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 دداإـع
علم  رئيس جملس قسمو أستاذ علم النفس الرتبوى

 أستاذ علم النفس الرتبوى  النفس الرتبوى بكلية الرتبية جامعة بنها
 جامعة بنها -بكلية الرتبية 

 بوىمدرس مساعد بقسم علم النفس الرت

تعد االختبارات التحصيلية من أهم األدوات التى تزودنا بالبياناات التاى ستناتإد هليفاا تاى ات اا  
حياات تتصاامم ألهااداع متإتاااخ مإفااا اختيااار ، المجتماا و العديااد ماان الااااارات التالتىااة التااى ت اا  ال اااد 

مفااراتفم مان و ديد منار الطالب بما يتإاسا  ما  رادراتفم ألغااض التصإيف لتحو ش   لتظي ة ما أ
 صلتن اليفا تى االختبارات الصفية.خالل تاتىم تحصيل الطالب تى ضتء الدرجات التى سح
العمليااة االختبارىااة أساسااس لتحنااين العمليااة و كماا سعااد التطااتر الا ف حاادت تااى االختباارات 
تعاااد العملياااة االختبارىاااة  ات دور باااال  و  التدرىناااية و لااال ألن الرياااات ضااااورف لتطاااتىا التعلااايم

لينت مإ صلة ان أف مإفما تعلى المعلم أن و العملية التدرىنية ب اصة و األهمية للعمل التالتف 
ياادرأ أن أهااداع العمليااة األختبارىااة سجاا  أن تتطاااال ماا  أهااداع العمليااة التدرىنااية ممااا يتطلاا  

ها   األساالي  سناتن لاخ هسافاماتخ المت اادة  كل مانو تطتىا أسالي  اختبارىة متإتاة ادرجة كبياة 
 (.27: 2007 ،لية الريات )صالح االمتى ام

الجااديا بالاا كا أن االختبااارات التحصاايلية التااى ستعتإااى ابإاتفااا سمناان أن تناات يا دات يااة و 
ها ا سناااد تاى اساتبااء و تحايل األهداع التعليمية بم تلا  مناتتىاتفا و الطالب للتحصيل الجيد 

كمااا سنااااد ، انتاااال أ ااا تعلمفااا هلااى متاراا  خااارج حاادود المااإف  المدرساا و تتظي فااا و المعلتمااات 
زىادة و تى تأكيد أهمية التاتىم ال اتى ال ف سعد منتنخ أساسية من منتنات التعلم المنتال للطال  

الدات ياة الداخلياة و الاتحنم غياا المباشاا و ل لل سعتمد الطال  الاى الباب  و تاديا  ل اتخ و داتعيتة 
  0(131: 2006 ،ع التعليمية الماجتة )صالح االمتحايل االهدا تى

، أن الم ااادة ت لااال نااتس ماان النااالتأ لاادف المماااتحن(Kesamang, 2017, 3)  ىاا كاو 
كمااا تتمتااا  الم ااادة بمااوماااة ، ( المعافيااة للتبلااا  الااى الم اااادةوالممااتحن سنتناا  ناااتس ماان الماااادرة )

 ،(b, )لمماتحن الاى الم اادة تعتماد الاى ها ين العااملين همنانياة تبلا  ا ل ا تإن (b)معافية داخلية 
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ه ا كانت ردرة الممتحن المعافية أالى مان المااوماة المعافياة للم اادة ه اس تاإن احتمالياة أن يتبلا  
 ل لل نجد أن الريات الجيد يتطل : ، الممتحن الى الم ادة تكتن أالى

  للتبلااا  الاااى الم اااادة مااان أن يتاااتتا لل ااا   الااا م يتمتااا  بماااادرة االياااة تاصاااة أتبااال
 المادرة الب ي ة. وال     

  أن يتمتاا  أم شاا   ب اصااة أتباال للتبلاا  الااى الم ااادة  ات المنااتتف االراالless 

demanding item .ان الم ادة األك ا تطلباس 

  أن تكاااااااتن هااااااا   الةااااااااوع تاااااااا  بم اباااااااة تااااااادا يات لمترااااااا  ال ااااااا   والم اااااااادة الاااااااى
 النمة ال اضعة للريات.

( هلاى أن اسات دام نمات ج راى تاى اإااء االختباارات 431: 1996، كااظموت يا )أميإاة 
تكاااتىن اإاااتأ االسااا لة سمنإاااا مااان التبلااا  الاااى م ااانلتين مااان أهااام م ااانالت التااااتىم و التحصااايلية 
 : هماو االكادسمى 

 المنتتف األكادسمى للطال  بالاغم من اختالع االختباارات المنات دمة  متضت ية تاديا
 . تباين منتتىاتفاو 

  وضااات ية تااااديا المناااتتف االكاااادسمى للطالااا  باااالاغم مااان اخاااتالع مناااتتف ال ااا بة أمت 
 .المجمتاة التى يإتمى هليخ

نماااا ج الناامات الكامإاااخ تاااى مجاااال و وىتعااد األخاااتالع الاتيناااى اااين الإماااا ج الكالساااينية 
تااااديا  باااات و انتاااااء م اداتاااخ و لإااااء االختباااارات يبااااز أ إااااء تحليااال م اااادات االختباااار و تصاااميم 

مااا ال سحاادت اإااد ت هو  Invarianceالتااى تتميااز ب اصااية ااادم التباااين و البيانااات المنااتمدة مإااخ 
هاااداد متاصاا ات  :تبإاااء االختبااارات سمااا بعاادة خطااتات ماان أهمفااا، اساات دام الإمااا ج الكالسااينية

انتاااااء الم اااادات و تحدياااد ال صاااات  الناااينتمتاىة لفااا   الم اااادات ، و كتاباااة م اداتاااخ، و االختباااار
تحدياااد درجاااات الاطااا  ه ا كاااان و إااااداد معااااييا االختباااار ه ا كاااان جماااااى الماجااا  أ، و ةالصاااالح

ت تلاا  ، و التحااال ماان صاادب االختبااارو  اام تاااديا  بااات البيانااات المنااتمدة مإااخ ، محنااى الماجاا 
نمااااا ج الناااامات الكامإااااخ ااااان الإمااااا ج الكالسااااينية تااااى ال طااااتات المتعلاااال اتحديااااد خصااااات  

 .(36-35 :1987تاديا ال بات ) صالح االم ،و الصالحة  انتااء الم اداتو الم ادات 
اختالتفااا تاااى اااادد بارامتااتفاااا و والااى الااااغم مااان تعااادد نمااا ج نةاىاااة االساااتجابة للم اااادة 

خباااات الاادول المتطااترة أكاادت أن نماات ج راى و أغااااض اساات داماتفا هال أن ك يااا ماان الدراسااات و 
 .(271 :2005، الح االمستعد أتبل ه   الإما ج تى اإاء اإتأ االس لة )ص
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أتجاىاات الااى االختبااارات التحصاايليخ العديااد ماان الدراسااات افاادع التعاااع الااى العتاماال 
مإفا متبيا طاتل و صعتلة الم ادة(  –ردرة ال اد امتام نةاىة األستجابة للم ادة )المؤ اة الى بار 
لتاى هدتاة هلا  بحات أ اا طاتل االختباار تاى ماادة ا؛ Bastari (2000)دراسة  :االختبار ومإفاا

 إاتياة الدرجاة وصاتاب  –نما  الم اادة و حجام العيإاة و  اللبة االنجليزىة تى مااحال تعليمياة متعاددة
الااا  تااااديا رااادرة ال ااااد باسااات دام الإمااات ج  -وواسااا لة االجاباااة الاصاااياة و ومتعاااددة الدرجاااةخطاااأو 

االساتجابة -م ادات االستجابة المتدرجاخ و من متعدد اللتغارىتمى  ال ى المعلم لم ادات االختيار 
( 30لدراساااة أ اااا طاااتل االختباااار أسااات دمت الدراساااة اختباااارىن االول يتكاااتن مااان )، و -التكتىإياااة
لتاااااديا معااااالم  MULTILOGرااااد اساااات دم اانااااام  و ( م ااااادة 50ال ااااانى يتكااااتن ماااان )و م ااااادة 
دراسة ، كلما زادت درة معاييا الم ادة أس ات الإتات  ان أنخ كلما زاد طتل االختبار، و الم ادات

التااى هاادتت الااى بحاات أ ااا طااتل االختبااار الااى درااة و ، (2007الشيياء ع د ييح ال ءحييح   ءييح  
الااى ايإااة ، نتاات  االختبااارات التحصاايلية ماج يااة المحاال تااى الاىاضاايات باساات دام نماات ج راى

ة مااان م اااادات تراااي  أاااادت الباح اااة أداة الدراسااا، طالباااات الصااا  األول ا اااادادفو مااان طاااالب 
( م اادة اختبارىاة مان ناتس 90راد الا  ااددها )و األهداع النالتكية لمحتاتف وحادة تاى ماادة الجباا 

أوضااحت نتااات  الدراسااة أن طااتل االختبااار يااؤ ا تااى درااة نتااات  االختبااارات ، و ال طااأو الصااتاب 
ما كااان باساات دام نماات ج راى حياات ت اايا الإتااات  الااى أن أتباال درااة لتاااديا الريااات تحااال اإااد

أتبل مطاباة للم اادات ما  نمات ج راى تتحاال اإادما كاان طاتل ، و ( م ادة90طتل االختبار )
أتبااال أتنااااب داخلاااى ااااين ، و ىااازداد رااادرة األتاااااد ازىاااادة طاااتل االختباااار، و ( م اااادة60االختباااار )

( م اااادة 30حاااال طاااتل االختباااار )، و ( م اااادة90الم اااادات تحاااال اإااادما كاااان طاااتل االختباااار )
لالتااالى تااإن نتااات  الدراسااة ت اايا هلااى أن أتباال درااة لتاااديا الريااات و يياازاس اااين األتااااد ،أتباال تم

أتباال ، و ( م ااادة90 - 60 – 30كاناات أطااتال االختبااارات هااى )و تحااال ازىااادة طااتل االختبااار 
ىزداد رادرة األتاااد ازىاادة و مطاباة للم ادات م  نمت ج راى تتحال اإد االختبار متتس  الطتل، 

أتبال أتنااب داخلاى ااين الم اادات تحاال ازىاادة طاتل االختباار، أتبال تمييازاس ، و تباارطتل االخ
تفادع  (Sahin, A. & Weiss, D., 2015) دراسة، اين األتااد يتحال باصا طتل االختبار

( ومتتسااطة م ااادة100هاا   الدراسااة هلااى بحاات تااأ يا اإااتأ للعيإااة تم اال اإااتأ بأحجااام صاابياة )
خباعت الم اادات تا  ها   البإاتأ  اااادة ، ( م اادة500مان اإال ) (م اادة 300م اادة و 200)



 ،وآخرونإميان عبد الفتاحد/ .أ
 

 394 

م  است دام بارامتااتفا المادرة ت  المحاكااة البصااىة ال اصاة  التدرى  باست دام العيإات الم تارة
أظفااات الدراسااات أناااخ ، ماان أجاال هااااادة تاااديا بااارمتاات الاااادرة للع اااة رالع ممااتحن الم تاااارىن

ااالوةس الاى ، ممتحن 150قياة لمؤشا الادرة م  ايإة تدرى  من سمنن الحصتل الى تادياات د
ممتحن من أجل بعا  األهاداع  150م ادة ربل التدرى  م   200 لل سمنن است دام اإل من 

تاا  االختبااار التااتاسم  باساات دام الكمبيااتتا طالمااا أنااخ يتمتاا  بالمعلتمااات الكافيااة الااى منااتتىات 
اإااءس  جابة الى التناسل التالى كيف تاتمنن تاادياات الاادرة تنعى الدراسة لال، الادرة المنتفدتة

