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 :الممخص

كدراسة محكية  لى مقارنة مؤشر معامؿ حساسية الفقرةإ الحالي ىدؼ البحث
التحميؿ الناقد( اـ( الختبار)بكككس كفرجاس( كبيف طريقة )بك بيف كؿ مف طريقة )

 JIM Barret جيـ بارتعده العالـ أكالذم  كاحد مف اختبار القدرات الذم يعد
كببدائؿ  ( فقرة مف نكع االختيار مف متعدد،33) . تألؼ ىذا االختبار مف(2009)
 ،كتـ اتباع الخطكات العممية السميمة صؿ الفقرةأحسب ب (6-3تراكحت بيف ) مختمفة
لى المغة العربية كبالعكس مف إة نجميزيبترجمة االختبار مف المغة اإل قاـ الباحثافحيث 

، كبعد عرضو عمى مجمكعة مف الخبراء في قسـ جؿ الحصكؿ عمى صدؽ الترجمةأ
سماء أراء حكؿ استخداـ مع اآلة الفقرات ة تأكد مف صبلحيالعمكـ التربكية كالنفسي

 صؿأمع االلتزاـ ب تقع سيمة عمى مسامع الفرد العربيالتي  الشخكص بالمغة العربية
بيف كميات جامعة ( بشكؿ طبقي عشكائي مف 333) مف ثـ اختيرت عينة فكرة الفقرة.

. كتـ حساب معامؿ الصعكبة كالصدؽ (ـ7308 -7307لمعاـ الدراسي ) بغداد
. ثـ حسب معامؿ مؤشر ختبار كالتي تمتعت بمعامبلت جيدةكالثبات لفقرات اال

القطع مف طريقة كتـ تحديد درجة  ،عبلهأالفقرات بيف الطريقتيف المذككرة حساسية 
 طريقة تقدير كتبيف دقة ،متمكنيفالغير لتحديد المتمكنيف ك  (70) انجكؼ كالتي بمغت

 ،نحك التعميـ ( في حساب مؤشر حساسية الفقراتكككس كفرجاسطريقة )عمى  اـ(ب)بك 
مؤشر حساسية  في دقة تقدير الفرؽ كحساب معامؿمى مربع كام عتمادىا عكذلؾ ال

مف خبلؿ حسابو  . كما تمتع االختبار بمعامؿ ثبات جيد(التمييزالفقرة )معامؿ 
 .(3.60كالذم بمغ ) بمعامؿ كابا

 
 

)كككس  بطريقة الفقراتطرؽ تحميؿ  -مؤشر حساسية الفقرة  -المعيار المحكيالكممات المفتاحية: 
 اختبارالتحميؿ الناقد. -اـ( ب( ك )بك كفرجاس
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Abstract: 
The present study aims at comparaing between the coefficient 

index of Item Sensitivity as a criterion- reference study of COX & 

VARGAS method and that of POPHAms of the critical Dissecation 

Test which is one of the abilities tests constructed by JIM Barret 

(2009). This test consists of 33 items of MCQ type with different 

number of options ranging between 3-6 depending on the origin of the 

item itself. The test has been translate from English into Arabic then 

vice- versa in order to achieve its translation validity،then exposed on 

a group of experts in Educational and psychological Sciences to assure 

its items suilcability and about the change that took place in terms of 

the proper names included in the test. Then 300 students have been 

selected to represent the stratified random sample from the colleges of 

the University of  Baghdad during the academic year 2017-2018.Item 

difficulty coefficients, validity, and reliability coefficient have been 

computed for the test and which show their goodness. The coefficient 

index of item sensitivity between the two afore mentioned methods 

has also been computed the cut score of ANGOF method has been 

computed which is 21 in order to decide the able and unable 

student.The study hypothesis has been verified which shows the 

accuracy of POPHAMS method in the estimation of the coefficient 

index of the items sensitivity than that of COX and VARGAS, which 

is related and depending on using the Chi- Square test to show the 

accuracy of estimating the difference and the discrimination 

coefficient of the items. The test also has agood reliability coefficient 

by using KABA coefficient method which shows to be 0.61.  
 

 

 

 

Keywords: a criterion- reference - the coefficient Index of Item Sensitivity  

- analysis methods (COX & VARGAS) and (POPHAMS)- Critical 

Dissection Test 
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 مشكمة البحث: 

االختبارات يختمؼ تحميؿ الفقرات في االختبارات المعيارية المرجع عنيا في 
ز في معامؿ التمييك أك الفقرة أف معامؿ حساسية المفردة إالمحكية المرجع. حيث 

ساس قدرتو في التعرؼ عمى الفركؽ بيف المفحكصيف أاالتجاه المعيارم يبنى عمى 
لذلؾ ىذا النكع مف االختبارات تجعؿ الدرجات  ،(0-ك  0خذ القيمة بيف )+أكالذم ي
5 7333خطاب، )،(09885795 ،.)عكدةختبار تأخذ شكؿ التكزيع الطبيعيفي اال
 .ليياإالمجمكعة التي ينتمي  أداء عمى بناءن  الفردكبذلؾ يتـ تحديد مستكل  (.346
ف إلذا ف ،نو سكؼ يتغير كضع الفرد حسب تغير مستكل االختبارإف ،عميو كبناءن 

صائص ف خإف ،لذا ،فرادتتغير خصائصيا بتغير خصائص األ االختبارك أالفقرات 
 ,Swaminathan) فراد تتغير بسيكلة كصعكبة االختباراأل

Hambleton&,Rogers,1999:36).  ال نتمكف مف في النظرية التقميدية  نوإكما
المكازنة بيف مستكيات القدرة إذا أجاب األفراد عمى فقرات مختمفة كمتباينة في مستكل 
صعكبتيا، كتفترض ىذه النظرية تساكم تبايف أخطاء القياس لجميع المختبريف كلكف 

مف غيرىـ مف ا اتساقن  أكثرا أف بعض األفراد يككف أداؤىـ في االختبار يبلحظ أحيانن 
 .(35 73035، جارالن)األفراد 

ىيكزؾ كباباـ  كما بينيا كؿ مفكجو النقد ألعدد مف ىذا االتجاه  تعرض لذا
ختبلؼ االفرد قد يختمؼ مكقعو ب أداءف ىذا المعيار في تحديد مستكل أ( ـ0969)

كما ال  ،متكسط النجاح كقد ال يمثؿلييا إالمجمكعة المعيارية التي ينتمي  خصائص
حكؿ كفاية  يكفر معمكمات كافية تساعد المعنييف باتخاذ القرارات التربكية المبلئمة

  (Husek & popham،1969:111)..الطالب

ف معامؿ حساسية الفقرة كأفضميا ىي التي تمثؿ المجاؿ السمككي خير أفي حيف 
 تقاف المتكقع مف الفرد المفحكص.كالتي تحدد مستكل اال ،تمثيؿ
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Crocker&Algina,1986:211)). فراد ا يفترضو االختبار المحكي بأف األكم
 ،ف يحققكه في محؾ االختبارأفي قدراتيـ في مدل ما يستطيعكف  المفحكصييف يختمفكف

ف ألى أم مدل يمكف إات المحكية كفؽ كبيذا يمكف اف نقـك فاعمية انتقاء فقرات االختبار 
ا ا دقيقن تحديدن الدرجة التي يحصؿ عمييا المفحكص في االختبار المحكي ك تحدد أ تشكؿ

راد عند نقطة فف يصنؼ األألى أم درجة يمكف ا  ك  ،كمموأفي تحقيؽ المجاؿ السمككي ب
كقد أثبتت  .(Hambleton&Aminathar, 1985:125تقاف )تمثؿ مستكل اإل قطع

ف ، فإفي منظكر منطمقاتيا ف الطرؽ المستخدمة في تحميؿ الفقرات تختمؼالدراسات أ
ف حيث إ ،خرلاألقد يؤثر عمى اختيار فقرات عف  خرلاألكنا عف استخداـ طريقة معينة د

 شارت دراسةحيث أ .اختبلؼ الطريقة المستخدمةالخصائص القياسية لمفقرة قد تختمؼ ب
lein،1988)كالطريقة نسب الختيار الفقرات، ة التكافؽ المرجعي ىي الطريقة األف طريق( أ

كضحت )دراسة القاطعي، ؽ المرجعي، كما أعف طريقة التكاف أقؿا الشكائية تعطي ثباتن 
البعدم كبيف طريقة  -في اختيار الفقرات بيف طريقة القياس القبمي اف ىناؾ تقاربن أ (0993

 (508 7334،)الجيني               التكافؽ المرجعي.

عمى اختبار يتمتع بخصائص جؿ الحصكؿ أكانبثقت مشكمة الدراسة مف 
 معامؿ يختمؼىؿ التالي5  لسؤاؿ الرئيسف البحث الحالي يجيب عف اإف ،قياسية جيدة

بيف طريقة كككس  (critical dissection) ختبار التحميؿ الناقدا حساسية فقرات
 ؟كفرجاس كطريقة بكباـ

 :همية البحثأ

كداخؿ النظرية الكاحدة بيف مختمؼ نظريات القياس  لقد ناؿ مكضكع المقارنة
كانتقاء  في مختمؼ االختبارات كالمقاييس اىتماـ الباحثييف كذلؾ لتبياف مدل التكافؽ

 شكاليا.أقيمة لمعممية التعميمية بمختمؼ  فكائدكبياف الفرؽ الذم يقدـ  ،المفردات

ىـ المؤشرات المبلئمة التي يقؼ عندىا كؿ مف أكؿ ىذه الدراسة كما تتنا
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كحقيقة افتقار الكثير مف االختبارات صدؽ كالثبات لبلختبارات المحكية مفيكـ ال
لتحقيؽ ىذا المؤشر بالطريقة المناسبة مما يدّلؿ عمى كجكد مشكمة لدل مصّممي 

ات بناء االختبار الجيد ليتمكف مف تقكيـ مخرج أسساالختبار في الكقكؼ عمى أىـ 
المكضكعية في األحكاـ كالقرارات الصادرة كيحقؽ الشمكلية ك العممية التعميمية كالتربكية 

 .عف ىذه العممية برمتيا

راسات ذات قياس فيي د ،ىمية الدراسات المحكيةأىمية البحث مف أتأتي ك 
جؿ الحصكؿ عمى أستعمؿ لتحديد صدؽ االختبارات مف جراء يمكضكعي كمستقؿ اإل

 لممستكل الحقيقي لمفرد المفحكص. تقدير نسبي
فقد اىتـ خبراء  ،الكثيقة بيف االختبارات المحكية كعممية التعميـكنظر لمعبلقة 

ه االختبارات بعممية التعميـ ساليب تحميؿ فقرات ىذأياس كالتقكيـ اىتماـ ممحكظ بربط الق
ا بالتغييرات التي تطرأ عمى ىا حساسية كتأثرن أكثر جؿ تحسيف نكعية الفقرات كاختيار أمف 
رة تقاس بمدل ف فاعمية الفقكأ .(085 73305 ،عميـ )عبلـالمتعمميف بعد تمقييـ الت أداء

5 0998 ،كال ثـ بدرجة حساسيتيا لعممية التعميـ ثانية.)عكدةانسجاميا مع اليدؼ أ
ىمية تحميؿ الفقرات مف الناحية النظرية كالعممية مف أثر تحميؿ الفقرات أكتأتي  (798

 ،عبلـ) .كثبات االختبارعمى صدؽ يتيا في حساب معامؿ صعكبتيا كمعامؿ حساس
73055 035). 

اميا في ستخداعدة ك ىمية في استخداماتأف لبلختبارات المحكية أك  ،ىذا
 ،فراد حسب الكفايات التي يمتمكيا الفرد )الدكسرمكتصنيؼ األدراسات التقكيـ التربكم 

مياـ . كما تستخدـ في تقييـ الكفايات أم تقكيـ القدرة عمى تنفيذ (5007 0998
كذلؾ يستخدـ في ضبط ، مف اختزاف بعض المعمكمات المتفرقة محددة بنجاح بدالن 

كمشاركة الجميكر في العمميات  داءالتربكم كتحديد مستكيات ىذا األ داءاأل جكدة
5 7300 ،عبلـكنقد كتشريعات.) كحكارمف مناقشات بما يترتب عميو  االختبارية

379-337). 
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 ،االختبارات خاصة في تحديد مصير الطمبةا لمدكر الميـ الذم تمعبو كنظرن 
لممعمـ باعتباره  نجد أف معظـ األنظمة التربكية في العالـ تكلي األىمية الكبرل

االختبارات  كخاصة أف إعداد مثؿ ىذه ،الطمبة عمى عممية تقكيـ المسؤكؿ الرئيس
عة مف كتحميؿ نتائجيا كتفسيرىا تتطمب مف المعمـ امتبلؾ مجمك كتطبيقيا كتصحيحيا ّ 

كخاصة المكضكعية. ىذا التكجو بات  الكفايات األساسية، في مجاؿ بناء االختبارات
االىتماـ بكفايات التقكيـ، حيث  ا في جميع المؤسسات التربكية التي تسعى إلىكاضحن 

الكفايات األساسية لبلختبارات كميارة بناء االختبار يمكف مف  ف إكساب المعمميفإ
 (48-47 73035)عبلـ،    ميمة تقيس كفايات الطمبة.خبللو تقديـ اختبارات س

ا لقمة الدراسات نظرن  ،ىمية ىذا الجانب النظرم في ىذا المجاؿأككما تأتي 
عمى حد عمـ  العراقيةة ك التي بحثت في ىذا المكضكع عمى مستكل الدراسات العربي

الناجحة في مساعدة مصممي االختبارات المحكيػة المرجػع بػالطرؽ  . كمساىمتياالباحث
  .لػى خصائص اختبارية جيدةإتبارات محكية المرجع كالتي تؤدم في تحميؿ بنكد االخ

 :هدف البحث

دراسة مقارنة محكية المرجع لقياس معامؿ حساسية لى إييدؼ البحث الحالي 
( كبيف طريقة COX & VARGASكؿ مف طريقة كككس كفرجاس ) المفردات بيف

  .تحميؿ الناقد( الختبار الPOPHAMاـ )ببك 

 كلتحقيؽ ىدؼ البحث صيغت الفرضية االتية5

التحميؿ ختبار افقرات معامؿ حساسية حصائية بيف إذات داللة  تكجد فركؽ ال
 ؟اـبطريقة بك ريقتي كككس كفرجاس ك ط محكي المرجع بيف الناقد

  :حدود البحث

لمعاـ  بغداد كلمدراسات الصباحية جامعةطمبة يقتصر البحث الحالي عمى 
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 ما عدا المراحؿ الخامسة لكميات الطب ربعةكلممراحؿ األ ،7308 -7307الدراسي

