعزى لنموذج ترتيب فقراته؟ معامالت ثبات اختبار حتصيلي يف التقومي . هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف0
 نموذج ترتيب فقراته؟الرتبوي تعزى ل ميمعامالت صدق اختبار حتصيلي يف التقو  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف. 3
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 البحث فأهدا
 يهدف البحث احلايل إىل ما أييت:

 معامالت صعوبة ومتييز فقراته. ترتيب فقرات اختبار حتصيلي يف التقومي على . الكشف عن أثر اختالف ثالثة مناذج من
 ت صدق وثبات االختبار.معامال اختبار حتصيلي يف التقومي الرتبوي على عن أثر ثالثة مناذج من ترتيب فقرات ف. الكش

 ة.عيتميز مبعامالت صدق وثبات مرتف اختبار حتصيلي يف التقومي الرتبوي الذي . حتديد منط الرتتيب األمثل لرتتيب فقرات
 أهمية البحث

ميكن أن تتحدد للبحث احلايل  من الناحيتني النظرية والتطبيقية ، وعليه فإن األمهية أتيت أمهية البحث مبقدار ما يضيفه إىل املعرفة
 من أكثر أدوات التحصيليةحيث تعد االختبارات  جديدا لزايدة دقة أدوات القياس )االختبار( ، مؤشرا قياسيايف كونه سيقدم 

تفضيل ألحد أمناط ترتيب  ما توصل إليه البحث من نليم األخرى ،إذ إعالت القياس انتشارا وشيوعا يف اجلامعات ومؤسسات
عليها  ي موثوقية وصدق لنتائج االختبار اليت تبىنطستع الباحثني إىل أي منط من ترتيب فقرات االختبار فقرات االختبار سريشد

واملعارف النت اكتسبوها أثناء  دراسي إىل آخر ، ومبستوى إتقان الطلبة للمهارات قرارات منها تتعلق ابنتقال الطلبة من مستوى
قدرة الطلبة على  اخلرجيني من اجلامعات ، وينعكس إجيااب على توىسدقة عن ممما يعطي صورة دقيقة وصا الدراسة يف اجلامعة،

على فرص العمل ، وما يتخذ بناء عليها  دقة تقدير مستوايت األداء يف اجلامعات وانعكاسها املنافسة يف سوق العمل ، وألمهية
التعليمية  املؤسسات يف على تطوير االختبارات يساعد القائمني تعليمية تتعلق ابلطلبة ،كما ميكن للبحث احلايل أن من قرارات

اختبار حتصيلي يف أحد املقررات  بيان آلية بناء يف، كما تتمثل أمهية الدراسة  وإعداده وإخراجه، على االهتمام ببنية االختبار 
 جامعات أخرى . يفجامعة تبوك ، و  يفالذي يدرس  الدراسية اجلامعية

 :تصطلحات البحث
 :ون منتتكمرتية و اصاص  السيكو خلا

الذين حاولوا اإلجابة عن  أجابوا عن الفقرة إجابة صحيحة إىل جمموع الطالب نسبة الطالب الذين هو : الفقرة ةمعامل صعوب
 الفقرة .

 بني األداء على الفقرة والدرجة الكلية على االختبار . قيمة معامل االرتباط هو :الفقرة  معامل متييز
 والطريقة النصفية. الداخلي احملسوب ابستخدام معادلة ألفا كرونباخ و معامل ثبات االتساقه :معامل ثبات االختبار
 يتكون من نوعني: : معامل صدق االختبار

أعده الباحث ودرجاهتم  احملسوب بني درجات الطالب على االختبار الذي : هو قيمة معامل ارتباط بريسون يالاصدق التنبؤ 
 املقرر .  ذلكيفعلى االختبار النهائي 

الذي أعده الباحث ودرجاهتم  بريسون احملسوب بني درجات الطالب على االختبار : هو قيمة معامل ارتباط الزميالاصدق الت
 يف نفس املقرر . على االختبار النصفي

صائص خ ،املوضوعات التالية اختيار من متعدد أربعة بدائل أعدها الباحث يف : عينة من فقرات من نوع ياصيلحت اختبار
هي  واستخداماهتا، تطبيق االختبارات ، واملوضوعات أنواع االختبارات وخصائصها ، تصميم االختبارات ومستوايت القياس ،

 هـ. 2301األول من العام الدراسي  مفردات ملقرر التقومي الرتبوي للفصل الدراسي
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 حمددات البحث
اململكة العربية السعودية يف الفصل   الرتبوي يف جامعة تبوك يفميقو يف مقرر الت . اقتصار البحث على الطالب الذكور املسجلني

