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 الفصل األول
 التقويم التربويماهية 

 مقدمة :
لتلل  ا ايمثل التقولل يحا اللكال األللسيال يسيليمايللاالتلمميللمالتقلميميللماي 

مياملايمامساقاوقاميال هكلفالتميطاةاقب ابكليمالتفلل التقلميملاايمألننسا
لتقللللااقيللللقلم اتويللللساا ثللللاا كايللللمالتللللقلمحا لتقلملللليحا نقللللس التلملللل ا لت يلللليمما
بسإلضللسيماىتللها نلل ا لتقطلل الاالتاسةللممايللاامألقيللبساالتمقلمملليي التمكايللاا

 هلسكفايول حاعملها يللاا مللسيياان لكفامليا تتل اىتلهاقولل يحاعمل املن حا
 لتقاب يلللمفا يلللااهللل لالتفةللل ايللل فانقطلللاقاىتلللهاعلللا التلمميلللمالتقلميميلللما

لتم قمفللماتلمميللمالتقولل يحا لتفللاقابينلل ا بللييابللل ا قاميلل ابللل التقلللسايفا
لتلسمماثحا  سئفل اانقلا ا هكلي ا  يي لتمةطماساالتقاب يمالتشسئلماثحا

ا ميسالق فا
 : التقويم التربويالمرتبطة بمفهوم المفاهيم األساسية 

ا : Quality of Educationي كةالتقلميح
ايقاةا امن  التقاب ييي امي امما  ًس الهقمسمًس التقلميح اي كة امف  ح نس 

التي كة اىته ا ين ا التلشايي  التواي امي ا ن سا (Quality) لتثمسنينسا عمه
التمنقجا"لت م اميال ا"لتمتءمماتم كف" ابملنها ياي كة   طسء" ا  ا ن س

ا هكلف امي اقاكيكه اقح امس امتءمم اعمه ال يسا ايا  .قلقمك

التمؤييما اقيله امليي امليسا امع التقطسبق امي التقأألك التي كة  ققضمي
املسيياا ايأل يايااض ء التي كة ال يساايإياضمسي ا عمهاه ل تقاويو  

يوطاتضمسيالتمنقجالت  ايقمث اياااملينم امعامتا ما يالتمليسااتيا
التلمميسا ايقضميا يضًس نمس التقاايقحاميا تت سا(Processes) لتمقلمح ا ل   

ا.لتمنقج
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ا:Accreditation االعتماد
التقلميحا اي كة اتضمسي التو ميم الت يئم اقمنا  الت ى لالعقالف
التوكاةا اتكي س ا ي اىثبسا امي اقمألنا اى ل التقلميميم اتممؤييم  لالعقمسك

اميالتمؤييي التملمنم التويسييم اتمملسييا ا يوس التقلميميم التفسعميم ا قاوق م
ا .لت يئم

 :Standards المعايير
اقاويو سا التمطم ب التألفسيسا امي ال كنه التاك اىته اقشيا عبسالا
اتكىا تغا امليي ا يلقباالتاكال كنهاه ا ق التألفسيساالت ليباق لياهس

ا  يف ايؤك  ا تألا ال عمه  ابستميق ى ايماق األا التميقمعلتفاك ايا  .ق 

اينبغاا يا اييمس امقمثمم التماغ بم  ا لتقلمح التملسيياام ايساالتقلميح  قاكك
ا.يلاي التمقلمح ا يو حاب اميا كلءلا

 :Evaluation التقويم
ا  ا ا قلكيم  التشاء  اقيمم ابيسي ا: ا مايي ايلنا التمغم ايا لتقو يح

ا.قةايحالت طأايي 
زل اع يل ا ألل ت ايسءايلااتيلسيالتللاباالبليالتمن ل ا:اقل ح:ا يوكا
ل ملللا:ان سمللل ا عملللسكهفا قللل حالتيلللملم:اقلللكاهس ا لتويملللم:اثمللليا قسمللل فا قللل لحا

(اEvaluer:األمملماقلل حا Le rebertيلاالتولسم االتفانيلاا االتشلاءابلستقو يحف
فايللستقو يحاتغللماملنللسهالتلل زيالتللثميا ابساقيللسباعلليالتويملما  ا قلنلااباللدابكقللما

لتمقللسجايللل اتلل اقيمللماماملليالتفللل ا"قلل ح"ا لتقوللكياا لتقلللكي ا لإلةللت امشللقو
املم ممف

ا ياا اعمه اقو ح امن ييم ا"عمميم ابأن  الةطتاًس التقو يح  يلاف
عمهامك تاا  اا-بكقما م ض عيماا-عمميم اقيق كفاىةكلاالتاألحا

ن سحاقاب  ا عمميسق  ا م ايسق  اثحاقاكيكاي لنبالتو ةا لتوة اايااأل ا
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االق س اقالالاامن اقكايقحالتألشفاعن اميامن مس اقم يكًل سيبماإلةت امس
ا."نوسطالتضلفا لتوة ا

 عمها ت ايستقو يحالتقاب  اعمميماقش يةيماق كفالتقلافاعمها
ا لتقلكي ا اق كفالتقاييي اعتييم ا عمميم التضلف  ا ن لاا التو ة ن لاا

ا. لتقط يا
 مفهوم القياس :

كالتويللساابملنللسهالت ليلللعايمثلل اىيلللالءامللليياقعلللزىايلللاا ملل ال علللكلا
تألشلللليسء ا يوللللًساتو لعللللكاثسبقللللما مقلللللسافاعمي للللساب للللكفالتللللابطابلللليياةللللفساا
  ةلللللسئناملينلللللماتألشللللليسءا ةلللللفساا  ةلللللسئناملينلللللماتقمللللل ال علللللكلك ا
مألسنيللللمالتق لةلللل اىتللللها تلللل الالاقبللللسطاهللللاالتقللللااقمأللللليامللللياىكال ا هميللللما  ل 
لتويساايااعمحالتنفا امعالاليقال ابأياأل اشل ام يل كا يلمما   سةليما

لكا  كليع(اياقبطا  يؤثاا  ينحاعيانفيل ا  ي  لاايلاالتيلم  ا  قكاةا  ليقلك
ابطايوما    اىاميققاةا  ضمنيمف

 لتويللللساابملنللللسهالتلللللسحاموسانللللماقعاةللللكايللللااةلللل اةاعككيللللما نقييللللما
لتموسانللماققالل  اىتللها عللكلكانيللمي سالتللكايساا قلقمللكالتموسانللماعمللهالتنلل لااا

تفللا قاتلل ا ا يالت ةللفيما لتألميللما عمللها يللسااىيللالءالتموسانللساا ألشللفال
اهنس اثتثما ن لجاميالتموسانسااي كفالتويسااىتهاقاويو سا ها:

افلتموسانماياالتفاكالت لاكاا-اا1
التموسانمابييال يالكفا-اا2
التموسانمابييالتيمسعسافااا-اا3

 :Valuation التقييم
يوقةا"التقوييح"اعمهابيسياقيممالتشاء اي  اىعطسءاقيمما  ا زيا

يم ايااض ءاملسيياا  اماألسااألميما  األيفيما  اهمساتمشاءالتمالكاقوي
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ا  ا التويمم اىعطسء ايقيس ز اال التقوييح ا ي التقوييح؛ امي ا عح ايستقو يح ملًس 
ا.ىةكلاالتاألحابستنيبماتمشاءالتمالكاقوييم 

 :Institutional Evaluation التقويم التربوي المؤسسي
قاب يمامياعمميماققطمبايمعابيسنسااألميما أليفيماعيالتمؤييمالت

ا لتمقغيالاا ا لت طط  التييسيسا اقاكيك اققطمب األمس امقلككة  مةسكا
اكل  ا التقفسعميم الإلنيسنيم ا لتي لنب الإلكلايم  ا لتقن يمسا لالققةسكيم 
التشسممما التي كة ايااقوييح امانًس التملم مسااق  يفًس لتمؤييم ا ق  يفاه ه

ااقيييااعمميما كلءالتمؤييمابسعقبساهسا اكةاقن يميمامقألسممم ا أل ت اي
ا .ةنعاقالالاا ألثاايسعميماييمسايقلمقاباسضاالتمؤييما ميقوبم س

 :Comprehensive Evaluation التقويم الشامل
حايميعاي لنبالتقلمح:التملاييم ا لتم سايم ا لت يكلنيما ه ان سحايو  ِّ
تكىالتمقلمح اميا ت اميم ا عمست  التقااققحاكل  التةفا  ا ساي ؛ا

 لقجالتقلمحالتميق كيم؛ابمساياوقابنسءالتش ةيمالتمقألسممماب كفاقاويقان
تممقلمح اييأل ياقسكاًلاعمهالتقفألياالت تق ا م لي مالتمشألتاا ام س األمسا

ا.قيلم ام يئًساتمقلسم امعاعستحايكيكايايعالتقغياا لتقط ا
 :Self Evaluation التقويم الذاتي

قييما كلئ ؛اه ااألحالتش ناعمهامساييقاقاميايكلاةا  اقيممان
ا.بغا التقايييا  التقلكي ا  التقط يا

 :Peer Evaluation تقويم األقران
ازميم حا اعمها كلء التزمتء ا   اميال قالي اىةكلاااألح اب  يوةك
التقاا ا لتويح  الالقيسهسا ا   التلمميم  التم سالا ا   التقاةي  ايا ي لء

ا.لألقيب سا ت اعمميمالتقلميحا  التقكايا
 : Alternative Assessmentالتقويم البديل
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املوكةا اىنيسزام سح التمقلمح ال ةي ايقطمبامي ا   التبكي  لتقو يح
التاستاا ا قلمم  التيسبوم املساي  اي  ف ابينمس انشيط  اىنيسز اكالتم  لا

ا ةيمم ا   ا لقليم امشألتا اتا  التمنسيبم  . authentic  م سالق 

ا ا لقليم ا كلئيم ابأنشطم التمقلمح اقيسح التقلايفاي ضحا هميم ميالتايسةا ه ل
األمسا ا همًيس, اال ايلمًيس الألقيسًبس ات  ا طط امس التمقلمح ايألقيب ااقه لتي ميم

اا. ي ضحاليقنسكالتقو يحالتبكي  اىتهالتن ايمالتبنسئيم
التبكي  الت  ا (alternative assessment) يستقو يح ال يم ب ه 

ام سحا ا يألمف يابأكلء التطتبانشسطساا م لقفاقلميميم يلطهاميا تت 
ققشسب اىتهااكاألبياامعام لقفالتايسةالتي ميما مسايقحاقو يم اه اا قألميفسا

ل كلءالت لقلاالتماقبطابايسةالتطتبا  لقل حا تياامياكاليقايسجااوسئقا
التكاليم اغايم اكل   اقموين س ايقح اعن سف امنلزتم  .  ملم مسا

اعيا ابكيًت اييق كح ا ن  التبكي  التقو يح اعمي  ايطمق التقو يح اه ل ا ي ألمس
لتقو يحالتقوميك الت  ايلقمكاعمهال قبسالااقاايايمابسيق كلحالتومحا يم با
ن جاميالتقو يح ايطمبايي اميالتمقلمحا كلءام سحااستقو يحالتبكي يا.  لت اقم

ا لتم سالاا اتمملساف التفسع  التقطبيق اعمه اقكاق  اقبيي ا لقليم ايسقيم
ايبييان عي اقوكياا كلئ اعمهاميزليا ةفهامقكا   ا يقح ا كلئ ال يسييم  م

اماككة ا كلء اتميق يسا اا. يوًس ابأي التو   ايمألي اقو يحا عميم التبكي  لتقو يح
اعمها ايوقةا ا ال ا لتم سالا  التوكالا امي امقيع اتمكى ال بلسك مقلكك
نمسايشقم ا يًضساعمها يستيبا  اىامقن عمامث ا ل قبسالاالت اقما لتومح ا ل 

يالءامو سبتااش ةيمامل امتا ما كلءالتمقلمحا لتقلميقاعمهانقسيسق ا ل 
اف ماليلماىنيسزلق التيسبوم

 ميا هحا غال اه لالتقو يحا ن اي كفا بكايما يسييماىتهامالقبما
التقوكحا لتنم ا قوكحالتطتبانا اقاويقالتميق ىالتماغ بايي ا ي ثقاه ل
بطايومامن مم األمسايوكحابيسنسااألميما أليفيمامقن عما ملم مسااقفةيميما
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قاييياعمميمالتقلميحا لتقلمحا ماليلمالتمنسهجااعيا كلءالتطتباقي حايا
التقاب يم اياالتميسءتم ا يفيك ا كلءا accountability لتكالييم تمملمميياا  

اياالتقكاياا ا لإلتوسء اعمهالتماسضاة الالعقمسك ايطستبابلكح لتطتبا ن 
ا ةيمما ا لقليم انقسيسا اىته اقؤك  التقا التم سح اليق كلح اعمه ايؤألك ب 

التلمميم امفق امااألستقيساب ال يئمم يسبم ا ل  التقوسايا  ا ألقسبم  لتمشا عسا
توسءالتألممساا  التمشساألماياالتمنسقشساا لتن سيما  نشطماا التمشألتاا ل 
ا ياميا غالض امنحاش سكلااق ا ا  لتمنس الااميايسنبالتطتب األمس
اققضحا األمس التمقن عم, ابنسءاعمها يستيب  ق ثقاقاةي التطتبا م سالق ح

ال ا ي ايا ايقطمباليق كلم سا هميق  التقلميميم اتممؤييم ال ألسكيما العقمسك
ا  يستيباقو يحامقن عم

امفيكةا ابأكلءام سح التقتمي  اقسح اى ل ا  ا لقليًس ايأل يا ةيًت  لتقو يح
التقلمحا ا نشطم اممسثمم اقأل ي التقو يميم التم سح ا ه ه ا كالتم  امغزى   لا

نييقانطسقا ليعا تيياال قبسالااقوميكيما ققطمبام سالااقفأليااعميس ا ق
ا. ميالتملايم األمسا ن ساق باالتقتمي ابنقييمال عمس التييكة

 :Portfolio (ملف اإلنجاز )البورتفوليو
نيسزلق اعباايقاةا لتب اقف تي اقيمعاهسكفا من حا عمس التطستبا ل 
امكىا اعمه اتماألح اماألسااماككة ايااض ء اماليلق س ايقح اماككة  زمنيم