الى تادياات بارمتا الم ادة المنتااة من أحجام متإتاة للعيإة والبإل من استعادة تادياات الادرة 
  تماات ، ماان اإاال ضاا م للم ااادات خباا  للتاادرى  باساات دام ايإااة ضاا مة جااداس ماان الممتحإااين

للمحاكاااة ت وإجااااء متناات كارل 3PLMلفاا   الدراسااة باساات دام  محاكاااة مجمتاااة البيانااات الكاملااة
 -3اين ) م  تتزى  متحد لبارامتاات  6 , .,4ت  نن ة اامجيات االختبار التتاسم  الحاستل  

 100و 200، 300، 500مجمتاااات ايانيااة ماا   4كمااا تماات الدراسااة الااى ، 3PLM+ ( 3و
الممتحإااين المناات دمة تاا  هاااادة تاادرى  رالع ممااتحن، جاااء رساام ايإااات  10م ااادة واسااتجابات 

م اااااادة اإااااااءس الاااااى مجمتااااااات البياناااااات التااااا  تبااااام  300و 200، 100الم اااااادات تااااا  اإاااااتأ 
كما تم تكتىن ايإات التدرى  ، االستجابات األصلية )المحاكاة( للممتحإين هزاء الم ادات الم تارة

، اناااات تااا  العيإاااات الم تاااارةللمماااتحن تااا  المجمتااااة الكاملاااة للبي حتاااى ياااإعن  تتزىااا  الاااادرة 
التاا  حصاالإا اليفااا  - تتصالت نتااات  الدراسااة هلااى أن معااامالت االرتباااا ااين تااادياات الااادرة و 

وحتااى  150تتاااوح اااين  -وأحجاام متإتاااة للعيإااة  -م ااادة 500، 300، 200، 100ما  اإااتأ 
االراااات . م ااال هااا   المعاااامالت المات عاااة ت ااايا هلاااى 0.98و 94.. كانااات أالاااى مااان - 5000

، اادد الممتحإااينو الحريرياة والتادياىاة بباا  الإةاا اان حجام البإال أ خطياة هسجااياة رتىاة ااين 
كمااا ااادت ال اااوب تاا  متتسااطات الجاا ر التاليعاا  لتااادياات راادرة األتااااد تاا  أدنااى قيمااة لفااا اااين 

أرااال وزادت رلااايالس ألكباااا و أ 2000م اااادة بالإنااابة ألحجاااام العيإاااة مااان  500، 300، 800اإاااتأ 
، م ادة 100، 200، 300ولكن ال اوب اين المعامالت كانت بنيطة اين اإتأ ، جمين للعيإةح

 100، 200، 300الى سبيل الم ال وصالت معاامالت االرتبااا التا  حصالإا اليفاا مان اإاتأ 
. ولكاان نجااد االرتباااا الإااات  ااان اإاال 0.567و 614.. ،614.. ممااتحن هلااى 250م ااادة ماا  

أن طاااتل اإااال  لالتاااالى تاااإن نتاااات  الدراساااة ت ااايا هلاااىو  748.. م اااادة تااا  ن ااا  الةااااوع 500
تاا  هاا ا الماادف حياات أن المزىااد ماان الم ااادات تاا   الم ااادة سحاادت تااأ يا هسجاااا  الااى تااادياات 
وألن منتتف معلتمات البإل سعتمد ب نل كبياا الاى ، اإل الم ادة يإت  اإخ مزىد من المعلتمات
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أك اا راد سعمال ب انل أتبال ل دماة و م اادة أ 200سبام  ادد الم ادات فيخ، نجاد أن البإال الا م
غيااا دقياااة تاا  معةاام  معةاام األهااداع الماجااتة ورااد سالاال ماان خطااا الحصااتل الااى تااادياات 

م اااادة سعمااال ااااإ   ك ااااءة  300ااااالوةس الاااى  لااال تااا  معةااام المتارااا  نجاااد أن اإااال ، المتارااا 
ضا م سجا  الت كياا تا  اإال  م ادة رد سعإ   لل أنخ اإد الت طي  لتطتىا اإل م اادة 500اإل
اادد محادود تتنل نتات  ه   الدراسة جزتيااس ما  أداياات البحات النااباة حيات يتجاد ، م ادة 300

ما تم ارتااحخ اتص خ ت ( هممتحن 2000م ادة مدرج الى  200ن اإل ممن الدراسات المما لة )
راساة الحالياة وجاادنا دقيااة باساات دام االختباار التاتاسم  تا  الد ضااورة للحصاتل الاى تاادياات 

ولالم ال ظفاات جادوف ايإاة تادرى  ، م ادة يتمتا  بجادوف مإاسابة لابع  االهاداع 200أن اإل 
جيااادة تااا  متارااا  يتمتااا  تيفاااا البإااال بالمعلتماااات  مماااتحن للحصاااتل الاااى تاااادياات  150مااان 

دراسة أ اا التى هدتت هلى و ، Sahin & Aml (2016 )دراسة ، المنتفدتة الكافية من أجل 
( تى نةاىة االستجابة للم ادة الت مين، التمييز، الصعتلةالختبار الى بارامتاات الم ادة )ل اطت 

 unidimensional)باسااات دام نماااا ج  إاتياااة الت ااااس أحادساااة البعاااد لإةاىاااة االساااتجابة للم اااادة

dichotomous models ) ، طالبااس جديااداس تاا  تصاال )دورة(  6.288س اارأ تاا  هاا   الدراسااة
أماا أداة جما  البياناات تفا   باارة اان اختباار لباتم تاى الباة ، نجليزىة ت  جامعاة كبيااةاللبة ا 

ياااتم تااادوىن الم اااادات تااا  ، لتحايااال متطلباااات صااادب المحتاااتف و م اااادة  50هنجليزىاااة مناااتن مااان 
االختبار ب انل متاتازم ما  أهاداع الادورة الاى ياد معلما  اللباة ا نجليزىاة الا ين يدرساتن الادورة 

اااالوةس الااى  لاال رباال تااادسم االختبااار تتلاااى الجامعااة التاا  ، ء تاا  المااادة الدراساايةوىعتباااون خباااا
ت فد جم  البيانات رراء ال بااء من ماشح لإيل درجة الدكتترا  ومت صصين ت  اختباارات اللباة 

اف ا ت ب  الم ادات للمااجعة والتإريح ادة ماات اإاءس الى رراء ، سعملتن ت  منت  االختبارات
ش    6.288من  م يتم تادسم األداة ب نل متزامن هلى ، حتى التصتل ل نلفا الإفات  ال بااء

است دمت البيانات المنتااة مان ها ا االختباار للحصاتل الاى ، هم ايإة الدراسة ت  جلنة واحدة
من  ام ياتم اسات دام ، م ادة( 30، 20، 10مجمتاات ايانية من  الت أطتال م تل ة لالختبار )

حجم و ت البيانية ل لل ظاوع بح ية متإتاة حيت يتم التالاا  تا  طاتل االختباار ه   المجمتاا
العيإة ومتبياات نمت ج نةاىة االستجابة للم اادة و لال لدراساة مادف دراة تااديا ااامتااات الم اادة 

طاتل االختباار و أظفاات الإتاات  المناتااة هإاا أناخ بجانا  حجام العيإاة أ، تا  ظال ظااوع م تل اة
نااتن ماان هاا ين المتبياااىن هااام للباساة وىمناان االسااتعانة بالعيإااات التاا  تتكااتن ماان ستعاد الماازى  الم
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م حاااتت لتااااديا باااارامتاات الم اااادة ادراااة تااا   اااالت نماااا ج  750و 500، 350، 250، 150
 إاتيااة الت اااس أحادساااة البعااد لإةاىاااة االسااتجابة للم ااادة باالاتمااااد الااى طاااتل االختبااار والإمااات ج 

ماان أحجااام العيإااات الصاابياة والكبياااة تاا  ن اا   9ة خباا  لالختبااار المناات دم تاا  هاا   الدراساا
وه ا ما سجعل ها   ، ما سجعل من الممنن ماارنة ومااالة الإتات  المنتااة من الجانبينت الترت وه

تعمل ه   الدراسة الى ، الدراسة تاىدة من نتافا ت  االم أدايات البحت ت  ظل هاتين النمتين
السااتجابة للم ااادة بم طاا  ت صاايل  س اااح كيااف سنااتن حجاام العيإااة تزوىااد كاال ممارساا  نةاىااة ا

كبيااا لتااادياات بااارامتاات الم ااادة ادرااة اإااد وضاا  اختبااار ساااتم الااى نةاىااة االسااتجابة و صاابيا أ
للم ااادة ااان طاىاال ا جابااة الااى النااؤال التااال : وكيااف يااؤ ا حجاام العيإااة وطااتل االختبااار الااى 

لالتااالى تااإن و  ر الااااتم الااى نةاىااة االسااتجابة للم ااادة وتاااديا مؤشااا الم ااادة تاا  تطااتىا االختبااا
اإااد  تاا  االاتبااار الدراسااات الناااباة تاا  أدايااات البحااتضاااورة وضاا   نتااات  الدراسااة ت اايا هلااى

اختيااار الم ااادات لالختبااارات الاصااياة ماان المجمتاااة الكاملااة للبيانااات لصااياغة اختبااارات تا يااة 
 دراسيييييييية، م ااااااااادات تاااااااا  االختبااااااااارات الاصااااااااياةوأ إاااااااااء تحديااااااااد ااااااااادد ال  ات أطااااااااتال متإتاااااااااة

 (Jiang, S.et.all, 2016)   أجاىاات دراسااة محاكاااة السااتعااض المتبياااات التاا  رااد تااؤ ا تاا
تاديا بارامتا الم ادة من أجل نمت ج االستجابة المدرجاة متعادد األبعااد، تام اسات الت البياناات 

حصالت الدراساة ، لمدرجاة أحاادم البعاداإاءاس الى أطتال متإتاة لالختبار ت  نمت ج االستجابة ا
خبااعت جااتدة تاااديا البااارامتا للتاياايم ، MIRTالااى تااادياات البااارامتا ابااا اامجيااات تلااين  

، ان طاىل االرتباا اين المؤشاات الحريرية والتادياىة وك لل التحيز وخطأ ج ر متتس  التالي 
، م اااادة 240و 90و L30 = ( طاااتل االختباااار:1خبااعت  اااالت متبياااات للمعالجاااة هااى: )

تصاااإي ات  4اساات دمت الدراسااة التااا  اااين أياااديإا نماات ج االسااتجابة المدرجاااة  ال اا  األبعااااد ماا  
نت  ان االختبار األرصا خطأ أرل ت  ج ر متتس  التالي  لمؤشاات ، لالستجابة لكل الم ادات

ختباار مان ولكن لمؤشاات التمايز لم سةفا أم تبييا ت  مؤشااات الحاد ما  تزاياد طاتل اال، الحد
L =30  وحتىL =90 ولكن زاد ال طأ ت  ج ر متتس  التالي  لتادياات صاعتلة الم اادة مان ،
L =90  وحتااىL =240  لالتاااالى و للحااد المتتساا   02.. للحاادين وحااتال  04.. بمااادار حااتال

 90تإن نتات  الدراسة ت يا هلى أن مادار جا ر متتسا  مالا  تاادياات صاعتلة الم اادة يازاد مان 
م ااااادة تااااى تاااااديا بااااارامتا صااااعتلة  30أف أن األتباااالية لالختبااااار الاصاااايا  240هلااااى  م ااااادة
تفادع هلاى ماارناة التااجا  اللتجنات  الممياز  (Hidalgo, M.et.all, 2016)دراسية ، الم اادة

واختبارات ننبة االحتمال لإةاىة االستجابة للم ادة من أجل الدالة المميزة للم ادة ت  االختبارات 
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(IRT/ RDIF) ، اتبعااات الدراساااة تاااى معالجاااة اساااتجابات الم اااادة احصااااتياس نمااات ج االساااتجابة
، 4طتل االختبارجيت تتأل  االختبارات المحاكاة من  من المتبياات التى تم معالجتفا، المتدرجة