 هـ. 1433 / 1432 األول الدراسي
 التالية : خصائص ومستوايت القياس ، أنواع يف مقرر التقومي الرتبوي يف املوضوعات . اقتصار البحث على اختبار حتصيلي

 ، تطبيق االختبارات .واستخداماهتا  االختبارات وخصائصها ، تصميم االختبارات
 واإلجراءات: ةالطريق

الرتبوي يف الفصل  طالب وهم مجيع الطالب املسجلني يف مقرر التقومي ( 033عينة البحث : تكونت عينة البحث من )
 وهم مجيع أفراد جمتمع البحث. هـ، 1433 / 1432 الدراسي األول
 أداة البحث

 وفق اخلطوات اآلتية: ميموضوعات القياس والتقو  يفمت بنا ء االختبار 
 وي.بالرت  حتصيل الطالب يف موضوعات التقومي قياس . حتديد الغرض من االختبار ، وهو

 السلوكية اليت ينبغي حتقيقها لدى الطلبة. توصيف مقرر التقومي الرتبوي واألهداف . حتديد حمتوى االختبار بناء على قائمة
أنواعها وخصائصها ، تصميم  ص ومستوايت القياس ، االختباراتخصائ . اشتملت موضوعات االختبار على ما يلي:

 واستخداماهتا ، تطبيق االختبارات . االختبارات
 املوضوعات واليت ينبغي حتقيقها لدى الطالب . . مت صياغة األهداف السلوكية اليت تضمنتها

املوضوعات الدراسية اليت هي  مبحتوى مت ربط مستوايت األهداف السلوكيةث حي رإعداد جدول مواصفات لبناء االختبا. 
 االختبار. موضوع

  لقياس كل هدف من األهداف متعدد أبربعة بدائل أحدها بديل صحيح، ( فقرة من نوع اختيار من 33مت صياغة ). 
، الفقرات  روعيت األسس الفنية يف كتابة هذا النوع من تطلب قياس بعضها أكثر من فقرة واحدة ، وقد السلوكية ، وقد

 تقيسه من حيث احملتوى ، ومستوى اهلدف . ومطابقتها للهدف السلوكي الذي
جلامعات والذين التدريس يف ا االختبار على ستة حمكمني من أعضاء هيئة للتأكد من صدق احملتوى ، مت عرض فقرات. 

وطلب من كل منهم  نه مناسبا،الفقرات واالختبار واقرتاح ما يرو  والتقومي ، وذلك ألخذ وجهات نظرهم حول يدرسون القياس
الفقرات  األساسي لالختبار ومتثيلها هلا ، ومدى قياس درجة االتفاق بني األهداف السلوكية واهلدف أن يبدي رأيه من حيث:

 على مالحظاهتم مت حذف بعض الفقرات اتساق االختبار مع اهلدف األساسي منه ،وبناء للهدف السلوكي املتعلق هبا ، ومدى
  وبلغ عددها يف صورهتا األولية ( ، وبعد ذلك عدل الباحث الفقرات وراجعها7)  ع احملكمون على حذفها وبلغ عددهااليت أمج
 .وممثلة للمجال السلوكي الذي يقيسه االختبار فقرة ،حيث أمجع احملكمون على أهنا عينة كافية(38)

(  03عينة استطالعية تكونت من ) ( فقرة على 09 )ن من بتطبيق االختبار املكو  : قام الباحث التجريب األويل لالختبار. 
صعوبة الفقرات وحتديد الزمن  عينة الدراسة ، بغرض التعرف على مستوى اختيارهم عشوائيا من جمتمع البحث وخارج طالبا ، مت
واجه الطالب ، وكذلك ت للفقرات والكشف عن الصعوابت املتوقعة اليت لالختبار والتأكد من وضـوح الصياغة اللغوية املناسب

لالختبار ، ومل تواجه الطالب أية صعوابت يف إجابة  إجياد معامل الثبات وذلك إبجياد نسبة الطالب الذين أجابوا عن الفقرة
 اإلجابة عن الفقرات . صحيحة من بني املفحوصني الذين حاولوا
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اإلجابة عنها واجياد معامل  امل الصعوبة لكل فقرة ،األولية حيث مت حساب مع لقد أجريت عملية التحليل للبياانت التجريبية
 من االختبار . وبة والتمييز لكل فقرةعامالت الصع( يوضح م 2)  متييز واجلدول رقم