 5ككاآلتيتـ تحديد المفاىيـ التي كردت في العنكاف 
 المعيار المحكي المرجع: -

 :2222 امببو تعريف 

لػى مجػاؿ إكػد مػف مسػتكل الفرد بالنسػبة أالمعيار الذم يستخدـ لمتىك ذلؾ  
لػى مجاؿ سػمككي محػدد إكػد مػف مركػز الفػرد بالنسػبة ألمت ،سمككي محدد بصكرة جيدة

(Popham ،19785 94) 

 :(Glaser & Nitko،1971) 2222جميسر ونتكو  تعريف

 إلى المفحكصييف تصنيؼ إلى المرجع محكي القياس كأ المعيار ىذا ييدؼ
 لمميارات  )Mastery-Non( متقنة غير كالثانية)Mastery(  متقنة األكلى مجمكعتيف
 عقط درجة أك محؾ أك معيار أك أداء مستكل عمى اعتمادنا كذلؾ كالمعارؼ
 عنيا يجيب التي داتالمفر  عدد نسبة في ؾالمح ىذا كيتمثؿ ،امسبقن  اتحديدن  محددة
 أك تزيد االختبار في الفرد درجة كانت إذا كبالتالي صحيحة جابةإ الفحكص الفرد

 اعتبر كذلؾ تكف لـ ذاا  ك  ،لمميارات امتقنن  الفرد اعتبر القطع درجة تساكم
 (67 09995 )التميمي، .متقف غير الفرد

  اسية الفقرة:مؤشر حس -

أم قدرة المفردة عمى قياس  ،لما يقيسو االختباركىك مقياس لمدل قياس المفردة  -
 ( 5335 7333)خطاب، .الفركؽ بيف المتمكنف كغير المتمكنيف في القياس المحكي

 5طرق تحميل بنود االختبار المحكي المرجع -

ك المفردة أالفقرة  معامؿ حساسية ىي الطرؽ التي مف خبلليا يتـ الحكـ عمى
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 في االختبار محكي المرجع كىي5

 :طريقة كوكس وفرجاس -2

سمكب يعتمد عمى القياس القبمي البعدم في حساب مؤشر معامؿ أكىك 
فراد ار مرتيف عمى مجمكعة كاحدة مف األمف خبلؿ تطبيؽ االختب حساسية المفردة

كتككيف مصفكفة تدكف فييا خبليا  ،عقب االنتياء منو خرلاألحداىما قبؿ التعميـ ك إ
ة كتعتمد الدرج ،الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد في كؿ مفردة مف مفردات االختبار

 صفر لبلجابة الخاطئة(.جابة الصحيحة كالدرجة )( لئل0)

 :امببو طريقة  -0

الذم يعتمد فيو بتحديد التغيرات التي تحدث في الدرجات كتقاس  األسمكبىك 
فراد عمى مجمكعة كاحدة مف األ االختبار القبمي كالبعدم كتطبؽ بالفركؽ بيف نتائج
الممكنة قبؿ عممية التعميـ  ربعةكؿ رباعي تحدد خبلياه النكاتج األكيتطمب تككيف جد
 .(085-73305080 ،عبلـ)كعقب االنتياء منو.

مؤشر معامؿ  )أ( ىي الطرؽ المستخدمة في ىذه الدراسة كىي ى:جرائالتعريف اإل
جابة إجابكا أفراد الذيف كىي طرح نسبة عدد األ الفقرة لكككس كفرجاسحساسية 

مؤشر معامؿ حساسية  )ب(ك .فراد بعد التعميـحيحة قبؿ التعميـ مف نسبة عدد األص
كمقارنة تكرارات كؿ مفردة بالتكرارات  ،ىك كسيط تكرارات الخبليا الققرة لباباـ

 .االفتراضية التي نحصؿ عمييا مف قيـ كسيط تكرارات كؿ مف ىذه الخبليا
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 االختبار: -

 :0222تعريف الزغمول  -

 .دالة عمى خصائص السمةىك عينة مف السمككيات التي تحمؿ مثيرات ال 
 (73305377، )الزغكؿ

 :0222تعريف عالم  -

الحصكؿ عمى مبلحظات  مف الميمات تستخدـ فيىك ميمة أك سمسمة 
 (.576 7339،)عبلـممثمة لسمات أك خصائص أك نفسية أنيا تككف منظمة يفترض

  :التحميل الناقد -

  (Barret،2009) تعريف

يتطمب  شياء الذملؤل المدركة مف الصكرة الكمية جزاءكىك اكتشاؼ األ
لى االستنتاج إلمكصكؿ  مف المعمكمات المتكفرة استخبلص استنتاجات منطقية

 .(Barret,2009:127الصحيح. )

 طار النظري:اإل

 :مقدمة

 –0933خػبلؿ الفترة مف ) لقد ظيرت فكرة االختبارات محكية المرجع
بالقياس التربكم كركزجؿ اىتمامو عمى  Tyler العالـ تػايمر كذلؾ عندما اىػتـ( ـ0945

عندـ تقكيـ تعمـ التبلميذ أك عنػد تقػكيـ األىداؼ التربكية المنشكدة كمدل تحققيا، كذلؾ 
 .(733577 ،)الصبحي.مخرجػات البػرامج التعميميػة عمكمػا

 خرلاألبيف االختبارات  تأخذ مكانيا بدأت االختبارات النفسية كالتربكية لذا
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الفرد كما يحممو مف  أداءعف  كالتقصي لمتشخيص أك الكشؼ ضركرية ككسيمة
كيقاس كؿ ذلؾ بيدؼ فيـ السمكؾ كالتنبؤ  ،كاتجاىات استعدادات كقدرات عقمية كميكؿ

 االختبارات المحكية لتفسير نتائج ساسف المرجع األإحيث  .بو كالتحكـ فيو كضبطو
 في ذاتيا. الميمات بحد ذاتيا مف خبلؿ المحؾ المطمكب أداءيعتمد عمى 

     Criterion - Referenced tests5 المحكالمرجعية االختبارات 

يعني مجاؿ شامؿ مف نو أيراه ب يـ مفمنف، مفيكـ المحؾ تعددت الرؤل حكؿ
( 539 7335 ،في شكؿ بناء مركب )التكميا جيدن  االمعارؼ كالميارات المحددة تحديدن 

ه كما ال أداءما يستطيع  ؿ أمالفرد بيذا المجا أداءخبلليا معرفة بحيث يمكف مف 
فكؿ فقرة تمثؿ  ،ختبارمكازنة ىنا تككف في ضكء فقرات االف الإأم  ،داؤهأيستطيع 
كبالتالي ينتقؿ لمميارة  ،الفرد لنجاح في ميمة ما ،ف يتقنياأك ميارة يجب أمعمكمة 
نو لف يستطيع اكتساب ما يترتب عمى ذلؾ مف ميارات إف لـ يتقنيا فا  ك  ،التالية
 ،كىناؾ مف يرل أف المحؾ يشير إلى مستكل (50398 7307، )الجبكرم،تالية

standard  أك درجة قطع. score - cut أف  المفحكص فالمحؾ ىنا يتطمب مف الفرد
ك أؿ كاممة حتى يعتبر متقف لمميارة ا لممجامحددة مسبقن  أداءيحصؿ عؿ نسبة 

 أداءنى المقبكؿ لكي يتمكف الفرد مف خر أنيا تشير إلى الحد األآبمعنى  أم ،المحتكل
يا ئلطالب بمستكيات محددة يتخذ في ضك ا أداءكمنيـ مف يستخدمو لمقارنة  ،المياـ

  .تقاف الطالبإقرارات تربكية متعمقة بمدل 

مكاف تقكيـ فاعمية بناء نو باإلألى إ شار كؿ مف ىامبمتكف كسكمينثافأككما 
ف تشكؿ ألى أم درجة ممكف إ ،ىما معياريفكفؽ  ىذا النكع مف االختبارات المحكية

ا لمعبلمة ا دقيقن تقديرن  الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد في االختبار المحكيك أالعبلمة 
لى أم حد ممكف إف تتحقؽ عمى مجاؿ سمككي بأكممو. كالثانية أالدرجة التي يمكف ك أ
تقاف كما االك أعند نقطة تمثؿ مستكل التمكف  ه االختبارات المفحكصيفف تصنؼ ىذأ
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 & swaminathan,).كمؿ فقراتو عند نفس نقطة القطعأيصنفيـ اختبار المجاؿ ب
Hambleton،1985, p:65)  

ف مصطمك  تاـ عمى المتصؿ، بؿ تقاف الح المحؾ ال يشير بالضركرة إلى اإلا 
كتككف ىذه النقطة  ،ستكيات محكية في أل نقطة مف نقاط المتصؿيمكف تحديد م

عمى  اقادرن  محددة يجب أف يككف الفرد اـعبارة عف سمكؾ محدد يستعمؿ لكصؼ مي
م أمستكيات المحؾ ب كء ىذه المستكيات كما يمكف تغييرمقارنتيا في ض أدائيا كيتـ

 (570 0996 ،)عبد السبلـ.حسب اليدؼ المزعكـ خركقت آ

 :اهميتهأو  تحميل فقرات االختبارطرق 

ىمية قصكل سكاء لمباحث أحصائي لفقرات االختبار عمى التحميؿ اإلينطكم 
 ،عده.)ميخائيؿأتأسيس صدؽ كثبات االختبار الذم  لىإالمستفيد الذم يسعى ك أ

7330 596) 

ك أف نكعية االختبار كجكدتو تعتمد اعتماد كمي عمى نكعية كجكدة المفردات ، إلذا
ىك ك  ارات،ا لتحسيف االختبا ميم  مرن أيعد  الفقراتف تحميؿ إف لذا الفقرات التي يشتمؿ عمييا،

مفردة مف مفردات ك أسمكب منظـ يصمـ لمحصكؿ عمى معمكمات محددة تتعمؽ بكؿ فقرة أ
 غير كأالمربكة ك أديد الفقرات الغامضة االختبار، كىذه المعمكمات يستفاد منيا في تح

لتضمينيا في الصيغة النيائية فضؿ المفردات أمراجعتيا كانتقاء جؿ أالفاعمة مف 
5 7336لبلختبار، كىذا التحميؿ يشمؿ تقدير مستكل صعكبة الفقرة كدرجة تمييزىا )عبلـ، 

ـ معمكمات يتقد ىي الفقراتك أكمف الفكائد التي تقدميا عممية تحميؿ البنكد  .(007
ىذه  التعمـ، مدل فشميـ فيك أفراد األتشخيصية تفيد في بياف مدل تعمـ مجمكعة مف 

. كما يفيد الدراسي تمقي الضكء عمى مجاالت الضعؼ العامة في الصؼ المعمكمات
المحتكل  ءمةنو يكشؼ مدل مبلإفي تحسيف التعمـ الصفي مف حيث  تحميؿ الفقرات
حيث  ،عداد البنكدإ. كما يفيد في تنمية الميارة في ىداؼ التعميمية لمدارسيفالدراسي لؤل



 0202 ديسمبر – السبعون العدد                 واألربعون السابعة السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 020 

حيث تفيد في مراجعة  ،كالتمميحات كالممكىات غير الفعالةيفيد في الكشؼ عف الغمكض 
كسيتنناكؿ  .(340-5343 0996بنكد االختبار بيدؼ االستعماؿ في المستقبؿ.)ميخائيؿ،

 .الباحثاف عرض نظرم لتحميؿ الفقرات بصكرتييا المعيارية كالمحكية
 :طرق تحميل بنود االختبارات معيارية المرجع -واًل أ

د كبعد تجميع االختبار بصيغتو بعد عممية اقتراح البنك تأتي ىذه الخطكة 
عف طريؽ الخبراء المتخصصيف في ميداف القياس  كالن أ كيتـ اختيار البنكد، كليةاأل

كىذه الخطكة ىي تمييد تساعد الباحث في تجميع ، الذم يغطيو االختبار
جريب الت ف ىذه الخطكة ال تغني عفإال إ. (5753 0983االختبار.)عبد الرحمف،

حصائية المناسبة كتحديد ساليب اإلالميداني لبلختبار كتحميؿ فقراتو باستخداـ األ
 (5767 7300 ،فراد ليا.)عبلـتقيسو المفردات كبيف استجابات األالعبلقة بيف ما 

إذا كاف لدييا القػدرة عمػى  القياس المعيارم التقميدم تعتبر الفقرة جيدة فيف
يمتمككف الخاصية المقاسة بشكؿ مرتفع كبيف مف ممف  المفحكصيفالتمييز بيف 

 عمى أف يككف ىناؾ تبايف تركز االختبارات المعيارية، حيث يمتمكيا بشكؿ منخفض
كمما كػاف ثبات االختبار أعمى  عاليا ىذا الفرؽ، فكمما كاف فحكصيفبيف المكفركؽ 

في خفض  الفقراتزالة ا  يساىـ انتقاء المفردات الجيدة ك  حيث ،(5036 0993عبلـ، )
 ثر ذلؾ عمى ثبات االختبار.ف يؤ أعدد فقرات االختبار دكف 

ىي طريقة  االختبػارات المعيارية المرجع كمف أىـ الطرؽ في تحميؿ فقرات
 الفقرة تمييزكطريقة معامؿ  (Item Difficulty index)معامؿ صعكبة الفقرة  يجادإ
(.(Item Discrimination Index  عبله مف أالتحميؿ ليذيف العامميف كما نكه كيتـ

لى إ Kellyالمتعارضة في السمة حيث يشير ك أخبلؿ استخداـ المجمكعات المتطرفة 
بينما يرل  ،بشرط اعتدالية التكزيع% مف العينة 77دنى نسبة أعمى ك أاستخداـ 
Cureton أكثركاف المنحنى  إذا%(  33 -% 77ف )ف النسبة المقبكلة تتراكح بيأ 
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 (78 73045 ،مجيد).مف المنحنى االعتدالي استكاءن 

ىـ أالفقرة في االختبارات كاحدة مف  أككيعد قياس درجة صعكبة البند 
ف ألى إ Hetzelكيشير  ،الخصائص السايككمترية لمفقرات االختبار المعيارم المرجع

فضؿ ما يمكف في أنو يعطي أل ؛(3.53ف يككف )أمتكسط صعكبة الفقرة ينبغي 
ككمما ابتعدت قيمة معامؿ الصعكبة عف  ،(Hetzel,1997:1-6).عممية القياس

 .(5007 7304معامؿ التمييز.)عبلـ، تقؿ القيمة القصكل ل (3.53)

حسب الغرض كالغاية مف  ديد المستكل المناسب مف الصعكبةكيعكد تح
ففي  ،بشكؿ الفقرة كنكع االختبار امباشرن  ااالختبار، ىذا كيرتبط مستكل الصعكبة ارتباطن 