تتصااالت نتاااات  الدراساااة هلاااى أن ، م اااادات 10م اااادات المرياااات الااا م يتاااأل  مااان  10وأ 8، 5
 .رامتاات الإمت ج يتإار  ازىادة طتل االختبارمعدل ال طأ تى تاديا با

 : ىتبح من نتات  الدراسات الناباةو 
  األبحااات حااتل أتباالية أطااتال االختبااارات المناات دمة تااى و االخااتالع اااين نتااات  الدرسااات

الشاء ع د ح ال ءحح   ءيح ، Bastari(2000) :حيت أت ات نتات  دراسة كل من، التحليل
 2007) ،Sahin& Weiss (2015) ،Jiang, et all(2016) ،Hidalgo, et all 

صااعتلة الم ااادة  –ازىااادة طااتل االختبااار ياازداد درااة بااارامتاات الم ااادات الااى أنااخ  (2016)
، Sahin&Aml(2016) :ايإمااا أوضااحت نتيجااة دراسااة، المنتنااة لالختبااار -راادرة ال اااد و 

 .  بارات األطتلأن االختبار الاصيا سعطى تادياات لصعتلة الم ادة أتبل من األخت

  ال يتجد تى حدود الم الباح ة درسات االية تإاولت أهداتفا متبيا طتل االختباار الاى
اختباار تحصايلى متضاتاى تاى ماادة العلاتم للصا  ال اانى األاادادف لبحات أ اا متبياا 

 .صعتلة الم ادةو طتل االختبار الى ردرة ال اد 

  :يبذلك يءكن ت حيح  شكلة الحراسة فى التس ؤل الت لو 
االختباااار علاام رااادرة ال ااااد باااختالع طاااتل مو ت تلااا  تاااادياات معلاام صاااعتلة الم اااادة هاال 

  ( م ادة100 – 53 – 28) المتضتاى المنت دم

صااعتلة و يفاادع البحاات الحااالى هلااى بحاات أ ااا متبيااا طااتل االختبااار الااى راادرة ال اااد 
 .بة للم ادة لل باست دام نةاىة االستجاو الم ادة 

لاى وجاتد أدوات المياة دقيااخ هتتم ل أهمية البحت الحالى تى حاجة المؤسنات التالتىاة 
األدوات  مااااان أك اااااا االختباااااار التحصااااايلىىتعاااااد و التصاااااإيف و تنااااات دم تاااااى املياااااات الت ااااا ي  

 تمفااام التعليميااخ الااى نحاالااألمااا الاا ف ستناافل الريااام ب التحصاايل المدرسااىالمناات دمة تااى تاياايم 
أ اا تنعى الدراسة الحالياة محاولاة التعااع الاى ة االختبار التحصيلى نةاا ألهمي، و أك ا تااليخ

 طتل االختبار الى بارامتاف الم ادات المنتنخ لالختبار التحصيلى 
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 ندرة است دام نةاىة االستجابة للم ادةو لالإةا الى وار  مؤسناتإا التعليمية نالحظ رلة و 
كأسلتب احصاتى تى التعامل م  نتات  االختبارات التحصيلية لالست ادة من تتاتادها تاى العملياة 

تصاميم االختباارات التحصايلية  ات و التعليمية م  ادم وجتد تتجيخ جاد لالهتمام بعملية الريات 
ماااا سحاااتم الاااى ت ه، و متضااات ية تاااى الرياااات حنااا  ماااا تاااتتاة نماااا ج نةاىاااة االساااتجابة للم اااادة

 .الفامو تمين بالإتاحى التالتىة االهتمام ا لل الجان  الحيتف المف

 ار:ــــــــول األختبــــط
ىاصااد بااخ ااادد الم ااادات ال اصااة بناال صااترة اختبارىااة يؤديفااا الممااتحن حياات ت تلاا  و 

قيااااات ن اااا  الصااااترتان االختبارىتااااان تااااى ااااادد الم ااااادات التااااى تتباااامإفا لكإفمااااا يتمااااا الن تااااى 
 دة الدراسية محل اهتمام الباح ة.االهداع النلتكية التى تتبمإفا التح

 ردة:ـــــوبة املفـــــم صعـــــمعل
هى اللتغارىتم الطبيعاى لمااجح ال طاأ لادف األتاااد الا ين تعباا ناطاة صا ا التادرى  اان 

كا لل و الاى الم اادة  ردرتفم أف أن صعتلة الم ادة دالة لكل من ادد األتااد ال ين أجاااتا صاتاباس 
 .(324:1996 ،)أنتر ال اراوف  ردرات هؤالء األتااد

 رد:ــــــــــدرة الفـــــم قـــــمعل
هااى اللتغااارىتم الطبيعااى لماااجح نجاااح ال اااد الااى البإااتد التااى تعبااا ناطااة صاا ا التاادرى  

يفاا صاتاباس ان صعتلتفا أف أن ردرة ال اد دالاة لكال مان اادد الم اادات التاى أجااب ها ا ال ااد ال
 .(325:1996ك لل دالة الى صعتلة ه   الم ادات)أنتر محمد ال اراوف ،و 

 ردة:ــــــة للمفـــابـــة االستجـــريـــنظ
تفاااى ت تااااض أن ، ت تااااض نةاىاااة االساااتجابة للم اااادة نماااا ج رىاضاااية للنااامات الكامإاااة

التاى س تااض  –الم حتت الريمة االحتمالية الستجابة م حتت ل ااة اختبارىة دالخ لكل من ردرة 
خصات  ال ااة التى سحاول الم حتت االجابة اإفا ومن  ام تاإن الدالاة و  –أن االختبار سرينفا 

لاين الباامتااات المإااظاة لاادرة و المميز  ل صات  الم ادة تحدد العالرة اين ماادار ها ا االحتماال 
درة الم حتصاين متحااارة ووتاال لإماا ج ها   الإةاىاة تااإن تاادياات را، خصاات  ال اااةو الم حاتت 

من تادياات ااامتاات الم ادات كما أن خصات  ال ااة متحارة من خصات  الم حتصين ال ين 
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نةاااا ألن اسااتجابة الم حااتت للم ااادة تتباامن اخطاااء تااان هاا   الإةاىااة تفاادع و طبااات الاايفم 
سااااتجابة للتتصااال لرااايم تادياىاااة للباااارامتاات وماااان  ااام اسااات دام هااا   الراااايم تاااى تااااديا احتماااال اال

أف أن أداء المماتحن تاا  االختبااار سمنان التإبااؤ بااخ ، الصاحيحة لكاال م ااادة مان م ااادات االختبااار
النمات و العالرة اين أداء الممتحن ت  االختبار و من خالل مجمتاة من العتامل تنمى النمات 

األداء الااى االختبااار سمناان وصاا خ ماان خااالل دالااة ، و التاا  ماان الم تاااض أن تااؤ ا الااى األداء
ىم ااال هاا ا المإحإااى االنحااادار غيااا ال طااى للاااا ، و تزاياادة طادساااس تناامى المإحإاااى المميااز للم ااادةم

الرااايم الاااى ))درجاااات التاااى سحصااال اليفاااا الم حتصاااتن تاااى كااال م اااادة مااان م اااادات االختباااار( 
مإااخ يتبااح راادرة الم حااتت المإاااظاة الحتمااال معااين لاا داء و ( الااادرة المااسااةو التادياىااة للناامة أ

، ( أحادساة البعاد1) :هامو هإاأ خمنة اتتااضات شاتعة لإةاىة االساتجابة للم اادة ، و االى تااة م
بااااارامتاات الم ااااادة  ا( ال تباااااي4)، ( المإحإيااااات الممياااازة للم ااااادة3)، ( االسااااتاالل المتضااااع 2)
-Akour&Al)، (Oji, E. & Charles, I. , 2016 112:114) ،الناااة (5)، الاادرةو 

Omari, 2013, 291;Gleason, 2008, 9 ). 

لحاات أ ااا طااتل االختبااار التحصاايلى الااى ت هو ماان مإطلاال مااا تنااعى هليااخ هاا   الدراسااة 
 الرياات مجاال شافدأناخ  ل ا تجادر ا شاارة هلاى، -ردرة ال اد و صعتلة الم ادة  –بارامتاف الم ادة 

 ت  والتالتم  الإ ن  الريات خبااء الى أيدم ملحتظاس  ماس اهتما األخياة اآلونة ت  والتالتم  الإ ن 
 الااتعلم لم اجااات الاادريل الريااات الااى اختبارىااة تنااااد م ااادات لبإاااء و لاال العااالم دول ماان ك يااا

 الطاالب اساتجابات اليفاا تإطاتم  التا  بالمتضت ية للنمات تتنم كمية تادياات الى والحصتل
 :األول االتجاا  :ها  رتيناة اتجاهات  ال ة ت  ا االهتمامه  تم ل ورد، االختبارىة الم ادات لتلل
 لرياااات الم اااادات االختبارىاااة ولإااااء تصاااميم تااا  ضاااتتفا ياااتم التااا  باألسااا  االهتماااام تااا  تم ااال

 ت نااا التالتىااة التاا  التاناايمات ماان العديااد ظفااتر االتجااا  الااى هاا ا سااااد ورااد، الااتعلم م اجااات
 م اجااات لريااات االختبارىااة الم ااادات اإاااء يااةكيف وتتضااح(  Taxonomies) وم اجاتااخ الااتعلم
 الم اجااااات ادراسااااة تفااااتم التاااا  التاناااايمات تلاااال وماااان. والمفارىااااة، والتجدانيااااة المعافيااااة، الااااتعلم

 The) الملحتظ التعلم نات  اإية وتانيم (Bloom's Taxonomy) التم تانيم :للتعلم المعافية

Structure of Observed Learning Outcome )، االهتماام تم ال تا  :ال اان  جاا واالت 
 االتجاا  ها ا ورد سااد، الم ادات اين الداخلية والعالرات والتالتم  الإ ن  لالختبار العام بال نل
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 اإاتدساااة اختباااارات اإااااء كيفياااة لتتضااايح (Testletsالعإاتدساااة ) االختباااارات نةاىاااة ظفاااتر الاااى
 لتاااديا االختبارىااة تحلياال الم ااادات ةبنيفياا االهتمااام تاا  تم اال :ال الاات واالتجااا  هاميااة،و أ خطيااة
 األداء هااا ا وراء الكامإاااة أوالاااادرات والنااامات االختباااار تااا  الطالااا  أداء ااااين االحتمالياااة العالراااة
 Item Response) للم اادة  االساتجابة نةاىاة ظفاتر الاى االتجاا  ها ا ساااد وراد، وت ناياها

Theory  )راى نماا ج شايتاا أك اهاا متعاددة نماا ج من اإفا انب ل وما (Rasch Models ) 
هلا   تتجيفاخ تام الا م للإااد تعال كاد والتاتىم الريات مجال ت  ه ا االهتمام ااز ورد، االحتمالية

 Classical Test) التاليدساة الرياات نةاىاة هلا  تتجيفاخ تام الا م والإااد، ناحياة مان الاتم تانايم

Theory) اليفاا راام التا  االتتااضاات لا ه وجفات التا  االنتااادات تلال ومان، أخام  ناحية من 
 تداخل وىتجد، النتة اين منتتىاتخ ال صل وىصع  هاميا، المعاتة تم يل يتم ال أنخ :التم تانيم
 الى الطال  سعتمد تاد، للتعلم المعالجات العمياة قيات سنتطي  ال أنخ كما، المنتتىات تلل اين