 ( 1جدول رقم ) 
 معامالت الاصعوبة والتمييز لفقرات االختبار على العينة االستطالعية

معامل  رقم الفقرة
 الاصعوبة

معامل 
 التمييز

عامل م رقم الفقرة
 الاصعوبة

معامل 
 التمييز

معامل  رقم الفقرة
 الاصعوبة

معامل 
 التمييز

2 3431 3427 23 3410 3429 17 3433 3432 
1 3473 3432 22 3428 3438 19 3473 3408 
0 3408 3432 22 3422 3423 18 3412 3427 
3 3433 3492 27 3477 3430 03 3412 3431 
2 3421 3439 29 3422 3427 02 3402 3431 
2 3402 3431 28 3480 3419 01 3423 3423 
7 3400 3429 13 3407 3430 00 3422 3472 
9 3429 3437 12 3422 3423 03 3438 3432 
8 3410 3431 11 3412 3437 02 3422 3432 
23 3420 3423 10 3473 3429 02 3433 3432 
22 3422 3429 13 3412 3437 07 3400 3439 
21 3402 3480 12 3438 3423 09 3407 3437 
20 3438 3423 12 3413 3439    

 
( ، 3420بوسط مقداره )( 3421 -3480) الصعوبة لفقرات االختبار تراوحت بني أن معامالت (2يتضح من اجلدول رقم )

،  2الفقرات اآلتية )  ( ومت حذف3. 31( بوسط مقداره )- 34723493) معامالت متييز الفقرات فقد تراوحت بني أما
،  3438،  3429،  3429، 0.08 متييزها فقد كانت )نظرا لتدين معامالت  ( 01، 18، 12،  28، 22، 23،  22

 3410، 3422،  3421فقد كانت )  ( على التوايل أما معامالت صعوبة الفقرات 3423،  3427،  3439،  3419
 فقرة . (03رات االختبار بصورته النهائية )قعدد ف ( على التوايل . وقد أصبح3423، 3412، 3413، 3480، 3428،
حسب الصعوبة املنطقية وهي هنا  النموذج األول اختبار فقراته مرتبة ،نفس احملتوى  بناء ثالثة مناذج لالختبار هلاقام الباحث ب -

والنموذج   ( ،مي، حتليل ، تركيب ، تقو  ق) تذكر ، استيعاب . تطبي اهلدف الذي تقيسه الفقرة وفق تصنيف بلوم حسب مستوى
اختبار فقراته مرتبة حسب قيم  احملتوى الذي هو موضوع االختبار ، النموذج الثالث الثاين : اختبار فقراته مرتبة حسب تسلسل

 وكان الرتتيب من السهل إىل الصعب. معامالت الصعوبة
الطالب األول على  أن جييب مجيع الطالب على النماذج ، حبيث جييب وزعت مناذج االختبار على طالب العينة على -

الثالث ، وهكذا لباقي الطالب ، مث مجع  وفق النموذج الثاين ، والطالب الثالث وفق النموذجالثاين النموذج األول ، والطالب 
 من النماذج . مناذج االختبارات وقد وزع الباحث أعدادا متساوية الباحث

 النتاصج وتفيريها
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حتصيلي يف التقومي  رات اختباراملتوسطات احلسابية ملعامالت صعوبة فق هل توجد فروق دالة إحصائيا يف :السؤال األول 
ل و معامالت صعوبة فقرات االختبار كما يف اجلد فقراته ؟ ولإلجابة عن سؤال الدراسة فقد حسبت الرتبوي تعزى لنمط ترتيب

 ( 1)  رقم
 ( 2جدول رقم ) 

 املتوسطات احلسابية ملعامالت صعوبة الفقرات حسب منط ترتيب فقرات االختبار
املتوسط احلسايب العام ملعامل  العدد الختبارمنوذج ترتيب فقرات ا م

 صعوبة الفقرات
االحنراف 
 املعياري

منوذج الرتتيب حسب مستوى اهلدف الذي تقيسه  2
 الفقرة )تذكر، استيعاب...(

02 70773 3402 

 3419 2923 02 منوذج الرتتيب حسب تسلسل احملتوى 1
منوذج الرتتيب حسب قيم معامل الصعوبة )من  0

 إىل الصعب(السهل 
02 22973 3413 

 
املقبول ،حيث أشار عودة )  الصعوبة وجلميع الفقرات ، قد جاءت ضمن املدى( أن قيم معامالت  1يتضح من اجلدول رقم ) 

 تعترب مقبولة إحصائيا ، وكلما اقرتبت معامالت (- 0,800,20) وبتها بنيعاليت ترتاوح معامالت ص ( أن الفقرات 1332
الذي يستطيع فيه  ة األمثل مبراعاة أثر التخمني،بقيمة معامل الصعو  ( ، وهي 3423) ختبار من قيمة صعوبة فقرات اال