جابات الصحيحة كعدىا مف اإل %53يستحيؿ قبكؿ نسبة  ،اختبارات الصكاب كالخطأ
 طبقت معادلة التخميف. ىذا كيضع ثكرندايؾ إذادليبل عمى مستكل مبلئـ مف الصعكبة 

% 53ففي اختبار التكميؿ تككف  ،لصعكبة الفقرة المبلئـ كنكع االختبار امناسبن  دليبلن 
% 77% كببدائؿ ثبلثة 74( ىك 4كببدائؿ ) %73( ىك 5كاختبار مف متعدد ببدائؿ )
 (370-5373 0997 ،امطانيكس)%.85كاختبار الصكاب كالخطأ 

كيستخرج معامؿ صعكبة الفقرة مف نسبة المفحكصيف الذيف أجابكا عمػى الفقػرة 
اكح كتتر  السيكلةقيمة معامؿ  مف خبلؿ طرح قيمة كاحد صحيح مف أك ،خاطئةإجابػة 

ف األسئمة السػيمة تككف قيـ إحيث  ،كاحد صحيح( -صفر)قيمة معامؿ الصعكبة بيف
أما األسئمة الصعبة فتقتػرب قيـ  ،معامبلت صعكبتيا قريبة مف الكاحد الصحيح

  .(5753 0983عبد الرحمف، )،(09985797عكده، .)معامبلت صعكبتيا مف الصفر

ىك اختيار الفقرات ذات الصعكبة  ،الفقرةف الغاية مف حساب صعكبة إحيث 
مف فراد لـ يتمكف أحد األ إذانو ا ألا كالصعبة جد  السيمة جد   كاستبعاد البنكد ،المناسبة
عمى الفقرات  يءىا في االختبار كينطبؽ نفس الشؤ بقاإعنيا فميس مف المنطؽ  اإلجابة

اقترب مستكل الصعكبة  إذ كمما ؛فراد المفحكصيفف يجيب عمييا كؿ األأالتي يستطيع 
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الزكبعي كآخركف، . )فإف قدرة الفقرة عمى التمييز تصبح ضعيفة جدا) أك صفر 0مف )
بقاء عمى الفقرات التي تقع قيـ نو يجب اإلأب كلكرد نكفيؾكيرل  .(0980577

 .(Novik,1986: 331 Lord&)،(3.83 – 3.73معامبلتيا بيف )

كفقا لمنظرية  Item Discrimination)ما قياس معامؿ تمييز الفقرة )أ
السمة المقاسة ك أفراد في الصفة بلؿ التمييز بيف األفيك يحدد مف خ ،الكبلسيكية
كاف  إذامى التمييز دليبل عمى صدقو خاصة قدرتو ع ىكتمييز البند  معامؿكيعتبر 

كىناؾ طرؽ عديدة  ،الفقرةك أبيف طرفي القدرة التي يقيسيا البند  مر مناط بالمقارنةاأل
لحساب معامؿ التمييز، كطريقة معامؿ االرتباط ثنائي التسمسؿ كىي تعتبر طريقة 

ف خبلؿ الفرؽ بيف متكسطات المجمكعتي مقسكما عمى م كنحصؿ عمييا دقيقة
فراد المجمكعتييف أعدد  في ضرب مضكربااالنحراؼ المعيارم لممجمكعة الكمية 

كبدال عف المعادلة السابقة ممكف حسابيا  االعتدالي.المقسكمة عمى ارتفاع المنحنى 
ة العميا ثـ تصحح ىذه جابة صحيحة عف البند مف الفئإجابكا أعف طريؽ نسبة الذيف 

ثـ  ،الصحيحة لمفئة الدنيا اإلجابةا مف نسبة خطاء التخميف كمطركحن أالنسبة مف 
حيث  ،مييز مباشرةجداكؿ فبلنجاف اليجاد معامؿ التمييز اليجاد معامؿ التنستخدـ 

لى استخداـ إسؿ دكف الحاجة تدؿ ارقاـ الجدكؿ عمى قيمة معامؿ االرتباط ثنائي التسم
 .(760-763 09835)عبد الرحمف،.المعادلة الخاصة

كتتمخص ىذه ، اكىناؾ طريقة مختصرة كبسيطة كتعطي نفس النتائج تقريبن 
لى ثبلث إكراؽ كنصنؼ األات في االختبار النيائي جابكراؽ اإلأالطريقة بترتيب 

% كالفئة الدنيا 53خذ أالكسطى ت % كالفئة75خذ نسبة أبحيث الفئة العميا ت ،فئات
ثـ نجد معامؿ  عبلهأكما ذكر  ،%77% كيمكف زيادة ىذه النسبة الى 75خذ أت

ا منيا فراد في الفئة العميا مطركحن نسبة االجابات الصحيحة لؤل ؿ طرحالتمييز مف خبل
حدل إفراد أا عمى عدد فراد الفئة الدنيا مقسكمن االجابات الصحيحة ألنسبة 
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 (.99 73305المجمكعتييف.)ميخائيؿ، 

 جابة صحيحةإجابكا عنيا أفراد الذيف األ كانت نسبة إذاكتعتبر الفقرة مميزة 
في  جابة صحيحةإجابكا عنيا أالذيف  في المجمكعة العميا أعمى مف نسبة األفراد

العميا الذيف أجابكا عنيا إجابة صحيحة أعمى مف نسبة األفراد في  .الدنيا المجمكعة
، كيشير المعامؿ التمييز ((Ghisellis & et al, 198: 434 .المجمكعة الدنيا

كيعمؿ باالتجاه نفسو الذم يعمؿ بو االختبار ف البند يميز بدرجة ما ألى إالمكجب 
ذاك  ،لى كجكد عبلقة طردية بينيماإكيشير  ككؿ ، لى العكسإا فيذا يشير كاف سالبن  ا 

عطاء إمنخفضة في االختبار يميمكف الى  أم اف االفراد المذيف حصمكا عمى درجات
لى إف حصمكا عمى درجات عالية يميمكف ذيفراد البينما األ ،جابات صحيحة عف البندإ
لى كجكد خمؿ في إد نفسو كىذا ما يشير جابات غير صحيحة عف ىذا البنإعطاء إ
ذاك  ،ك يعطي تمميح لمضعاؼأقكياء يساء تفسيره مف قبؿ األف أما أد ،لبفا اقتربت  ا 

 ،ك البند تفتقر الى القدرة التمييزيةأز مف الصفر فيذا يعني اف الفقرة قيمة معامؿ التميي
مرغكبة كيستحسف ال تعد  (3.73كىذا فالبنكد التي تقؿ معامؿ التمييز فييا عف )

درة ف القأ Gronlunt 1971كما يشير  .(033 73305،ميخائيؿ.)ك حذفياأتعديميا 
ف تحميؿ الفقرات لمعرفة التجانس ألى صدؽ االختبار، ك إالتمييزية ال تشير بالضركرة 

ض عمى الصدؽ المنطقي ال افتراإيسو الفقرة كاالختبار ككؿ ما ىك الداخمي بيف ما تق
قد  فاالختبارات ،ف البند سئأبالضركرة  ف انخفاض مؤشر التمييز ال يدؿإكذلؾ  ليا.

خذ كزنو في أفاليدؼ التعميمي الذم لـ ي ،ما اا تعميمي  ك ىدفن أمختمفة تقيس نكاتج 
 .(045 73065 ،ميخائيؿر تككف قدرتو التمييزية ضعيفة.)االختبا

  5تحميل بنود االختبارات المحكية المرجع طرق :اثانيً 

جراءات إ عف االختبػارات المحكيػة المرجػع تختمؼف إجراءات تحميؿ بنكد إ
ألف االختبارات المحكية المرجع تيػدؼ إلػى  ؛تحميؿ بنػكد االختبارات المعيارية المرجع
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، االقياـ بػي فرادالذم يمكف األالكفاية ك أ داءاألمف المتعمميف بالنسبة لنكع  أداءكصؼ 
فإف مؤشرات الصعكبة كالتمييز  ،كلذا ،أقرانيـكال تيػدؼ إلػى ترتيبيـ كفقان لدرجاتيـ بيف 

ـ، أرية المرجع ليس ليا معنى ىنػا )المسػتخدمة في االختبارات المعيا  .(533 0987بػكعبل

مفردات االختبارات محكية لتحميؿ  حصائيةلذا عند استخداـ الكسائؿ اإل
 ( أمCriterion Groupsيجب العناية باختيار المجمكعات المحكة ) ،المرجع

لمقاييس يعتمد عمى القياس فبعض ىذه ا ،الطبلب الذيف ستطبؽ عمييـ المفردات
خر يعتمد عمى فراد، كالبعض اآلمف األالبعدم المتكرر لمجمكعة كاحدة  –القبمي

حصائي فراد. كيجب عند اختيار اإلستقميف لمجمكعتيف مختمفتيف مف األقياسيف م
ك أمكانية تطبيقو عمى مجمكعة كاحدة ا  ناسب مراعاة الغرض مف االختبار ك الم

 . (558 0986 ،مجمكعتييف.)عبلـ

المدخؿ  حصائي لفقرات االختبارات المحكيةساليب متعددة لمقياس اإلأىناؾ ك 
عمى فيو كالمدخؿ الثاني يعتمد  ،لنظرية الكبلسيكيةاساس أعتمد عمى ي الذمكؿ ك األ

 نظرية السمات الكامنة5

 التي تعتمد عمى النظرية الكالسيكية:ل: االساليب والمدخل األ 

عمية الفقرات عمى التمييز حصائية عدة تستخدـ في قياس فاإىناؾ مقاييس   
ركدابكش،  ،كككس كفرجاس ،باباـ ،بريناف)فراد قبؿ كبعد التعمـ كىي طريقة بيف األ

 كسيتناكؿ الباحثافمجمكعتييف مستقمتيف  أداءساليب تعتمد عمى أك ككبليف(  ككسككؼ
 في العرض عمى بعض ىذه المقاييس.
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  :البعدي –ساليب تعتمد عمى القياس القبمي أوال: أ

 5(PPDI) (Cox & Varga) مؤشر حساسية كوكس وفرجاس -0

ما تسمى ك أيعتمد ىذا القياس لقياس معامؿ مؤشر حساسية الفقرة لمتعميـ 
كذلؾ لمتعرؼ عمى المفردات  ؛فرادعمى اختيار مجمكعة كاحدة مف األ ،بمعامؿ التمييز

كيرمز لمقياس  في االختبار،عادة النظر في تكاجدىا إك أالتي تحتاج مراجعة دقيقة 
ار مرتيف يعتمد ىذا المعامؿ عمى تطبيؽ االختب ،(PPDIكككس كفارجاس بالرمز )

فراد يطبؽ قبؿ التعميـ كعقب االنتياء منو، كتككيف عمى مجمكعة كاحدة مف األ
فراد في كؿ فقرة مف فقرات ييا خبلياىا الدرجة المستحصمة لؤلفمصفكفة تدكف 

فراد حساسية الفقرة نقـك بطرح نسبة األاالختبار، كلكي نحصؿ عمى معامؿ مؤشر 
جابة صحيحة إجابكا أفراد الذيف ابة صحيحة قبؿ التعمـ مف نسبة األجإجابكا أالذيف 

جابة كصفر لئلجة كاحد لبلجابة الصحيحة كعطى الدر  بعد التعميـ.
( 0كالجدكؿ رقـ ).(5057 0995 ،)عبلـ،(087-080 73305،)عبلـ.الخاطئة

 يكضح مثاال تطبيقيا لطريقة كككس كفرجاس
(2جدول )  
 فراد قبل وبعد التعمممصفوفة الفقرات واأل

 
إلى أف إعطاء الدرجة صفر يتعمؽ بالغرض مف االختبػار  Berk كيشير
ف االختبارات مرجعية المحؾ تقيس مقدار ما يعرفو الطالب إحيث  ،المرجعي المحؾ

 البعدم فراداأل القبمي فراداأل
 الفقرات الفقرات

0 0 7 3 4 0 0 7 3 4 
 صفر 0 صفر 0 7 0 0 صفر صفر 7
 0 0 0 0 3 صفر 0 0 صفر 3
 0 صفر 0 0 4 0 0 0 صفر 4
 0 0 0 0 5 صفر 0 صفر صفر 5
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ا يعطػى كقت محدد ليا كبناء عميو فعندمدكف التأثر بسرعة االستجابة كليس ىناؾ 
فيفترض أف الطالب الذم لـ يجيب عمػى أحػد  ،كا االختبارممالطبلب كقتان كافيان ليك

ـ يعرؼ يككف مرجعو  فإف ذلؾ ،األسئمة    (Berk,1980: 54) الصحيحة اإلجابةإلى أنو ل

مؤشر كعندما تككف قيمة معامؿ  (0-ك 0كيتراكح مدل ىذا المعامؿ بيف )+  
قريبة  كعندما تككف قيمة المعامؿ ،اا مرتفعن فانيا تميز تمييزن  ،الحساسية قريب مف الكاحد

عندما ف ،لمتعرؼ عمى جكانب القصكر فييا فينبغي مراجعة المفردة سالبة كأمف الصفر 
 اإلجابة% كنسػبة 033يحة لؤلشخاص في االختبار البعدم الصح اإلجابةتكػكف نسبة 

عنػدما تكػكف النسبة عكس ك  ،%صفرشخاص في االختبار القبمي الصحيحة لنفس األ
 .(37 :0993القاطعي، ) .اتمامن  سكؼ يككف عكس ما ذكر ما سبؽ

بعدم في متابعة التقدـ الدراسي لممتعمميف أثناء  –القياس القبمي  كيفيد ،ىذا
 فإإال  ،) 0995،057عبلـ، ) .أخرل تعميمية انتقاليـ مف كحدة تعميمية إلى كحدة

إذ ينبغػي االنتظػار حتى ينتيي األفراد  ؛صعكبة تطبيؽ االختبار البعدممف عيكبو ىك 
كىذا قد ُيؤدم إلى تأجيػؿ تطبيؽ االختبار إلى  ،مف دراسة الكحدة التعميمية المطمكبة

القبمي  بيفكانت المدة  إذابحيث  ،لى المدة الزمنيةإة، كيجب االنتباه العاـ التالي
دائيـ فػي االختبار آاد في االختبار البعدم يتػأثر بػاألفر  أداءقصيرة ربما تجعؿ  كالبعدم

القبمي. كيمكف التغمب عمى مشكمة اإلعادة عف طريػؽ بنػاء مجمػكعتيف متكافئتيف مف 
كلكف يجب أال  يككف الفاصؿ الزمنػي كبيػر  ،المفردات أك إطالة المدة الزمنية الفاصمة

، كيفضؿ (068ـ، 0995عبلـ، )عمػى الػدرجات مػؿ النضػج بالتػأثير ُيسػمح لعكاحتػى ال 
 .(563 0986ف تككف االختبارات غير مكقكتو.)عبلـ، أكؿ مف كككس كفرجاس 