تعااااد  كمااااا، الااااتم تاناااايم تاااا  لياااااا منااااتتىات  ات أساااا لة ااااان ا جابااااة تاااا  النااااطحية المعالجااااة
 الجمااااة والإةااام الماجعاا ، اامااة والتالااتم  الإ ناا  الريااات تلناا ة هلاا  وجفاات التاا  االنتاااادات
 والتالتىااة والماااايي  الإ نااية االختبااارات اإاااء تاا  الإةااام هاا ا هليفااا سنااتإد التاا  األساا ، خاصااة
 االختباااارات سعااااب الاااى ه ، الرياااات تااا  جديااادة نةاىاااة اااان البحاااتت نح داتعااااس  م اداتفاااا وتحليااال

 الكلا  لادرجاتفم وتااا للمجماتس أرااناخ باأداء الماتعلم أداء متازناة الى تعتمد الماإإة أنفا والماايي 
 بأنتاافاا الم يارىاة الادرجاتو ال اام أ الادرجات أساات الاى المتازناة ها   أجاىت وستاء االختبارىخ
 معاااييا اشااتااب تاا  تناات دم التاا األتااااد  ايإااة ل صااات  ت باا  الاادرجات هاا   تااإن، الم تل ااة
 هااا   واخاااتالع االختباااار س اااتمل اليفاااا التااا  األسااا لة ايإاااة ل صاااات  ت بااا  كماااا، االختباااار

 هااا   صااادب تااا  شااال ياااؤ ا باااال األسااا لة وايإاااة الم تبااااىن األتاااااد ايإاااة بااااختالع ال صاااات 
 أساااا لة ةصاااعتل تتاااادرى ، مإفاااا االساااات ادةو أ االختباااارات نتااااات  تعمااايم سصااااع  ولااا لل، المتازناااات
 األتاااد ساماتو أ رادرات وقيات، األس لة اف   س تباون  ال ين األتااد ردرات اتباين يتباين االختبار
 الاا ين األتااااد راادرات اتباااين االختبارىتااأ ا درجااات  بااات أن كمااا، األساا لة صااعتلة اتباااين يتباااين
  .(2، 2010 ،الادرات )محمد محمد ه   ومنتتم  االختبار اليفم سجاف 

أن هإاااأ  (Hambleton & Eignor, 1980)إجإااتر و كاال ماان هااامبليتتن ىاا كا و 
 : هماو ااملين يإببى وضعفما تى االاتبار اإد تحديد أس لة االختبار 
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 :  األهمية اخلاصة بكفاية معينةوالعالقة بني عدد أسئلة االختبار  -1

االختباار تت اوت أهمية الك اسات المااد قياسفا تاى االختباار لا ا يإبباى أن س تاار مصامم 
 .اإد قياسخ ك اسات متعددة أس لة تتإاس  م  أهمية الإطاب المااد قياسخ

 مستوى احلد األدنى املقبول لدرجة ثبات االختبار:والعالقة بني عدد أسئلة االختبار  -2

تاى تااديا درجاة  (Degree of Precision)سناتداى  لال تحدياد قيماة الدراة المطلتلاة 
 :ل الصيبة التالية لل يتم وتو الطال  تى الإطاب 

 
 Hambleton)رخاااون و كمااا أشااار كاال ماان هااامبليتتن ، مااادار  اااات (0.25)حياات أن 

et.al., 1978) غياا متاإاة و تصاإيف الطاالب هلاى ت تاين متاإاة ت أن الفدع مان تطبيال االختباار ه
 Number ofلااا ا تاااإن تحدياااد طاااتل االختباااار المإاسااا  الااا ف سالااال مااان أخطااااء التصاااإيف 

Classification Errors أضاع كل من ، و يتطل  تطبيل اختبار طتىل سالل من أخطاء الريات
أن قيمة أخطاء التصاإيف تاال ب انل ااام اإاد زىاادة طاتل  ( Haladen&Roid)روىد و هاالدين 

( م اادات 10االختبار لكن الإا  تى قيماة ال طاأ سناتن ملحاتظ اإاد االنتااال مان اختباار طتلاخ )
( 20أماا الاإا  تااى قيماة ال طاأ اإاد االنتااال مان اختباار طتلااخ )و ة ( م ااد20هلاى اختباار طتلاخ )

 .(24: 1999، خالد شيبان :( م ادة سنتن صبيا نبناس )تى40-30م ادة هلى اختبار طتلخ )
( أن الزىااادة المإاساابة تااى ااادد الم ااادات تااؤدف هلااى 52: 2004 ىاا كا )رضااا اااتض،و 

التحنان اإاد ناطاة معيإاة يبادأ بعادها تااى التحنان تاى  باات درجاات االختباار هلاى أن سصال هاا ا 
أف أن الزىاادة االضاافية تاى اادد الم اادات بعاد التصاتل هلاى ها   الإاطاة ال سااالفاا ، االن  اض

لا ا ، ك لل الزمن الم ص  لإلجابةو تحنن تى الدرجات نتيجة الن  اض جفد الطالب و زىادة أ
إنماا االراة طادساة و ة لينات خطياة تعالرة ادد م ادات االختبار ا بات درجاتخ هاى االراة طادسا

مإحإية بمعإى أن الزىاادة المإاسابة تاى اادد الم اادات تاتا  قيماة معامال  باات االختباار اإاد حاد 
 .معين يإ    بعد  م  زىادة ادد الم ادات

طتل أم اختبار وادد الممتحإين هلى أن  (Akour & Al-omari, 2013.292)ى يا و 
تالعيإاات الكبيااة ، سناتن مان الصاع  تحديادهم. جياد لمعااييا الم اادةال م نحتاج هليفم لتاادسم تايايم 

واالختبااارات الطتىلااة نحتاااج هليفااا لتااادسم تاييمااات دقياااة وخاصااة اإاادما يااتم تاياايم كااال ماان معاااييا 
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والاى ، ت  متار  االختباار كبيااة المرياات IRTوالادرة ولف ا النب  تتجد معةم تطبياات  الم ادة
مااان االختباااارات تتاااأل  مااان اااادد صااابيا ننااابيا مااان ال اااااات التااا  تت صااا   الااااغم مااان أن العدياااد

 IRTتاام البحاات الااى  لعيإااات صاابياة نناابيا ماان الممتحإااين )االختبااارات التاا  سبااعفا المدرسااين(
بعيإااات صاابياة واختبااارات رصااياة لتنااااد تاا  وضاا  هرشااادات ألطااتال االختبااارات وأحجااام العيإااة 

ات م ياااار  ااتاااة ودقيااااة فبالإنااابة للإمااات ج اللتجنااات   ال ااا  المحتااااج اليفاااا للحصاااتل الاااى تاييمااا
ممااتحن وأطااتال  1000أن العيإااات بأحجااام أكبااا ماان  Lord 1968ارتاااح . (PL-3الم يااار )

نحتاااج هليفااا ماان أجاال تاياايم مإاساا  لم يااار التمييااز للم ااادة. واااالوة . م ااادة 50اختبااار أطااتل ماان 
م اادة وأحجاام ايإاة  80اتم يال اختباارات مان  .)Ree, Jensen 1980(راام كاال مان . الاى  لال

مناات دمين الإماات ج اللتجناات   ال اا  الم يااار. تأنتجاات هاا    200و 1000و 500و 250ماان 
نحتااااج هليفاااا  نتااااج تاييماااات أكباااا دراااة مااان حيااات . 500الدراساااة أن أحجاااام العيإاااة األكباااا مااان 

أنااخ يتااأ ا بالزىااادة تاا  حجاام  الصااعتلة ومعاااييا التمييااز الااى الاااغم ماان أن م يااار الت مااين سةفااا
العيإااة وأكاادت هاا   الدراسااة أن التاييمااات الدقياااة وال ااتااة لمعاااييا التمييااز والصااعتلة تتطلاا  أحجااام 

كماااا أن تايااايم الت ماااين يتطلااا  اااادد كبياااا مااان ، ايإاااات كبيااااة تااا  خاااالل مااادف واسااا  مااان الاااادرة
ماات ج اللتجناات   إااات  الم يااار ولاساات دام الإ، العإاصااا تاا  المنااتتىات المإ  بااة جاادا ماان الااادرة

دراسااة حااتل تااأ يا حجاام  1982تاا  اااام  Hulin et alراادم . والإمات ج اللتجناات   ال اا  الم يااار
 1000و 500و 200العيإااة وطااتل االختبااار الااى درااة الم ااادة وتاييمااات الااادرة. تأحجااام العيإااة 

تااات  أن أراال أحجااام تأشااارت الإ، تااااة 60و 50و 15وأطااتال اختبااار تاا  . تاام اساات دامفم 2000و
ايإاااة وأطاااتال األختباااار تعتماااد الاااى اساااتجابة الإمااات ج وأهاااداع الدراساااة ولالإنااابة للإمااات ج  إاااات  

م ااادة وأحجااام العيإااة 30أن أراال طااتل لالختبااار سنااتن  Hulin et al, 1982أوصاات . الم يااار
تاا  الإماات ج تاااد تعإاادما يااتم اماال تاياايم معاااييا الم ااادة والااادرة تاا  ن اا  التراات  500يتكااتن ماان 

تااد ألجال تاييماات  1000م ادة وأحجام ايإة لاا60تطل  أطتال اختبار . اللتجنت   ال   الم يار
االيااة الدرااة، والااى الاااغم ماان أن الم اضااالت ااان حجاام العيإااة وطااتل االختبااار كاناات واضااحة تاا  

م اااادة  60الإتاااات  التاااى حصااالتا اليفاااا تعلاااى سااابيل الم اااال الإتاااات  المعتمااادة الاااى اختباااارات مااان 
مماااتحن، كماااا  2000م اااادة و 30تم ااال هاااؤالء المعتمااادين الاااى اختباااارات مااان . مماااتحن 1000و
راماا ادراساة تاأ يا حجام العيإاة وطاتل االختباار . 1983ت  ااام  Giffordو Swaminathanأن
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وتتزىااا  الاااادرة الاااى دراااة ال اااااة وتايااايم الاااادرة. حيااات راااامتا اتم يااال معلتماااات منااات دمين الإمااات ج 
 15و 10وأطااتال اختبااار . ممااتحن 1000و 200و 50 ال اا  الم يااار وأحجااام العيإااة  اللتجناات 

م اادة  20ممتحن وطتل االختبار لاا1000تأشارت نتات  ه   الدراسة أن أحجام العيإة ، م ادة20و
أنتجاات تاييمااات جياادة جاادا للصااعتلة ومعاااييا الت مااين وتاييمااات جياادة هلااى حاادا مااا لم يااار تمييااز 

مماتحن  1000ارت العديد من الدراسات الناباة هلاى أن العيإاة التا  تكاتن أكباا مان ال ااة كما وأش
وهاا ا اإاادما سنااتن . واالختباار يتكااتن ماان م اااد تتطلاا  تاييمااات االيااة الدرااة لمعاااييا  ال يااة الم ااادة

ال تتجددراساة واحادة مان ها   الدراساات . للمعلتماات والاى الااغم مان ها ا الإمت ج اللتجنت  مالتام
ال أناخ تام اسات دام معلتماات اتتااضاية اادال مان  لال . لفا باست دام معلتمات اختبار حريريةتم ام

مااا ه ا كاناات ساامات معلتمااات االختبااار  وهاا  أنااخ ال سنااتن معاوتااا. وىتجااد م اانلة تاا  هاا ا االتجااا 
وهاا ا اإاادما تكااتن المعلتمااات االتتااضااية وقاايم الااادرة ، الحريااا  تااإعن  تاا  المعلتمااات االتتااضااية

تإجاااد أناااخ اإاااد اسااات دام ، متم لاااة داتماااا مااان تتزىااا  ااااادم بمتتسااا  صااا ا وانحاااااع قياسااا  متحاااد
تتزىعااات الااادرة سااتع تكااتن طبي يااة تااإ ا كاناات  تإنااخ سنااتن غيااا مباامتن أن. معلتمااات حريريااة

ااان التاييمااات الحاصاال . تفاا ا رلمااا يإاات  تاييمااات معاااييا لل ااااة أراال درااة. تتزىعااات الااادرة مإحاتااة
التتزىعات الت  تكتن طبي ياة ولالتاال  تاإن المعلتماات الحريرياة رلماا تتإات  نتاات  م تل اة  اليفا من