امالت الصعوبة لكل عبني متوسط م عالية ، كلما كان االختبار أفضلى ، وملعرفة داللة الفروق االختبار أن مييز بني الطلبة بدرجة
 ( 0)   مكما يف اجلدول رق( tاالختبار ابستخدام اختبار ) منوذج من مناذج

 (3دول رقم )ج
  مناذج االختباريفل لاصعوبة الفقرة ثاألم طت الفقرات واملتوسابدالالت الفروق بني متوسطات صعو 

متوسط صعوبة  النموذج
 الفقرة

متوسط الاصعوبة 
 األمثل

الداللة  (tقيمة ) درجة احلرية
 األحاصاصية

الرتتيب حسب مستوى 
 اهلدف الذي تقيسه الفقرة

 )تذكر، استيعاب...(

347077 342 18 3482 333 

الرتتيب حسب تسلسل 
 احملتوى

34292 342 18 04739 34332 

الرتتيب حسب قيم معامل 
الصعوبة )من السهل إىل 

 الصعب(

342297 342 18 04393 34332 
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من مناذج االختبار الثالثة ،  بني متوسط صعوبة الفقرة يف كل منوذج إحصائيا ( وجود فروق دالة 0يتضح من اجلدول رقم )
قرهبا  االختبارات وفق مناذج ترتيب الفقرات فيها حسب الفقرة األمثل ، والفروق جوهرية إال أنه ميكن ترتيب ومتوسط صعوبة

ل مرتبة حسب قيم معام على النحو اآليت : اختبار فقراته -متعدد أربعة بدائل  الختبار اختيار من -من معامل الصعوبة األمثل 
 يليه االختبار الذي فقراته مرتبة حسب مستوى االختبار الذي فقراته مرتبة حسب تسلسل احملتوى ، الصعوبة تصاعداي ، يليه

بطريقة دقيقة مبا حمسواب يكون  تصاعدايالرتتيب حسب قيم الصعوبة  يف اهلدف الذي تقيسه الفقرة . رمبا قد يعود ذلك إىل أن
جابة عندما يشعر ابلتعزيز إلحماولة ل يف إىل الصعب ، مما يوفر للطاب الدافعية لالستمرار سهلحيقق التدرج يف األسئلة من ال

 للصدمة. واليت تسمى ابألسئلة التشجيعية أو األسئلة املاصة قدرته على اإلجابة عن األسئلة األوىل من االختبار الفوري بسبب
استخدم اختبار حتليل  ت صعوبة الفقرات بني مناذج ترتيب الفقرات ،ملعامال وملعرفة دالالت الفروق بني املتوسطات احلسابية

 ( . 3اجلدول رقم ) التباين األحادي كما يف
بني املتوسطات احلسابية ( α≤3432ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ( عدم وجود فروق 3يتضح من اجلدول رقم ) 

 أنه ال يوجد أثر لنموذج ترتيب فقرات االختبار يف ب فقراته ، أيفقرات االختبار تعزى لنموذج ترتي لتقديرات معامالت صعوبة
الفروق موجودة بني  نمنوذج من مناذج ترتيبها ، حيث إ االختبار لكل ة فقراتبتقديرات املتوسطات احلسابية ملعامل صعو 

تتفق نتائج البحث بسيطة وليست جوهرية ،  الفقرات حسب أمناط ترتيب الفقرات لكن الفروق متوسطات معامالت صعوبة
على االختبار  ال يوجد اثر لنموذج ترتيب الفقرات على أداء الطلبة ( حيث أشارت إىل أنه 1323مع دراسة رمضان )  احلايل

الطالب أبمناط ترتيب الفقرات ، حيث إن  حتمل نفس احملتوى فال يتأثر أداء طمجيع األمنايف . رمبا يعود ذلك إىل أن الفقرات 
العقلية  النظر عن ترتيب ، وكل فقرة حتتاج إىل نفس القدرات عقلية اليت تقيسها الفقرات هي واحدة أيضا بغضال املستوايت

 االختبار . جابة عنها بغض النطر عن موقعها يفإلل
ملرجع فقرات اختبار حمكي ا املتوسطات احلسابية ملعامالت متييز يفإحصائية  : هل توجد فروق ذات داللة سؤال الدراسة الثاين
صعوبة  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية ملعامالت جابة عن سؤال الدراسة مت حسابإلفقراته ؟ ول تعزى لنموذج ترتيب

 ( 2كما يف اجلدول رقم )  الفقرات لكل منط من أمناط ترتيب الفقرات ،
 (5جدول رقم )