  Brenan):)لبرينان  حساسية المفردات مؤشر -7

  .مكانية التعميـ لكركنباخإفي اشتقاؽ ىذا المعامؿ مف نظرية بريناف  استند
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خر لقياس حساسية المفردة لمتعميـ شبيية بمقياس كككس آا اقترح بريناف مقياسن 
 فبدال مف تصنيؼ .طريقة اختيار المجمكعة المحكة كفرجاس، كيختمؼ عنو فقط في

لى متمكنيف كغير إنيـ يصنفكف إف .غير متمقية لو خرلاألفراد الى متمقية التعميـ ك األ
دة لبريناف مف خبلؿ حساسية المفر  كيستخرج معامؿ ،متمكنيف في ضكء المحؾ المحدد

فراد الذيف لمتمكنيف مف نسبة األجابة صحيحة عمى المفرد مف اإجابك أطرح نسبة مف 
ف المعامؿ ىنا يصؼ إكبيذا ف لمفردة لغير المتمكنيف،جابة صحيحة لنفس اإ .جابكاأ

قبؿ  داءيف كال يقيس التغير الحادث في األتمييز المفردة بيف ىاتيف المجمكعت
ىذا كيكجد تشابو بيف ىذا المعامؿ كبيف معامؿ  .(084 73305 ،عبلـلتعميـ.)ا

ليفنجستكف الذم يعتمد عمى المفيكـ الكبلسيكي لبلختبارات المتكازية بينما بريناف عمى 
 .(749 09865 ،عبلـ).االختبارات العشكائية

 :(Popham) امبلبو  مؤشر حساسية المفردات -2

حساسية لعممية  كثرطريقة لمتعرؼ عمى المفردات األ( 0975اقترح بكباـ )     
كذلؾ بتحديد التغيرات التي تحدث في الدرجات كما تقاس بالفركؽ بيف نتائج  ،التعميـ

كيتطمب ذلؾ تككيف جدكؿ  ،كاف التعميـ فعاؿ إذاكبخاصة  ،االختبار القبمي كالبعدم
الممكنة في االختبار الذم يطبؽ قبؿ التعميـ  ربعةرباعي تحدد في خبلياه النكاتج األ

. كالجدكؿ (5085 7330 ،عبلـ) 5كتكزيعيا يككف كالجدكؿ االتي كعقب االنتياء منو.
 .لكؿ فقرة مف فقرات االختبار اـبمصفكفة بك  كيفية ترتيب ( يبيف7)

 (0جدول )
 ام لمقياس القبمي والبعدي لمتعممبمصفوفة بو 

 البعدياالختبار  االختبار القبمي
 جابة خاطئةإ جابة صحيحةإ

 (0)   (0) (1)  (0) صحيحةجابة إ
 (0)   (1) (1)  (1) خاطئةجابة إ
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فراد لبلختبار القبمي فييا تكرارات كؿ فقرة لمجمكع األ تدكف، عبلهأفي المصفكفة 
صفر( عمى اليميف كىك) ف الدرجةأل ؛جابة صحيحةإ( 0-حيث يمثؿ )صفر ،كالبعدم
ف البرنامج أكىذا يدؿ عمى  ،( يمثؿ االختبار البعدم0االختبار القبمي كالدرجة )يمثؿ 

ككذلؾ تبقى  ،صبح الفرد متقف لمتعميـأك  ،جابة صحيحةإذات عمؿ عممو لتصبح الدرجة 
 (0-0حيث تككف الدرجة ) ،جابة االفراد قبؿ كبعد البرنامجإة صحيحة في حال اإلجابة

لـ يتمكف  مأ ،صفر( -)صفر اإلجابةيبقى مستكل  إذا خاطئة اإلجابةفي حيف تصبح 
تمكف  إذاخاطئة  اإلجابةعمى الفقرة، كذلؾ تككف  اإلجابةراد ال قبؿ كال بعد البرنامج بفاأل

لذا اقترح  .صفر( -0)قبؿ البرنامج كاخفؽ بعد البرنامج باالختبار البعدم اإلجابةالفرد مف 
عبله كعمؿ مصفكفة ليذه أالمدكنة في الجدكؿ يجاد كسيط تكرارات الخبليا إبكباـ 

 .الدرجات كنجد قيمة مربع كام ليذه المصفكفة

 :مجموعتين مستقمتين أداءعمى قياس ساليب تعتمد أ: ثانيا 
إحداىما  كقت كاحدمف األفراد في  مستقمتييفعمى اختيار مجمكعتيف كتعتمد 

في الكقت  عمى المجمكعتيف التعميـ كيطبؽ االختبار لـ تتمؽ   خرلاألالتعميـ ك  تمقت
لييا كؿ مف كركنباخ إشار أكما  ،تعتبر ىذه الطريقة ك.(5093 7330 ،)عبلـذاتو،

التعػرؼ عمى صدؽ اختبارات مقاييس  كمييؿ إحدل األشكاؿ المستخدمة في
 .(Berk 545،1980) عمى االختبارات محكية المرجع اصية كالتي طبقت حديثن الشخ

فراد ؼ بيف مف تمقكا التعميـ كبيف األساس االختبلأىذا كيقاس معامؿ التمييز عمى 
جابة صحيحة لممتمقيف إجابكا أفراد الذيف األ كا التعميـ مف خبلؿ طرح نسبةالذيف لـ يتمق
ف تككف أاـ شار بكبأككما  .جابة صحيحة لغير المتمقيفإابكا جأفراد الذيف مف نسبة األ

داة القياس أذات خصائص مشابية كمرتبطة بمكضع المجمكعتاف المستقمتاف 
 .(popham. 2005: 102)كمضمكنو 

تتفكؽ في عممية التعمـ المرتبط ف المجمكعة التي تمقت التعميـ أحيث نتكقع 
 .(563 0986 ،عبلـ).التعميـ التي لـ تتمؽ   ىداؼ معينة مف المجمكعةأب
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اختيار المجمكعة األكلى مف بيف الطبلب الذم تمقكا تعميمان  فأ ككما جاء في عبلـ   
كيعرؼ عنيـ معممكىـ أنيـ حققكا أىداؼ الكحدة  ،فاعبلن في أحد الفصكؿ المدرسية

فيمكف اختيارىا مف بيف الطبلب  ،أما المجمكعة الثانية ،التعميميػة التي يقيسيا االختبار
 ).0995،069عبلـ، )الذيف لػـ يتمقكا تعميمان في ىذه الكحدة.

كىذا يككف  ،كمف مميزات ىذه الطريقة يمكف تحميؿ مفردات االختبار في كقت كاحد   
ثناء عممية التعمـ في اتخاذ أييسر االستخداـ الفكرم لبلختبار مما  ،قبؿ بداية التعميـ
5 7330 ،عبلـ)،(563 0986 ،عبلـلى متقنيف كغير متقنيف.)إ قرارات التصنيؼ

الطرؽ صعكبة تعريؼ المحؾ الذم يجرم يعاب عمى ىػذه  ضافة لممزايا. كباإل(094
كانت  إذافيما  ا كالتأكدا إجرائي  اختيار كؿ مف المجمكعتيف تعريفػن مف خبللو 

 (.0995،073عبلـ، متكافئتيف ) افالمجمكعت

 لمدخل الثاني لتحميل الفقرات يعتمد عمى نظرية السمات الكامنةا
عينة  ارات المحكية تعتمد عمىلممفردة االختبارية في االختبف قيـ البارامترات إ   
ف أساسية ىي أنظرية استجابة الفقرة عمى فرضية في حيف تعتمد  .فراد كالمفرداتاأل

ف أك القدرة التي يفترض أدالة لمسمة تككف  القيـ االحتمالية الستجابة فرد عمى الفقرة
قة بيف احتماؿ االستجابة الصحيحة حصائي لمعبلالختبار يقيسيا. كيعد التقدير اإلا

 Itemالمنحنى المميز لمفقرة ) لممفردة كالسمة التي يقيسيا االختبار كتمثؿ ىذه العبلقة
Characteristic)ؿ تمييز . كتعد الفقرة ذات معام(736-733 73305، .)عبلـ

 ي،.)القاطعكالفاصمة مراد تحقيقياقصى انحدار ليا لمسمة الأجيدة عندما تككف ىناؾ 
 يرتبط فرادلؤل لتمييز بيف القدرات المختمفةقدرة الفقرة عمى ا فإف ،لذا. (553 7304
ف احتماؿ إأم  ،لمفقرة بتغير ىذه القدرة الصحيحة الحصكؿ عمى االستجابة باحتماؿ

فراد عمى مف األأجابة صحيحة يككف إذكم القدرة المرتفعة عمى الفقرة فراد ألجابة اإ
نحك تحقيؽ  اانحدارن  أكثرذلؾ يككف ميؿ المنحى ، ذكم القدرة المنخفضة

ضافة ال يجعؿ ك اإلأف حذؼ الفقرات إحيث  ،(Kline،1993:56-66)السمة.
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 .(5337 0988في التقميدية )كاظـ، ضافة كما ك اإلأ يتأثر بيذا الحذؼ االختبار
فراد ف األأتجانس مفردات االختبار كنقصد بو حيث يعتمد انتقاء المفردات مف خبلؿ 

 اإلجابةلى إحدل مفردات االختبار يميمكف إجابة صحيحة عف إالذيف يجيبكف 
االختبار كبذلؾ يحصمكف عمى درجات مرتفعة في  ،الصحيحة عف بقية المفردات

لذا يطمؽ عمى معامؿ تجانس  ،فراد ذكم القدرات المنخفضةكيحدث العكس بالنسبة لؤل
ز، كالذم يمكف الحصكؿ عمى قيمتو مف ( باسـ معامؿ التمييIRTالمفردة في نظرية )
فراد عمى المفردة كاالختبار ط الثنائي المتسمسؿ بيف درجات األخبلؿ معامؿ االرتبا

 .(5685 7300 ،عبلـ) .ككؿ

  5التحميل الناقد
برز ما يميز أيؿ الناقد كفؽ نظرية المعرفة ىك ف التفكير العقمي الذم يتطمب التحمإ   
مارسة كالعمؿ كاالستقصاء ا في المتحميؿ كالنقد مركرن مف الا بالتفكير الناجـ بدءن  نسافاإل

تفكير الفرد كطرؽ  يشكؿ جرائيةإكؿ ىك طريقة منظمة أكيرل ب ،لى النتيجةإككصكال 
ف التحميؿ الناقد أك  .(Linda  &Paul، 51990 9)لى اليدؼ المعيف.إتنظيمو كصكال 

ر البدائؿ دلة كتقييميا كاختياكفحص جميع األ ى التفكير المكضكعيقدرة الفرد عم ىك
5 0996 ،قرارات مكضكعية.)الخميمي كآخركف أحكاـ أك لىإالمناسبة بيدؼ الكصكؿ 

يتطمب التحميؿ الناقد مف المتعمـ تحميؿ المبلحظات كالحقائؽ كاالستدالالت  (733
يصؿ الى مكقؼ كاضح لممتعمـ يستطيع بو أف  كاالفتراضات كاآلراء السابقة لتطكير

   (7 73075حؿ المشكمة )المالكي، 
 المقدرة عمى استنتاج األحكاـ مف خبلؿ كاحدة ف تتكفرأيجب  ،في التحميؿ الناقدف   
يتطمب األمر فحص العبلقات المنطقية بيف  ،ذلؾ ؽلتحقيك  مف المسممات،أكثر أك 

كاف  إذا(. كيرل فيشر 577 73 33،خركفآالجكالدة ك )لمعمكمات المتكافرة.البيانات كا
اصحيحة ستككف االستنتاجات صحيحة  سبابا أم اف األاالفتراض صحيحن   ،أيضن
 .(5088 7339 ،)فشر.ثر عمى االستدالالتأفاالفتراضات ليا 
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 :الدراسات السابقة

ىناؾ عدد كبير مف الدراسات التي بحثت في الخصائص السايككمترية لمفقرات    
ف ىذه جراء مفاضمة بيا  كاالختبارات المحكية بشكؿ خاص ك  عاـ كاالختبارات بشكؿ

كسنتاكؿ بعض  لمفقرات كخصائص االختبارات. حصائيالطرؽ في نكعية التحميؿ اإل
 فادت في مشكمة البحث الحالي. منيا5أىذه الدراسات التي 

 .(Haladyna& Roid, 1983)دراسة  
ختيار فقرات اختبار محكي ال لى مقارنة طريقتيفإ كىدفت ىذه الدراسة  

ت التي تمثؿ ، ىي طريقة تتـ باالختيار العشكائي لفقرات االختبار كتجميع الفقراالمرجع
تتـ عمى كفؽ النظرية الحديثة في القياس كسميت  ،الثانية ماأالسمكؾ المراد قياسو، 

طريقة بالطريقة التكيفية كالتي تعتمد نمكذج راش في القياس كالمنطؽ مف كراء ىذه ال
ككاف اليدؼ  ،مع تحصيؿ الطالب التكيفية ىك اختيار فقرات بمستكل صعكبة تناسب

كاسفرت النتائج حدل ىذه الطرؽ إخطأ بالقياس مف خبلؿ  أقؿتحديد  مف الدراسة ىك
 مف الطريقة العشكائية. أقؿد قيمة لمخطأ في طريقة التكيفية عف كجك 

 .(2220ي )حمددراسة األ
ثر عدد مف طرؽ اختيار فقرات ألى التعرؼ عمى إىدفت ىذه الدراسة   

االختبار المحكي عمى الخصائص السايككمترية ىي الطرؽ الحديثة في القياس 
كالطرؽ التي تعتمد عمى معامؿ فام بيف الفقرة  كالطرؽ التقميدية كالطرؽ العشكائية

فرعية  فقرة تـ تشكيؿ ست اختبارات 85 كالمجاؿ طبؽ االختبار، كبعدد فقرات مجمعة
كطالبة  طالبا (644اختبارية فيما بمغت عينة الدراسة ) فقرة لكؿ اختبار 33بكاقع 

% 63ىي  كتـ تحديد نقطتي قطع ،ساسي في مدينة عمافعمى طمبة الصؼ الرابع األ
% لتصنيؼ المفحكصيف عند تمؾ النقطتيف كأظيرت النتائج اف خطأ القياس 83ك

ثـ جاءت فاعمية االختبار  .خرلاألمف الطرؽ  أقؿة العشكائية جاء لبلختبار بالطريق
 .%63بطريقة فام ثـ راش عند درجة قطع 
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 (:0222دراسة الجهني )
ىدقت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى أثر اختبلؼ بعض طرؽ تحميؿ بنكد الختبار 