اإاادما تاااارن بالمعلتمااات التم يليااة فيمااا يتعلاال ادرااة معاااييا ال ااااة المااادرة ولا ضاااتة هلااى هاا ا تااإن 
 .است دام تا  المعلتمات التم يلية رلما سحدد تعميم الإتات  الى المعلتمات الحريرية

تاد صاغت الباح ة تاض ، البحتت الناباة تى ه ا المجالو نةااس لتباين نتات  الدراسات 
 : التالىت البحت الى الإح

معلاااام راااادرة ال اااااد باااااختالع طااااتل االختبااااار و ت تلاااا  تااااادياات معلاااام صااااعتلة الم ااااادة 
 .( م ادة100 – 53 – 28) المتضتاى المنت دم

   :ةــــــــدراســــة الــــعين -1

بمحاتةاااة  ال اااانى األاااادادفالصااا   ااااين تالميااا الدراساااة الحالياااة مااان  ةتااام اشاااتااب ايإااا
 .م 2017/  2016الاليتلية تى العام الدراسى 
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 :ةـــالعيـــة االستطـــدراســـة الـــعين 1-1

بمتتسا   ال اانى األاادادفالصا   تالمي ( من 100 ية من )تكتنت ايإة الدراسة االستطال
 –بااالل ااان رلاااح  –أسااامخ ااان زىااد رت )ابماادسااإخ ( 39.. انحااااع م يااارف )و  سااإة (13.3اماااف )

تاااى الإصااا   الدراساااة الحاليااة تااى( باااإدارة )اإفااا التعليمياااة( حيااات تاام تطبيااال أدامحمااد متاااتلى شااعااوف 
 :   لل للترتع الىو  تطبيل االختبارىن من اسبتس ب اصل زمإى اين االول من العام الدراس 

 األداة. تعليمات وضتح مدف -1

 .لم ادات االختبار االستطال ية العيإة أتااد استيعابو  تفم مدف -2

 هزالتفااا الااى العماالو  المباادتى التطبياال تااى الباح ااة تتاجااخ التااى الصااعتلات الااى الترااتع -3
 .الإفاتى التطبيل ربل

 .(صدب/   بات) الدراسة ألداة  ىةالنينتمتا  ال صات  الى الترتع -4

 :ةــــــاسيــــــة األســـدراســـة الـــعين 2-1
تلمي ة اتختياوا ا تاتياس لتطبيل و ( تلمي  569األولية من )ايإة الدراسة األساسية  تكتنت

تاى التحادة األولاى بمااار ماادة العلاتم للصا  ال اانى  المتضاتا ( -الايفم االختباارىن )المااال  
ايإماا ، المتضاتاى( –المااالى جلنتى االمتحاانين ) تلمي ةو تلمي  ( 476)االادادف حيت حبا 

لااا ا تااام اساااتبعادهم مااان العيإاااخ  تلميااا ة حبااااوا جلناااة االختباااار المتضاااتا  تاااا و ( تلميااا  35)
الماال  تا  ل ا تام اساتبعادهم مان العيإاخ  تلمي ة حباوا جلنة االختبارو ( تلمي  58)واألساسية 

 25 –االساسااية نةاااا لتبياابفم يااتم التطبياال و لاال ماان ماادارت )ناصااا األادادسااة الحدي ااخ اإااين 
باالل اان رلااح االادادساة اإاين(  –محمد متتلى شعااوف األادادساة اإاين  –يإايا األادادسة اإات 
( 13.3زمإا  ) هممتتسا  اماا ، تباارىن أسابتسب اصل زمإى اين تطبيال االخ بإدارة اإفا التعليمية

ا جابااة و التاادرى  و ساات دمت تاا  هجااااء التحلياال االتاا  هااى و ( سااإة 0.34انحااااع م يااارف )و  سااإة
 . ( يتضح تتزى  أتااد العيإة1جدول )و  الى تناسالت الدراسة
 توزيع حجم العينة النهائى للتالميذ الذين أجنزوا جلستى التطبيق (1جدول )

 اجلنس
 اجملموع إناث ذكور رسةاملد

 102 ــ 102 ناصر االعدادية بنني
 118 118 ــ يناير 25

 100 ــ 100 حممد متولي شعراوى
 156 97 59 بالل بن رباح
 476 215 261 اجملموع
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حناااى اختباااار م الدراساااةلإلجاباااة الاااى تااااوض سااات دمت الباح اااة تاااى الدراساااة الحالياااة ه
تاام هاااداد  و الماجاا  تااى مااادة العلااتم لل صاال الدراسااى األول للماحلااة ال انيااة ماان التعلاايم األااادادف 

هاااى و وتااال ا جاااااءات األتياااة التاااى اساااتإدت الباح اااة تيفاااا الاااى اااادة مصاااادر تاااى هااا ا المجاااال 
، (26: 2007) صاااااااااالح ااااااااااالم ،، (142: 2005 ،)صاااااااااالح ماااااااااااد  أماااااااااين الاااااااااى ساااااااااليمان

(Abd.Razak, et.al., 2012, 2205-2207) ،(Cunningham, 1986, 154)، 
(Yousfi, 2012, 367) ،أماااين ساااليمان، )صاااالح ماااااد، ( 24: 2007 ،)سحياااى الاااتان ،

،)أحمااااااااااد  (431: 1996، (، )أميإااااااااااة كاااااااااااظم 41: 2012 ،)طااااااااااالل يتساااااااااا ، (21 :2005
، (، )ه اااام محمااادBaker, 2001, 157(، ) 60-59 :1998، هإاااد الحماااترم ، الكحاااالوف 
: 2006)نباااااال ال ااااااى ين ، (230-203: 1996، )محماااااد ال ااااااتعى، (142-150: 1999
 : (115:136: 2000، )أاتدال غازف ابد هللا، (87-88

تاى مااار ال صال الدراساى األول مان الماحلاة ال انياة مان تحليل دريل للتحدة األولى من  -1
 .التعليم األساسى تى مادة العلتم

 .  اة ان األهداع العامةكتابة األهداع النلتكية المحددة المإب -2

 لال للحنام الاى مادف و ااض تحليل محتتف مادة التادرى  الاى المحنماين الم تصاين  -3
 تتاتا البإتد التالية:

 شمتلية االهداع العامة . 

  الدرة تى تحليل المحتتف. 

 الدرة تى تجزتة االهداع العامة هلى أهداع سلتكية رصياة المدف. 

 الدرة تى صياغة األهداع النلتكية. 

  محاولااة صااياغة اختبااار ماان نماا  الم ااادة  ات االسااتجابة ال إاتيااة لريااات كاال هاادع
 .من االهداع النلتكية

اسااتجاباتفم الااى البإااتد الناااباة و مإار ااتفم تااى مالحةااتفم و ااااد لااااءات ماا  المحنمااين  -4
 . التى أاتمدوا اليفا تى الحنم الى صالحية م ادات االختبار

 . اب اليفا م  المحنمينهجااءات التعدسالت التى تم االت -5
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تاادرى  االختباااار باساات دام اااااام  الحاساااتب ال اصااة اإمااات ج راى الاا ف يإتماااى لإةاىاااة  -6
 . االستجابة للم ادة

 وصف االختبارالتحصيلى فى صورته االولية:
( م اادة مان ناتس االختياار 100والا ف يتكاتن مان ) رامت الباح ة بطب  االختبار المتضتاى

 .  االجابخ المالتم تحديد زمنو دئ افدع التأكد من صالحيتخ للتطبيل الإفاتى من متعدد للتطبيل المب
 :  املوضوعي حساب صدق االختبار
 حناب صدب االختبار:ل النينتمتاىة ال صات 

 ين:ــــــــدق المحكمــــــص -1
صاادب المحنمااين للترااتع الااى صاادب االختبااار  و لاال بعاااض االختبااار الااى  تاام تاااديا

 لمحنمين ألخ  رراتفم من حيت: مجمتاة من النادة ا
 .ك اسة التعليمات المادمة للتالمي  لإلجابة بطاىاة صحيحة الى ا ختبار -1

 أس ا  لل ان وضتح التعليمات باألت اب م  أراء المحنمين. 

 صالحية الم ادات المياس، ولبتىاس. -2

  أسااا ا  لااال اااان هضااااتة للناااؤال االول ليناااتن صاااحيح الميااااس ولااا لل تااام تعديلاااخ مااان
 -ب، الكتاونااااااااتو ااوتتناااااااات  -أ تحتاااااااتف ناااااااتاة الااااااا رة الاااااااى ..... -1بة )الصاااااااي

 -1( ليصااااابح )ااوتتناااااات متجباااااة -د، متعادلاااااة نيتاوناااااات -ج، الكتاوناااااات ساااااالبة
 ،تااا الكتاونااات سااالبة  -ب، نيتاوناااتو ااوتتنااات  -أ تحتااتف نااتاة الاا رة الااى .....

 . تا (ااوتتنات متجبة  -د، متعادلة تا  نيتاونات -ج

  تى  العإصاتدور األلكتاونات حتل نتاة  رة  تعديل النؤال ال انى من الصيبة )وتم
تادور ( ليصابح )5-د، 7-،ج 3 -ب، 2 -أ ...............مناتتىات طاراة ااددها

 -أ ...............تاى مناتتىات طاراة ااددها الصاتديتماأللكتاونات حاتل ناتاة  رة 
 .خمنة(-د، سبعة-ج،  ال خ -ب، ا إان

 أ إااااء الت ااااال الكيميااااتى ت ااااد  رة البتتاسااايتم الكتااااون عاااديل الناااؤال ال اااامن مااان )كماااا تااام ت
، اإصااا شاابخ تلااز -ج،  رة متعادلااة-ب، أيااتن سااال  -أ 0ألكتاااون  ....... ألنفاااالتكاااتؤ 

متحتلاخ أ إاء الت اال الكيمياتى ت اد  رة البتتاسايتم الكتااون التكااتؤ أيتن متج ( هلى ) -د
 .أيتن متج ( -د، اإصا شبخ تلز -ج،  رة متعادلة-ب، ن سال أيت  -أ ....... هل 
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 الإيتااوجين -أ000000وتعديل النؤال ال انى ا ا من ) سنت دم لح ظ رانية العين
ساااتم األطباااء بح ااظ رانيااة العااين تااى  )( هلااى الماااء -ج، الفياادروجين -ب، المنااال

 .(الماء -ج، ينالفيدروج -ب ،الإيتاوجين المنال -أ متاد مباد  م ل ........