 فقرات االختباراملتوسطات احلسابية ملعامالت متييز الفقرات حسب منط ترتيب 
 الداللة اإلحاصاصية قيمة )ف( متوسط املربعات درجات احلرية جمموع املربعات البيان

 34271 34220 34308 1 3497 بني اجملموعات
   34328 97 24317 داخل اجملموعات

    98 24232 الكلي
 

منوذجني من ترتيب الفقرات ، االختبار  ي متوفرة يفالتمييز املقبولة يف اختبار حتصيل أن قيم معامالت (5) يتضح من اجلدول رقم
حيث املتوسط احلسايب  السهل إىل الصعب )حسب الطريقة اإلحصائية ( ، فقراته مرتبة حسب قيم معامل الصعوبة من الذي

متييز  احملتوى حيث كان متوسط معامالت ( ، مث يليه اختبار فقراته مرتبة حسب تسلسل3. 27) ملعامالت التمييز للفقرات
املدى املقبول  تعترب ضمن 3408 ≤أن معامالت متييز الفقرات  ( 2005 ،حيث أشار عودة ) (3432)االختبار  فقرات
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التمييز بني الطالب وافراز الطالب  إن أحد األهداف الرئيسة لالختبارات التحصيلية هو ال يف التمييز بني الطالب ، حيثعوالف
 طأمنا احلسابية ملعامالت متييز فقرات االختبارات حسب هر وجود فروق بني املتوسطاتظحتصيلية .كما ي إىل عدة مستوايت

طريقة إحصائية حسب قيم معامل ب لالختبار الذي فقراته مرتبة تصاعداي حمسوبة ترتيب الفقرات ،رمبا ارتفاع معامالت التمييز
ا من الفقرات كبري  ادعد لتها وسهولتها ، مما جيعمتطرفة يف صعوب يعود إىل عدم وجود فقرات ذات معامالت صعوبة وبةصعال

 احلسابية ملعامالت متييز الفقرات ،أستخدم اختبار بني املتوسطات وموجبة . والختبار داللة الفروق  ذات معامالت متييز مرتفعة
 (2 )  حتليل التباين األحادي كما يف اجلدول رقم

 ( 6جدول رقم ) 
 متييز الفقرات حسب أمناط ترتيب الفقراتحتليل التباين األحادي ملعامالت 

 الداللة اإلحاصاصية قيمة )ف( متوسط املربعات درجات احلرية جمموعة املربعات البيان
 34301 0427 3402 1 3421 بني اجملموعات

 34397 97 7422 داخل اجملموعات
  98 9427 الكلي

تقديرات معامالت متييز فقرات  بني( α≤3432)عند مستوى  ةإحصائيداللة  ( وجود فروق ذات 2يتضح من اجلدول رقم ) 
ملعامل متييز  فقرات االختبار يف تقديرات املتوسطات احلسابية لنماذج ترتيب فقراته ، أي أنه يوجد أثر لنمط ترتيب االختبار تعزى

أجري اختبار توكي  حصائياإ حديد أي املتوسطات ذات الفروق الدالةتترتيبها ، ول فقرات االختبار لكل منط من أمناط
 ( .7 ) يف اجلدول رقم للمقارانت البعدية كما

 ( 7 جدول رقم )
 سب منط الرتتيبييز فقرات حاختبار شافيه للمقارانت البعدية للمتوسطات احلسابية ملعامالت مت

منط ترتيب الفقرات يف 
 االختبار

 املتوسط احلسايب

منط الرتتيب حسب 
مستوى اهلدف الذي 

فقرة )تذكر، تقيسه ال
 استيعاب...(

منط الرتتيب حسب 
 تسلسل احملتوى

منط الرتتيب حسب قيم 
معامل الاصعوبة )من 
 السهل إىل الاصعب(

3432 3407 3427 
منط الرتتيب حسب 
مستوى اهلدف الذي 
تقيسه الفقرة )تذكر، 

 استيعاب...(

3432 - 3439 3421 

منط الرتتيب حسب 
 ×3413 -  3407 تسلسل احملتوى

منط الرتتيب حسب قيم 
معامل الصعبة للفقرات 
 )من السهل إىل الصعب(

3427   - 

 (α≤3432القيمة دالة عند مستوى )× 
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اختبار مرتبة فقراته حسب  منوذج بني املتوسط احلسايب ملعامالت متييز ل إحصائياا( وجود فرق د 7يتضح من اجلدول رقم ) 
السهل إىل  فقراته حسب قيم معامالت الصعوبة من ةمرتب متييز منوذج اختبارواملتوسط احلسايب ملعامالت  تسلسل احملتوى