إذ  ؛مف حيث طكؿ االختبار كعدد العينة المحكي المرجع عمى اختيار الفقرات كالثبات
 (ائؽ مختمفة في تحميؿ البنكد كىي معامؿ التمييز )بالباحث ثبلث طر استخدـ 

الصؼ السادس اختيرت العينة مف طبلب  .كمعامؿ فام كمعامؿ التكافؽ المرجعي
لعدد مف  طالبا (383ىي ) كبيرة االبتدائي بأحجاـ مختمفة بطريقة عشكائية بعينة

 طالبا، (30كعينة صغيرة ).، طالبا (753كتـ اختيار عينات متكسطة مف ) ،المدارس
اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات الرياضية في المفاىيـ  تككنت اداة الدراسة مف

كككنت اختبارات بأطكاؿ  ،(7330عداد )الصبحي إاليندسية لممرحمة االبتدائية مف 
 ككانت نتائج الدراسة كاالتي5 .(63، 43، 73)مختمفة ىي 

لتمييز )ب( كمعامؿ فام في اختيار الفقرات االتفاؽ بيف طريقة معامؿ اأف  
كاالتفاؽ بيف طريقة معامؿ التمييز )ب( كمعامؿ التكافؽ المرجعي في  ،%(67بمغ 

االتفاؽ بيف طريقة معامؿ فام كمعامؿ التكافؽ أف ك  ،%(58)  اختيار الفقرات بمغ
  %) .85) المرجعي في اختيار الفقرات بمغ

ة معامؿ التمييز الطرائؽ في اختيار الفقرات ىما طريق أكثرفي حيف كانت 
االتفاؽ بيف طريقتي معامؿ التمييز كمعامؿ يمييما  %83بمغت  إذاكمعامؿ التكافؽ 

%، كلـ تثبت الدراسة في 58في حيف معامؿ فام كالتكافؽ كاف  ،%68 فام بنسبة
طكاؿ االختبار ألتحميؿ لكف الثبات اختمؼ مف حيث اختبلؼ الثبات تبعا لطرؽ ا

 (.63 -43طكاؿ )كلصالح األ

 (:(Hernandez,2009دراسة 
لى المقارنة بيف تمييز الفقرات كصعكباتيا الختبار استعداد إىدفت ىذه الدراسة   

طبؽ اختبار بقسميو  السرعة العقمية باستخداـ النظريتيف الكبلسيكية كالحديثة، حيث
عمى طمبة الجامعة تـ  779فقرة عمى عينة مككنة مف  43مف  المفظي كغير المفظي
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سفرت النتائج عف أسيكية كالنمكذج الثنائي المعمـ تحميؿ البيانات كفؽ النظرية الكبل
كذلؾ فيما يتعمؽ بمتكسط معممة  ،حصائية بيف النظريتيفإات داللة ذعدـ كجكد فركؽ 

لمفظي كغير المفظي الختبار ككذلؾ في متكسط معممة التمييز في القسـ ا ،الصعكبة
 استعداد السرعة العقمية.

 :جوانب االفادة من الدراسات السابقة 
 ساعدت الباحثاف عمى بمكرة فكرة البحث الحالي. -2
تحديد اسمكب المقارنة في معامؿ حساسية الفقرات بيف طريقة كككس كفرجاس  -7

 كطريقة بكباـ.
 التحميؿ الستخراج معامؿ حساسية الفقرات. جراءات الكاجب اتباعيا الجراءكضحت اإل -3
 ىداؼ البحث.أحصائية المناسبة لتحقيؽ ساليب اإلكضحت األ -4

 جراءات البحث:إ
  :منهجية البحث

 .اتبع الباحثاف منيج البحث الكصفي الدراسات المقارنة 
 :جراءات البحثإ

عمى البيانات  جؿ الحصكؿأعة مف إجراءات البحث المتبعة مف ىناؾ مجمك 
كتبدأ ىذه اإلجراءات  ،كضعتاختبار الفركض التي  الباحثاف ستطيع مف خبللياالتي ي

المستخدمة في البحث كخصائصيا  ثـ طبيعة العينػة ،أدكات البحث بخطكات منيا
ا المعالجة اإلحصائية المستخدمة كأخيػرن  ،ساليب المستخدمة في البحثكاأل ،كحجميا

 .في اختبار الفركض

 :مجتمع البحث
لمكميات  لجامعة بغداد المراحؿ المنتيية مف طبلب الحالي تككف مجتمع الدراسة    

دارة سبلمية، قانكف، تربية بنات، اإلإعمكـ  ،تربية بدنية ،ابف رشد ،عبلـ)اإل االنسانية
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الفنكف جميمة( كالكميات  ،داب، عمكـ سياسيةاآل ،كاالقتصاد، تربية بدنية لمبنات،المغات
 ،تربية ابف الييثـ عمكـ بنات، اليندسة، ىندسة خكارزمي، تمريض، الزراعةالعممية )

كقد  ،العمميةالعمكـ( باستثناء الكميات التي تضـ الصؼ الخامس كالسادس مف الكميات 
يشكمكف ناث ك ( لئل5560مكزعيف بكاقع ) .(8733) عداد ىذه الكمياتإبمغت 
. في حيف صمي% مف المجتمع األ36 كيشكمكف نسبة( لمذككر 3077% ك)64نسبة

% في حيف بمغت 43ؿ نسبة كتشك (3455) كانت االعداد في التخصص العممي
 حصائي.مف المجتمع اإل %63 ( بنسبة5778نساني )عداد التخصص اإلإ

 :عينة البحث
تطبؽ المفردات عمى ف أنو يجب أب 0977كحسب رام نانمي  قاـ الباحثاف 

في تحميؿ مفردات تقمبات الصدفة  ثرأجؿ تقميؿ أكذلؾ مف  ،فرد 333عينة قدرىا 
( طالب كطالبة تـ اختيارىـ 333)لذا تـ اختيار ،(350 73335 ،خطاب)االختبار.

 عبله.ألعشكائي مف مجتمع البحث المذككر الطبقي ا األسمكبب

 :ووصف االختبار داة البحثأ
اختبار التحميؿ الناقد كالمعد مف قبؿ استخدـ الباحثاف  البحثىداؼ ألتحقيؽ  

في  (7339 - 7336 -0998)عكاـ ىي لؤل كبطبعات منقحة Jim Barre العالـ
المينة كاختيار االختبارات( الذم يحتكم عمى سمسمة مف و )كلى مف كتابالطبعة األ
 .حيث بني االختبار كفؽ نظرية سبيرماف االختبارات.
يتطمب استخبلص استنتاجات منطقية مف المعمكمات  االختبار مف ىذا النكع 

ف يعتمد أبحيث ال يجب  .المتكفرة في الفقرة لمكصكؿ الى االستنتاج الصحيح
لفرد ف يساعد اأحيث مف غير المحتمؿ  ،خبرة سابقةأك  المفحكص عمى أم فكرة

ف تككف لديو قصاصات مف الكرؽ لرسـ أالمفحكص. كيطمب مف المفحكص 
لؼ االختبار مف أيت كاف يرغب المفحكص بذلؾ. إذاتدكيف مبلحظات أك مخططات 

 (6-3ما بيف ) مختمفة بدائؿكبنكع االختيار مف متعدد  ثنائي الدرجة كمف اتفقر 
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سئمة لـ يفصميا المصصـ أ ساسية عدةكقد تككف لمفكرة األ ،قرةصؿ الفأحسب تغطية 
بكاقع  ،فقرة( 33)صبح عدد الفقرات الكميألذلؾ  ،فرعأسئمة بعف باقي األصمي األ
النمكذجية  اإلجابة. مع جابة الخاطئةيؿ صحيح لبلجابة الصحيحة كصفر لئلبد

 .(7لمفقرات ممحؽ )

 :عداد لالختبارجراءات اإلإ

بعد مف  داة بحث سميمة كمكضكعية تمكف الباحثيف فيماأجؿ الخركج بأمف     
كفؽ الخطكات  يمر داةسير اإل فإلذا . أخرلىداؼ كغايات أاالستفادة منو في تحقيؽ 

 تي5 العممية المتسمسمة كالمنظمة ككاآل

     :ترجمة اختبار التحميل الناقد وال:أ

حيث  ،لى التحقؽ مف صدؽ الترجمةإجمو الباحث أالختبار يركـ مف ف ترجمة اأ    
لى إلتي تكاجو البحث كنقمو مف ثقافة ة االمشكبلت الرئيس ة االختبارات مفيعد ترجم
باالستعانة بخبراء  قاـ الباحثاف .(Butcherk et al،1996: 4).أخرلثقافة 

بما فيو مف  فترجـ االختبار ،المتخصصيف بالترجمة في العمكـ التربكية كالنفسية
مف خبير في المغة كبعدىا دقؽ  ،0لى المغة العربية*إة نجميزيمف المغة اإل تعميمات
مف مترجـ  3ة*نجميزيلى المغة اإلإعيدت الترجمة مف المغة العربية أثـ  7العربية *

بيف الترجمتييف تبيف انيما متكافئتاف، كبيذا تـ التأكد مف سبلمة  اخر. كبعد المطابقة
 (0) ممحؽ.لبلختبار كصدؽ الترجمة

 :التحميل المنطقي لالختبارا: ثانيً 

كىك ما يقابؿ صدؽ  ،كؿ خطكة مف سير الخطكاتأف الصدؽ الكصفي يعتبر إ    
عمكمية مف صدؽ  أكثري اختيار مفيكـ الصدؽ الكصفي ىك المحتكل كالسبب ف

حيث يككف صدؽ  ،ك عقميأكاف جانب القياس كجداني  إذاا كخصكصن  ،المحتكل
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 ك التحقؽ مفأنو يمكف تقدير إلى إشير أغير مناسب في ىذه الجكانب ككما  المحتكل
5 0986 ،عبلـ) المحكميفحكاـ مجمكعة مف أالصدؽ الكصفي لبلختبار عف طريؽ 

 ،عبلـ).لى مدل مطابقة المفردات لمنطاؽ السمككيإكييدؼ التحميؿ المنطقي  .(83
االختبار بعد التحقؽ مف سبلمة كصدؽ الترجمة  عرض الباحثافلذا  (076 73305

كالبالغ عددىـ  ،عمى مجمكعة مف المحكميف المختصيف في العمكـ التربكية كالنفسية
-08-07-06-4-3-7لمفقرات ) %033حيث حصمت مكافقة بنسبة  .خبراء يةثمان
ىي  % مف رام المحكميف93( كالفقرات التي حصمت مكافقة 09-76-77-78-79
( كالفقرات التي حصمت عمى مكافقة 6-7-8-73-74-75-33-30-37-33 -5)

مع تعديؿ بعض (77-70-73-07 -00 -03 -9% ىي ذات التسمسؿ)83
 .كالعربية المفردات التي تبلئـ البيئة العراقية

 5التطبيق عمى عينة استطالعيةا: ثالثً 

التأكد كطالبة لغرض  طالبا 43ككنة مف مطبؽ االختبار عمى عينة عشكائية 
عمى الزمف المستغرؽ لبلختبار  كلـ يشدد الباحثاف ،مف كضكح الفقرات كصياغتيا

ككما  ،ف تككف االختبارات غير مكقكتةأشار كؿ مف كككس كفرجاس أككما  ،حيث
ككانت الغاية مف العينة االستطبلعية ىك التعرؼ عمى  .كضح في الفصؿ الثاني

كما تبينت في  عميمات االختبار ككضكحياكمدل استجابة الطمبة لت الفقرات الغامضة
 . حيث لـ يسجؿ الباحثافلى التعميمات العامة لبلختبارإضافة كصؼ االختبار باإل

 .استفسار مف قبؿ الطمبة أكأم غمكض 

 االختبار المحكي المرجع: حصائي لمفقراتالتحميل اإل ا:رابعً 
المفردات كبيف تقيسو تحميؿ المفردات كتحديد العبلقة بيف ما ييدؼ  

 أكلى اعادة نظر إفردات التي تحتاج كذلؾ لمتعرؼ عمى الم ؛فراد ليااستجابات األ
جؿ مراجعتيا أجزاء الضعيفة مف المفردات مف استبعاد، ككذلؾ الكشؼ عف األ
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جراء ذلؾ عف طريؽ فحص البيانات التجريبية الناتجة عف تطبيؽ إكيمكف  .كتحسينيا
طالب كطالبة كتحميؿ ىذه البيانات باألساليب  (333االختبار عمى عينة بمغت )

 .المناسبة االحصائية

لى إضافة صعكبة الفقرة كصدقيا كثباتيا باإلكتـ استخراج كؿ مف معامؿ  
عمى كفؽ  كسيككف استخراج معامؿ التمييز ،الخصائص السايككمترية لبلختبار

 شار الباحثافأكقد  ،اـببك  لكؿ مف كككس كفرجاس كطريقة الحالية طريقتي الدراسة
أك بكؿ التفاصيؿ ماذا نعني بكؿ مف معامؿ صعكبة الفقرة كمعامؿ حساسية الفقرة 

كفي االختبارات المحكية المرجع  عمى كفؽ طار النظرم لمفصؿ الثانيفي اإل )التمييز(
  يكضح ذلؾ (6-5-4-3ـ )كالجداكؿ رق كؿ.حديد المصطمحات الخاصة بالفصؿ األت

 :الفقرة صعوبةمعامل 

ع عنيا في يجاد معامؿ صعكبة مفردات االختبار محكي المرجإال تختمؼ طرؽ    
فراد الذيف صعكبة ىك النسبة المئكية لعدد األف معامؿ الإذ إ ؛االختبارات المعيارية

ف أكعمى الرغـ مف ،جابة صحيحة مف االختبارات المكضكعيةإمفردة يجيبكف عف ال
ف أنو صعب التفسير. ىذا كيفضؿ إال إحصائية اإل بسط المقاييسأمعامؿ الصعكبة 

كقد تراكحت معامبلت  .(098-5097 7330 ،عبلـ)تكتب بصكرة كسكر عشرية.
 (3الجدكؿ رقـ ).(3.75 -3.64الصعكبة ما بيف )

 معامل صدق الفقرة:

ف صدؽ إكحيث  ،لى قياسوإتيدؼ أك يقصد بو قياس المفردة ما تدعي قياسو     
ف الزيادة قي صدؽ إماد مباشر عمى صدؽ مفرداتو، حيث اعتاالختبار يعتمد 
ذ إ. (5349 7333 ،لى الزيادة في صدؽ االختبار ككؿ.)خطابإالمفردات تؤدم 

خارجي ىك دليؿ أك ككما جاء في انستازم اف ارتباط الفقرة سكاء كاف بمحؾ داخمي 



 0202 ديسمبر – السبعون العدد                 واألربعون السابعة السنة – األوسط الشرق بحوث مجمة