ا.ةالتمنش كةقاويقا كلئ اتملسيياالتي ك
نيسزلق التمقضمنماياالتب اقف تي اتوطما  ا  ق ياا عمس التطستبا ل 
اق ياهسا التقا التموطسا اعي اق قمف ال كلء ايا اتمقوكح امقااألم ة اة

ا.لال قبسالاالتقوميكيم ا  ا يستيبالتقو يحالتيسبوم
 التقويم التربوي وضمان جودة التعليم

 كةالتلمميمالتقاب يماىيالت كفالتائيااتمقو يحالتقاب  اه اضمسياي
اىأليسبا اه  التقاب يم التمؤييسا اي  ك التغا امي ا ي ا ت   ن لقي س؛
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ا لتملسافا لتم سالاا التلم ح اقطسعساالتميقمع  ا بويم لتطتبا لتطستبسا 
 لتيم أليساا لالقيسهسا,التقاايبقاقاكيكهساب ض  اميا ت التييسيساا

تم قمفمفا ت ت ايإيالتقو يحالتقلميميم ا لت ططالتكالييم,ا لتمنسهجا لتبالمجال
ا .ياألزاعمهاي كةالتنقسئجالتن سئيم

ايقنس  ا اييبا ي التقلميح ايااضمسياي كة الت  ايي ح التقو يح ىي
التقلمحا ا قو يح التقلمح  اتقاييي التقو يح ا همس: اتمقو يح التائيييي لتغاضيي

ا .تمقلافاعمهاي كةان لقي ا قاويو اتمملسييا
التقلميح اتقو يح التائيا الت كف التلمميماىي اي كة امي التقأألك اه   

لتقاب يما م ايسق سا قأثيالق سا ينبثقامياه لالت كفاميم عماميال هكلفا
ا:لتفاعيمامن س

قاييياميق ىا كلءالتمكايماميا ت الاليقنسكاىتهالتملم مساالتقاا -1
ي ياهسالتقو يحالت  ايألشفالتل لم ا لاالتلتقمابفسعميما كلءالتمكايما

فاأل ت اعيالتمشألتاا م لطيالتضلفاتمقلسم ا لتمؤثاةايي فا لتألش
 .مل سابفسعميم

لتقاوقاميا يامقطمبساا لاقيسيساالتي ساا لاالتلتقمابستقلميحامث ا -2
 .لتطستبا ل ياةا لتميقمعالتماماا لت طياقكاقاووا

ا ل هكلفا -3 التملسييا اياكك ايستقو يح التقاب يم التويح اا   لتق لة 
 س امياقب التوسئميياعمهالتلمميما ميق يساالإلنيسزلاالتمق قعاقاويو

لتقاب يمايستقو يحات اك ااقثويفااا  التق قلسااميالتمؤييساالتقلميميما
 . ملسيياالتاألحاعمهاي كةا كلئ س

ا لتماسيبيم -4 التن سئا Accountability (لتميسءتم التقو يح ا ت   مي

(Summative Evaluation) اقاكيكاا اىته اائيا ابشأل  اي كف لت  
التميؤ ا ا مكىالتي م اممسايسااقاب يم  ا   ابالمج اييسيساا   اعي تم

التمطم با التماك كة  اتمنقسئج ا قاويو س ابميؤ تيسق س  التويسح ايا نيسا س
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اعن س ا التميؤ   اَمي ا يكاا  اىي التقوةيا اي لنب ا ملايم ىنيسزهس 
 . مألسيأةال كلءالتفسع اتممؤييم

اتمميس -5 اشسم  ابشأل  التقلميما التن سح اعي التمؤشالاالتقاب يم عكةايمع
 .ياالتق طيطا  ضعابالمجالتقايييالتميقما

التقلميميما -6 اتملمميم التي كة اقاويق اقلقا  التقا التمشألتا قاكيك
 . م ايسق س

 .ق يياالتمباالااتمم لاكالتمستيما لتبشايمالتقااقألاااتمقلميح -7

التلمميما -8 اعنسةا ايااقاييياميق ىايميع اقي ح االيلم اقغ يم ق ييا
 .لتقلميميما عمميسق سا ن لقي س

 تطور مفهوم التقويم التربوي

زلتللماىع يسيلل ايللاا ىيالتقولل يحابملنللهاقبيللسياقيمللمالتشللاءا قلكيملل ا ل 
 هااعمميلمايزل ت لسالتنلساايلاا عمميماىةكلاااألحامبنيلماعملهاقاكيلكاقيمقل 

افايسق حالتي ميم
 قللكا يللكالتقولل يحاطايوللماىتللهالتمكايللمابإعقبساهللسامؤييللماىيقمسعيللما

يا مف سالتن سحالتقاب  األألل ا قلكا  لاا تل ات ساك ااائييااياالتقابيم ا م
بشللأل ا لضللحابلللكاقطلل اامفللسهيحالتفألللاالتلممللاا لتقابلل   ا لإليقمللسعااممللسا
يل التقاب يييايوف يا قفما سةماعنكالتنقسيساالتلمميمايأعسك لالتن لاايلاا

ال هكلفالت يسئ ا ل يستيبالتمقبلمف
افمالإليقمسعيلم  هحالتقو يحا   امسا هقحابس هكلفا متءمق ساتمفميلف

ا لتييسيللللللللللليم اثلللللللللللحاشلللللللللللم ا تللللللللللل املللللللللللكىامتءمقللللللللللل ا ل هلللللللللللكلفاتمفلللللللللللاكف
 يأل ياميالتةل بمابمألسياقاكيكالتبكليمالتقساي يماتمقول يحا نل ام يل كايلاا

لتقوللللل يحاىتلللللهاع لللللكااDUBAISبلللللو افا يايلللللعا" اايلللللسةالتميقملللللعابشلللللأل ا 
لإلمبالط ايللمالتةللينيمالتوكيمللماايللداليللق كحا اللكابللسطاةالتةللييان عللساملليا

ابساالتألفسءةا  ت اإل قبساام  فييفل ق
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 مساقلسايفالتقاب  ايوكال قمفاابس قتفالتمقسبعالتفألايماغيلاا ن لسا
قموللهايللاانوطللما لاللكةا هللاا:ا كلةاهسمللماتم قلل فاعنللكانوللسطالتضلللفا لتولل ةا

اايدايقيمها ت اميا ت التقلسايفالتقستيما:   اعم اقاب  
أنلل اعمميللماقاكيللكالتقولل يحالتقابلل  ا"ابااTyer 1950يلللافاقللسبماا

 Pophamب بلللسحاألملللسايلللافاامللكىالتقاويلللقالتفلمللااتألهلللكلفالتقاب يللم"ف

التقو يحا"بأن التقلافاعمهاقيمما يكلاةا سهاةاقاب يماملنيما"ا1975
"التقولللل يحالتقابلللل  ابأنلللل ا"اي للللكاألبيللللااDoll 1989يلللللافا"اك  

يلقا ميقمااتمباداييأثاالإليقفسكةاميالتماق ىالتقابل  ا لتلمميلساايلااقاو
ا هكلفا لضاما"

 Sanders etا اثلللللليا يللللللسنكازايلللللللافاهلللللل لالتلستمللللللسي

Worthen1987لتقوللل يحالتقابللل  ابأنللل ا"قاكيلللكاقيملللمالتشلللاء  ياالتقابيلللماا
 قيمللمالتبانللسمجا لتنقللسئجا لتمشللا جا لتلمميللما  لتفلستيم لتقاكيللكالتشللغ اتن عيم

اقولللفاهللل هالتقللللسايفاعنلللكاهللل هالتيلللمسااألمللللسييااالتملللن جا" تلللح ا لت لللكفا 
ا قن عسف  عموس ب المقكااتقام ابطيسق سامضسمييا ألثاالقيسعس قو يميم

يوللللكا ألللللكاعللللككاملللليالتمللللابيياعمللللهاطبيلللللما قيمللللمالتللللك االت ةللللفاا
  يللستيب سايقيللز امللياميللس ا ياىالتللبل ا يايميللفماقوللكياالتاسيللساافتمقولل يح
افلتقو يح

 لتقط يااياامف ل حالتقول يحاتلحايولفاعنلكاهل هالت لسهاةا اىياه لالتنم
لقيللعايقضللميالتقلويللكالإليقمللسعاا لتيلليسقالتييسيللاالتلل  اياللكداملليابلل ا

ل ماالتللللللللل  اي ضلللللللللحابيلللللللللتءاعتقلللللللللمالتقوللللللللل يحايةلللللللللنعاف لللللللللت التقوللللللللل يح
اف قنفي هسا بستق طيطاط ي التمكى لتييسيم

 يمألللللللليا يانيلللللللق مناملللللللياهللللللل هالتقللللللللسايفا ل الءالإلقيسهلللللللساا
حايلكالتقول يحاياأللزايمفلتم قمفماتممابيياا  امف  حالتقو يح  لقيسهسق ا  ك لاه
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هقمسمسقلللللل اتيقضللللللمياعمميسقلللللل اا عمللللللها هللللللكلفالتبللللللالمج بلللللل القيللللللعامللللللكلها ل 
ا م ايسق ا قفسعتق امعالتيم  اف   نشطق 

 ه لامسيمأليالتمول مييامليا ياي قلسا لاملياهل هال نملسطا لتمللسيياا
مللساييللسعكهحايللاابنللسءاقةلل الق حالت سةللمايللااعمميللساالتقولل يحا لإليللقفسكةا

امن سف
 -التقويم التربوي" مراحل تطور

ح(ا:ا يقميللللزاهلللل لالتلةللللااب  لللل اا1900-1800 عةللللاالإلةللللت ا -1
لال قبللللسالاالتلوميلللللما  يلللللستيبالتقلمللللليحا قطبيلللللقالتمولللللسيياالتنفيللللليما ا نم

ا لتيم أليماياالتمشألتاالتقلميميمف
ح(ا:ا  للااايللااهلل هالتفقللاةا1930-1900 عةللاالتألفسيللما لال قبللسالا -2

ياا ليللللق كلحالال قبللللسالاامشللللا عسااتمقولللل يحالتقابلللل  ال قةللللاابقطلللل ا
لتقاةلليميما قللسحاميم عللماملليالتلممللسءا مثللس اا بللاااث انللكي ابماس تللما

 لاليللقفسكةامللياكايسق للسا لعقبساهللساا يللل اعمميللمالال قبللساا ألثللااعمميللم
 عسمتام مًساياالق س التوالالاالتقلميميمف

ح(ا:الاقبطلللااهللل هالتفقلللاةابفأللللاا  عملللس ا1945-1930عةلللااقلللسيم ا  -3
ت  ايللكاالئلكالتقول يحالتقابل   ايولكا أللكاعملها هميلماكاليلماالتفاقسيم اال

لتبالمجا لتمنسهجالتقلميميما  هكلي س ا   ل ا تل ايلاالالعقبلسااعنلكاقول يحا
عمميقلللاالتلللقلمحا لتقلمللليح األملللسا أللللكاعملللها هميلللماقاكيلللكاغسيلللساالتلللالمجا
 لتمنللسهجا ن لقي للس ال مللاالتلل  القللس التفاةللمات ضللعاموللسييااقو يميللما

  األمللللسايللللسعكااي لللل كهاعمللللهاموسانللللما هللللكلفالتبللللالمجامايليللللمالتمالللل
  لتمنسهجابمسايؤك اىتهان لقجايلميمف

ح(ا:ايللللااهلللل هالتفقللللاةا ةللللبحا1957-1946 مللللساقبلللل اعةللللاالتق يللللعا -4
لتقوللل يحالتقابللل  املللليالتمولللاالاالتائييلللليمايلللااألميلللساالتقابيللللم األملللسابللللك ا



 17 

عميل االالهقمسحابسيلق كلحاعمميلساالتقول يحا لعقبساهلساعنةلاًلاائييليًسايول ح
 بنسءان حاقلميممايكيكةا بالمجا منسهجايلستمفا

ح(ا:ا للت اهلل هالتفقللاةاقللحالتقأأليللكاعمللها1972-1957 عةللاالتق يللعا -5
 هميللللماقولللل يحالتلللللسممييايللللاالتميللللس التقابلللل  ا أللللل ت اقةللللميحالتبالللل دا

 لتقيايبيماتقو يحالتبالمج ا   ااانمس  اقو يحالتي كةالتقلميميمفا

يااه هالتفقاةا  ل التقول يحالتقابل  اميقما(ا:اا-1972 عةاالتم نيما -6
شلللأل التق ةلللنالتللللكقيقاألق ةلللناكاليلللااميللللقو  األملللسا يالتللللكع ةا
لتشللللسممماإلةللللت التقلملللليحايللللاالتيللللبلينساا لتثمسنينللللسااعللللززاام مللللما
لتقو يحالتقاب  ايااق طيطالتمشا عساالتم مم ا لإلشالفاعمهاقنفي هسا

لتمنلللسهجاتمق ةللل اىتلللهاقطللل ياالتقلمللليحامللليا لللت اقطللل ياالتييسيلللساا ا
  لتبالمجالتقلميميمفاااااااا

 يلللاالت قلللاالتلللالهيا ةلللبحالتقوللل يحالتقابللل  امللليا هلللحاميلللسالاالتلمللل حاا -7
االتلستيلللماعملللهالتقاب يلللمالتقطبيويلللمالتقلللااقضلللحالتم قةلللييا   التولللكال

 لإلةت التمنش كاياالتميلسالاالتقاب يلم ا  ةلبحاالاالتقط ياالتقاب  
نلللسمجاقوللل يما امملللسا كىاىتلللهاقلللكايبااملللياباا ا  ابانلللسمجاقلميملللاا  اي مللل

لزكهللللللساالتقولللللل يحالتقابلللللل  ايللللللااألسيللللللمالتميللللللسالاالتقلميميللللللما لتقاب يللللللما
ا(ااااااااااا25-24 لتيمي امامكاشلمم ن0لتمقن عم

 مفهوم التقويم التربوي
ليلق كلحالتملم ملسااا:أما عن مفهوم التقـويم التربـوي قيقصـد بـ  
لتوللسئم ياعمللهالتقابيللمالتقللاااةللمنساعمي للساملليالتويللسااتقاكيللكامللكىامللسابملل ا

يللاانيللس ايللااقاويللقال هللكلفالتقاب يللمالتقللااييللل ياىتللهاقاويو للساتقأللل يا
ع نللساعمللهاقاكيللكالتمشللألتاا قشلل ينال  ضللسجاتم قلل فاعمللهالتمل قللساا