، 0.20 الصعب، حيث بلغت قيمته مرتبة حسب قيم معامالت الصعوبة من السهل إىل الصعب لصاحل االختبار الذي فقراته
 جة عالية.األخري مييز بني الطلبة بدر  حيث منط االختبار( α≤3432)عند مستوى  إحصائيا والقيمة دالة

 الرتبوي تعزى ميمقرر التقو  داللة إحصائية يف معامالت ثبات اختبار حتصيلي يف هل توجد فروق ذات : سؤال الدراسة الثالث
 (9)  وجييب عن سؤال الدراسة اجلدول رقم فقراته؟ بلنموذج ترتي

 ختبار الثالثةت ثبات االختبار التحاصيلي بطريقة الفا كرونباخ لنماذج االمعامال ( 8جدول رقم ) 
معامل الثبات بطريقة ألفا   منوذج ترتيب الفقرات يف االختبار م

 كرونباخ
 347297 منوذج الرتتيب حسب مستوى اهلدف الذي تقيسه الفقرة )تذكر، استيعاب...( 2
 347192 منوذج الرتتيب حسب تسلسل احملتوى 1
 347731 صعب(.منوذج الرتتيب حسب قيم معامل الصعوبة )من السهل إىل ال 0

 
حسب قيم معامالت الثبات  االختبار التحصيلي من نوع اختيار من متعدد جمناذ  ( أنه ميكن ترتيب 9ضح من اجلدول رقم ) تي

 السهل إىل الصعب وقد جاء يف املرتبة األوىل ، وقد فقراته مرتبة حسب قيم معامالت الصعوبة من على النحو اآليت : اختبار
احملتوى ، وكان معامل  مث يليه االختبار الذي فقراته مرتبة حسب تسلسل (0,7742  ملعامل الثبات )كان املتوسط احلسايب

الذي تقيسه الفقرة ،وكان معامل ثباته  االختبار الذي فقراته مرتبة حسب مستوى اهلدف ( ، يليه3.7192الثبات )
دافعية الطالب  تبة تصاعداي حسب قيم الصعوبة إىل زايدةمر  رمبا يعود ارتفاع معامل الثبات لالختبار الذي فقراته (0.7187)

 هناية فرتة االمتحان ، وتساعده على زايدة  يؤدي إىل زايدة قدرته على مواصلة اإلجابة حىت لإلجابة إلعطاء أفضل إجابة ،مما
مما  هيؤ العقلي للطالبكما يساعد ترتيب الفقرات على الت الضبط النفسي عند مواجهة أي مشكلة يف االمتحان ، قدرته على

 أكثر ثباات. يكون نبدرجة مقبولة من الدقة أو أبقل خطأ ، مبعىن أ جيعل االختبار يقيس قدرة الطالب على التحصيل
( املقرتح من  Mاإلحصائي )  لنماذج االختبارات الثالثة ، استخدم الباحث والختبار داللة الفروق بني قيم معامالت الثبات 

 ( يظهر ذلك: 8) ( واجلدول رقم Hakstain &Whalen, 1979) قبل هاكستني ولني
 بار حتاصيليت( بني معامالت ثبات لثالثة مناذج من اخ Mداللة الفروق ابستخدام اإلحاصاصي ) ( 9جدول رقم )

منوذج الرتتيب حسب  منوذج االختبار
مستوى اهلدف الذي 

 نقيسه

منوذج الرتتيب 
حسب تسلسل 
 احملتوى

ب قيم منوذج الرتتيب حس
معامل الاصعوبة )من السهل 

 إىل الاصعب(

مستوى  (Mقيمة ) درجات احلرية
 الداللة

معامل الثبات 
بطريقة ألفا  
 كرونباخ

347297 347192 347731 1 2423 34322 
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ر ذات دالة إحصائيا بني معامالت الثبات بطريقة ألفا كرونباخ لنماذج االختبا( عدم وجود فروق  8يتضح من اجلدول رقم ) 
 الفقرات ، مبعىن أن اختالف منوذج ترتيب فقرات االختبار ال يؤثر على ثباته بشكل جوهري . الثالثة تعزى لنمط ترتيب
معامالت الصدق املرتبط مبحك) التالزمي والتنبؤي ( الختبار  يفهل توجد فروق ذات داللة إحصائية  : عسؤال الدراسة الراب

 عن سؤال الدراسة الرابع ، حسبت معامالت الصدق ولإلجابةى لنمط ترتيب فقراته ؟ حتصيلي يف مقرر التقومي الرتبوي تعز 
ودرجاهتم على االختبار  الطالب على كل منوذج من مناذج االختبارات الثالثة التنبؤي اليت هي معامل ارتباط بريسون بني درجات