  الع ااىن مان ) يتجماد المااء اإاد درجاة....... درجاة م تىاخ. و أسباس النؤال الحادف و
( هلاااى )أالاااى قيماااة لك اتاااة المااااء اإاااد درجاااة  صااا ا -د، 90-ج، 100 -ب، 4-أ

 .ص ا( -د، 90-ج،، 100 -ب، 4-.................. درجة م تىخ. أ

 ادف.ا اد ال انىمإاسبة الم ادات لتالمي  الص   -3

 ( العادد الا رف لعإصاا وتااس ألراء المحنمين تام تعاديل الناؤال الناادت واالرلعاين مان
تاااااان اااااادد االلكتاوناااااات التاااااى سحتتىفاااااا مناااااتتف طارتاااااخ االخياااااا لااااا ا  29الإحاااااات 

الصاااتديتم العااادد الااا رف لعإصاااا ( هلاااى )11-د، 1-،ج 8-ب، 2-.......... أتهااا
-......... أتتف طارتاخ االخياا هاتان اادد االلكتاوناات التاى سحتتىفاا مناتل ا  11
( حيااااات أرتصاااااا المااااااار الاااااى تتزىااااا  األلكتاوناااااات تاااااى 11-د، 1-،ج 8-ب، 2

 .ألكتاون  20منتتىات الطارة بحد أرصى 
 مإاسبة كل سؤال للمنتتف ال ف وض  لرياسخ. -4

  ال ال ااااين ماااان الصاااايبة )ياااا وب ملااااح الطعااااام تااااى الماااااء ألن و تاااام تعااااديل النااااؤال الحااااادف
م ي  -د م ي  رطبى جيد-ج، م ي  رطبى ض يف-ب،   تناهمىم ي -أ 0000الماء
ماا ي  -ب، ماا ي  تناااهمى -أ ألن الماااء ....تااى ياا وبهلااى ) 0(أيااتنى

 .( ليتإاس  م  منتتف التطبيلم ي  أيتنى-د م ي  رطبى جيد-ج، رطبى ض يف
  إاى للتياار الكفالاى اإاد ال ال ين من )يتصل الماء الو كما تم تعديل النؤال النادت

، البإاازىن -ج، كلترىااد الفياادروجين-ب، الطعااام ساانا -أ000.. هضاااتة رطاااات ماان
 هلاااى ..... كفاليااااس نبااايف... (هلاااى )اإاااد تحليااال حمااا  الكباتيااال  -د

( حما  الكباتيال  -د، البإزىن -ج، كلترىد الفيدروجين-ب، الطعام سنا -الإاى أ
 .م  منتتف التطبيلليتالءم 

 ييزى:ـــــــدق التمــــــالص -2

الااااى ايإااااة الدراسااااة  التميياااازف  الصاااادب حناااااب تاااام لالختبااااار  التمييزىااااة الااااادرة ماااان للتحااااال
حناااب معاماال التمييااز لكاال م ااادة ماان م ااادات ب  تلمياا ةو ( تلمياا  100االسااتطال ية البااال  اااددها )
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% مان درجاات 27درجااتفم تاى االختباار، وتصال  تاتي  درجات التالمي  تإازليااس حنا بعد االختبار 
% ماان درجااات أتااااد العيإااة 27أتااااد العيإااة التااى تااا  تااى الجاازء األالااى )ا رلااااى األالااى(، وتصاال 

التى تا  تى الجزء األسا ل )ا رلاااى األدناى(  ام اسات دام معادلاة جتنناتن لحنااب معامال التميياز، 

ب اين اادد الا ين أجاااتا الاى الم اادة ت( هى ال ا –)ت حيت أن: وهى:

هجاباااة صاااحيحة تاااى كااال مااان المجماااتاتين العلياااا والااادنيا، )ن( هاااى اااادد أتاااااد أف مااان المجماااتاتين 
 (.317: 2009، االمت رجاء أا، أمين محمد، )(287 – 284: 2000)صالح االم، 

التحصيل   (، ول لل تإن االختبار0.2ان ) دىعتبا معامل التمييز للم ادة مابتل ه ا زاو 
لاااخ الاااادرة الاااى التميياااز ااااين أتاااااد العيإاااة. ولعاااد  لااال تااام هااااادة تاتيااا  م اااادات االختباااار وتاااااس 

( يتضاااح قااايم معاااامالت التميياااز لم اااادات االختباااار 2جااادول )و  لمعاااامالت الصاااعتلة لكااال م اااادة
  .التحصيلى المتضتاى

 الدنياووعتى الطالب العليا معامالت التمييز ملفردات االختبار التحصيلى املوضوعي جمل (2جدول )

ID U D 
 

ID U D 
 

1 27 4 0.85 51 23 2 0.78 
2 24 4 0.74 52 26 4 0.81 
3 26 13 0.48 53 25 2 0.85 
4 26 12 0.52 54 22 3 0.70 
5 24 9 0.56 55 21 6 0.56 
6 27 10 0.63 56 25 7 0.67 
7 27 10 0.63 57 23 4 0.70 
8 21 3 0.67 58 26 5 0.78 
9 22 8 0.52 59 23 4 0.70 
10 25 8 0.63 60 27 2 0.93 
11 23 8 0.56 61 23 6 0.63 
12 22 4 0.67 62 20 1 0.70 
13 26 14 0.44 63 27 6 0.78 
14 23 2 0.78 64 27 3 0.89 
15 26 2 0.89 65 26 11 0.56 
16 24 3 0.78 66 23 6 0.63 
17 24 5 0.70 67 27 3 0.89 
18 27 13 0.52 68 26 13 0.48 
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ID U D 
 

ID U D 
 

19 26 3 0.85 69 27 4 0.85 
20 25 3 0.81 70 24 5 0.70 
21 23 1 0.81 71 26 3 0.85 
22 27 8 0.70 72 23 15 0.30 
23 23 13 0.37 73 25 14 0.41 
24 27 15 0.44 74 23 14 0.33 
25 25 7 0.67 75 26 3 0.85 
26 27 16 0.41 76 22 1 0.78 
27 26 14 0.44 77 27 5 0.81 
28 24 3 0.78 78 25 5 0.74 
29 26 3 0.85 79 24 4 0.74 
30 23 1 0.81 80 22 4 0.67 
31 25 16 0.33 81 24 13 0.41 
32 22 11 0.41 82 26 2 0.89 
33 25 13 0.44 83 27 3 0.89 
34 25 5 0.74 84 20 2 0.67 
35 24 10 0.52 85 25 2 0.85 
36 20 12 0.30 86 22 2 0.74 
37 20 5 0.56 87 22 5 0.63 
38 23 13 0.37 88 26 1 0.93 
39 22 3 0.70 89 26 0 0.96 
40 23 0 0.85 90 26 5 0.78 
41 24 16 0.30 91 20 2 0.67 
42 25 5 0.74 92 21 2 0.70 
43 23 13 0.37 93 23 4 0.70 
44 25 2 0.85 94 26 4 0.81 
45 22 3 0.70 95 26 5 0.78 
46 21 7 0.52 96 24 14 0.37 
47 25 2 0.85 97 21 0 0.78 
48 22 5 0.63 98 20 1 0.70 
49 24 2 0.81 99 26 5 0.78 
50 21 5 0.59 100 22 7 0.56 

مااان مجمتااااة التالميااا   -ت ااايا هلاااى اااادد التالميااا   D، ت ااايا هلاااى ررااام الناااؤال Qحيااات أن 
مااان -ت ااايا هلاااى اااادد الطاااالب U، لم اااادةالااا ين اجاااااتا اجاباااخ صاااحيحة الاااى ا -مإ  بااا  التحصااايل
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هلا   الا ين اجاااتا اجاباخ صاحيحة الاى الم اادة ا كماا س ايا  -مجمتاة التالميا  مات عاى التحصايل
للم ااادة رراام  30.. التااى تااوحاات اااين )و  ( قاايم معااامالت التمييااز8ىتضااح جاادول)و قيمااة معاماال التمييااز 

، ا هلااى منااتتف جيااد لااادرة م ااادات االختبااار الاا  التمييااز لاال س اايو  (89للم ااادة رراام  96.. هلااى 36
% 39هلاى  20)ساؤال(  ات معامال تميياز ااين  م اادةم أ( أناخ 57 ،1999، حيت ي كا )الى الااناى
   .جيدة التمييز م ادة% تعتبا 39 ات تمييز أالى من  م ادةأم و  تعتبا  ات تمييز مابتل

 : ىــــــداخلــــــاق الــــــاالتس -3

الااااااى ايإااااااة الدراسااااااة  SPSSلاساااااات دام اانااااااام  لالختبار  االتناااااااب الااااااداخل اب تاااااام حناااااا
م اادة كال اين درجاة ت االرتباا من خالل حناب قيمة معامالتلمي ة و ( تلمي  100االستطال ية )

  .( يتضح  لل3جدول )و بعد ح ع درجة الم ادة من درجة االختبار كنل والدرجة الكلية لالختبار 
 التحصيلى لالختبار الكلية والدرجة املفردة درجة بني رتبا اال تمعامال (3) جدول

 معامل االرتبا  السؤال معامل االرتبا  السؤال معامل االرتبا  السؤال معامل االرتبا  السؤال
1 0.701**  26 0.424**  51 0.594**  76 0.682**  
2 0.586**  27 0.349**  52 0.649**  77 0.648**  
3 0.343**  28 0621**  53 0.666**  78 0.596**  
4 0.456**  29 0.667**  54 0.570**  79 0.614**  
5 0.472**  30 0.666**  55 0.464**  80 0.518**  
6 0.477**  31 0.341**  56 0.553**  81 0.362**  
7 0.528**  32 0.303**  57 0.537**  82 0.676**  
8 0.455**  33 0404**  58 0.580**  83 0.672**  
9 0.380**  34 0.560**  59 0.512**  84 0.549**  
10 0.405**  35 0.444**  60 0.721**  85 0.707**  
11 0.304**  36 0.204*  61 0.516**  86 0.568**  
12 0.509**  37 0.455**  62 0.563**  87 0.508**  
13 0.420**  38 0.293**  63 0.636**  88 0.730**  
14 0.551**  39 0.528**  64 0.698**  89 0.726**  
15 0.632**  40 0.757**  65 0.466**  90 0.598**  
16 0.591**  41 0.295**  66 0.527**  91 0.548**  
17 0.515**  42 0.557**  67 0.717**  92 0.584**  
18 0.389**  43 0.293**  68 0.472**  93 0.572**  
19 0.645**  44 0.672**  69 0.703**  94 0.658**  
20 0.588**  45 0.531**  70 0.585**  95 0.614**  
21 0.641**  46 0.404**  71 0.652**  96 0.324**  
22 0.586**  47 0.596**  72 0.288**  97 0.607**  
23 0.297**  48 0.465**  73 0.333**  98 0.547**  
24 0.378**  49 0.595**  74 0.294**  99 0.627**  
25 0.495**  50 0.485**  75 0.655**  100 0.492**  
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 اإد مناااتتف هحصااااتياس قااايم معاااامالت ا رتبااااا جميعفاااا دالاااة أن  (9)يتباااح مااان جااادول 
 . يؤكد ال  االتناب الداخلى لالختبار التحصيلى المتضتاى ( مما0.01)
 .ر التحصيلى الموضوعىالصعوبة لمفردات االختباومعامالت السهولة  -4

التحصاايلى المتضااتاى ماان معاماال الصااعتلة لكاال م ااادة ماان م ااادات االختبااار  تاام تاااديا قاايم
ادد ال ين أجااتا هجاباة صاحيحة الا  الم اادة الاى العادد الكلا  للا ين اجاااتا الاى الم اادة  ل رنمةخال

( 40للم ااادة رراام ) 24.. التااى تااوحاات اااينو ( يتضااح تلاال الراايم 4جاادول )و  SPSSباساات دام اانااام  
ؤال ستعاااد النااات ااايا لصااادب األسااا لة حيااات و هاااى قااايم مابتلاااة هحصااااتياس و  (26للم اااادة ررااام ) 88.. هلاااى

كااتن الم ااادة التاا  سااال ، ( 85.. – 0.15)الم ااادة( مابااتال ه ا تااوحاات قيمااة معاماال الصااعتلة لااخ اااين )
. تكااتن شااديدة الناافتلة، والم ااادة التاا  يزىااد معاماال الصااعتلة لفااا ااان 15.. معاماال الصااعتلة لفااا ااان

 .(269: 2000( )صالح الدين االم، 221 :1999جاللة، ت صبحى أا) تكتن شديدة الصعتلة 85.
 قيم معامالت الصعوبة ألسئلة األختبار املوضوعي (4جدول)