اتقايييالتلمميمالتقلميميمف
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لمميمالتقو يحا شم امياعمميمالتويساا ن ساقشلم التويلساامضلسيساي
لق لس ا طل لااىييسبيلمامثل الإلاشلسكا يضل اىتي ااألحاملييابسإلضسيماىتلها

التطاقاتقاويقال هكلفف
لتقاب يللمالتوكيمللمالتقللااألسنللااابستفميللفمقللأثاامف لل حالتقولل يحاهلل لا قللكا

بلستقالدا افل التملم ملساامأللسيايلنلاالتقول يحاالإلتملسحعنسيق لساعملهااقوقةا
ليللا اقوللكحابةلل اق سالتقوميكيللماتمقمميلل ايللاان سيللمالتلللسحالتكاا لالمقاسنلساالتقللا

عملهاال األلسحاىةكلانقييماليقيسبق حات سا مياثحا عطسءالتقممي التكايسال ا ا
 ماامما  اىفاىتهنوم حامياماامما اشلبا اىتهلتقتمي اتيقحاق زيل حا

 ألللسيالتقوللل يحايللااهللل لالتمف لل حالتضللليقامالكيللًساتتمقاسنلللسا اايلللدا
تقاب يللمابللكاًلا يايأللل يا يلليمماتقايللييالتلمميللمالا لقلل لتقولل يحاهللكيًسايللاا ألللسي

ألمللسا ياهلل لالتمف لل حاتمقولل يحاألللسياييلملل اا ل يضلل اىتللهبميللق لهسا  لالاقوللسء
 ألللسيامللؤكلهاألشللفاا لتلمميللمالتقلميميللمالتقاب يللما لالاقوللسء قسئمللًسابملللز اعللي

ه هالاليقلكلكلااالبكامياق ياهساياالتمقلمحا ،ليقلكلكلاا سةماياالتقممي 
افتم لةممالتقلمح

اثيلللاًلامللليالتقتميللل التللل ييايفشلللم يايلللاثلللحاقبللليياتايلللس التقابيلللما ياأل
اىتلهنونايلااليلقلكلكلق حابولكااملسايايلعااىتهلالمقاسنسا االايايعايشم حا

تله ا ا قنفيل هيل ءا التملن جالتكاليلاا   طأايلاابنلسء عيل بايلاالالمقاسنلسااال 
لتقول يحايللزءامقألسمل امليالتلمميللمالتقاب يلم ا  ةللبحا  ملياهنللسالةلبحاف لق لس

عمميقاالتقلميحا لتقلمحا ملايلماملساقلحا مياقاويقتمقمألياا  ييمما تيااغسيم
افقاويو اميا هكلفاقاب يم

 Educational عملللللها تلللللل  ايللللللإيامف لللللل حالتقولللللل يحالتقابلللللل  ا

Assessmentألمسايالهاأل امياأل هيا يبنيااا(Cohen & Spencier, 

مةلللللطمحاشللللللسم ايلللللقحاملللللليا تتللللل امتا للللللم ا يملللللعا قللللللك ييا اها(1994
لتمنسيللبمفا هلل لالتمف لل حاالاي قمللفابشللأل التملم مللسااب للكفالق للس التوللالالاا
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(التللل  ا شللسااىتللها ياPierangelo, 1994  ألبيللااعمللسا  اكهابيللساا نيملل
لتقوللل يحالتقابللل  اعبلللساةاعلللياعمميلللماتيملللعالتملم ملللسااعللليال طفلللس االق لللس ا
لتولللالالاالتقاب يلللمالتمنسيلللبمات لللحفات للل لايلللإيالتقللللايفييالتيلللسبويياييلللياليايلللاا

 زميملل امللياقبلل االل  امف للل حاا Salviaستفيسانفللاالالقيللسهالتلل  االلككهايلل
  لتقو يحالتقاب  ف

 أسس التقويم التربوي : 

 ةللبحالتقولل يحاعمللهااكلثقلل ايللااميللس التقابيللما لتقلملليحاملليال ملل اا
لتالي مابستنيلبماتمقابيلما لتللسممييايي لس ا قلكا ةلباااتل ا يلااثسبقلماييلبا

   هحاه هال ياا:ا مالعسق ساعنكالتويسحاب 

حايااض ءال هكلفالتقاا ضلااتمقلميحامن التبكليم:ا ميايقحالتقو ي •
ايايك يا اتمس اقو يم ح ايإيالتوسئميياعمها ماالتقو يحاييبا يايقح هنس
اعمها كلءا امنةبًس اي لءاألسيالتقو يح ايااض ءاقم ال هكلف  قو يم 

 عمهالتمنسهجا قط ياهسف التملمح ا 
لتوسئم ياب سالتقو يحاياايزءامن اعبساةاعياعمميماقش يةيم:اياس  ا •

ايو م ن  اييمس ا لتضلف التو ة  ام لطي ايبين ل التلمميسااا  ي  ه ه
انقسئي سا اعمهاض ء ا ن  ا لتم ض عيم اقاقس اىتهالتكقم  لتقش يةيم

 فيق ضعابالمجاتملت ا لتقةايح
اممألياميا • ا ألبااعكك التلمميم ايشقا ايااه ه اقلس ني : لتقو يحاعممي 

التمقلمم امي ا غياهح ا لتمشاييي اةممالتملمميي ات ح اممي ا لإلبسء يي
التمقلمحاييبا يايشقا اياا ت املمحا ايااقو يح بستم قفالتقلميماف

ا, ب ت ا التةفا ملمم انسايق  ايا ا,أل  الاليقمسعا ا لتمشاف لتنشسط
ا لاليقمسعيما ا لتلوميم التقاةيميم التم قمفم انم ه اي لنب اقو يح يمألي

التقاب  االاقوقةااعمهالتمشايي التقو يح ايلمميم ا, يالتقاب يييا لتبكنيم
اقمي حا امي ايميع ايي س ايشقا  اعمميم ا ن س ايؤألك الت لقع ا تألي يوط 
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قضيمالتقلميحالشقالألًسامقلس نًساييمسابين حابكءًلابستميؤ تيياعيالتييسيما
لتقلميميم ا لنق سءابستمقلمح ا ما اًلاب بالءالتمنسهجا لتمشايييالتقاب يييا

كلاقي سفا   مكيا التمكلااا ل 
اشسم • اعمميم ان لااالتقو يح اتأل  اشسمت التقو يح ايأل ي ا ي اينبغا مم:

ان لااا انم ايا التمقلمميي اقوكح امكى انويا ا ي ايألفا ايت لتمقلمح
ا لاليقمسعاا ا لتييما التلوما انم هح اقيسا اعمينس اب  قاةيم ح,
 لالنفلستافا مساى لا اكنسا يانو حالتمكااا يبا يانلطااعن ا عيا

ا ا ايك ا ل  ل التن ل   ايميع امي اشسممم اة اة ابل التألقباعمم  قو يح
اعمهاميق ىاه ها امشقمًت التقو يح اييبا يايأل ياه ل ايإن  لتمكاييم
لتألقب ا مكىامنسيبق ساتممقلممييالت ييا ضلاات ح ا أل لامنسيبمامسا
اينيقطيعا امياق يي ساا غياهس  اقاق  اعمي  امياملم مساا مس يي س
ا هكلي سا اياوق الت   التطايق ايا التقاب يم ابستلمميم انييا ا ي ب  ل

 تماي ممفل
اقاكداعنكمسا • ا قسميم, اتيياا ط ة ايستقو يح ا: اميقماة اعمميم لتقو يح

ا  امليي ام ض ج اقلميح امي التمكاا اميا اينق ا امقلمح اينق ا عنكمس
عنكمساينق االتلسحالتكالياايستقو يحاتيااهكيساياااكا الألقيسبا باةا 

ا  اينبغاا يا ا لق , اىنمس بمثسبماي حاايسبايينبغاات اىالايأل ياأل ت ,
االتقو يحاينبًساىتهاينبامعالتقلميحاميابكليق اىتهان سيق ,ا لتقو يحاييي

اه األمس ا لاكة اكيلم اققح اال ا ن س اى  اميقماة ابل ا اعمميم ايا لتاس 
اي بًس ا هكفا الالمقاسنساالتقااناألحاميا تت ساعمهالتمقلمحانيساسا 

اه التميقما اياا التقو يح التمقلمح اياازه الت   التقوكح امكى اعمه لتاألح
ابان ا هكلفاه لاض ء اقاوقامي امكىامس ا ملايم اكالياامليي  سمج

 فلتبانسمج ا مكىالتياعمالتقااقحاب س
ييبا يايبنهالتقو يحاعمها يسااعمما:ابملنها يايبنهاعمهالتثبساا •
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  لتةكقا لتم ض عيما لتقن جا لتقمييزفا
الت قاا • ايا الالققةسك اىته اي كف الققةسكيم: اعمميم التقو يح ايأل ي  ي

م التقااقيسعكاعمهالالققةسكاياالت قاا لتي ك,ا لتي ك,ا ميالتل ل
التملم مساا ايي س التمك ي الت لييم التييتا التمكايم ايا اقق يا  ي
ل يسييماعيالتمقلممييا لتمكاييي,ا عيالتبيئمالتماميما   تيسءا م اا
التمكايما ابيئم ايا التم ي كة ا لتم نيم التلمميم, ا لت يئسا لتمقلمميي,

 ساعمهاقاويقا هكلي سفا مكىاقلس ياه هالت يئساامل 
اميا • اققضمن  ابمس التقو يح اعمميم ايا اقيق كح ا ي اييب التقو يح نقسئج

التبنسئاا التيسنب اتنس ايؤألك ا ه ل امكايا, ا نشسط ا ملمميي قتمي 
التقو يحايناياييبا ياالانن ااىتهاقو يحاعم ا لتلتياايااعمميم

ا  ا  التمقلمح التملمح اقش ينا اعم  امياك ا ن  اعمه التمكايا لتنشسط
 قواياامةيا,ااىنمساييبا يانق  ها ييمماىتهالإلةت فا ا زيا  ا 

اعمها • التوسئميي ا  هسي ايا ا يايأل يا لضاًس اينبغا التمقلمح اقو يح عنك
اميا ابك اي ها اال اعنةا التفاكيم التفا ق ا ياعنةا التقو يح عمميم
ا ن حا ا لاكة اكالييم اياااياة التمقلمميي ايميااملنها ي ك مالعسق  

الا ااء ايقو يحالتمقلمحايقحايااض ءاقوكم اهيميلسامقيس  يايااأل اش
 افيااض ءاقوكحازمتئ 

اآتيسق حا • ايتمم امي ايقأألك ل ا ي التقو يح ابلمميم التوسئميي اعمه ينبغا
اعيا اقبقلك ا  ي اتويسي   ا ضلا امس اقويا ابايد ايي   لتميق كمم
اتطتب ا اقو يم  اعنك التملمح ايقأثا ايت التميقطسج اقكا الت لقيم لتن لاا

 يمفابأاسييي التش ة
ا  • ال تيسا  اقن عااه ه ايألممس ازلكاا اقن جاآتيساالتقو يح  ل ك لااألممس

ملم مقنساعيالتميس الت  انو م  ايلنكاقو يحالتمقلمحاييبا الانوقةاا
امقن عما اىياهنس ال قبسالااقاةيميم اى  ايوط  عمهال قبسالاالتموس 
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امقلكك ا امي ا لال قيسا ا لت طأ  التة لب ابيي التمزل يم ال قبسا مث 
 مممالتفالغف قأل

 أهداف التقويم التربوي:
اييق اتقاويقا كح ا لتقاب يم التقلميميم التلمميم ايا التقاب   لتقو يح

ا هكلفامقلككةامن س:
 أواًل: قي التخطيط التربوي ومن أهداق :

ا ن لجاا -1 امي ان ج األ  امي اتمميقمع التفلميم التاسيسا لتقلافاعمه
التقلميحف

اقاكيكام لةفساالتو ىالتلسممما ق زيل سفا -2
ايااض ءاا -3 التم قمفم التمكاييم التمبسناا لتم زلح امي التاسيم قاكيك

ا عكلكالتطمبمالتممقاويياياالتمكلااف
اب حاا -4 ات ة   الإليالك لتتزمم اعنك ا لتألفسيم اميق يساالتوكاة قاكيك

اىتهاكايماملينماميالتألفسيماياام نما  ق ةناملييف
 ثانيًا: قي قبول الطلبة وتصنيفهم قي أنواع من التعليم:

اعمهاا -1 ايمألي التقا ا  ةسئ ح التطمبم اليقلكلكلا اعمه لتقلاف
ا يسي ساقب ت حايااأل ان جاميا ن لجالتقلميحف

امن س اا -2 ايا اينيا ل ا ي ايمألي الت يي التطمبم اعمه لتقلاف
ا  ق ةناملييف

اتكاليما -3 التمقف قيي ا ل قيسا ابلثسااكالييم ايا الاليفسك اق لعك  ضع
ابالمجاملينمف

 ثالثًا: قي اإلرشاد والتوجي :
ام نم   ق ةناا -1 اياال قيسا ا ةسئنالتطستباتميسعكق  قو يح

 اغبسق   يقحا ت اعياطايقاا مي ت  ا يقاقكالق  اكالياامليي 
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الت ألسء  ال قبسا امث : اعمي  ا لتوكالا اقطبيقالال قبسالاالتنفييم
ا لتمي  فففلتخف

التطستباياالتقأليفالتنسيحاا -2 التقااقيسعك الاليقمسعيم التبيئم ق يئم
ا ليقمسعيًسفاقاب يًسا م نيسًا

 رابعًا: قي تطوير عملية التدريس وتحسينها:
اعمها -1 ا لتطمبم التملمميي اتكى التقكايا ا هكلف قأأليك

ابكالتما ا قن يم س التقلمح ا بالا امضم ي لتي لء  ل قيسا
التفسعميمالتقااقاوقايي سال هكلفف

اعنكالتطمبمفاسكدلتا التقلافاعمهامكىالتقوكحا  لتنم -2
 لق س اانوسطالتو ةا لتضلف قش يناةل بساالتقلمح  اةاا -3

انوسطا اعمه التو ة  لتقغمب انوسط اتقلزيز التتزمم لاليالءلا
التضلفا قتيي سف

ا ق يي انشسطالتمقلمحف ق يياالتكليليماتمقلميح -4
اقط ياالتم سالاا لتوكالاا ةيسنق سف -5