Forty-seventh year - Vol. 70 December  2021 022 

 لحساب صدؽ . ىذا كتكجد طرؽ مختمفة(Anastasi,1976 2065).عمى صدقيا
 إذاعمى نكع المحؾ  أخرلمف جية كمف جية  تتكقؼ عمى طبيعة المفردات المفردة

تعنمد عمى معامؿ تمييز  ،معامبلت االرتباطكمف ىذه الطرؽ ) اك خارجي  أ اكاف داخمي  
(. كقاـ 7333 ،.)خطاب(طريقة الفركؽ بيف المتكسطات ،معامؿ كابا ،المفردة
 ط الفقرة بالدرجة الكمية كاستخدـبلؿ ارتبابحساب معامؿ صدؽ الفقرة مف خ الباحثاف

 صفر(. -0ف االختبار ذات تدرج ثنائي )أل ؛معامؿ ارتباط بكينت بايسيلاير

جابات الصحيحة ئلكبعد جمع البيانات كاستخراج المتكسطات الحسابية ل
( تـ حساب معامؿ 4.708)كاستخراج االنحراؼ المعيارم لبلختبار كالبالغ  ،كالخاطئة
ف جميع أتبيف  (3.003كبعد مقارنتو بالقيمة الجدكلية البالغة ) لكؿ فقرة الصدؽ

 ( يكضح ذلؾ.4كالجدكؿ رقـ )الفقرات تتمتع بصدؽ جيد 

 معامل ثبات الفقرة:

فراد عمى ريؽ معامؿ االرتباط بيف درجات األحصائي يقاس عف طإكىك مؤشر    
ثبات المفردة االختبارية منيا  المفردة كالدرجة الكمية لبلختبار.كىناؾ عدة طرؽ لحساب

صيؿ، معامؿ االرتباط الثنائي، باستخداـ الدرجة ريقة )معامؿ االرتباط الثنائي األط
االحتماؿ عادة االختبار عف طريؽ معامؿ فام، إطريقة  ،الكمية كمحؾ داخمي

 نياأل ؛المفردةثبات طريقة االحتماؿ المنكالي لحساب  كفد استخدـ الباحثاف .المنكالي(
الحتماؿ المنكالي تعتمد عمى البدائؿ المتعددة في اختيار البديؿ الصحيح، كيقصد با

ف المجمكع كبي اإلجابةحدل بدائؿ إاختاركا  فراد الذيفكبر عدد مف األأىك النسبة بيف 
كالجدكؿ  .(368 -5360 7333 ،خطاب)فراد الذيف طبؽ عمييـ االختبار.الكمي لؤل

 ( يكضح ذلؾ.5)
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 ختبار التحميل الناقدامعامل الصعوبة لفقرات  (2جدول رقم )
رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

2 2.22 2 2.22 22 2.22 02 2.22 
0 2.22 22 2.22 22 2.22 02 2.22 
2 2.22 22 2.22 22 2.22 02 2.22 
2 2.22 20 2.20 02 2.22 02 2.20 
2 2.22 22 2.22 02 2.22 02 2.20 
2 2.22 22 2.22 00 2.22 22 2.22 
2 2.22 22 2.22 02 2.20 22 2.20 
2 2.20 22 2.22 02 2.22 20 2.22 

 
      22 2.22 

 معامل صدق الفقرات الختبار التحميل الناقد (2جدول رقم )
رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصدق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصدق

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصدق

معامل  رقم الفقرة
 الصدق

2 2.02 2 2.22 22 2.02 02 2.02 
0 2.22 22 2.02 22 2.02 02 2.22 
2 2.02 22 2.22 22 2.02 02 2.20 
2 2.22 20 2.22 02 2.02 02 2.22 
2 2.20 22 2.22 02 2.02 02 2.22 
2 2.02 22 2.22 00 2.22 22 2.22 
2 2.22 22 2.22 02 2.22 22 2.22 
2 2.22 22 2.02 02 2.02 20 2.02 
      22 2.00 

 معامل الثبات الفقرات الختبار التحميل الناقد (2جدول رقم ) 
رقم 
 الفقرة

معامل 
 الثبات

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الثبات

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الثبات

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الثبات

2 2.22 2 2.22 22 2.22 02 2.22 
0 2.20 22 2.22 22 2.22 02 2.22 
2 2.22 22 2.22 22 2.22 02 2.20 
2 2.22 20 2.22 02 2.22 02 2.22 
2 2.20 22 2.22 02 2.22 02 2.22 
2 2.22 22 2.22 00 2.22 22 2.22 
2 2.20 22 2.22 02 2.22 22 2.22 
2 2.22 22 2.20 02 2.22 20 2.22 
      22 2.22 
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 :االختبار لفقراتالحساسية  مؤشر
مؤشر حساسية  حصائي ىك حسابىـ الخصائص في التحميؿ اإلأف مف إ     
ة ا لحساب مؤشر الحساسية بطريقا كافين شرحن  افالباحث كقدـ ،(معامؿ تمييز الفقرةالفقرة)

يكضح معامؿ  (7-6ـ )كالجدكؿ رق .في الفصؿ الثاني اـبكككس كفرجاس كطريقة بك 
 .الطريقتيف تابكم مؤشر حساسية الفقرات لبلختبار

 طريقة كوكسل التمييز()ؤشر حساسية الفقرة م (2جدول )
 ختبار التحميل الناقداوفرجاس لفقرات 

رقم 
 الفقرة

معامل كوكس 
 وفرجاس

رقم 
 الفقرة

معامل كوكس 
 وفرجاس

رقم 
 الفقرة

معامل 
كوكس 
 وفرجاس

رقم 
 الفقرة

معامل 
كوكس 
 وفرجاس

2 2.22 2 2.22 22 2.22 02 2.22 
0 2.22 22 2.22 22 2.22 02 2.22 
2 2.22 22 2.22 22 2.22 02 2.22 
2 2.20 20 2.22 02 2.22 02 2.22 
2 2.22 22 2.02 02 2.22 02 2.22 
2 2.22 22 2.20 00 2.02 22 2.22 
2 2.22 22 2.22 02 2.22 22 2.22 
2 2.22 22 2.20 02 2.22 20 2.22 
      22 2.22 

بيف تراكح  لممفردات ف معامؿ التمييزأعبله أ الجدكؿنبلحظ مف خبلؿ 
مقارنة  ف ىناؾ فقرات كاف معامؿ تمييزىا ضعيؼأحيث نجد  ،(3.58 -3.73)

 فالمفردات التي كاف معامؿ تمييزىا مرتفع ،بالفقرات التي كاف معامؿ تمييزىا جيد
( 33-03تتأثر ىذه القيـ كالمعامبلت بحساسية التعميـ فالمفردات ذات التسمسؿ )

 حساسية لممتعميـ مف باقي المفردات.  أقؿكانت 
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ام من خالل مربع كاي بلطريقة بو  التمييز()مؤشر حساسية الفقرة  (2جدول )
 لفقرات اختبار التحميل الناقد

رقم 
 الفقرة

رقم  مربع كاي
 الفقرة

رقم  مربع كاي
 الفقرة

رقم  مربع كاي 
 الفقرة

 مربع كاي

2 20.2 2 02.2 22 02.2 02 22.2 
0 2.2 22 22.2 22 22.0 02 02.2 
2 22.22 22 20.2 22 22.2 02 22.2 
2 00.2 20 02.2 02 22.2 02 22.0 
2 2.2 22 22.2 02 02.2 02 02.2 
2 22.0 22 20.2 00 20.2 22 22.0 
2 22.2 22 22.2 02 22.2 22 2.2 
2 22.2 22 22.2 02 22.2 20 22.2 
      22 02.0 

 مف خبلؿ تكرارات تـ استخراج مربع كام ،(7مف خبلؿ الجدكؿ )
 -0( ك)0-0ك) (صفر صفر)( ك 0 -صفر)كىي اـ بلمصفكفات التي اقترحيا بك ا

كتـ استخراج الكسيط  .(7خاطئة انظر جدكؿ )أك جابات صحيحة كاعتبار اإل.صفر(
كبعد استخراج  ،ليذه التكرارات لكؿ مصفكفة تابعة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار

 .عبلهأككما كضح  ،الكسيط تـ استخراج مربع كام لكؿ مفردة مف مفردات االختبار
ىي  (3المحسكبة لمربع كام مع القيـ الجدكلية بدرحة حرية ).كعند مقارنة القيـ

مما يشير  ىي اعمى مف القيمة الجدكلية يع ىذه القيـ المحسكبةتبيف اف جم (7.80)
 . لى تمتعيا بمعامؿ تمييز جيدإ

 صدق االختبار المحكي:

 5تيككاآلالتحقؽ مف صدؽ االختبار محكي المرجع  في قاـ الباحثاف  

 5الصدق الوصفي

مف خبلؿ عرض بنكد اختبار التحميؿ الناقد  الصدؽ الكصفي تـ التحقؽ مف
  .مجمكعة مف الخبراء كالمحكميف ككما كضح سمفا في التعريؼ باالختبارعمى 
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 :الصدق الوظيفي 

حكي في تحقيؽ ىك دقة االختبار الم ف المقصكد بالصدؽ الكظيفيأاـ بيرل بك   
 (5097 7304 ،)مجيد .جموأالغرض الذم صمـ مف 

 ك يسمىأالمحكي مف خبلؿ ما يعرؼ مف الصدؽ الكظيفي لبلختبار  كتـ التأكد 
صدؽ الفقرة كثباتيا ككما  كمف خبلؿ معامؿ ،الفقرة حساسية مؤشرأك بصدؽ التمييز 

 .(3/4/5/6) الجداكؿ رقـ يمكضح ف

 تحديد درجة القطع:

رجة الفاصمة التي تصنؼ باستخداـ طريقة انجكؼ لتحديد الد لجأ الباحثاف
 كؿ محكـ في ىذهيطمب مف  في ىذه الطريقة .لى متمكنيف كغير متمكنيفإفراد األ

ف الحد ك يحقق فراد الذيفثـ تصكر عدد األ مف فقرات االختبار، الطريقة فحص كؿ فقرة
جابة صحيحة عمى كؿ إف يجيبكا أيقدركف نسبة عدد الذيف يحتمؿ مف الكفاية ك  األدنى

ك درجة القطع أ األدنىتبار، كيمثؿ متكسط النسب الحد مفردة مف مفردات االخ
 (763 73305)عبلـ،  Angeff,1971: 22))الجتياز االختبار. 

كسيكلة  نظرنا لكفايتياكذلؾ  ؛طريقة انجكؼ لتحديد درجة القطع استخدمتك    
فراد يحققكف نيا تعتمد عمى تصكر مجمكعة مف األأككذلؾ  ،تنفيذىا لةسيك فيميا ك 
 .(5703 7304 ،مف تصكر فرد كاحد.)مجيد مف الكفاية بدالن  األدنىالحد 

الحصكؿ عمى معمكمات كبيانات تفيد في إعداد محؾ لممفردات مف أجؿ ك   
 ـ الباحثافافقد ق ،Score Mastery درجة التمكف أك اإلتقاف االختيارية التي تدؿ عمى
 الخبراء المتخصصيف في العمكـ التربكية كالنفسية مجمكعة مفبتكزيع أستبانة عمى 

بحيث يقابؿ كؿ فقرة اختبارية مف  ،عطيت االستبانةأك  ،كالبالغ عددىـ ثمانية خبراء
 مف امتبلؾ الكفاية األدنى( تمثؿ الحد 033 -صفر )فقرات االختبار نسب مئكية ىي 

 حساب مجمكع النسب المئكية لعدد الخبراءمف ثـ تـ ك  ،كؿ فقرة اختبارية فراد عمىلؤل
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 مجمكع مربع بمغك  (06.39لمخبراء بمغت ) تـ حساب متكسط ىذه النسبك  ،الثمانية
 ،(4.87كبمغ االنحراؼ المعيارم)( 085.50) االنحرافات عف كسطيا الحسابي

 درجة القطعحيث بمغت ، متمكنيفالغير لدرجة الفاصمة بيف المتمكمنيف ك ا لتحديد
 ( فقرة لكي يعتبر متمكف.70ني يحقؽ الفرد نسبة نجاح ب )إأم بمعنى  .(73.9)

 ثبات االختبار المحكي المرجع:

مدل انحراؼ  االختبار معيارية المرجع تعتمد عمى معرفةف تقدير ثبات إ
 .(0995 ،. )عبلـعينةدرجة الفرد عف متكسط الحسابي لم

م متقنيف ألبلختبارات  التصنيؼ ثباتب يسمى ،ما الثبات في االختبارات المحكيةأ
كيعتمد الدرجة  ،اد في نطاؽ )البعد( السمككي معيفأك ثبات تقدير درجات األفر كغير متقنيف 

( طالب 033)بمغت عينة الثبات ىذا حيث  .الفاصمة بدال عف انحراؼ الدرجة عف كسطيا
الذم يناسب البحث الحالي بتطبيؽ  (k/  كابا)كتـ حساب معامؿ الثبات ؿ  .كطالبة

لى جانب درجة إ .فراد باختبار قبمي كاختبار بعدمختبار عمى مجمكعة كاحدة مف األاال
      كمف خبلؿ تجميع كحساب البيانات كاستخداـ معادلة كابا التالية5 القطع.