قيم معامالت  السؤال
قيم معامالت  السؤال الصعوبة

قيم معامالت  السؤال الصعوبة
قيم معامالت  السؤال الصعوبة

 الصعوبة
1 0.77 26 0.88 51 0.42 76 0.28 
2 0.56 27 0.64 52 0.42 77 0.50 
3 0.75 28 0.69 53 0.56 78 0.43 
4 0.76 29 0.70 54 0.45 79 0.35 
5 0.68 30 0.30 55 0.45 80 0.51 
6 0.71 31 0.84 56 0.59 81 0.63 
7 0.76 32 0.57 57 0.57 82 0.46 
8 0.58 33 0.70 58 0.47 83 0.52 
9 0.61 34 0.63 59 0.50 84 0.32 
10 0.65 35 0.63 60 0.57 85 0.46 
11 0.63 36 0.59 61 0.44 86 0.45 
12 0.62 37 0.59 62 0.35 87 0.43 
13 0.80 38 0.55 63 0.55 88 0.45 
14 0.57 39 0.45 64 0.59 89 0.45 
15 0.63 40 0.24 65 0.52 90 0.51 
16 0.65 41 0.69 66 0.47 91 0.37 
17 0.61 42 0.58 67 0.41 92 0.34 
18 0.59 43 0.60 68 0.68 93 0.37 
19 0.64 44 0.41 69 0.46 94 0.40 
20 0.65 45 0.49 70 0.49 95 0.48 
21 0.40 46 0.53 71 0.46 96 0.51 
22 0.74 47 0.53 72 0.58 97 0.32 
23 0.68 48 0.45 73 0.59 98 0.30 
24 0.68 49 0.52 74 0.62 99 0.54 
25 0.58 50 0.40 75 0.48 100 0.45 
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 ."على الجدول يلى الموضوعي "التعلقثبات االختبار التحص
حيت كانات قيماة معامال  SPSSرامت الباح ة بحناب  بات االختبار باست دام اانام  

  :ال بات بعدة طاب هى
هاى قيماة مات عاة سمنان و ( 0.976هاى ) Cronbach`s Alpha باسات دام أل اكاونبااأ -1

يتباااح مااان الجااادول النااااال أن قيماااة معامااال ال باااات لالختباااار هاااى قيماااة الت اااتب افاااا 
 ، مما يدل الى  بات ا ختبار وإمنانية الت تب تى نتاتجخ.مات عة

باست دام طاىاة التجزتة الإصفية حيت البت قيمة معامل االرتباا اين نص ى االختباار  -2
الباااات قيمااااة  Spearman-Brownلاساااات دام معادلااااة التصااااحيح لناااابيامانو ( 0.736)

 هى قيمة مات عة سمنن الت تب تيفا.و ( 0.848معامل ال بات )

 تساق الداخلي ثثبات المفردات اال
الدرجااة الكليااة لالختبااار( و درجااة كاال م ااادة اح ااة بحناااب معاماال االرتباااا اااين )راماات الب

(1)( قيم معامالت االرتباا5وىتضح الجدول ) SPSSلكل تاد باست دام اانام  
 

 )ثبات املفردات( الدرجة الكلية لالختبارومعامالت االرتبا  بني مفردات االختبار املوضوعى  (5جدول)
 معامل االرتبا  السؤال معامل االرتبا  السؤال معامل االرتبا  السؤال معامل االرتبا  السؤال
1 0.709**  26 0.435**  51 0.606**  76 0.691**  
2 0.598**  27 0.365**  52 0.660**  77 0.659**  
3 0.357**  28 0.632**  53 0.676**  78 0.608**  
4 0.469**  29 0.676**  54 0.583**  79 0.626**  
5 0.441**  30 0.676**  55 0.478**  80 0.532**  
6 0.491**  31 0.353**  56 0.566**  81 0.378**  
7 0.540**  32 0.320**  57 0.550**  82 0.686**  
8 0.470**  33 0.419**  58 0.593**  83 0.682**  
9 0.396**  34 0.573**  59 0.526**  84 0.561**  
10 0.421**  35 0.459**  60 0.730**  85 0.716**  
11 0.419**  36 0.222*  61 0.530**  86 0.581**  
12 0.523**  37 0.470**  62 0.575**  87 0.522**  
13 0.432**  38 0.311**  63 0.648**  88 0.738**  
14 0.564**  39 0.542**  64 0.708**  89 0.735**  
15 0.643**  40 0.764**  65 0.481**  90 0.610**  
16 0.603**  41 0.311**  66 0.540**  91 0.561**  
17 0.528**  42 0.570**  67 0.726**  92 0.596**  
18 0.405**  43 0.310**  68 0.486**  93 0.585**  
19 0.656**  44 0.683**  69 0.713**  94 0.668**  
20 0.599**  45 0.545**  70 0.598**  95 0.626**  
21 0.652**  46 0.420**  71 0.663**  96 0.341**  
22 0.597**  47 0.608**  72 0.305**  97 0.618**  
23 0.313**  48 0.480**  73 0.350**  98 0.559**  
24 0.394**  49 0.608**  74 0.311**  99 0.639**  
25 0.509**  50 0.499**  75 0.665**  100 0.506**  

                                           
ااااين درجاااات الطاااالب الاااى كااال م اااادة تعباااا اااان قااايم جميعفاااا دالاااة أحصااااتيا اااان وجااادود اتنااااب داخلاااى ( 1)

 .لدرجات الطالب الى ن   الم ادات المجمتس الكلىو 
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اإااااد منااااتتف  (1)( أن قاااايم معااااامالت األرتباااااا دالااااة احصاااااتياس 11يتبااااح ماااان جاااادول )
 *(0.05اإد منتتف )، و **(0.01)

 ار:ــــــــن اإلختبــــاب زمــــحس
تاتم حنااب ، تم تحديد الزمن الالزم لتطبيل االختباار التحصايلى، اان طاىال حنااب المإاتال

مإااتال األزمإااة التااى اسااتبارتفا كاال تلمياا ة ماان تلمياا ات العيإااة االسااتطال ية تااى ا جابااة ااان م ااادات 
( مماتحن تاى 60)، ( مماتحن40)تدقياة ها 60تى زمن  ال  ادد من أنفى االختبار حيت االختبار،

   .( دقياة90)تاإاءس الى  لل تإن الزمن الالزم لإلجابة ان م ادات االختبار ه، دقياة 90زمن 

 : التالىت سارت هجااءات الدراسة الحالية الى الإح
تلمياااا ة و ( تلميااا  476ات الدراساااة الااااى العيإاااة االساساااية البااااال  ااااددها )تااام تطبيااال أدو  -1

 .بالص  ال انى األادادف

 .افدع معالجتفا هحصاتياس  إاداد مل  البياناتو تم تصحيح أداة الدراسة  -2

   :ةــــــــائيــــــــيب االحصــــالـــــاألس
الم اادات غياا و اد تاا وافادع اساتبعاد األWINSTEPSاست دام البانام  ا حصاتى وتم 

تاااااد تااااديا رااادرات األو ، تااادرى  الم اااادات أسبااااس و المالتماااة هحصااااتياس ألسااا  الرياااات المتضاااتاى 
 .إسجاد قيمة دالة المعلتمات لكل اختبارو احتمالية المااالة لكل درجة خام 

 مإار تفا:و ستعاض فيما يلى نتات  الدراسة 
ت تلاا  تااادياات معلاام صااعتلة الم ااادة ييي ا الضيي ا دلييى  نيي   : ئج فيي ا الحراسييةنتيي 

، و( م ااادة100 – 53 – 28) معلاام راادرة ال اااد باااختالع طااتل االختبااار المتضااتاى المناات دمو 
اساات دمت الباح ااة نماات ج راى لتحلياال البيانااات ماان خااالل  :للتحااال ماان صااحة ال اااض الااباا و 

ب ختالف طول االختب ر المتضتا   ختباراالتدرى  م ادات ل( Winstepsالبانام  ا حصاتى )
 يتبح ما يلى: مإخو  (  ض دة100 – 53 – 28   الءستخحمالءوضودى 

                                           
اإاد مناتتف داللاة و  ،0.254= 0.01اإاد مناتتف داللاة  98الجدولياة اادرجات حاىاة  قيمة معامل االرتبااا (1)

0.05  =0.195 
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 مفردة(. 28بالنسبة لتحليل االختبار املوضوعى باستخدام اختبار طوله ) :أواًل

( لتجيااات أف 2.2 :4.15- مااان ) االختباااارمااادف الصاااعتلة الااا ف تبطياااخ م اااادات سمتاااد  -1
 . ( مإ 61 :29.25)

األخطااء  تعتباا قايم، و ( لتجيات37.. :0.11تمتد األخطاء الم يارىاة لتاادياات الصاعتلة ااين ) -2
 . بات تادياات صعتلات الم اداتو صبياة ننبياس مما يدل الى درة  -ه    –الم يارىة 

 ىيتااااوح تااادياات الااادرة المااالااة لكاال درجااة كليااة محتملااة خااام الااى مريااات االساا لة الكلاا -3
تعتباا ها   الحاادود ، و ( مإاا 73.85 :22.15أم مان )، ( لتجيات4.77 :5.57-ااين )

 . أرصى حدود للادرة سمنن تادياها

لتجياات أف ( 4.77 :5.57- االختبااار ماان ) ايإااةتبطيااخ  التااى راادرة االتاااادسمتااد ماادف  -4
 . ( مإ 73.85 :22.15)

( θناااتتف رااادرة )ماااادار المعلتماااات الااا ف سعطيفاااا االختباااار المتضاااتاى الاصااايا اإاااد م -5
ال ف يتحدد اإاد مناتتف و هى أكبا كمية معلتمات سعطيفا ه ا االختبار و ( 3.5سناوف )

 ( لتجيت.3: 2-ردرة تى ال تام من )

  ىمناااان حناااااب قيمااااة ال طااااأ الم يااااارم لفاااا ا االختبااااار باساااات دام المعادلااااة التاليااااةو: 

تعد تلل الريمة لل طأ الم يارف أرال مااسمنن و  
 .(3:2-اإد ن   ال تاة من )

 .مفردة( 53ثانيًا: بالنسبة لتحليل االختبار املوضوعى باستخدام اختبار طوله) 

( لتجياات أف 5.45 :2.36- ماان ) االختبااارماادف الصااعتلة الاا ف تبطيااخ م ااادات سمتااد  -1
 . ( مإ 77.25 :38.2)

تعتباا قايم األخطااء و ، ( لتجيات36.. :0.11تمتد األخطاء الم يارىاة لتاادياات الصاعتلة ااين ) -2
 . بات تادياات صعتلات الم اداتو صبياة ننبياس مما يدل الى درة  -ه    –الم يارىة 

 يتااااوح تااادياات الااادرة المااالااة لكاال درجااة كليااة محتملااة خااام الااى مريااات االساا لة الكلااى -3
تعتباااا هااا   الحااادود ، و ( مإااا 83.2 :22.45أم مااان )، ( لتجيااات6.64 :5.51-ااااين )

 .أرصى حدود للادرة سمنن تادياها

( لتجياات أف 4.91 :3.51-ماان )  االختبااار ايإااةتبطيااخ  راادرة االتااااد التااىماادف سمتااد  -4
 . ( مإ 74.55 :32.45)
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منااتتف راادرة مااادار المعلتمااات الاا ف سعطيفااا االختبااار المتضااتاى متتساا  الطااتل اإااد  -5
(θ( سنااااوف )8 ) الااا ف يتحااادد اإاااد و هاااى أكباااا كمياااة معلتماااات سعطيفاااا هااا ا االختباااار و

 ( لتجيت.2: 1-منتتف ردرة تى ال تام من )

  ىمناااان حناااااب قيمااااة ال طااااأ الم يااااارم لفاااا ا االختبااااار باساااات دام المعادلااااة التاليااااةو: 

تعد تلل الريمة لل طأ الم ياارف أرال مااسمنن و  
 .(2: 1-اإد ن   ال تاة من )

 .مفردة( 100ثالثًا: بالنسبة لتحليل االختبار املوضوعى باستخدام اختبار طوله )

( لتجيااات أف 5.71 :3.9- مااان ) ختبااااراالمااادف الصاااعتلة الااا ف تبطياااخ م اااادات سمتاااد  -1
 . ( مإ 78.75 :30.45)