وعلى أساس األحكام التي يتم التوصل إليها بالتقويم تتخذ قرارات هامة 
 دة قي العملية التربوية ومن هذه القرارات:تتعلق بجوانب متعد

اقغيياا قلكي ا يم بالتقكاياف ·
اىعسكةاقن يحامسكةالتكااف ·
اقط ياا  قلكي التمنسهجف ·
اقلكي ال هكلفاتقةبحا ألثااقسبميماتمقاويقف ·
اىعسكةاقن يحالتلتقساالإلكلايمف ·
اايعاميق ىالتملمحالتلمماا لتم ناف ·
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ا  · ا  قط ياه التمكايا التألقسب اف يثقاك اقلكي 
ا(17-15 ن2002 لت سها 

 أهمية القياس والتقويم في المجال التربوي 

 أواًل : بالنسبة للمعلم :
ق لللكفاعمميلللمالتلللقلمحايلللاالتمولللسحال   اىتلللهاقغيلللاا قللللكي امنشللل كاا

 شلللب اكلئلللحانيلللبيًسايلللاايلللم  التملللقلمحابألسيلللماةللل اها  شلللألست التمف يلللما غيلللاا
كاعمميلمالتقول يحايلاالتقاولقامليا هنساقيلسعا لإلالكيما غياالإلالكيما لتمف يم

لتقللكي التمنشل ك ا امكىانيس ال يم بالتمقبعايااىاكلدامث اهل لالتقغيلاا 
 ملللياثلللحاقلقبلللااعمميلللمالتقوللل يحامللليا هلللحالتلمميلللساالتقلللاايوللل حاب لللسالتململللحاى ا

افيش التممسايساا لتلمميسااياام قفالتقلمح ايق قفاعمي ساعمميمانيس ا 
ايلل با اميللاكاقيللساامللكىانيللس ا ا الاقوقةللااعمميللمالتقولل يحاعمللها

لتقتمي اياالمقاسيامساب اهااعمميما شم اميا ت ابألثيلااي لااقيلياايلاا
يملايللللمالتململلللحااف طلللل لاامقلللللككةا يوللللعالتلللللبءال ألبللللاايي للللساعمللللهالتململلللح
افتميق يساالتك   اتقتمي هايلقباايزءلامياعمميساالتقو يح

تلالهياتقتميل هايستملمحاياااسيماكلئمماالياياككاميق يساال كلءالا
م ضلل جايكيللكاايللدا ا  تلل اقبلل ا يايبللك امل للحايللاااقللكاياا اللكةايكيللكةا 

قيسعكهاملايماميلق يساالتلك   اهل هاعملهالنقولسءا ل قيلساا هكليل التيلم أليما
ألمساقيسعكهاعملهاقاكيلكاميلق يسااا لتقااققنسيبا ميق يسااهؤالءالتقتمي 

افقف م حالتلوماا ملك التفا قالتفاكيمابين ح
آ للللاايإنلللل اعللللياطايللللقاميللللق يساال كلءالتللللالهياتمقتميلللل اابملنللللها

ييللقطيعالتململلحا يايولل حابلمميللمام ليوللمابللييال هللكلفالتقللاايلل كا يايأليللب سا
تمقتميللل ا ألللل ت ا يلللستيباقكاييللل ا بلللييالتاسيلللساالتم قمفلللمات لللؤالءالتقتميللل ا

افم ض جالتقو يح
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 يمألللياتمململلحا يضللساملليا للت اعمميللمالتويللساا لتقولل يحا يايقلللافاا
لتةللللل بساالتقللللااق ليلللل التقتميلللل ايللللاا ثنللللسءا اعمللللهالتمشللللألتاالتمكايلللليما 

كاليق حات اكةاميالت اكلااألملسايولفاعملهاملكىايليطاةاقتميل هاتملساييلبا
 يايلايلل هايللاا اللكةاملليالت اللكلاا  تلل اقبلل ا ياينقولل اىتللها اللكةاكاليلليما

افيكيكة
 ييللق كحالتململلحالتقوللل يحايللاان سيلللماقللكاياالتمولللااابايللداقيلللسعكهاا

يللللمالتقوللللل يحاهللللل هاعملللللهالتقللللللافاعملللللهاملللللكىاقاويلللللقال هلللللكلفالتلسملللللماعمم
 لت سةللمالتقللاا ةللف سامللياقبلل ا لتقللااألسنللاابمثسبللماكتيلل ا ماشللكاتلل ا للت ا

افقكايي اتمقتمي 
 ثانيا  : بالنسبة للتالميذ  :

يمأللياىيمللس ا هميلمالتويللساا لتقولل يحابستنيلبماتمقتميلل اييملسايمللاامللياا
اي لئكا:

قبست اعمهالتقاةي ا لتكاليم ن ايزيكامياكليلا-اا1 افيمالتمقلمحا ل 
ييلللسعكاعملللهاقشلللييعا قنميلللمابلللل التللللسكلاالتكاليللليمالتطيبلللمامثللل اا-اا2

افلتمثسباةا لتبادا لالطتجاميا ي الت ة  اىتهانيس امشاف
قيللسعكالتقمميلل ا   يلل اعمللهالتقلللافاعمللهالتميللق ىالتاويوللااتمطستللباا-اا3

ااالتضللللفا لتوللل ةالتم ضللل جابايلللداي  لللااتللل انللل لا مثللل التملللسكةا 
 بايلللدايلمللل اعملللهاملستيلللماملللساقلللكاي  لللاامللليانللل لاااضللللفايلللاا

ا كلئ ف
ييللسعكالتويللسااعمللهاىعطللسءالتمللقلمحاياةللماتمقللكايباعمللهامللسااةللم اا-اا4

افم سالا امياملم مساا 
يلقبللاالتويللساابستنيللبماتمطستللبامللكعمًسا م ي للًسا يللم ب ايللاالتكاليللماا-اا5

ا لتقاةي اياالتمالاالتقستيما:
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يمأليالتو  اىيالتقو يحامياشأن ا يايزيكالتي لكالتمبل   املياا هأل لا
 يلل اقاةللي اميللق يسااعميللسا ت لل لايمأللليا ياقولل حاعمميللمالتقولل يحاب  للسئفا

ا يسييمامياايدا:
افقنشيطالتألسئيا زيسكةانشسط ا-اا1
ققضمياعمميماق يي ايم  التمقلمحا نشسط التويسحابستيم  التماغ باا-اا2

افيي 
قلمحاعملللهالنقولللسءا قاكيلللكالاليلللقيسبساا لتم ضللل عساا نللل اييلللسعكالتملللا-اا3

افلتقااقيسعكهاعمهالتنيس ا لتقاةي 
 ثالثا  :  بالنسبة لعمليات التوجي  واإلرشاد النفسي والتربوي :

قيللق كحالتنقللسئجا لتملم مللساالتقللاايللقحالتاةلل  اعمي للساملليا للت اا
مااعمميقللاالتويللساا لتقولل يحاعمللهالتقلللافاعمللهاميللق  الاليللقلكلكالتقاةللي

لاليلللقلكلكلاالتلوميلللماتلللكىالتطلللتبا هلللاا مللل ااقلقبلللااملايق لللسا لت قللل فا ا 
اعمي ساعمهاكايمابستغماميال هميمايااعمميساالتق يي ا لإلاشسكاتمطتبفا
يألثيللالامللساققلللككايللانال قبللساالتملسهللكالتقلميميللما مللسحالتطمبللماممللسا

لاايللؤكىاىتلللهاضللا اةاملايلللمالتطستللباتميلللق لهالتاويوللاايلللااقللكاةامللليالتولللكاا
نسايماميالتن لاااأل ت اقكايقطمبال مااملايمامقطمبساانل جامللييامليا ا 

لتكاليلما ملساياقلس اىتيل املياىمألسنللساا قلكالااعوميلماملينلمامملساييلسعكايللاا
 نيلللللبا تللللل ليالتكاليلللللماقبللللللسا التن سيلللللماعملللللهال قبلللللساالنيلللللباهللللل هالتملسهلللللكا 

افإلمألسنسق اميانسايما مقطمبسااه هالتملسهكاميانسايما  اى
سكامياعمميساالتقو يحا يضساياالتمشألتاالتقااقل قالتطستباييقفا

ألملساا لتقملاييابايلدانألشلفاتل ا يلبسبالالضلطالبسا اميام لةممالتكاليلما 
 ن اعمها يساانقسئجالتويساايمأللياق ييل التطستلبا ميلسعكق اعملهاق طلاا

افمث اه هالتةل بسا
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لتألشلفاايلا هأل لاقيسعكالتملم مساالتميلقوسةاملياعمميلساالتويلسااا
عيال يالكالتةستاييا لتمنسيبيياتم نماميالتم يا قةلنيف حاىتلهال عملس ا

 فلتم قمفماايباىمألسنسق حالتلوميما ليقلكلكلق حالتم قمفم

 -أمهية جمال قياس وتقومي السلوك اإلنساين :
تلملل املليالتطللا التيللسبقاتقطلل اامف لل ماالتويللساا لتقولل يحالتقابلل  ا

ميلس اقيلساا قول يحالتيلم  ايمانممحا ياثمما هميما سةماقمثملاايلاا ضلل
هللل لالتميلللس ايلللاالتي لنلللبان لللاًلاتملللساينطللل  اعميللل اا ةبلللسازامالإلنيلللسناامألسنللل

اا-:االتقستيما
  لإل فللسقا ا ضللعا ةلليسغمالتماألللساالتتزمللماتقاكيللكاميللق يساالتنيللس ا

ياابل التي لنبالت سممالتقلااقاقسي لساعمميلساال كلءا لتممسايلمايلاا
ةلللبااالتاسيلللماممالللماتمقللللافاعملللهاايلللدا ا ميلللسكييالتايلللسةالتم قمفلللم

ايللااميستلل ا قيسيللسااكقيوللماتمش ةلليماقللليياألسيللماعنسةللاالتميقمللعاأللل  
اإلمألسنساا مأل نساالتش ةيمالإلنيسنيم افعمهالتف حالت لضحا لتيما 

 يلللسعكا لتقولل يحابشللأل اييمألللياقأللل يياقسعللكةاملاييللماملليا للت التويللساا
 التمنسيلبايللاالتولسكةا لتميلئ تيياعمللهالتأليفيلمالتقللاايضلل يايي لسالتايلل

لتمألللللسيالتمنسيللللباعللللياطايللللقالتويللللساالتنفيللللااتي لنللللبالتيللللم  التقللللاا
قمل الت  يفلما ايقطمب سالتنيلس ا لتقفل قا ل كلءاعم ملًسايلااهل هالتمألسنلما 

لتمألسنلما اعياطايقاقامي اتش ةيمالتفلاكا مقطمبلساالتم نلما ا لتم نلم ا 
اللكلدانلل جاملليالتموسبمللمابين مللسابةلل اةاقيللسعكايللااع ا  مميللساالت  يفللما ل 

لال قيلللساا لالنقوللللسءالتلممللللااتم  للللسئفالت سمللللمالتقللللااققطمللللبام لةللللفساا
 هنللسابملللبالتويللساالتنفيللااك اًلابللسازًلايللااأللل اا ماللككةايللاالتش ةلليم
اافه هالتمنسشطا لتلمميسا

 بةللككهاعمللهامالعللسةامللسا األلل ت اقيللسعكالتململلحايللاا  اميللس اقلميمللااه
 لتقللافاعملهابييامقلممي اميايلا قاياكيلما لتألشلفاعلياهل هالتفلا قا
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 قيللسعكا يضللًسايللااعمميللسااا ملللكالاال كلءالتمقفلل قا ل كلءالتضللليف
 ألل ا تل اعلياا لتق يي ا لإلاشسكالتقاب  ا ل ألسكيمااكل  اىطسااعممل 

طايللقاقيللساال كلءايللاام قللفالتللقلمحا مللسايقضللمن ا تلل امللياعنسةللاا
اقمثم سالتي لنبالتقستيم:

 ي ذلك قياس :مدخالت الموقف التعليمي : وتشمل قأواًل : 
  : شخصية المتعلم 

بي لنب سالتم قمفمامياليقلكلكلاا قكالااقاةيميما قكالاا سةلما
ا لتولكالاالتق ألايلم ا ا لتيلم  الإلبلكلعا امث التولكاةاعملهالتقفأليلاالالبقأللسا ا 

ق ليولللل التكاليللللا ايللللمسق التش ةلللليماا  يللللستيبا ليللللقالقيييساالتللللقلمحاتكيلللل  ا 
  التقللااقمثلل ايسنبللًساي هايللًسايللااقويلليحا غياهللسامللياي لنللبالتيللما  لتمزلييللم

اافل كلءا لتاألحاعمهاملكالق 
  : وكذلك شخصية المعلم 

 قشللللم األسيللللما ةللللسئنالتململلللحالتنللللسيحا مللللسايقضللللمن ا تلللل املللليا
ىمألسنللسااعمللهاق ةللي التملم مللما  يللستيبا طالئللقالتقللكاياالتم قمفللمالتقللاا

ثلا ام قلفا م سالاالتق لةل الاليقملسعاا لتقفسعل التيل  التل  ايا يمقمأل س
 أللل لاا-ففلتللخفففف زمتء اا ملليامقلممللييا-لتللقلمحاامللعال  للاييامللياا تلل ا

ا   يلستيبالتقلسمل املعالتمشلألتاا  م لسالاالتق طليطا م سالااىكلاةالت قا
قكاقلل اا يللمسق التش ةلليما لتمزلييللما اضللسهالتم نللاا   يللستيباىكلاةالتفةلل 

سايللل سايلللاام قلللفالتلمميلللساالالنقبسهيلللمالتقلللاايما عملللهالتقلللأثياايلللاال  لللايي
ا لتقكاياامث ا:التقنبي التوبماا ليق كلحا يلمسءالتقتميل ايلاال مثملمالتلمميلم

ثلللساةالتفضللل  اا  لإليملللسءلاا  ل لللقتفانبلللالاالتةللل اا   قفلللمالالنق لللسا  ل 
ىتللللهاغيللللاا تلللل امللللياا  لتمللللك ا  ا  التقلبيللللاالتمللللا ا  لتقشللللييعا لتملايللللا