 طمعامل ارتبا فقرات االختبار الذي هو رتيبحسب الصدق التالزمي لكل منط من أمناط ت النهائي يف نفس املقرر ، كما
يف  منتصف الفصل الدراسي الثالثة ودرجاهتم على اختبار درجات الطالب على كل منوذج من مناذج االختبارات بريسون بني

 (23نفس املقرر ، والنتائج كما يف اجلدول رقم )
 (11جدول رقم ) 
 لنماذج االختبار الثالثة خبا لفا كرونأمعامالت ثبات االختبار التحاصيلي بطريقة 

 معامل الاصدق التنبؤي معامل الاصدق التالزمي منوذج ترتيب فقرات االختبار م
منوذج الرتتيب حسب مستوى اهلدف الذي تقيسه  2

 الفقرة )تذكر، استيعاب،...(
34232 34233 

 34221 34201 منوذج الرتتيب حسب تسلسل احملتوى 1
مل الصعوبة )من منوذج الرتتيب حسب قيم معا 0

 السهل إىل الصعب(
34223 34327 

 

جاءت مرتبة تنازليا على النحو اآليت  الصدق التالزمي لنماذج االختبارات الثالثة قد ( أن معامالت23يتضح من اجلدول رقم )
اختبار فقراته  ( ، يليه منوذج34201 ) الذي فقراته مرتبة حسب تسلسل احملتوى وكان متوسط معامل صدقه : منوذج االختبار

( ، يليه اختبار 3. 232تقيسه الفقرة وفق تصنيف بلوم ،وكان معامل صدقه التالزمي ) مرتبة حسب مستوى اهلدف الذي
 ( . 3.223امل الصعوبة من السهل إىل الصعب وكان متوسط معامل صدقه )عفقراته مرتبة حسب قيم م

 اآليت : منوذج االختبار ت الثالثة قد جاءت مرتبة تنازليا على النحواالختبارا هر أن معامالت الصدق التنبؤي لنماذجظكما ي
( ، يليه منوذج اختبار فقراته مرتبة 34221 ) سلسل احملتوى وكان متوسط معامل صدقه التنبؤيت الذي فقراته مرتبة حسب

فقراته  ، يليه اختبار ( 0,504 امل صدقه التنبؤي )ع،وكان م مستوى اهلدف الذي تقيسه الفقرة وفق تصنيف بلوم حسب
 (.34327)  ب وكان متوسط معامل صدقه التنبؤيعإىل الص مرتبة حسب قيم معامل الصعوبة من السهل

معامالت الصدق  التالزمي لنماذج االختبار الثالثة ، وداللة الفروق بني وللكشف عن داللة الفروق بني معامالت الصدق
 ويظهر كما يف اجلدول (Hays, 1981)  هيز  ( الذي وضعهV) اإلحصائياالختبار استخدم  التنبؤي لنماذج االختبار الثالثة

 (22رقم )
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 (11 جدول رقم )
 التنبؤي ( لثالثة مناذج من-مبحك ) التالزمي  ط( بني معامالت الاصدق املرتبV)داللة الفروق ابستخدام اإلحاصاصي 

 اختبار حتاصيلي

 منوذج االختبار

منوذج الرتتيب حسب 
ف الذي مستوى اهلد

تقيسه الفقرة )تذكر، 
 استيعاب...(

منوذج الرتتيب 
حسب تسلسل 
 املستوى

منوذج الرتتيب 
حسب قيم معامل 
الاصعوبة )من 
 السهل إىل الاصعب(

درجات 
 احلرية

مستوى  (Vقيمة )
 الداللة

 34292 2439 1 34223 34201 34232 معامل الصدق التالزمي
 34222 34890 1 34327 34233 34233 معامل الصدق التنبؤي

 
التنبؤي (  -املرتبط مبحك ) التالزمي معامالت الصدق يففروق ذات داللة إحصائية  ( عدم وجود 11 يتضح من اجلدول رقم )

مبحك ) التالزمي  موذج ترتيب فقرات االختبار على الصدق املرتبطنل االختبار الثالثة ، مبعىن أنه ال يوجد أثر جوهري بني مناذج
اليت جترى يف اجلامعات تعتمد يف ترتيبها  وميكن تفسري ذلك أبن معظم االختبارات التحصيلية لالختبار التحصيلي. التنبؤي ( -

فقرات بعض  فقرات مرتبة حسب تسلسل احملتوى وميكن ترتيب منوذج االختبار قاحملتوى لذلك جاء معامل صد على تسلسل
 قيم صعوبتها. ما يستخدم ترتيب الفقرات حسبتقيسه ولكن اندرا  االختبار حسب مستوى اهلدف الذي