تعتباا قايم األخطااء ، و ( لتجيات39.. :0.12تمتد األخطاء الم يارىاة لتاادياات الصاعتلة ااين ) -2
 . بات تادياات صعتلات الم اداتو صبياة ننبياس مما يدل الى درة  -ه    –الم يارىة 

 يااة محتملااة خااام الااى مريااات االساا لة الكلااىيتااااوح تااادياات الااادرة المااالااة لكاال درجااة كل -3
تعتباا ها   الحاادود ، و ( مإاا 85.05 :18.65أم مان )، ( لتجيات7.01 :6.27-ااين )

 . االختبار المتضتاىست دام اأرصى حدود للادرة سمنن تادياها ب

 :33( لتجيت أف )5.41: 3.4-االختبار من ) ايإةتبطيخ  التى ردرة االتاادسمتد مدف  -4
 . ( مإ 77.05

( سنااااوف θماااادار المعلتماااات الااا ف سعطيفاااا االختباااار المتضاااتاى اإاااد مناااتتف رااادرة ) -5
الا ف يتحادد اإاد مناتتف رادرة و هى أكبا كمية معلتمات سعطيفا ه ا االختباار و ( 14.5)

 ( لتجيت.1 :1-تى ال تام من )

  ىمناااان حناااااب قيمااااة ال طااااأ الم يااااارم لفاااا ا االختبااااار باساااات دام المعادلااااة التاليااااةو: 

تعااد تلاال الريمااة لل طااأ الم يااارف أراال ماااسمنن و  
 .(1:1-اإد ن   ال تاة من )
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 ةــــدراســــرض الــج فــائــة نتــاقشــمن
 تلميذة وتلميذ  476جدول يوضح ملخص نتائج تدريج عينة مكونة من  (6جدول )

 ( مفردة 100 – 53 – 28باستخدام أطوال خمتلفة من االختبار املوضوعى )
طول االختبار 

املوضوعى املستخدم 
 فى التحليل

مدى صعوبة 
املفردات املكونه 
 لالختبار

مدي االخطاء 
املعيارية لتقديرات 
 صعوبة املفردات

مدى قدرة االفراد 
التى يقيسها 
 االختبار

مدى تقديرات 
القدرة املقابلة 
 لكل درجة كلية

دالة معلومات 
 االختبار

ارى اخلطأ املعي
 لالختبار

 اختبار قصري
 مفردة( 28)

29.25 :61 0.11 . :.37 22.15: 73.85 22.15 :73.85 3.5 0.53 

 اختبار متوسط
 مفردة( 54)

38.2.: 77.25 0.11 . :.36 32.45: 74.55 22.45 :83.2 8 0.35 

 اختبار طويل
 مفردة( 100)

30.45: 78.75 0.12 . :.39 33: 77.05 18.65: 85.05 14.5 0.26 

دالااة و معلاام راادرة ال اااد و تااادياات معلاام صااعتلة الم ااادة  ( يتبااح اخااتالع6بااالإةا هلااى جاادول )
، ( م ااااادة100 – 53 – 28)  معلتمااااات االختبااااار باااااختالع طااااتل االختبااااار المتضااااتاى المناااات دم

مااادف أكباااا لصاااعتلة   توسيييل ال يييولالمتضاااتا  باسااات دام اختباااار شاااملت م اااادات االختباااار  حيااات
أظفااات ، أراال قاايم لالخطاااء الم يارىااة لصااعتلة الم ااادات المنتنااخ لالختبااارو نتنااخ لالختبااار الم ااادات الم

، أالااى ماادف لااادرة االتااااد التااى سريناافا االختباااراختبيي ر يرييح  المتضااتا  باساات دام م ااادات االختبااار 
لمااالاة مادف أالاى لتاادياات الاادرة ا طويي المتضاتا  باسات دام اختباار م اادات االختباار ايإما أظفاات 
   أرل قيمة لمادار ال طأ الم يارف لالختبار.و أالى قيمة لدالة معلتمات االختبار و لكل درجة كلية 

 عالقة نتيجة الفرض بنتائج الدراسات السابقة
ما   (2007الشياء ع د يح ال ءحيح   ءيح  ودراساة  Bastari (2000)تختلي  دراسية 

 . زداد درة بارامتاات الم ادة المنتنخ لالختبارنتيجة ال اض الااب  تى أنخ ازىادة طتل االختبار ي
التاى ت ايا هلاى أن زىاادة و  (Sahin, A. & Weiss, D., 2015)ما  دراساة  وتتضي 

المزىد من الم ادات ت  كما أن ، ردرة األتاادطتل اإل الم ادة سحدت تأ يا هسجاا  الى تادياات 
 .اإل الم ادة يإت  اإخ مزىد من المعلتمات

ماا  ال اااض الااباا  تااى أن  (2007الشيياء ع د ييح ال ءحييح   ءييح  دراسااة تت اال نتااات  و 
 .أتبل مطاباة للم ادات م  نمت ج راى تتحال اإد االختبار متتس  الطتل

 : سمنن ال اوج بالتتصيات التالية اإاء الى نتات  الدراسة الحالية:التوصا ت الءقت حة
ت يااازود منااات دم  نةاىاااة ختباااارالال اااادة أطاااتالنتاااات  أسااات دام اسااا ات الدراساااة اااان  -1

أساات ادة م لااى ماان الختبااار ماان أجاال لل اطاات أت صاايل  حااتل  اتتضاايحاالسااتجابة للم ااادة 
 . املية الريات

تتصااى الباح ااة تااى ضاااتء نتااات  البحاات الحااالى باساااتحدام اختبااارات طتىلااة ممااا سحاااال  -2
 خصات  سينتمتاىة أدب.
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 ربيـــة:أواًل: املـــراجـــع العـــ
أسااااتااتجيات اإاااااء اإاااال  .(1998هإااااد ابااااد المجيااااد الحمااااترف )، أحمااااد هسااااماايل الكحااااالوف  -1

 .94: 47،( 15) 13،ج  عة األ  رات،  جلة كلاة الت باة .األس لة تى الاىاضيات
، حاد مااارات الام الاإ   التعليماىالرياات محناى الماجا  أل .(2000) ااتدال غاازف ابادهللا -2

 .جامعة اين شم ، كلية التالية للبإات، ترةغيا مإ  رس لة   جستح 
طااتل االختبااار الااى درااة و أ ااا كاال ماان حجاام العيإااة  .(2007ال اايماء ابااد الحميااد محمااد ) -3

رسيي لة ، نتاااج االختبااارات التحصاايلية ماج يااة المحاال تااى الاىاضاايات باساات دام نماات ج راى
 .جامعة الزرازىل، كلية التالية 0غيا مإ ترة   جستح 

التقييويف فييى العلييوم و القايي    .(2009االم )ت رجاااء محمااتد أااا، د سااليمانأمااين الااى محماا -4
 .دار الكتاب الحديت :الااهاة 0ت  اق ت و  دوات  و  اإلنس ناة  سسة

سااااليمان ال باااااف ال اااايا ونادسةايااااد النااااالم . أنااااتر محمااااد ال اااااراوف . أميإااااة محمااااد كاااااظم -5
منتبااااة : الااااااهاة الت بييييو  و اتج هيييي ت  ع صيييي ة فييييى القايييي   والتقييييويف ال ضسييييى (.1996)

 المصاىة. تاالنجل

طااتل االختبااار الااى و . أ ااا كاال ماان نااتس المحناام (1999الااد ااان حناان شاايبان التميمااى )خ -6
تحديد درجة الاط  الختبار محنى الماجا  سراي  الك اساات الاىاضاية تاى العملياات الحناااية 

درجاااة بحااات منمااال لمتطلباااات نيااال ، الاااى األااااداد بالصااا  الناااادت االاتاااداتى بمديإاااة جااادة
 جامعة أم الااف.. كلية التالية .الماجنتيا

حجام و مترا  الم اادة مان االختباار و دراساة أ اا اادد الم اادات  .(2004رضا سميا اتض ) -7
معفااد ، غيااا مإ ااترة رسيي لة   جسييتح ، ااادد البااداتل الااى قيمااة معاماال  باات الرياااتو العيإاة 

 .جامعة الااهاة، الدراسات التالتىة

الءق ياس فيى العليوم ال ضسياة و االختب رات . (2005لى ساليمان )أمين ا، صالح أحمد مااد -8
 دار الكتاب الحديت. :. الااهاة2ا  خر ئره و الت بوية خ وات إدحاده  و 

الإماااا ج و . دراساااة متازناااخ نارااادة لإماااا ج النااامات الكامإاااخ (1987ااااالم ) صاااالح الااادين محماااتد -9
 .43-18، (27) 7، للعلوم األنس ناة  الءجلة الع باة التالتف و الكالسينية تى الريات الإ ن  
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الت بيييو     س سيييا ت  و التقيييويف ال ضسيييى و القاييي    .(2000صاااالح الااادين محماااتد ااااالم ) -10
 .دار ال كا العالى :الااهاة . توجه ت  الءع ص ةو ت  اق ت  و 

نءيي  ا االسييتج بة للءضيي دة االختب رييية اح دييية البعييح  .(2005صاالح الاادين محماتد اااالم) -11
 دار ال كاالعالى.: الااهاة.  وت  اق ته  فى القا   ال ضسى والت بو  و تعحدة االبع د 

 :. امااانالت بويييةو الءقيي ياس ال ضسيياة و االختبيي رات . (2006صااالح الاادين محمااتد اااالم ) -12
 دار ال كا للإ ا. 

ت  اق تيي  و  س سييا ت  ، الت بييو  و التقييويف ال ضسييى و القايي    .(2006صااالح الاادين اااالم ) -13
 .دار ال كا العالى :ااهاةال  توجه ت  الءع ص ةو 

التقييييييويف الت بييييييو  فييييييى العءلايييييية و القايييييي    .(2007صااااااالح الاااااادين محمااااااتد اااااااالم ) -14
 .دار المنياة :.امانالتحريساة

(.االست دام االم ال لتسااتل الرياات والتااتىم ودورهاا تاى ضامان 2012طالل تاج يتس  كيالنى) -15
 .45ا22. (9) 5. التعلاف الج  عىالءجلة الع باة لضء ن جودة جتدة م اجات التعليم الجامعى .

اساات دام نماات ج التاااديا الجزتااى لتحلياال منااتتىات  .(2010محمااد هاااااميم محمااد محمااد ) -16
إااة ماان طااالب االختبااارات العإاتدسااة  ات ال ااااات الماتبااة هامياااس لاادف ايو اإيااة نااات  الااتعلم 
 .المإيا جامعة. كلية التالية, غح    شورة رس لة دكتوراة .كلية التالية بالمإيا

ضاتاب  اختياار العيإاة و أ اا طااب معادلاة درجاات االختباار  .(1996محمد مإصاتر ال ااتعى ) -17
 .جامعة المإصترة، كلية التالية، غح    شورةرس لة دكتوراة  .الى تدرى  اإتد اإل االس لة

ال صاااات  الناااينتمتاىة الختباااار محناااى الماجااا  تاااى  0(2006نباااال كماااال ال ااااى ين ) -18
 جلية العليوم  الإ ناى .و التالتف وتال الإةاىاة الحدي اة تاى الرياات التالاتف  التاتىمو الريات 

 . 1070-81(، 4  7، ال ضساةو الت بوية 

(. تطااتىا اختبااار للا كاء باساات دام نماا ج الناامات الكامإااخ 1999ه اام تتحااى محماد جاااد الااب ) -19
 جامعة المإصترة.، رس لة   جحتح ، أ ا  لل الى ردرة االختبار الى التإبؤ بالتحصيل الدراسىو 
 جلييية  (.التااااتىم والرياااات التالاااتف ودورة تاااى انجااااح العملياااة التالتىاااة.2007سحاااى الاااتان) -20

 .31ا9، 11. جامعة محمد خبيا بنناة. العلوم االنس ناة
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