افم نمالتقلميح ااا ي لنبالتيم  التقااقلألاالتنيس اياام نمالتقكاي
 وكذلك منظومة العمل اإلداري  : 
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 يشلللم ايلللاا تلللل اقيلللساا يللللم بالإلكلاةالتفللللس ا غيللللاالتفللللس ايللللاا
 لتلتقللساالإلنيللسنيماكل لل اميللس التلملل  ا طللاقالق للس ا ةللنسعماا لتمكايللم
 لتضلللغ طالتم نيلللما مةلللسكاهسا آثساهلللسالتنفيللليما لاليقمسعيلللم ا ألللل ت ا لتوالا

بيماتممكياا لاليقالضساال يسييماتممكيااعلياطبيللمالتك ليعالإلييسبيما لتيم
ا  اسيللللللساالتلللللللسممييالتفيللللللي ت ييم ا لاليقمسعيللللللم ا لتاسيللللللماىتللللللهال مللللللسي

ا لتاسيماىتهاقاويقالت لافاا  لتاسيماىتهالالنقمسءا  اسيساالتقاقا
 :وتشمل:العمليات والممارسات داخل الموقف التعليمي ثانيًا : 
 يلللستيباشلللا اا ملللياطالئلللقاقلللكايااعلـــمجوانـــب األدال التعليمـــي للم  

ققنسيللبا طبيلللمالتملايللمالتموكمللما؛ا أللل لاطبيلللمالتمقلممللييا مللسابيللن حا
  يلللستيباقافيللللزاا مللليايلللا قاياكيلللمايلللاالتف لللحا لالألقيلللسبا لتقاةلللي 

 م لللللللساةااللللللل اا تممقلممللللللليي ا م لللللللساةاىكلاةالت قلللللللاايلللللللاازمللللللليالتاةلللللللم
تقللللللس ناابلللللييا م لللللساةاىكلاةالتقنلللللسياا لتقللللللس يا لتقنلللللسياالا لتمشلللللألتا

 م للساةالتقلسملل ا لتقلللس يامللعاا لتمقلمملليياكل لل ا  للسا اقسعللساالتكاليللم
 أل ا شلألس التلتقلساالإلنيلسنيما لتقفسعل الاليقملسعااا لإلكلاةالتمكاييم

ا كل  التفة املياقللس يا كيل انفيلاا ليقملسعاابلييالتململحا قتميل ه
ما غياهللللساملللليال ملللل اا لتم لقللللفالتقللللاامللللياشللللأن سالإليلللل سحايللللااقنميلللل

ش ةلليمالتمللقلمحايللااملاييللًسا ليقمسعيللًسا لنفلستيللًسا م سايللًسا تغ يللًسا لتقللاا
مياشأن سا ياقلأللاايل كةالتلقلمحابملسايمثمل املياع لمل الإلثلالءالتنفيلاا

افلتمقألسم ا لتمق لزياياايميعاي لنباش ةيمالتمقلمح
 لتقلااققةل ابستأليفيلمالتقلاايملساااب لسااجوانب األدال التعليمي للمتعلم 

م لقللفالتقلملليحا لتللقلمحامثلل ا يللستيب ايللاالتقاةللي ا لاليللق ألساالتمللقلمحا
 م لساةاقاميل التمشلألمما  شلألس اا  م ساةاة غا ةيسغم(ا طلا التيلؤل 

 يقضللمياا ك ليللعالتللقلمحالتمكايللااالتقللااقاللا ا قللكيعايللم أل التملايللا
كليليمالإلنيلسزا ا ت اقيسااميق يساالتكليعالتملاياا لتكليعاتمقاةي ا 
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فسع التمف اا غياالتمف لاايلاام لقلفالتلقلمحا لتقفسعل ا يم  التقا تكي 
يللاابيئللمالتفةلل ا بيئللمالتمكايللمايلل لءاألللسياهلل لالتقفسعلل امللعا:اماقلل ىا

افلتزمتء التمسكةالتقلميميمالت لاا  التملايما 
يستقفسعلللل امللللعاماقلللل ىا م ضلللل جالتملايللللمامثلللل امةللللسكاالتملايللللماا

 لسامليا شليسءاعملهامسايمالقاب امألقبما  التم قمفما لتمقمثممايااة اةاألقسبا 
نلللللل جاملللللليالتقفسعلللللل التم ضلللللل عاا؛ايلألللللللااكايللللللمالتلللللل ألسءا اهلللللل لالتشللللللب ااه
افلتمياكاتكىالتمقلمحا التم ض عاا 

 مللللللسالتقفسعلللللل التلللللل لقاامثلللللل ا يللللللستيبالتق ليللللللقالتنفيللللللاا لتكاليللللللااا
ملللسا التللل لقاا ه ان علللًسامللليالتقفسعللل التش ةلللاا  ا لتش ةلللااتلللكىالتملللقلمحاي 

اايلألااكايمالت ألسءالتش ةااتكىالتمقلمح
 مسامعالتزمتءاييأ  التقفسع ا شلألس ام قمفلمامثل ا يلستيبالتقنلسيااا

مللسا امللعال  للاييا  يللستيبالتقلللس يامللعال  للاييا أللل لالتقنللسياالتقلللس ناا ه
ييمللعامللسابللييالتقنللسياا لتقلللس يايللاانفللاالت قللاامثلل التميللسبوساالتقلميميللما

الكايستقلس يام ي كابلييا يلا مكايما مكايم التقااقياىابيياية ا ية ا 
 يللاانفللاالت قللاايقنللسيااأللل ايايللقامللعال  للااتقاويللقاميللق ىاا أللل ايايللق

 ألللل ت التلمللل ابلللا  التفايلللقا ينيلللاباألللل اهللل لاعملللها شلللألس اا  كلءا يضللل 
لتقفسعل الاليقملسعااتمملقلمحاملعابلسقاالتمن  ملمالتبشلايمالتقلاايقلسمل امل لسا

كلاةامكايلللم  ألللل املللساملللياشلللأن ا يايلأللللاا شلللألس اا لتملللقلمحاملللياملمملللييا ل 
سعتاالاليقمسعيما يأليبالتمقلمحام سالاالتيم  الاليقملسعاا يلأللاالتقف

افمساتكيماميااةيكاليقمسعاايمث اكايمالت ألسءالاليقمسعااتكىالتمقلمح
 مخرجات الموقف التعليمي : وتشمل:ثالثًا : 
  شخصية المتعلم : 

يمثلل التمللقلمحالتمع للا التمللأم  اتلمميللمالتللقلمحابألسيللما بلللسكاش ةلليق ا يللمسق ا
ميللللما لتملاييللللمابي لنب للللسالتم قمفلللللمامللللياليللللقلكلكلاا قللللكالااقاةللللليميمالتلو
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ا لتيلللم  الإلبلللكلعا ا قلللكالاا سةلللمامثللل التولللكاةاعملللهالتقفأليلللاالالبقأللللسا ا 
ا ق ليوللل التكاليلللاا  يلللستيبا ليلللقالقيييساالتلللقلمحاتكيللل  ا ا لتولللكالاالتق ألايلللم ا 

بللًسا غياهللسامللياي لنللبالتيللم  التقللااقمثلل ايسنا يللمسق التش ةلليما لتمزلييللم
افي هايًسايااقوييحال كلءا لتاألحاعمهاملكالق 

لتميللاك(ا ا الشل ا ياى ضلسجاألل امللياي لنلبالتل ألسءالتم ضل عاا  
 ألللل ت التللل ألسءالتش ةلللاا لتللل ألسءالاليقملللسعااتمويلللساالتنفيلللااييلللسعكابللل ا

لتقااقاللكدايللاا اي مأللليامللياىعطللسءاةلل اةانفيلليمامقألسممللماعللياي لنللبالتنملل
شللااةللسكقا مقمسيلل اعلليايلستيللما هلل لايلطللاامؤاا ابلل جاش ةلليمالتمللقلمح

لتممسايللساا لتلمميللسااكل لل التم قللفالتقلميمللاايللااقايللييا قنميللمالتمللقلمحا
ا بمللللللسيياالتيللللل كةالتقلميميلللللمالتمطم بلللللما لتمالللللككةايلللللمفًسابأهلللللكلفالتميقملللللع

  هلللللكلفالتةلللللفاا   هلللللكلفالتمااملللللمالتقلميميللللما   هللللكلفالتن لللللسحالتقلميمللللا
 ل هلللكلفالتيللللم أليمااا فالتلللكاا  هلللكلا   هلللكلفالتملللسكةالتكاليللليما لتكاليلللا

افلإليالئيمالتقااييلهالتملمحاىتهاقاويو ساعمهاميق ىاأل ااةم ا 
 مياهنسابازاالتاسيمالتمماماتم ق فاعمهابلل ال يلستيبالتقلااا

قلللليياعملللهاىيلللالءاعمميلللسااقيللللسااكقيولللما م ضللل عيمااقلللهايقيلللنهاقولللل يحا
سع للللساألللللااينضللللبطاىيوا لتممسايللللساالتقللللااقاللللكداكل لللل التم قللللفالتقلميمللللا

بةلل اةاققنللسغحا ققيللقايي للسالتممسايللساا لتلمميللساا يوللًساتطبيلللمالتمللك تاا
 ل هكلفالتمنش كاقاويو سايااة اةام ايسااقلميميماملينلماقلأللاايل كةا

يللااعةللاا ةللباااييلل املللسيياالتيلل كةاعستميللما تييللااماميللمايللااا لتللقلمح
 هلل لاقالللك اهللسحا ةللبحايفللا انفيللل ابولل ةاعمللهاألسيللمال ن ملللماافأللل اشلل 

قيلسااعنسةلاايلستيلما ألفلسءةا اقلميميمالتم قمفمايااألسيماك  التلستحا الا هلت
  ان لللسحاقلميملللاابويلللساام ايسقللل ا يولللًساتمللللسيياالتيللل كةالتلستميلللمامثللل املللسا

يلللسئكايللللااميللللس التقيللللساةا لالققةللللسكامللللياملللللسيياالتيلللل كةالتمشللللسااىتي للللسا اه
ام يل كااستيلًسا ململل   ا ملساها(9004ا 9003ا 9002ا 9001 بس اقلسحا
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اا“"التق يفللللل "”بللللل ايلللللااألسيلللللماك  التللللللستحامللللليالمقاسنلللللساالتمغلللللمالإلنيميزيلللللما
 TOEFL)لتييملللللللسا"”ل قبللللللساا ا ا"(GMAT) “ل قةلللللللسااتملبلللللللساةا ا ها

 أل ت ال قبسااا(Graduate Management Admission Test لإلنيميزيما
 Graduate ل قةللسااتملبللساةالإلنيميزيللما ا ها(GRE)ا“ى "ااف اف"لتيللاا”

Record Examination)هلللاال قبلللسالااعستميلللماقيلللاىايلللااألسيلللماك  اا 
لتلللستحا  اطستللبايايللكا يايمقاللقابستكاليللمايللاالت اليللساالتمقاللكةال مايأليللما

 Educational  قةلكااعللياماألللزا لكمسااتتمقاسنللساا لتقولل يحالتقابل  ا

Testing Service) يمأللللليا يااقةللللمحانقسئي للللساتمموسانللللمابللللييا كلءلااا
 ألثللاامللياي لنللبا ا  التلللستحالتم قمفللمايللاايسنللبا لتمقلمملليياعمللهاميللق ىاك

 مللليال قبلللسالاالتللل ألسءا يضلللًساملللسايللللافاا لتقاةللليما الالألقيلللسبالتملايلللاا 
بسال قبللسالاالتمقاللااةاملليا ثللاالتثوسيللما لتقللااقةللمحاتويللسااميللق ىالتلل ألسءا
تللكىال يللالكالتم قمفللييايللاالتمغللما لتل لملل التثوسييللما لتاضللسايمابايللدايمأللليا

يلللمابلللييالتشلللل با لتلللك  ا م ايلللساا ن مق لللسالتقلميميلللمايلللاالتموسانلللمالتلستم
 مللليا مثملللماهللل هالال قبلللسالاالتمقالللااةامللليا ثلللااا لتللل ألسء التيسنلللبالتلوملللاا 

لتثوسيللللمايللللااقيللللساالتلللل ألسءال قبللللساا"ألسقلللل "ا ا أللللل ت ال قبللللساالتمةللللف يساا
افلتمققسبلماتلا"ي ياالييا"

كالأللللسات للل لالتقالللك امللليالتك تلللمايولللكا نشلللئاامةلللااماأللللزًلاقا  ميلللًسا ل 
ييللللهاىتلللهاقطللل ياان لللحالالمقاسنلللساايلللااا(1 تتمقاسنلللساا لتقوللل يحالتقابللل  

 لت  اياق  اعمهاعككاميال قيسحامياا يميعامالا التقلميحاقب التيسملا
                                                 

درت القـرار اتخذت وزارة التربية والتعليم عدة خطوات لتطوير نظم االمتحانات والتقويم التربوي، قأصـ  (1)
. بتشــكيل المجلــس األعلــى لالمتحانــات والتقــويم التربــوي مؤلــف 29/11/1987( قــي 235رقــم )

ـــون ســـاار قطاعـــات المجتمـــع السياســـية والتخطيطيـــة والتربويـــة  مـــن خمســـة عشـــر عضـــوًا يمثل
والفلســفية والهندســية والعلميــة واإلعالميــة واالقتصــادية والدقاعيــة والطبيــة والتجاريــة ويــدعى إليــ  
كمــراقبين عــدد مــن المستشــارين مــن بــين أســاتذة التربيــة بالجامعــات ورؤســال القطاعــات ورؤســال 

ااإلدارات المركزية وغيرهم من المساولين قي وزارة التربية والتعليم.
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ا(2 بين ساقيحا سنابستلمميساا لتملم مساا قيحا سناببا دالالمقاسنسا
هاقل ييااألملسايلمل التماأللزاعملا  لتقااقغطاانشسطسق اه لالت كفال يسيلا

لال قبلللسالاا لالمقاسنلللساالتم ضللل عيمالتقلللااققللل لياايي لللسا ةلللسئنالتويلللساا
أللاايلقحامليا تت لسالتقللافاعملهايل كةام ايلساا عمميلسااا لتنفياالتييلك

مملللسايلللؤك اىتلللهاقطللل ياالالمقاسنلللساابايلللداقألللل ياملبلللاةاا لتن لللسحالتقلميملللا
يلللميمماقلبيلللاااويولللااعللليايللل كةالتقلمللليحا يولللًساتممللللسيياا ل يلللاالتلمميلللمالت

اف ملسيياالتي كةالتقلميميمالتلستميم(
 أهداف التقويم التربوي :