 التوصيات
 اآلتية: بناء على نتائج البحث ميكن اخلروج ابلتوصيات

 االختبارات التحصيلية متعددة البدائل الرتفاع حسب قيم معامل الصعوبة عند بناءتصاعداي . استخدام منوذج ترتيب الفقرات 
الفقرات حسب احملتوى مع األخذ  قه .إذا تعذر ذلك ينبغي استخدام ترتيبوصد متوسطات معامالت متييز فقراته ، و ثباته

سلوكي أعلى حسب تصنيف  افرتاض أن الفقرة اليت تقيس مستوى هدف مستوى اهلدف الذي تقيسه الفقرة على بعني االعتبار
 تكون أكثر صعوبة. بلوم يفرتض أن

من حتليل إجاابت الطلبة يف توفري  مرة كتجريب أويل مث يستفيدلالمتحان أول  هيئة التدريس تطبيقه . ميكن أن يعترب عضو
 إحصائية عن كل فقرة . معلومات

ة غ اجلامعة على كيفية صيايفالتدريس  إىل األكثر صعوبة وتدريب أعضاء هيئة . البد من تدريج أسئلة االختبارات من األسهل
 رات .قاالختبارات ، حبيث تراعي ترتيب الف أسئلة

 أخرى من ترتيب الفقرات . اسات مماثلة تتعلق مبقررات ومناذج. إجراء در 
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 املراجع

 الفكر: عمان . ،دار ةالرتبوي الشامل للمؤسسة املدرسي مي( . التقو  1337. احلريري ،رافدة عمر )

الختبار مبدينة املتوسطة ملهارات بناء ا املرحلة يفمعرفة ممارسة معلمات الرايضيات  ( . درجة 2006 . سنان ، إيناس حممد )

 الرتبية ، جامعة أم القرى .  بكليةيف املكرمة ، رسالة ماجستري غري منشور مكة

متعدد على اخلصائص السيكومرتية  قواعد صياغة فقرات اختبار اختيار من ( أثر خمالفة 2008 . سليمان ، شاهر خالد )

، جامعة  2-3 يف الفرتة من لوم النفسية ومشكالت اجملتمعتطبيقات الع وفقراته ، املؤمتر السنوي لقسم علم النفس، لالختبار

 .022لعربية ، ص مصر ا يةر طنطا ، مجهو 

 محتصيل طالهبم ، جملة جامعة أ متقيي يفأعضاء هيئة التدريس يف جامعة تبوك  رساتمما (1323). سليمان ، شاهر خالد 

 .93-23، ص  (2) 2 القرى للعلوم الرتبوية والنفسية مبكة املكرمة،

 والتقومي الرتبوي وفق النظرية احلديثة يف السيكومرتية الختبار حمكي املرجع يف القياس اخلصائص ( 2006) . الشريفني ، نضال

 .93ص  ( 3( ، العدد )  7الرتبوية والنفسية ، اجمللد ) القياس الرتبوي والنفسي ، جملة العلوم

 لالختبار وفقراته ، رسالة ماجستري غري تبار على اخلصائص السيكومرتيةمنط االخ أثر اختالف (2006) . الردادي ، عبد العايل

 املكرمة. منشورة بكلية الرتبية ، جامعة أم القرى مبكة

طالب املرحلة الثانوية ملادة  االختبار حسب درجة صعوبتها على حتصيل ( أثر ترتيب فقرات 1323. رمضان ، رمضان ) 

 .32( .ص  9األزهر ، العدد )  ، كلية الرتبية ، جامعة جملة األحباث الرتبوية الرايضيات ،

 متعدد بتباين عدد مفرداته وبعض اخلصائص اخلصائص السيكومرتية الختبار اختيار من تباين (1427) العريفي ، هدى حممد. 

 نشورة بكلية الرتبية ، جامعة أم القرى .م الدافعية للمفحوصني ، رسالة ماجستري غري

لمقياس وخصائص فقراته ، ل على املقاييس النفسية على التجانس الداخلي ( أثر ترتيب الفقرات 1322)  العمري ، حسان. 

 222( . ص  0،3)  17مشق جملد د جملة جامعة

 للنشر والتوزيع ، اربد ، األردن . لعملية التدريسية ، الطبعة الثالثة : دار األملا القياس والتقومي يف (2005) عودة ، أمحد . 

 عمان . والتقومي الرتبوي ، الطبعة األوىل ، دار املسرية ، القياس ( 2007) عالم ، صالح الدين . 
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