 ؿ ـ –ؿ 
K        =--------------  

  ؿ ـ –ا              

نسب  لى نسبة االتفاؽ المبلحظ في التصنيفات أم مجمكعإترمز  ؿ()حيث 
 لى متمكنيف كغير متمكنيف في مرتي التطبيؽ.إفراد الذيف تـ تصنيفيـ عدد األ

5 7330 ،)عبلـ.لى نسب االتفاؽ المتكقع في التصنيفاتإك )ؿ ـ( ترمز 
كباستخداـ  .[ 3.59ؿ ـ( )]في حيف بمغت قيمة  ،[3.84ؿ( ) ] قيمة فأتبيف  (334

 كىك معامؿ ذات قيمة جيدة. (3.60بمغت قيمة معامؿ الثبات ) عبلهأالمعادلة 
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 حصائية المستخدمة:الوسائل اإل
  5الستخراج (spss)حصائية لمعمـك االجتماعية استخداـ الحقيبة اإل

لحساب . (بكينت بايسيلاير)بيانات تفيد في استخراج معامؿ ارتباط الثنائي  -0
 .ر الستخراج معامؿ صدؽ الفقرةارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لبلختبا

 .معامؿ صعكبة الفقرة -7

  .االحتماؿ المنكالي لحساب ثبات المفردة -3

 .الفرؽ بيف المتقنيف كغير المتقنيف بكبل طريقتي الدراسةمربع كام لحساب  -4

 : البحث فــرضنتــائج 

لطريقتي كككس  لبلختبػػار تبعػػا مؤشر حساسية الفقرة تختمػػؼ قيمػػة معامػػؿ )ىؿ
  .(اـبكفرجاس كطريقة بك 

 ،ىاألكل لطريقةفي ا مؤشر الحساسيةمعامػػؿ  ر ىػػذا الفػػرض حسبالختبػػاك 
 كبعد تحديد الدرجة الكمية كفؽ الطريقيتيف ،الطريقة الثانية مؤشر الحساسية في كمعامؿ

مف خبلؿ درجة القطع  متقنيف لكبل الطريقيتيفالغير استخرج عدد تكرارات المتقنيف ك 
( 8). كالجدكؿعف طريؽ مربع كام بيف الطريقيتيف كمف ثـ حسب الفرؽ انفن آة المحسكب

 .لكؿ فقرة مف فقرات االختبار الفرؽ بيف الطريقيتيفيكضح قيمة مربع كام لداللة 
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 (2جدول )
 امبت بطريقة كوكس وفرجاس وطريقة بو داللة الفرق لمربع كاي بين معامل مؤشر حساسية الفقرا

 مربع كاي امببو  كوكس& فرجاس تقاناإل  الفقرات مربع كاي امببو  كوكس& فرجاس تقاناإل  الفقرات
 2.22 22 22 متقنين -22 2.22 22 20 متقنين -2

 02 22 غيرمتقنين 00 22 غيرمتقنين
 22.22 22 22 متقنين -22 20.22 22 22 متقنين -0

 22 20 غيرمتقنين 02 22 غيرمتقنين
 2.22 22 22 متقنين -22 22.22 22 20 متقنين -2

 22 22 غيرمتقنين 20 22 غيرمتقنين
 2.22 22 22 متقنين -02 2.22 22 22 متقنين -2

 02 20 غيرمتقنين 02 22 غيرمتقنين
 22.2 22 22 متقنين -02 2.22 22 22 متقنين -2

 22 22 غيرمتقنين 20 02 غيرمتقنين
 2.22 22 22 متقنين -00 2.22 22 22 متقنين -2

 22 22 غيرمتقنين 02 22 غيرمتقنين
 22.22 22 22 متقنين -02 2.22 22 22 متقنين -2

 22 22 غيرمتقنين 20 22 غيرمتقنين
 2.22 22 20 متقنين -02 2.02 22 22 متقنين -2

 02 22 غيرمتقنين 22 22 غيرمتقنين
 2.22 22 22 متقنين -02 2.22 22 22 متقنين -2

 22 22 غيرمتقنين 02 22 غيرمتقنين
 2.02 22 22 متقنين -02 22.22 22 22 متقنين -22

 22 22 غيرمتقنين 22 22 غيرمتقنين
 2.22 22 22 متقنين -02 2.22 22 22 متقنين -22

 02 22 غيرمتقنين 22 22 غيرمتقنين
 22.22 22 20 متقنين -02 2.02 22 22 متقنين -20

 22 02 غيرمتقنين 22 22 غيرمتقنين
 2.22 22 22 متقنين -02 22.20 22 22 متقنين -22

 02 22 غيرمتقنين 22 22 غيرمتقنين
 22.22 22 22 متقنين -22 2.20 22 22 متقنين -22

 22 22 غيرمتقنين 00 22 غيرمتقنين
 22.22 22 20 متقنين -22 22.2 22 22 متقنين -22

 22 22 غيرمتقنين 20 22 غيرمتقنين
 2.2 22 22 متقنين -20 2.02 22 20 متقنين -22

 02 22 غيرمتقنين 22 02 غيرمتقنين
 2.22 22 22 متقنين -22 

 02 22 غيرمتقنين

قيمة  كبر مفأك أنيا تساكم أربيع لجميع فقرات االختبار تبيف ت ،قيـ كام عند مقارنة
 ( 3.84( = )3.35)( كمستكل داللة 0عند درجة حرية ) كام تربيع الجدكلية
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 :االستنتاجات

 5لييا الباحثافإ التي تكصؿ ىـ االستنتاجاتأ

 يتمتع اختبار التحميؿ الناقد عمى كفؽ التحميؿ المحكي بخصائص قياسية جيدة -0
 .لمفقرات كلبلختبار

خبلؿ تحقيؽ فرض  مف فضمية حساب مؤشر حساسية الفقرة )معامؿ التمييز(أ -7
ف التعرؼ عمى المتقنيف كغير المتقني ( كمف خبلؿ8البحث المتمثؿ في الجدكؿ رقـ )
كمف خبلؿ استخداـ مربع كام نفا كلمطريقتيف آت مف خبلؿ درجة القطع التي حدد

. ككاف صالح كبر مف القيمة الجدكلية ككما كضحأالمحسكبة لو كانت ف القيـ أتبيف 
( عمى طريقة كككس كفرجاس pophamاـ )بفضمية طريقة بك ألى إىذا الفرؽ 

(cox&vargas) معامؿ  أكالتعميـ  في حساب معامؿ مؤشر الحساسية نحك
لى دقة التقدير مف خبلؿ استخداـ مربع كام إشار عبلـ يعكد ىذا أمييز، ككما الت

ذه . ىكرات لعدـ تأثره بالقيـ المتطرفةلتكرارات المصفكفات كحساب الكسيط ليذه الت
 كككس كفرجاس. كؿ مف فضمية جاءت عمى حساب النسب التي استخدميااأل

:التوصيات  

اـ( في تحميؿ بنكد بحساب طريقة معامؿ التمييز)لبك  التقديرفيا لدقة نظرن  -2
االختبارات المحكية المرجع ينصح الباحثاف باستعماؿ ىذه الطريقة في حساب 

 .مجمكعة كاحدة معامؿ التمييز لبلختبارات المحكية لمذيف يستخدمكف
لسيكلة الحصكؿ  .البعدم –الكاحدة ذات االختبار القبمي  استخداـ المجمكعة -4

 .عمييا كالتطبيؽ كفرز المجمكعات المتقنة كغير المتقنة
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 :المقترحات

الستخراج مؤشر  أخرليتـ فييا مقارنة طرؽ تحميؿ الفقرات بطرؽ  إجراء دراسة -0
 داخؿ المجمكعة الكاحدة. حساسية الفقرة

 استجابة الفقرةختبارات المحكية كنظرية لبلدراسة الستخراج معامؿ التمييز إجراء  -7
 .كالطرؽ التقميدية لتحميؿ الفقرات

اـ الستخراج معامؿ التمييز كبيف بثر طريقة بك أجراء دراسة يتـ مف خبلليا معرفة إ -3
 حجـ العينة كطكؿ االختبار.
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 (2ممحق رقم )
 استبانة

 آراء الخبراء في اختبار صالحية فقرات اختبار التحميل الناقد

 ...............................المحتـر.األستاذ

 ........تحية طيبة

دراسة مقارنة محكية المرجع لقياس معامؿ إجراء دراسة بعنكاف ) يركـ الباحثاف
كبيف  (COX & VARGASمؤشر حساسية المفردات بيف طريقة كككس كفرجاس )

 األدبياتكبعد االطبلع عمى  .(التحميؿ الناقد)الختبار(POPHAMاـ )ببك  طريقة
اختبار التحميؿ الناقد كالمبني كفؽ  ىداؼ البحث استخدـ الباحثافألتحقيؽ كالدراسات ك 

 .Jim Barret (7339) نظرية سبيرماف كالمعد مف قبؿ العالـ

ىذا النكع مف شياء لؤل المدركة مف الصكرة الكمية جزاءكىك اكتشاؼ األ
كمات المتكفرة في الفقرة المعماالختبارات يتطمب استخبلص استنتاجات منطقية مف 

 لى االستنتاج الصحيح.إلمكصكؿ 

قبؿ خبراء مختصيف  كتـ التحقؽ مف صدؽ الترجمة لبلختبار كمراجعتو مف
 .ة كالعربيةنجميزيفي المغتيف اإل

5 أ. د. فاتف خيرم محمد سعيد الرفاعي/ جامعة بغداد / كمية التربية/ تخصص 0*
 .إنجميزمط.ت. 

 .كزارة التربية / تخصص دكتكراه ط.ت.عربي .حامد5 ـ.د. سعاد 7*

مية التربية ابف رشد / تخصص لغة 5 ـ.ـ. ميس سعد رحيمة حيدر/جامعة بغداد/ ك3*
 إنجميزم.
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 كاصؿ الفقرة ساسيةحسب تغطيتيا لمفكرة األ ةمتفاكت اإلجابةعداد بدائؿ إف أا عممن 
 فيكـ مف خبرة كدراية عمميةمامكـ ىذا االختبار لما تتكسمو أ حيث يضع الباحثاف
 .راجية مف حضراتكـ

 مدل كضكح تعميمات االختبار. 
 جمو.أصبلحية الفقرات لقياس ما كضع مف  
 صبلحية البدائؿ. 
 اقتراح التعديبلت البلزمة. 

 وافر الشكر واالمتنان ولكم منا
    الباحثان                                           

 تعميمات االختبار:
 ----عزيزم الطالب  

ف تستنتج استنتاجات منطقية مف المعمكمات أيطمب منؾ في ىذا االختبار 
ا بمعمكمات كافية لمساعدتؾ في الحصكؿ عمى استنتاجات كستزكد دائمن  ،المعطاة لؾ

ك معمكمات أ ا عمى الخبرة السابقةصحيحة. كال يمكنؾ اف تستنتج استنتاجاتؾ اعتمادن 
 ا.يساعدؾ ابدن ف ذلؾ لف أل ،مسبقة

ف تضع كرقة أفنكصيؾ  ،كبسبب كـ المعمكمات التي ستظير لمتعامؿ معيا
ك تكتب مبلحظاتؾ. راجيا منؾ أ اف ترسـ مخططن أا في حاؿ احتجت احتياطية جانبن 

 .ابدقة قدر استطاعتؾ عندما تككف جاىزن  اإلجابة

 اإلجابةوضع عالمة عمى  جابات البديمةتتبع بعض الحقائق من بعض اإل :مثال
 نها صحيحة:أالتي تعتقد 
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 خف وزنامن هو األ .ن، ومها اثقل من مريممريم اثقل من حني 

 
  حنين -ج     مريم -ب     مها - أ
 

رقـ 
 الفقرة

رقـ  مضمكف الفقرة
 الفقرة

 مضمكف الفقرة

 ،بمنزؿ يقع غرب منزؿ السيد مازف أحمديعيش السيد  - 0
 .أحمدماىر بمنزؿ يقع غرب منزؿ السيد  كيعيش السيد

 مف يعيش في المنزؿ االبعد غربا؟
 السيد ماىر  -ج    السيد مازف -ب    أحمدالسيد  -أ

( كتاب )حكاية الشتاء كجد نسخة مفت ،في مكتبة - 00
ي ف فـ الحصاف(.الذم يكجد عميو كتاب )سفؿ الرؼ أ

 عمى الرؼرايخ الثالث ( لم)األياـ األخيرة حيف يقع كتاب
عمى الرؼ العمكم يكجد  ماأ القطط العممية.(فكؽ كتاب)

كيكجد كتاب )فـ  ،كتاب )الرياح في الصفصاؼ(
( عمى نفس الرؼ الذم يكجد فيو كتاب الحصاف
القطط العممية( عمى ) في حيف يكجد كتاب ،)جكستيف(
 كتاب )حكاية الشتاء(. الرؼ أسفؿ

 فأم كتاب مكجكد عمى الرؼ السفمي؟  
ياـ األخيرة األ -ج فـ الحصاف -حكاية الشتاء ب -أ 

 -جكستيف ك -قكتاب القطط العممية  -د لمرايخ الثالث
 الريح في الصفصاؼ

ميس كسالي يحباف  لكف ،كؿ البيتزاأتحباف  ةمريـ كسار  - 7
فمف  .مريـ كسالي يحباف كبلىما المزانيا ،ةكؿ المعكركنأ

 كؿ البيتزا كالمزانيا؟أيحب 
 سالي -د  ميس  -ج ساره -ب  مريـ -أ

 أم كتابيف مكجكداف عمى نفس الرؼ؟ - 07
فـ  -حكاية الشتاء كاألياـ األخيرة لمرايخ الثالث ب -أ 

كتاب القطط  -الحصاف ككتاب القطط العممية ج
 حد مما ذكرأال  -د    العممية كالرياح في الصفصاؼ

 ؟كؿ المزانيا كالمعكركنةأمف منيف تحباف  - 3
 سالي -د مس -ج  سارة -ب  مريـ -أ

مكتبا   لدل كؿ مف باف ك نادر كسامر كمنى كمازف - 03
 يمتمؾ كؿ مف باف كمازف خاص بيـ في المدرسة.

 بينما يمتمؾ اآلخركف ،أجيزة ككمبيكتر عمى مكتبييما
كلدل سامر كباف كراس دليؿ ككذلؾ  الت حاسبة.آ

رشادات إاآلخركف لدييـ أكراؽ  بينما كرقة ارشادات.
ما البقية أكتبة باف كمنى مصنكعة مف الخشب. م فقط.

مف لديو جياز كمبيكتر عمى  .مصنكعة مف المعدف
  مكتب خشبي؟

 مازف -ق   منى -د   سامر -ج   نادر -ب  باف -أ
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نفاقيا مف فريد، عمى إل أكثرمكاؿ أ لدل فاىـ كرأفت - 4
لديو المزيد مف  أحمد ،مف فريد أقؿالرغـ مف سرمد لديو 
 ؟ما ينفؽ مف الماؿ أقؿمف لديو  .الماؿ النفاقو مف فريد

 أحمد  -ق  سرمد -د  فريد -ج  أفتر  -ب فاىـ -أ

رشادات عمى إعدد األشخاص الذيف لدييـ أكراؽ  كـ 04
 مكاتب غير معدنية كليس لدييـ جياز كمبيكتر؟ 

   اثناف -د  ثبلثة -ج    أربعة  -ب   خمسة -أ 
 كال شخص  -ك    كاحد -ىػ
 

لى إا غداء معمبن كؿ مف رافد كعدناف كسامر  يأخذ - 5
بينما يشترم كساـ كسامي كرامي كجبة في  ،العمؿ

يسافر سامر ك كساـ كسامي بالباص، سامي  ،المقصؼ
مف ىك متزكج كلديو غداء  .متزكجكف كعدناف كرامي

  ؟معمبا
    كساـ -د   سامر -ج  عدناف - ب   رافد -أ
 رامي -ك     سامي -ىػ 

لكف ك  ،منيـ ليس لديو كمبيكتر عمى مكتبو المعدني مف 05
 رشادات؟ إكراس دليؿ ككذلؾ كرقة  لديو
   منى -د   سامر -ج   نادر -ب   باف -أ 
 مازف -ق 

 ؟ال يسافر بالباص كيشترم كجبة مف منيـ - 6
    كساـ -د   سامر -ج    عدناف -ب   رافد -أ 
 رامي -ك    سامي -ىػ

 ؛ربعةإطعاـ أطفاليا األليمى صعكبة في  تعاني السيدة 06
حيث يأكؿ كؿ  .اا خاص  كؿ طعامن أمنيـ ي كؿ كاحدا ألف

س كمبلؾ أك كيأكؿ  مف نكرس كبساـ الذرة كالفاصكليا.
السمؾ كالطماطـ. كالكحيداف المذاف يحباف البطاطس 

ال فما ىك الطعاـ الكحيد الذم  نكرس كأكس. كالذرة ىما
  يأكمو أكس؟

 
   الطماطـ -د   السمؾ -ج   الفاصكليا -ب  الذرة -أ
 البطاطس -ىػ
 

 033بالترتيب العكسي لعدك أسرع عداء يزيد عف  - 7
ثـ عبلء كميند ثـ سراج  ،بطأ سامرنو يككف األإف ،متر

كبعد التدريب تغمبت سامر عمى  ،الذم يخسر الركض
عمى الرغـ مف فشؿ عبلء في ىزيمتو كالتغمب  ،ميند
  ؟فمف ىك األسرع بعد التدريب عميو.