ي كفالتقو يحالتقاب  اىتلهاقاويلقا هلكلفامقللككةا   لسئفاعسملمايلاا
ق يي التلمميمالتقلميميما مكىانيسا لسا يلااهل لالإلطلسااقيلكاالإلشلساةاىتلها

اا"اقطل يااعنسةل  يالت كفالتائيااتلمميمالتقو يحاياا  ان سحاقلميملااهل
هل لالتن لسح ا ايلعاألفلسءةام ايسقل اىتلها قةلهاالكاممألليا"فا هل لايلنلاا يا
قط ياالتقلميحابستملنهالتلمماالتكقيقاتمف  حالتقط يااالايمأليا يايأل يات ا
 ي كامساتحاييقنكاياا  تلها ط لقل اعملهاعمميلماقول يحاكقيولم ايمأللياقويليحا

 لتقستاا: اه هال هكلفاعمهالتنا

 مقلمحفا هكلفالتقو يحابستنيبماتم

  هكلفالتقو يحابستنيبماتمملمحف

  هكلفالتقو يحابستنيبماتملمميمالتقلميميمف

  هكلفالتقو يحابستنيبماتمميئ تييا   تيسءال م اف

 أهداف التقويم بالنسبة للمتعلم: 

 -غاضسيا يسييسيا:مقلمحات اىياقو يحالت

                                                 
كان للدكتور / عادل البنا شرف المشاركة بجهـد متواضـع قـي الدراسـة التـي أجراهـا المركـز بعنـوان "  (2)

إلــى  1991ان الثانويــة العامــة قــي جمهوريــة مصــر العربيــة قــي الفتــرة مــن ســنة تحليــل نتــاات امتحــ
 ".  1993سنة 
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ميسعكةالتملمميياعمهاقاكيكالتكايلمالتقلاا مأللياب لساقاةلي ا ف1
 فلتقكايا  هكلف

 فعكةالتملمميياعمهاي حالتطتباألأيالكسمي ف2

ايلداىيايلم  التطستلبايلقحاكلئملًساا غرض أساسي األولقالغرض 
 مللسااف هللكلفالتقللكاياا لت بللالاالتقاب يللمالتقللاامللاايي للسالتطستللب يللااضلل ء

اةلل التململلحاعمللها بللاةا اى اتا ل   تمغللا ا لتغللا التثللسناايإنلل امألملل 
لتق طليطالتيلميحا ل قيلساا يضل ا عملهاكهييلسعيلإيا تل اا ألسييماعيالتطستب

أهـــداف  فا يمأللللياليلللقلال ا هلللحلتطلللاقالتقكاييللليما  نيلللب ساتقلمللليحالتطستلللب
ا-ييمسايماا:االتقويم بالنسبة للمتعلم

 انا اقوكم  امكى املايم ايا التمقلمح انوسطا اميسعكة ا قاكيك ل هكلف
 ضلف ف

 ا قت ا   طسئ ح ا قكالق ح يااقامي ا بالاالتمقلممييا لألقشسفامي ت ح
 فه هال  طسءاميقوبًتا زيسكةاكليليق حاتمقلمح

 التقلمحا اىي اايد التمقلمميي ايم   اعمه اقغييا امي ايطا  اممس لتقأألك
 افلت  ايؤك اىتهالتقلكي اياالتيم   التاويوااه

 التقلمحا اعمميم ايا امشألتا امي اي لي   امس اا  ايا التمقلمح ميسعكة
 كالييم(ف انفييما  ا مشألتااليقمسعيما 

 حاعمهال قيساان جالتكاليمالتمنسيبما ن جالتمواالاالتقااميسعكةالتمقلم
 قنسيب ا يقاقكالق ا مي ت ا اغبسق ف

 ميسعكةالتمقلمحاياالتألشفاعيامي ت ا لقيسهسق ا اغبسق ف 
 لالعقمسكاعمهالتنفااميا ت ا اميسعكةالتمقلمحاعمهاقام التميئ تيما

 لتقو يحالت لقاف
  يااماامما ايااكاليماملينما ايشمم التميسعكةاياالتقنبؤابنيس التمقلمحا

 الاوماميا ت امسايق ليااعن امياملم مساف
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 يوكحالتقغ يمالتاليامالتميقماةاتأل امقلمحف 
 أهداف التقويم بالنسبة للمعلم:

 ميسعكةالتملمحايااقاكيكامسااوو اميا هكلفاعسمما  سةمابستكااا
 لت  ا كلهف

 التقو ا انقسئج اعمه ابنسء ا كلئ  اقط يا ايا التملمح التيسبوماميسعكة يح
اقش يةيما اعمميم التقو يح ا ي اايد اممألي ا كلء ا يض  اىته تم ة  

  عتييما  قسئيمف
 ميسعكةالتميئ تيياياالق س التوالالاالتمنسيبماييمساي نالتملمحاميا

  ت انقسئجا كلؤهاياالتمكايمامعالتمقلممييف
 ا ياا التمقلمميي  اتكى التقلمح اقش يناةل بسا ايا التملمح ميسعكة

 ءلاالتمنسيبماتملت فلق س الإليال
 ميسعكةالتملمحايااىعكلكايي اتأل امقلمحاييقطيعاميا تت اميسعكق ا

 ل هكلفف ا ق يي  ا قاكيكامكىاقوكم انا
 أهداف التقويم بالنسبة للعملية التعليمية:

 لتميسعكةايااقط ياال هكلفالتقلميميما لإليالءلاف 
 لتميسعكةايااقط ياالتماق ىالتقلميمااتممن جف 
 التمنسيبالتميس ا ل قيسا التميق كمم التقكايا اطالئق اقط يا ايا عكة

 تممن جا ت ةسئنالتمقلممييف
 لتميسعكةايااقط ياالت يسئ التقلميميمالتميق كممف 
 لتميسعكةايااقط ياال نشطمالتقلميميمف 
 لتميسعكةايااقط ياا يستيبا  ك لاالتقو يحالتميق كممف 

 ألمور:أهداف التقويم بالنسبة للمساولين وألوليال ا

التملممييا • اعي اماككة ابيسنسا اعمه التاة   ايا التميئ تيي ييسعك
 اف لتمقلمميياقيسعكهحاياالق س اقالالاامنسيبماق ة ح
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اياا • التقلميميم التمنسهج ا قط يا ا بنسء اقةميح اعنك التميئ تيي ييسعك
التمنسهجا عيا اه ه ات ح ا لضاماعيالتمقلممييالتملكة ىعطسئ حاة اة

 لتمنسهجابلكاقطبيو سفا
التماامماييس • األس قبسالا التلسمم الال قبسالا اىعكلك اعنك التميئ تيي عك

 لتثسن يماعيامكىامتئممالال قبسالااتميق ىالتطتبفا التمق يطما 
ييسعكالتميئ تيياعيامالألزالتبادالتلمماايااق يي التبا دالتلمميما •

اطتب ا التم قمفم: التقلميميم التمالا  ا  كمم التميقمع ا كمم ىته
 يميم اىعكلكا قوكيحالتام  التمنسيبماتفئساالتميقمعفاملمميي امنسهجاقلم

ميسعكةالتميئ تيياياااقاكيكااسيساالتميقمعاميالت  سئفالتم قمفما •
 لتألفسيساالتتزحاق لياهساتكىالتلنةاالتبشا اميا ت ابالمجالإلعكلكا

  لتقكايبفا
التمؤييساا • امي التميقمع الاقيسيسا اقاكيك ايا التميئ تيي ميسعكة

  يزهسا قط ياالتغيااةستحامن سفلتقلميميما قي
ييسعكالتميئ تيياياالق س التوالالاالتمنسيبمابمساي ناقوكيحالتبالمجا •

التلمماا ا لتقط ا ايقنسيب ابمس التميقمع ا يالك ا لتثوسييم لتقكايبيم
  لتقألن ت ياف

ييسعكا  تيسءال م اايااقوكيحاة اةا لضاما ماككةاعيا بنسئ حاممسا •
  لق س التوالالاالتمنسيبمابشأن حفاييسعكهحايااق يي ا بنسئ حا

 وساال التقويم 
قاكيللللكالتقغيللللالاالتقللللااقاللللكدايللللاايللللم  التطللللتبانقييللللمايلقمللللكا
  يلسئ ايطمللقاعمي للسعمللهاالتقلاامللا لايي لسا للت اقلمم لحاتم بلالاالتقاب يللم

 -:مسايمالتقو يحالتتزمماتلمميما يسئ اايداققضمياقم التب يسئ التقو يحا

 فايملال قبسلتقو يحا يسئ ا ف1
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  ققضللللميايميللللعالال قبللللسالاالتألقسبيللللما لتموستيللللما لتم ضلللل عيم(

 ف لال قبسالاالتشف يما لال قبسالاالتلمميم

 فغياالال قبسايملتقو يحا يسئ ا ف2

 موللللللسيياالتقوللللللكياا لتموللللللسييااا  ققضللللللميالتيلللللليتاالتوةةلللللليم
اافلتييأل مقايما لتموسيياالتنفييم(

 يلاالتقللافاعمله م ملساأللسيانل جالت يليممالتقلااييلق كم سالتململحا

لتقللااابس يللستيبملايللمااىتللهياقللس ا اي ا لتقغيللالاالتقللااقاللكدايللاالتطستللب
 فلال قبسالاا ةيسغق س سةمامسايقة امن سابإعكلكابألفسءةا ييق كم س

 -أنواع التقويم :
ا-لتقستاا:ا اايحا كلءالتطتباعمهالتن ايمألياقةنيفالتقو

  Placement Evaluation  (التقويم القبلي )المبداي .1
ت لل لالتنلل جاملليالتقولل يحا هميللما سةللماتمململلحاقبلل ا يايبللك التقللكاياا

يبلك امن لساعممل اييقيلسء ا:هل ايللافاالتقلااييايايكا يايولفاعملهالتنوطلما
مللسا عقوللكا ن للحايلاي نلل اهابملنللهاهلل ايممأللل يالتاوللسئقا لتمفللسهيحااقتميلل  

التيكيكاهالتكاليالتم ض جا اقمث امقطمبساايسبوماتمكااا التقا لتم مساا
 الإليسبماعليامثل اهل هالتقيلسؤالاايالتملمحاالتوبما ييسعكالتقو يحا

الت  لتمنسيباالتقلميمالتوالااالق س اياي ياهساالتقاقي حالتبيسنسااا بستقستا
ماليللللللمابللللل التمللللللسافا ا ا قلللللكيم مس اياىقلللللالاا طللللمالتقلللللكاياا قللللكايأللللل ا
يااىطللساالتلملل اعمللهاقلل اايللاق ييلل التطللتباىتللهاقللالءلااماللككةا ا ا لتيللسبوم

بللبل االتوبمللالتقولل يحاايللاالاليللقلسنمهلل لا يمألللياا لتمقطمبللساالتيللسبوماتللكي ح
اافسا ملتم اا  لتمنسقشما لتقاايايمالال قبسالال يستيبامث ا

قاكيكا كلءالتطستلبايلاابكليلمالتقلكايااي قحاه لالتن جاميالتقو يحاب ا
تبلكءايلااقلكايااللتمبلكئااتمطلتباقبل ااءبلس كل  لسن ا قول يحاقةلنيفا(ا ه

م للسالاالتطللتباعلليالتقولل يحالتنلل جاملليايألشللفاهلل لاألمللساات اللكةالتكاليلليمفل
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يقيلنهاتمململحالت قل فاعملهالت ضلعا تلكي حااقلهلتوبميلمالتضلا ايما لتملايلما
 ققضللحا هميلل اهلل لالتنلل جاملليالتقولل يحايللااق طلليطالتبللالمجالتاويوللااتمطللتبا
يلل ا  تلل ابقةللنيفالتقتماف(أللل اقمميل ا بللالمجالتقلملليحالتفلاك ابايلباميللق ى

لتميلل  ا لت  ليللساا يلقمللكا اىتللهاميم عللساامقيسنيللمايللااميللق ىالتم للسالاا 
 ملليا ك لااهلل لالتقولل يح ا.عمللهال قبللسالاالاليللقلكلكلاا لتبيسنللساالتش ةلليم

ا لتمتا م ا لتقوساياالت لقيمف لال قبسالا
 Formative Evaluation  (التكويني)التقويم البنااي  .2

لتقو يحاايييا اانسءالتقكاياا ث مالقبماقوكحاقلمحالتطتب  يقضمي
اىتهاينبامعالتقكايااتيمكنسابملم مسااعيامكىاالتقأل ينا ا التبنسئا ينبًس

ا التطستب  اقوكح ا يلك اماقكة اقغ يم ااFeedbackبمثسبم التقكايياتلممنس
التا  ينلافاىتهاا  يضساقممي  تم اىيسهاقتمي مكىاقلمح اقلميم ح انايك ا مس

اق ابأيستيبا يض اقؤكىاىتهاقايين كلالنيقطيعاق يي التقكاياا ل اا بستقستا
ا ا ق ييا التمبألا التلت  ايا انقسئي  امي اتمطتبالتقغ يم ييقفسك  لتاليلم

ا  يستيبالتقكاياا اعياطاق ابستملم مساالتألسييم التملمح ا ل نشطم قز يك
التقال يستيبا الإليالءلاا  اك لاال  مياالتقلميميمالتميق كمم ا لت يسئ 
ا التقايااىقبسع سيمألننس التقكايا الالتبنسئاو يح ا ثنسء التةفيم  يئمم

ا  لال قبسالا ا ش ايساQuizzesلتوةياة ا لتمتا ماا  يب عيس  لتقمسايي
التيمسعيم ال قبسالاام قااف لتمنسقشسا انقسئج اني  ا لتكالياقةفالتفة 

ااف لتمنسقشساا لتقألميفساا يضتاعيال يئممالتشف يم
  Diagnostic Evaluation صييشختالتقويم ال .3

لتقكاياا لتقاا   اهلسااءلتقلمحا ثنسقش يناةل بساااىته ي كفا
قاكيكا يبسبامشألتاالتلقلمحا بنلسءا طلمااىتهلتبنسئا ا يقلكىا ت ا لتقو يح

 ك لقل التمتا لما ل قبلسالاالتش ةليمامةلممماييلكًلات ل لا تملستيق سفا ملي
التغا ف
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ي كفاتمألشفاعلياي لنلبالتول ةا لتضللفايلاابانلسمجاقلميملااألمسا
للللييالثنلللسءالعلللكلكها قنفيللل هايلللاامااملللمالتقيايلللبابغلللا اماليللللمامأل نلللساام

