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 تاسعوالمحاضرة ال     :ـوالتقويم التربويالقياس 

 
 وسائل التأكد من صالحية االختبار

 التحميل اإلحصائي لالختبار:ـ
 

يقصد بو "تفسير الـدرجا  التـي حصـل عمييـا ال الـ  بعـد ت بيقـو لالختبـار". و لـك 
 لمعرفة مدى فعالية االختبار.

 
 أمور من الجيد أخ ىا بعين االعتبار:ـ

 
السؤال ال ي يجي  عميو جميع ال مبة أوال يجيـ  عميـو أحـد ىـو سـؤال ال قيمـة ـ  1

 لو، فيو ال يميز أحد.
 ـ العالمة الكاممة والصفر ال قيمة ليا في تفسير االختبار. 2
 ـ يج  أن يكون المتوس  الحسابي في منتصف مدى العالمة الممكنة. 3
 
 
 
 
 
 

 تفسير نتائج االختبارا  الصفية:ـ



إع اء معنى لمعالمة التي حصل عمييـا ال الـ ، فالعالمـة تسـمى ةعالمـة خـام   أي
وىــي ال تعنــي أي شــيء مــا لــم يــتم تفســيرىا، ويمكــن تفســير االختبــارا  بنــاًء عمــى 

 اآلتي:
 ـ تحديد العالمة الكمية لالختبار . 1
 ـ معرفة مستوى التباين ةالمتوس  واالنحراف المعياري . 2
 االختبار لجميع أجزاء المادة.ـ تمثيل أسئمة  3
 ـ مستوى سيولة وصعوبة االختبار. 4
 

 خ وا  التحميل:ـ
 ـ نصحح االختبار ونضع الدرجة الكمية لو. 1
 ـ نرت  الدرجا  تنازليًا أو تصاعديًا. 2
 % من األوراق.33% وأدنى 33ـ نأخ  أعمى  3
 

 معامل السيولة والصعوبة:ـ
 ــا ــي الســؤال ةدرجــة الســيولة يقصــد بدرجــة الســيولة ىــي نســبة الن جحين ف

 % من ال ال  .03% أي عدد ال ين نجحوا فيو 03

 

  وىــ ا مــن الصــع  ألن 53أفضــل األســئمة مــا كانــ  نســبة الســيولة فيــو %
جميع األسئمة لو كان  ك لك في ا معناه أنيا لم تـرا  الفـروق الفرديـة، فمـن 

 %.13% ـ 03ال بيعي أن تنتشر درجة السيولة بين 

 

عدد ال مبـة الـ ين ÷ مل السيولة = عدد ال مبة ال ين أجابوا إجابة صحيحة أ ـ معا
 %.133تقدموا لالختبار* 

 
معامــل الســيولة. ويمكــن عكــس المعــادال    -% 133  ـ معامــل الصــعوبة = 
 إليجاد عكس المعامال .



% ىـي فقـرا  53% ـ 25التربوية تـرى أن األسـئمة التـي صـعوبتيا مـن  ـ الدراسا 

 لك فيي غير مقبولة ويج  أن تمغى.مقبولة أما إ ا زاد  عن  

 ج ـ يمكن ت بيق المعادلة التالية أيضًا إليجاد درجة سيولة السؤال:

الفئــة  النســبة المئويــة لمنــاجحين مــن الفئــة العميــا ئ النســبة المئويــة لمنــاجحين مــن

 2÷ الدنيا 

 
 معامل التمييز:ـ

  ــار أن يحــدد الفــروق الفرديــة بــين ال مبــة مــن الغــرا األساســي مــن االختب

ـــزه  ـــ ي درجـــة تميي ـــى االســـتيعا  والتحصـــيل، فالســـؤال ال ـــدرتيم عم ـــد ق حي

 منخفضة ىو سؤال ضعيف ال يراعي الفروق الفردية.

 

 وال أفضل معامال  التمييـز مـا كـان واحـد صـحيح أو قريبـًا منـو وىـ ا صـع  

  ومـا دون 3.05غمى  3.25شك ل ا فإن معامل التمييز الجيد يتراوح بين ة

ىـ ا يمكـن رفضـو، وال يعنـي ىــ ا أن ال ـال  الضـعاف يجـ  أال يجيبـوا عمــى 

نمـــا المقصـــود ىـــو أن تكـــون نســـبة ال مبـــة المجيبـــين عمييـــا مـــن  الفقـــرة واا

 األقوياء أكثر من نسبة ال مبة من الضعفاء بشكل واضح.

 
 لسؤال ال ي ال يجي  عميو أحـد ال قيمـة لـو والسـؤال الـ ي يجيـ  عميـو ل ا فا

 الجميع ال قيمة لو.



  النســـبة   -درجـــة التمييـــز = النســـبة المئويـــة لمنـــاجحين مـــن الفئـــة العميـــا

 لمئوية لمناجحين من الفئة الدنيا.ا

 
 البدائل:ـفعالية 

اإلجابـة الصـحيحة،  ىي تمك البدائل التي تكون جوابًا محتماًل لمسـؤال ولكنيـا ليسـ 
ــر عــدد ممكــن مــن ال ــال ، والممــوه  ــة إ ا جــ ب  أكب ــر ىــ ه المموىــا  فاعم وتعتب

 % من ال ال .53الفاعل يفترا أن يج   
 

 البدائل؟كيف نحكم عمى فعالية 
 الفاعل ىو ال ي يج   من الفئة الدنيا أكثر من الفئة العميا. بديلـ ال 1

 أكثر من غيره.ال ي يج    البًا  بدائلـ أفضل ال 2

عددًا مساويًا من ال ال  فأفضميما ال ي ج   أكثـر مـن الفئـة  بديمينـ إ ا ج    3

 الدنيا.

 % فما دون.5الضعيف ال ي ج   بديل ـ ال 4

خ ـأ إ ا جـ   مـن الفئـة العميـا أكثـر مـن الفئـة الـدنيا، وىنـا يجـ   بديلـ يعتبر ال 5

 يفضل ح فو. الجوا  الصحيح أو إعادة النظر فيو فقد يكون ىو

 

 الخ أ المعياري:ـ



النقصـان وىـ ه يجـ   % بالزيـادة أو5ه ًا في البحود التربوية خ ـأ مقـدراىناك دائم

أن تراعـــى بالـــ ا  عنـــد الفئـــة الراســـبة وبالتـــالي فالعالمـــة الحقيقيـــة تســـتخرج مـــن 

 المعادلة التالية:

 5  -الدرجة الحقيقية = الدرجة الظاىرية ئ أو 

 