 سراج -د    ميند -ج   عبلء  -ب   سامر -أ 

  ؟مف يأكؿ البطاطس كالذرة كالفاصكليا 07
 بساـ -د   مبلؾ   -ج    نكرس -ب   أكس  -أ 
 

 بعد التدريب؟  خيرةمف الذم يأتي بالمرتبة األ - 8
 سراج  -دميند  -ج عبلء -سامر ب -أ 

 لكنو ال يأكؿ البطاطس؟ ،مف يأكؿ السمؾ كالطماطـ 08
 بساـ  -د  مبلؾ  -ج   نكرس -ب  أكس -أ 
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 ،عماال متشابيةأ مؿ كؿ مف فريد كجكد كىيثـ كليثيع - 9
عمى الرغـ مف أف فريد كجكد ىما الكحيداف المذاف يعمبلف 

 اآلخركف يعممكف بدكاـ جزئي.ما أ ،بدكاـ كامؿ بكظيفة
في حيف  ،كؿ مف جكد كليث إلى عمميما بالقطار كيسافر

خريف تككف قصيرة بما يكفي أف المسافة إلى العمؿ لآل
مف يمتمكاف  ىما فقط فقط فريد كليث ،عماليـألى إلممشي 
  لكنو يذىب الى عممو بالقطار؟ ،فمف يمتمؾ سيارة .سيارة

 ىيثـ -د     جكد -ج      ليث -ب    فريد-أ

 أم طعاـ سيككف مقبكالن لمعظـ األطفاؿ؟  09
 
   الطماطـ -د   السمؾ -ج   الفاصكليا -ب   الذرة -أ 
 البطاطس  -ق
 

مف منيـ ال يمتمؾ سيارة كيسافر إلى كظيفتو بدكاـ  - 03
 كامؿ بالقطار؟ 

 جكد -د    ىيثـ -ج ليث -ب فريد-أ 

 ،شذل اآلنسةك  ،ناظـالسيد )ىناؾ خمس سيارات تخص  - 73
ف سيارة إحيث  كالسيد سعد(. ،السيدة مريـ، السيد سمماف

ما اآلخركف فيمتمككف أ .زرقاء المكف ناظـ سعد كسيارة
السيد ناظـ كالسيدة مريـ  كسيارات .كف االحمرمسيارات بال

 اآلنسة كسيارة ،لدييـ شريط أبيض عمى جانبييا مظممة
ما سيارات السيد أ ل شريط أزرؽ عمى جانب سيارتيا.شذ

كمفركشات جميع  سمماف كسعد ليا خطكط برتقالية.
 اآلنسةالسيارات بالمكف األبيض دكنا عف ذلؾ سيارات 

يمتمؾ  فمف منيـ كالسيد سمماف ذات المكف األزرؽ. شذل
 ذات المكف أزرؽ كخط برتقالي؟  سيارة

    السيدة مريـ -ج  شذل اآلنسة -ب  د ناظـالسي   -أ 
 السيد سعد -ىػ   السيد سمماف -د

 مف لديو سيارة ذات شريط برتقالي كمفركشات بيضاء؟  - 70
 -د   السيدة مريـ -شذل ج اآلنسة-السيد ناظـ ب-أ

 السيد سعد -ىػ   السيد سمماف

مف لديو السيارة الحمراء بخطكط زرقاء كمفركشات  77
 زرقاء؟

    مريـ السيدة -ج  شذل اآلنسة -ب     السيد ناظـ-أ
 السيد سعد -ىػ   السيد سمماف -د

دناه ىي لبلعبي مبلكمة أجميع االسماء المذككرة  – 73 73
مشيكريف يتنافسكف ضد بعضيـ البعض في ست 
مباريات لغرض اختيار البطؿ كىـ ىارني الممقب )ككيد 

 ،جكنز ذك الفؾ الصخرم()كراندم الممقب  ،المطرقة(
كسايمكف الممقب )بارلك المراكغ( كماني الممقب )مكرككؾ 

ثـ تغمب  ،كقد تغمب ككيد عمى مكرككؾ .عديـ الرحمة(
كتغمب كؿ مف ككيد كبارلك عمى  ،جكنز عمى مكرككؾ

 بارلك عمى كؿ مف ككيد كمكرككؾ جكنز ثـ تغمب
 فكـ مباراة فاز بيا جكنز؟

   خمسة -ق  أربعة -د ثبلثة -ج  اثنتاف -ب كاحدة -أ 

 ؟ككيد ككـ عدد المباراة التي فاز فييا - 74
 -ق   أربعة -د   ثبلثة -ج  اثنتاف -ب   كاحدة -أ 

   خمسة
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 بمقب البطؿ؟ مف فاز - 75
 مكرككؾ. -د   بارلك -ج   جكنز -ب    ككيد -أ 
 

خذ كؿ مف سالي كلينا كالرا ك نكر كساندم بعض أ 76
 منيـ اخذ كؿ كاحد فييـ أربعةالحمكيات مف كعاء. 
قطعة مف  لينا كنكر لـ يأخذا .قطعة مف حمكل الصاج
خذت لينا قطعة أحيث  .خركفالشكككالتو كما فعؿ اآل

فقط سالي كساندم ك حمكل كاحدة، كىك عمكة الفاكية. 
تكفي  خذ قطعةأالذم  قطعة مف التكفي. فمف تأخذا لـ

 ؟كقطعة مف حمكل الصاج
 ساندم  -ق    نكر -د  الرا -ج  لينا -ب سالي -أ 

 ؟قطع مف الحمكل ثبلث خذأمف  - 77
 ساندم -ق    نكر -د    الرا -ج   لينا -ب  سالي -أ

نفس العدد كنفس  أخذا ذيفال مف ىما الشخصاف - 78
 نكعية الحمكيات؟

نكر  -د الرا كنكر -ج لينا ك الرا -سالي كلينا ب-أ 
 ساندم ك سالي  -ق كساندم

 خذىا الجميع؟أالحمكيات التي  الكمي مف العددكـ  - 79
   حدل عشرإ-ق   عشرة-سعة دت-ج ثمانية-ب سبع-أ 
 .اثنا عشر -ك

مفتاح ككتاب دل كؿ مف سكراف كركز كتيـ سكيف ك ل - 33
خفيؼ  فأحدىـ ،زف السكاكيفأك  في جيكبيـ. حيث تختمؼ

 ،ثقيمة إلى حد كبير الكزف كالثاني متكسط الكزف كالثالثة
ااألخريف  الشيئيفكيمكف تصنيؼ  في نفس الطريقة  أيضن
 يىءف كؿ صبي لديو شإف ،كىكذا مف حيث الكزف.

حدىـ خفيؼ الكزف كالثاني متكسط الكزف أف ،يختمؼ الكزف
ليس ذك  فالمفتاح الذم يمتمكو تيـ .كالثالث ثقيؿ الكزف

يف سكراف ليما الكزف المتكسط، ككؿ مف كتاب ركز كسك
كؿ مف كتاب تيـ كسكيف  ف نصنؼأنفس الكزف. كيمكف 

ما سكيف تيـ في مف أكمفتاح سكراف بنفس الكزف،  كركز
 ؟فما كزف مفتاح تيد .االنكع الثقيؿ جدن 

 
 ثقيؿ -ج     متكسط -ب     خفيؼ -أ 

 ؟كما كزف كتاب جكف 30
  ثقيؿ  -ج  متكسط  -ب   خفيؼ -أ

 المفتاح ذك الكف المتكسط. يمتمؾ  كالدمف مف األ 37
    تيـ -ج     ركز-ب       سكراف -أ

    ؟الكزف الخفيؼ االكتاب ذ يمتمؾ الدك مف مف األ 33
    تيـ -ج     ركز  -ب  سكراف -أ
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 والمراجع  المصادر
 :المصادر العربية

. تأثير طريقة اختيار فقرات االختبار المحكي المرجع عمى 0997،يكسؼ أحمد ،حمداأل -
 ردف.ردنية، عماف، األ، الجامعة األرسالة دكتكراه غي منشكرة ،خصائصه السايكومترية

ة. رسالة تربي ،التربويهات المعاصرة في القياس النفسي و االتجا. 0990 ،براىيـ، محمكد محمدإ -
  .كزارة التربية عماف ،دارة التطكر التعميميقسـ البحث التربكم إل

اس بأسئمة االختيار من المفاضمة بين التعرف الذي يق. 7307براىيـ، نجاة شاكر محمكد، إ -
ستدعاء الذي يقاس بأسئمة التكميل )الفراغات( في قياس التذكر القريب والتذكر متعدد واال

بتدائي والثالث المتوسط ة )السادس االسية الثالثة المنتهيالبعيد لدى طمبة الصفوف الدرا
 جامعة سانت كميمنتس، العراؽ. ،طركحة غير منشكرةأ والسادس اإلعدادي/العممي(.

. مكتبة القياس والتقويم في العموم النفسية والتربوية واالجتماعية. 7333 خطاب، عمي ماىر، -
 -التحرير، القاىرة. ،نجمك المصريةاأل

 مكتبة الفبلح، الككيت. ،0ط .القياس النفسي .0983عبد الرحمف، سعد،  -
أنور  ىبناء اختبار هدفي المرجع وجماعي المرجع دراسة مقارنة ف. 0996عبدالسبلـ، نادية محمد،  -

 .نجمك المصرية. القاىرة5 مكتبة األالشرقاوي وآخرون. اتجاهات معاصرة في القياس والتقويم
االختبارات التشخيصية مرجعية المحـك في المجاالت . 0995 ،عبلـ، صبلح الديف محمكد -

 ، القاىرة، دار الفكر العربي.التربوية والنفسية والتدريبية
القيـاس والتقـويم التربـوي والنفسـي  .7333 ،------------------------- -

 القاىرة، دار الفكر العربي. أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته المعاصرة،
االختبارات والمقاييس التربوية  .7336---------------------------- -

  .عماف ،دار الفكر0ط، القاىرة ،النفسيةو 
القياس والتقويم التربوي في العممية . 7339---------------------------- -

 جامعة األزىر5 دار المسيرة لمنشر.،7ط ،التدريسية
والتقويم التربوي في العممية القياس . 7303--------------------------- -

 ،األردف، دار المسيرة.عماف،3ط، التدريسية
 ،الختبارات والمقاييس التربوية والنفسيةا .7304 --------------------------- -

 دار الفكر، عماف.
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 ربد، دار األمؿ.أردف، ، األ7يـ في العممية التدريسية، ط. القياس كالتقك 0998 ،أحمدعكدة،  -
بالتعاكف مع مؤسسة  السيد لمنشر دار .التفكير الناقد .7339 ،ياسر ،العتبي ،تعريب ،لؾفشر، ا -

 .0ط ،ؿ مكتـكآمحمد بف راشد 
مجمة العمـك االجتماعية،  ،التفسيرات المتباينة لنتائج االختبارات. 0980 ،كاظـ، أمينة محمد -

 .73-37ص ص 95المجمد  3العدد 
دراسة نقدية حول القياس الموضوعي لمسموك نموذج  .0988، ------------------ -

 مؤسسة الككيت لمتقدـ العممي. ،راش
أسػيكط5 دار الكفاؽ  ،موسوعة عمم النفس والتحميل النفـسي .7335 ،طو، فرج عبد القادر -

 لمطباعة كالنشر. 
د ثر كل من نوع المحكم وطول االختبار عمى تحديأ .0999 ،خالد بف حسف شيباف ،التميمي -

ضية في العمميات الحسابية عمى درجة القطع الختبار محكي المرجع يقيس الكفايات الريا
رسالة ماجستير)منشكرة(. كمية التربية.  ،عداد في الصف السادس االبتدائي بمدينة جدةاإل

 جامعة أـ القرل. المممكة العربية السعكدية.
اإلدارة كاإلشراؼ التربكم عمى كفؽ . بناء اختبار لمادة 7307الجبكرم، رشيد صالح ميدم.  -

 0473-0397، 733نظرية السمات الكامنة، العدد
أثر اختالف بعض طرق تحميل بنود االختبار محكي  .7334 براىيـ جابر،إالجيني، طارؽ بف  -

. رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ عمـ النفس، كمية المرجع عمى اختيار الفقرات والثبات
 الحارثي، -الممؾ سعكد، المممكة العربية السعكدية. التربية، جامعة 

 .7303 ،ممدكح ،الجكالدة، فؤاد عيد مصطفى كالقمش، مصطفى نكرم مصطفى كالتؿ، سيير -
فاعمية برنام تدريبي مستند إلى العصف الذهني في تنمية التفكير الناقد لدى طمبة الصف 

   (000- 53).كالدراسات. مجمة جامعة القدس المفتكحة لؤلبحاث السابع
 مارات، دار القمـ.، اإلتدريس العموم في مراحل التعميم العام. 0996الخميمي، خميؿ يكسؼ كآخركف،  -
بناء اختبار محكي المرجع لقياس الكفايات الرياضية  .7330،الصبحي، محمد عمي بف حميد -

ة ، رساليةفي المفاهيم الهندسية لممرحمة االبتدائية في مدارس مكـة المكرمة الحكوم
 ـ القرل، مكػة المكرمة. الطريرم، عبدا.أماجستير، كمية التربية، جامعة 

بـدول مجمس التعاون إطار مرجعي في التقويم التربوي  .0998،الدكسرم، إبراىيـ مبارؾ -
 ، مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج العربي.الخميجي
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 دار الكتاب الجامعي.، مبادئ عمم النفس التربوي، العين .7330،الزغكؿ، عماد -
عماف5 دار .SPSSمنظور تطبيقي مع تطبيقات برمجية القياس والتقويم. 7303 ،النجار، نبيؿ -
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