 فلتبانسمجا قلكيم سا قط ياهس

هاقشل ينامل طيالتول ةا لتضللفاعمل ةلايش قلتقول يحالتا ييلسعك
يلللاالكلءالتمقلمملللييا قاكيلللكالتةلللل بساالتقلللااي ي  لللساألللل املللن حايلللاالثنلللسءا

اافلتقلميحا لق س امسايمزحامياليستيبالتلت 
مليا اا طتبل لتملمحايلاالتقللافاعملهاقلكالاا لمألسنلسااايسعكألمساي

اافتهالقةهااكاممأليىلققال ايب ا  يسئ اقايين سا قنميق ساثحا
عللللياغيللللسباالتوبمللللالتوسئمللللما يايألشللللفالتقولللل يحاالالاقمللللسالاملللليا ا

ألملسا ياا قتميل ضلفابل التمقطمبلساالتيلسبوماتملكا االتيكيلكةاتلكىالت ا 
بيللللبباةللللل بساااقتميلللل بللللل التقللللكاي  للللااقلثللللااقوللللكحاالتبنللللسئالتقولللل يحا

التقش يةللامثلل اهلل هالتاللسالاايولل حالتقولل يحاايللاا مشللألتاايلللسن يامن للس ا 
قلالاايقلملقاا لق لس قاكيكاطبيلماقم التةلل بساا لتمشلألتااايابك اام حا
افلتلتيابستقكاياا

مللياي للما أللل امللياالتقش يةللا نتالل اهنللسالتلتقللمابللييالتقولل يحا
افمياي ما  اىاالتقأل ين لتقو يحاالتوبمالتقو يحا

  Summative Evaluation ( الختامي)التقويم النهااي  .4

 يوةكاب التلمميمالتقو يميمالتقااييا التويسحاب ساياان سيمابانلسمجا
ا يألللل يالتمفاللل ناقلللكا قلللحامقطمبسقللل ايلللاالت قلللاالتمالللككاإلقمسم لللسا قلميملللا

يمالتلل  ايالككاكايللماقاويلقالتمقلمملليياتمم ايلساالتائييلل ا لتقول يحالتن لسئااه
ا فتقلمحاموااامس

 مللليال مثملللماعميللل ايلللاامكلايلللنسا مؤييلللسقنسالتقلميميلللمالالمقاسنلللساا
لتقللااققنللس  ام قمللفالتملل لكالتكاليلليمايللاان سيللماأللل ايةلل اكاليللاا لمقاللسيا

ا .لتثسن يمالتلسمم
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ياقبطالتقو يحالتن لسئاابأهلكلفالتمولااا يالكدايلاان سيلمالتقلكاياا ا
ل هلكلفالتقلميميلمالتمنشل كةاثلحا   املكىاقلحاقاويلقاىتلهقاكيلكااىته ي كفا

ا-الت قللسما ا ا-التن للسئاييللاىالتقولل يحايافقوللكيااكايللساالتطللتبا قةللنيف ح
ا لتكاليلامياقكاياايزءامساميالتمولاااالالنق سءألمسايقضحاميا يم ابلكا

قلكا ا ها لتقلستا نوطلمابكليلمايكيلكةا يضلساتقلكاياالتيلزءاا تيمث انوطلمان سيلم
مياقلكايااالالنق سءبلكا ا ا  اكلااكالييمميم عما ان سيما اكةا ايايأل يا
ايلاىتهالت ق فاعمهامكىانيسانساالتن سئا ي كفالتقو يحاا لتكاليالتموااا

لتل  اينةلباالتكاليلاقاويلقال هلكلفالتقلميميلمالتمنل طاب لسايسنلبالتمولااا
يولللكم ساهللل لالتنللل جامللليالتقوللل يحاالتقلللا مللليا لللت التملم ملللسااا عميللل التقوللل يح

لتولللالالاالتمنسيلللبمابشلللسياا لق لللس لتطلللتبا كايلللسق حانيلللقطيعا يانولللكاا كلءا
 يلستيبامن لسالالمقاسنلساا ا ك لاا يقحايي اليق كلحاعكةا  ضسع حالتكالييما
لتقاايايللللما لال قبللللسالا ااPortfolioامملللفالالنيلللسز اا  هلللاال ألثلللااشلللي عس

  عملها ل بالسد لتقولسايااا  لتنشسطساالتلمميلماتمطلتبا  لتلمميما لتشف يم

قةلللنيفالتطلللتباطبولللًسا ايالت لللكفالتائييلللااتمقوللل يحالتن لللسئاا هلتلللاغحامللليا 
 نلل ايملللكنسابملم مللسااتماألللحاعمللهاقاويللقالتموللااا يلستيلللما ىالتقاةلليم حفا

التقكاياف
 لت قسمالتقو يحا لتقو يحالتقأل ينا ي لنبالتموسانم

ييسعكاعمهاقايييا لت كفا-1
لتقكاياا قايييا
 لتقلمحاتكىالتمقلمحف

اي ثقا كلءالتقممي ايا
 اكةاميا اكلاا

 لتقلمحف

 ت اعمميما  قاالتقو يحا-2
 لتقكاياف

بلكالالنق سءاميا
 لتقكاياف



 41 

ينيسااا-3
 لتقوييح

لتمتا ماغياا
لاليقمسجاا-لتايميم
ل يئمماا-تمقممي ا

  لاليقيسبسااعمي سف

لال قبسالااياان سيما
ا–أل اية ا
ا–لالمقاسنساا

ل  القاا–لتقوساياا
 لتمشسايعفا–لتفةميما

يق كلحااااالا-4
 لتملم مسا

تقايييالتلمميما
لتقلميميماياا ثنسءا

 اك ث سف

تماألحاعمهانيس ا
قلمحالتقممي ا لتقكاياا
 قاكيكاكايساا
 منق مماتمقممي ف

ايما,الال قبسالاا مايا غيااايماف لتبنسءا-5
لتموننمالتقااقطبقا
 عمهاأل التقتمي ف

 

 عالقة التقويم بالقياس النفسي 

ويلللساايللللااعتققللل ابللللستقو يحالتقابللل  اب ةللللف ا يمألللليا يانم للللنالتا
يلالءالتموسانلم ا عمميمااةكاتم سهاةالتمطم باقيسي سايااة اةاىاةسئيما ل 

ا  ا ياقنيبالت سهاةاىتهالتميقمعالإلاةسئاالت  اقنقمااىتي ف
 يعوةللكابللستقو يحالتقابلل  اعمميللماىةللكلاااألللحاعمللهامللكىامللساقاوللقا

قعاكث سابل التل لمل ا لت لا فاا كاليمال ثساالتقاا ميال هكلفالتقاب يم
اطللبا ا مللس ا ا يللؤلكا بافقلطيملل  ايللااقييللياالت ةلل  اىتللهاهلل هال هللكلفا 

ا(1992ا ةسكق
عملللها ا بينمللسايمثلل التقولل يحاعمميلللماىةللكلاااألللحاعملللهاشلل املللييا ا

 بللكاملياعمميلساالتويلساالتنفيلاالتقلاا اب ت ايقضلميابل اه ا ةسئة  ا ه
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مملللسايفلللل اململللحالتفةللل ا ثنلللسءاقولللفاعنلللكاالللك كالتقولللكياالتألملللااتألشللليسءامث
لتقاةليميمايإنل ا اماس تق اقاكيكاميق ىا الكاقتميل هايلاالتولكاةالتايسضليماا 

م لقللللفال قبسايلللل اتلللل ت التقمميلللل اثللللحايولللل حا اييللللق كحايللللاا تلللل االمقاسنللللساا 
بقةللايحا تلل الال قبللسااتقلبللاانقسئيلل اا كايسقلل اعللياعمميللمالتويللساا كلءا

زيكاعياعمميمالتويسااب ط ةالتموسانلماياااييا ياعمميمالتقو يحاقا لتقتمي 
ايسع لساىتلهامال ا  ابيياكايساالتقتمي ابلضل سابلبل ا  مليلسااألمليلساا ال 
غياهسااق طئماتماأللحاعملهاميلق يساا التق زيعالتطبيلاا لتكايساالتمليسايما 

ملللللياايلللللدالتوللللل ةا ال كلءالتم قمفلللللماملللللياايلللللدالتقولللللكحا لتق يلللللطا لتقلللللأ ااا 
لت سةيمالتنفييمالتقاان كاقو يم س ا األيما لتضلفايااي لنبالتيممالتيم ا ا 

يلللستقو يحاب للل لاا  هللل هالإليلللالءلاايلللااقاميم لللسالتن لللسئااقمثللل اعمميلللمالتقوللل يح
عمميللماققضللمياىةللكلاااألللحاعمللها مللاامللساألمللسايقضللمياضللا اةا التملنللهاه

 ياعمميللمالتقولل يحاعمميللما شللم ا ا ممللساقيللكاالإلشللساةاىتيلل اهللا لق للس اقللالاامللس
ي لااققنلس  اىةلكلاا األلسحاملقملكةايلاا تل اعملهاا   عحاملياعمميلمالتويلسا

نقلللسئجالتويلللسافا يلللاىا"ايا نتنلللكا"ا ياعمميلللمالتقوللل يحا ألثلللااعم ميلللمامللليا
ةكلاال األسح  يفض اافففعمميمالتويسا ا  ت ا ن ايقضميالق س التوالاا ل 

يللليكاعثملللسي(العقبلللساا ياعمميلللمالتقوللل يحاا-اطلللبا ابلللل التلمملللسءا يلللؤلكا ب
يمثل التاأللحا التألمهاعمهالت سهاةا حالتويسااي اييبا ياقوقةااعمهالتاألح

افلتقاميماالت  ايلقمكاعمهالال قبسالاا غياهساميالتمويسا
ا-: ميقيتالتقويم وعالقت  باالختبار والقياس وال

لتطلتباعمللها ميلسعكة ا يالت لكفالتائييلاامليالتلمميلمالتقاب يلماه
 الككهسا لألقيسبال هكلفالتقاا لتشسم اياايميعاي لنباش ةيسق ح التنم

يسنبللًساملليال نشللطماا لتقويلليح يلقبللاالتقولل يحا لال قبللسالاا لتويللسااا لتميقمللع
 هللااألثيللاًلامللساقيللق كحاعنللكابللل اافلتقللااقاللكداكل لل التفةلل  لتميللقماة

 يالتمقللييااىالي حاألبكلئ اقام انفلاالتملنلهاالتملممييا ياتحايأليالتغسئب
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الاالتقلااملا لتمطملعاعملهالتمقطل اا  ألل املياهل هالتمةلطماساا  يفق ياا
 لت لضللللحابلللليياهلللل هلتميلللسيمالتبليللللكةاب لللسامف لللل حالتقولللل يحايللللكا اب ضلللل  ا

 فىيالئيس لتلتقمالتقااقابط حاال ابلملتمةطماساا

يلناا ا ه فل ابلميلقبااعسكةا ضيقالتمةطماساا Test قاالختبار
 اليقيسبسا ألنقييماا عمي ساتإليسبمال يئممياا ضيقاملسني اميم عماميا

ناةللللل اعملللللهاقيملللللماعكيلللللكةاال يلللللئممهالتميم علللللمامللللليالتطستلللللباعملللللهاهللللل 
اىقمللسحيللاالتيلم  التلل  انق  لسهاملليا الءا ةللفسااهل لالتطستللب ات ةلسئنا 

هنللس اعللكةاقلايفللسااتت قبللساا يلقبللااقلايللفاأللل املليا اافلتلمميللمالتقلميميللم
قيلساام ضل عااا: (Anastasi , 1988)عستملمالتلنفاال مايأليلما انسـتازي

  قلايللفاألا نبللس اAnastasi,1988: 23)اا موللنياتلينللماملليالتيللم  

Cronbach  فا ألثلللا اطايولللمامن ملللماتموسانلللمايلللم  اش ةلللييا ”ابأنللل ا“
اطللباىيالتيمللعابللييا ا يللا ايللؤلكا باف قلقبللااهلل هالتقلايفللساال ألثللااشللي عس
 ييلللللبالإلشلللللساةا يالتويملللللمالتقنبؤيلللللماافلتقللللللايفيياهلللللسحايلللللاالتويلللللساالتنفيللللله

 تألياافلتم ض عيملتقونييا ااااقق قفاعمااق يااشا ط لتقش يةيماتت قبس
يالإلشساةاىتااعينماميالتيم  اييلبالتقلسمل امل لسابشلاءامليالتايطلم؛ا 

,اىالايللاااستللما يايأللل يام ضلل جالتويللساالتلينللماقيللل اميللس التويللسااضلليوس
يياالتوللل ةا شلللكةا ياقألللل ياهللل هالتلينلللمامللليامولللس اقمللل التلينلللمامللليالتيلللم  ا 

ىيللالءامنللق حاتويللسااا:االيللقي ل األمللساعايلل ا لينللااا(فاللك دامؤشللاالتيللمم
 عايل ااف(Weiner & Stewart,1984:2) عينماممثملمابيلم  التشل نا

 كلةاقيللقلم اتويللسااا:ا(Marphy & David , 1998)ملل اياا كيفيللكا
بايلداققضلمياا عين اميالتيم  ايقحالتاة  اعمي ساضميا لا فاموننلم

لتاةللل  اعملللهاملم ملللسااألميلللماعككيلللماعلللياعينلللمامللليا اقللل لنييالتقةلللايحال
مكلنتـاير  عرقـ كمـا ف(Murphy,K,R & David , 1998: 3)| م  االتيل

لتيللمساا النلل الكلةاقيللق كحايللااقيللساابللل الت ةللسئنالتش ةلليمالوميلــر: 
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 لتقللااققطمللباا ي للحالتيللم   التةللفساالتقللاايلقوللكالن للسام مللمايللاا ةللفال ال
 :Mclintire & Miller ,2000  اميالتمفا نالكلءابل التيم أليسا

اف(373
ملليا يغستبللًسامللسايلنللاامف  مللًسا  يللع measurement أمــا القيــاس

اقيملللمااقميلللما عككيلللم(فاىعطلللسء الإلاةلللسءيلناايلللااميلللس ا الال قبلللسا ا هللل
موللسيياا  يللقالتموسيللممامللساي يللكايللاالتشللاءاملليالت سةللمايللألماىتللهقشللياا

مكايما لاااقميمامقفقاعمي سا مسايااميس التقابيمايستويساايلنااميم عما
أليفيللمابللل التلمميللساا اياابطايوللماألميللما ملليالتمثيللالاا عللكااتقولل ماقبللم

علكلك ا هل هالتمثيلالاا ملسا ياقألل يا يلئمما ا لت ةلسئن التيلمساا  التلوميما  ال 
يلقمللكاعمللاالتاةلل  اعمللاا امف امويللساا ألثللااعم ميللمايفغياهللس انغمللساا  ا 

بينملللساافلتيللليأل ييزيسئيم التالللس ايلللااميلللسالاالإلكال ا ا  ةلللسفاألميلللماألملللساه
يااميلس اعملحالتلنفاالتفلساقا,ا قلقملكاعملاااييق كحاتف ال قبساا ل قبسالا

لتموسانللمابللييايللم  ا اهللكفاعمللحالتللنفاالتفللساقاه اافلتاقبللم اموللسيياالتميللسيما 
اافcriterionما ا اstandard ميق  ا اnormل يالكايااض ءامليساا

ــيم التاألللحاعمللهاقيمللماىةللكلايقوقةللااعمللها Valuing أمــا التقي
لتقاةللي ا ل هللكلفابملنللها ا  اقوللكياامللكىالتلتقللمابلليياميللق ىال شلليسء

 مليسااملييفاىتهليقنسكًلا لتشاءقوكيااقيمما

ا  لشلمم س ل ابللم  يلعالتمةلطماساا اي  Evaluation أما التقـويم
ملل لطيالتولل ةا ةلليمالتقللااقيللق كفالتألشللفاعللييش ق يلللافابأنلل التلمميللمالت

وةلكاقايليياعمميلمالتقلمليحا لتلقلمحا قط ياهلسالمحا لتقلمليحاب لتضلفاياالتلق
 ياالتقامي التن سئااقاويقا هكلفا هكلفاقكاياالتمسكةالتكالييما ياوقابمس

مغنلسهامليانيلس اب  بملنها شم ايإيالتقو يحايوةكاب اقاكيكامكىامسافلتقلمح
 لتايلسةقاويو سايلاايسنلباملياي لنلبااىتهيااقاويقال هكلفالتقاانيلها

ملايلمابايدايأل ياع نًساتنساعمهاقاكيكالتمشلألتاا قش يةل سا اا لتم قمفم
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 لتمل قساابوةكا ضعالتام  التمنسيبمات ساميا ي اقايين ا ايعا لتلوبسا
 تياوقا هكلي التمنش كةابنيس ف ل يض اىتهميق لها

 يانو حابإعكلكا  تق ضيحالتلتقمابييالتقو يحا لتقوييحا لتويسااعمينس
 نوللكم ساألس قبللسااتفةلل ا"اايسضلليساامللثًتايللاامللسكةالتال يللئممميم عللماملليا

 Test نو حابقةايا سا ناياى انفل اه لايإننسانو حابلمميلمال قبلسا حمسا"اث

كايلمامليامسئلماا95مياه لالتفة ااة اعمهاا امك  تنفا ا يالتطستب
يوكاقلنااا امك ماككًلامياايداقف قاايااه لالال قبسااي كلاالايلنااشيئس

هلاا يضل اكايلماعملهااألسنلااهل ه قمل التكايلما نل امقفل قاعملهازمتئل اى ل
 فتقلإلط

 خصااص التقويم : 
 ا : تمقو يحا ةسئناها

اي  -1 ا: انم التشم تيم ان لاا ا  اياكك املاييسا التمقلمح ايم أل  قغيا
 0 م سايسا  يكلنيسا

عمميماميقماةاقييااينبساىتهاينبامعالتفلستيساا الاليقمالايما:اي  -2
 0لتقلمميماا-لتقلميميم

ابوالء -3 اييأ   ا لت لقيم التقايز اعي ابليكل ايأل ي ا ي ا: التم ض عيم
 0يميعاميات حاعتقمابستلمميمالتقاب يما

ا لتاة  ا -4 ا قةايا  التيؤل  ا ضع ايا التقلويك اعكح ا: لتي  تم
 0عمهالتنقسئج

 0لتثبساا ل   ساالتفا قالتفاكيما التلمميما:ا قشم التةكقا  -5

 خطوات التقويم التربوي :
ألاانمقزحالتكقمايااعمميساالتويساا لتقو يحاالبكا ياقيقنكاقم التلمميساا

ا ا اعمهاعمه التاة   اىته اقعفضا اقسمم ابكقم ا ماككة ا لضام هكلف
اعمها اييسعك ابمس التموسا التيم   اي لنب اعي ا يميمم اكقيوم بيسنسا
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ا  التي كة اميق يسا اتقاكيك اق طئم اعميم ااألح ا  اىةكلا لتقمأليا الإلقوسي
 عميمايلمميمالتقو يحالتقاب  اا لتمنش كاميا ت ال هكلفالتماككةايمفسًا

ا ط لا اثتثم امي ا:اققأتف اها ا با-ائيييم ا مس ا ا يؤلك ا  اطب
ا(1992ةسكق ا

قاب يللللمابةلللل اةاكقيوللللمايللللااةلللل اةاعبللللسالاا ا هللللكلفاقلميميللللما ااكيللللكق -1
يالئيم ايم أليما  افل 

لتيللم  ابلللكا اليللق كلحا ك لااقولل يحاملينللماتيمللعابيسنللسااعلليالتيللمما  -2
  تللللل النطتقلللللًسامللللليال هلللللكلفاا ممسايلللللما قنفيللللل التم قلللللفالتقلميملللللا

لت طلل ةالتيللسبومابايللداقعاللككاتأللل ا كلةاهللكفالتيللم أليمالتماللككةايللاا
ميم عللللما هللللكلفاقليللللن حابكايللللماألسييللللمامللللياايللللدامالعللللسةالتقنلللل جا ا 

اف لتشم  اتمبيسنسااا  اقم ال هكلف
ىةكلاالتاألحايلااضل ءالتموسانلساابلييالتبيسنلساالتقلااناةل اعمي لسا -3

ميا ك لاالتقو يحالتمبنيماعمهالتيمساالتيم أليمالتمالككةاابس هلكلفا
افيملإليالئ

 -خطوات إجرال التقويم :

بة اةا ألثاايلستيماالبكات لساملياقةل ااعلسحاعمميمالتقو يحا إليالءا
ياأللحاقمل الإليلالءلاابايللداقشلأل ايلااقاميم لسالتن للسئاام طلطاعلسحايامللاا

قمللااب طلل لاامققسبلللما منيللومايألملل ايللااقاوولل ا قنفيلل هاتلمميللمالتقولل يحا يا
يل لءاملياا–قحاىاالزهااكيكامسالتقو يحاقلت كفاميايإ لاألسياا بلضسًا بلض س

مللياا-فالتللخا؛افل كلءالتقكاييللا ا ا لتمللقلمحا لتمنللقجالتقلميمللا( اقبلل التململلحا 
لتقلللافاعمللهاميللق ىالتطستللبايللااقاويللقاهلل ها بوةللكا لتمنشلل كةال هللكلف

 قش يةل سا عتي لس ا ةل بساالتقااب سلتل هكلف ا مياثحالتقلافاعمها
 - ط لاالتقستيما:يميالتطبيلاا ياييياالتقو يحا يقالت

 تحديد األهداف : .1
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قاويلقالتطستلبات لسايلاا لتقلاانايلكاملايلماملكى ل هلكلفاقاكيلك يلنلاا -1
 عمميللمامنسيللبماعمللهالتلملل التقابلل  التلل  انايللكا األسمللساىةللكلايللبي ا

 ف يم اقو

 ينبغلللاا ياقالللككال هلللكلفابكقلللما قللل لزيا شلللم  ا  ياقألللل يال هلللكلفا -2
ا يم ألااىطسامةسغماياا  لضام

 الت التي يراد تقويمها :تحديد المجا .2
عللككًلاملليالتميللسالاالتقللاايمألللياقو يم للسا ققضللميالتلمميللمالتقاب يللم

يالككالتميلسالاالتقلاانايلكا ينبغلاا يا لتلم اعمهاقايلين س  تألاايلقحا تل  ا
 يلللسئ اا لتقلللكايا طلللاقا  يانقنس ت لللسابلللستقو يح امثللل التمولللاالاالتمكايللليم

 فلتمقلككةاانم هالتقممي ا ن لاا لتملمحا  نشطماعمميما قلميميم

 -التقويم :  إعداد أدوات .3
لتموللللللللللسيياا بطسقللللللللللساا الال قبللللللللللسالاا الت يللللللللللسئ ااىعللللللللللكلك يشللللللللللم ا

 غياهلسامليا لتموسبملمالتش ةليم  لتكايساا  يلئمما لتمتا لم  ق لئحالتقولكيا
 لتقااقنسيبالتميسالاالتمالكاقو يم  ثحاق يئماميايو حابقطبيقاه هال ك لا

 ل ك لا

 تنفيذ التقويم : .4

 قولكيم ساتإليسبلماعمي لسا ةلكابل التقطبيلقالتفلملاات يليممالتقول يح يو
لتي للللساا اابللللس يالكلالقةللللس ا امللللياقبلللل التمفا ةلللليياألسال قبللللسالاامللللثًت ا 

عمللهالتبيسنللساالتمطم بللماعللياا  مقللسبلق حاتماةلل ااآالئ للحلتم قةللما اةللكا
 يقطملباقنفيل التقول يحالتييلكاقلس نلًساملياا ياغلبايلااقو يم لس التميلسالاالتقل

يضل التنقلسئجا تماةل  اىتلهاا لإلكلايليي التلزمتءا سممييايلاالتميلس امثل لتلل
 ف كق س ا

 استخالص النتاات :و تحليل البينات  .5
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لتبيسنللساالتمقاةلل اعمي للسااةللكًلاعمميللًساييللسعكا  قلنللااهلل هالت طلل ةااةللك
ةكلا التنقسئجامن سا عمهاقاميم سا مياثحاقاميم سا ليق تن افل األسحال 

 : الهدف المنشود من التقويم حرازإلالمقترحات المناسبة  وضع .6
عمللهالتنقللسئجاال األللسحاىةللكلابميللاكا ىياعمميللمالتقولل يحاالاقنق للا

نمساييقماالتقو يحاىته لتقو يحاىتي سلتقااق ة ا قوكيحالتموقاالساالتمنسيلبما  ل 
ىيا يلكاا عت التمشلألتا ا هلاتماة  اىتلهالت لكفالتمنشل كامليالتقول يح 

افثالءام لطيالتو ةل ا ا
 الحلول :و قترحات تجريب الم .7

الاقللكالألثلااا6اقلحااىتي لسلتق ةل ا ىيالتامل  ا لتموقاالساالتقلااقلح
لتموقااساالتام  اتمقيايلبا  ات ت االابكا ياقضعاه هليقالضسامياأل ن سا

لتللتزحا تكاليللمامشللألتاالتقطبيللقا لق للس  اا ي للمتمقأألللكاملليايللتمق ساملليا
لتام  التقااق ة اييقيمحالتملمحابستموقااساا ااال تلتي سا مياهنساييبا

ي ضلللل ساا يتأللللياييلللبا ان سيقللل اا ن لللسيلللاالتقوللل يحا بأ للل اب لللساعملللها ىتي لللس
بستفلل التامل  التمنسيلبما قلكاقألل ياغيلاا تل امملساايولكاقألل ياهلاا تمقيايب

لتامللل  ااىييلللسك لتلمللل اعملللها يقطملللباقماهلللساىعلللسكةالتن لللاايلللاامضلللم ن س
 فلتمنسيبمابكاًلاعن س

 -قي عالقتها بالتقويم : التربويالموقف أنواع المقاييس قي 
ةنفا"األسمبل ا"التمولسيياايلاالتم قلفالتقابل  اعملها يلساا بللسكا

اثتثماهاا:
ا(فلتموسيياالال قبسايم لتموسيياالتم ض عيمااا-اا1
ا(فموسييااغياامبسشاة ا-موسيياامبسشاةااا-اا2
ا(فلتموسيياا لاالتقاقيبالتمن ح لتموسيياا لاالإليسبساالتااةااا-اا3

التموسييااياالتم قفالتقاب  ايااعتقق سا قكاةنفاا األسمب ا" "
ابستقو يحاىتها:
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:التقللللااقيللللق كحاتويللللسااميللللق ىاألفسيللللمااموللللسيياالتقاةللللي التكاليللللاا-اا1
افلتقتمي ا  باق حاميا ت الالمقاسنساالتم قمفم

:ا قيحاىتها ابعاميم عسااائييليماهلا:ااموسيياالال قبسالاالتلوميما-اا2
الاالتميألسنيأليلللما لتولللكالاالتااأليلللما لتولللكالاالتولللكالاالتلضلللميما لتولللك

الت سةم
ل يلئمما ا:ا ققضمياميم عماميالتلبسالاا ال قبسالاالتويساالتنفياا-اا3

االا كا فا ا افال التثسبقما لتةسكقما يييبالتطستبابنلحا 
:ا ي  لللاالإليلللوسطاعنلللكمساقاملللاال نلللساقيلللسهاالال قبلللسالاالإليلللوسطيما-اا4

افقالتق بيخل يألساالتشس ةالتقااقيقا
:ا  تل اعلياطايلقالتقولكياالتألملااال قبسالااموسيياالتقولكياالتمقلكا ا-اا5

تقاقيبللللساالتماألمللللييامثلللل التملممللللييا لتماشللللكييالتنفيلللليييا اؤيلللللسءا
افلتلم ا لتزمتءا ل بسء

لت ا فا لتمتبيساا ا  ت ابباداقسايخاايسةالتفاكا ااقسايخالتاستما:ا-اا6
اماا,التقاامااب سا ثنسءاايسق التمسضي

 مستويات القياس 

ناقب للسا ا ا يوةللكابميللق ىالتويللساالتطايوللمالتقللاانةللفاب للسال شلليسءا
  تللللل اقبللللللسات ةسئةللللل سالتمشلللللقاألمايللللل لءا   لللللاااهللللل هاا نولللللسايابين لللللس ا 

عملللهالتميلللق ىالتألملللاا  تللل اب لللكفا الت ةلللسئناعملللهالتميلللق ىالتنللل عاا 
قكالققا ا اا ملاقماطبيلمالتفا قا مكلهسا لتملستيساالإلاةسئيمات  لالتمكى

ا"ايقيفيزا"ا ابلماميق يسااتمويساا ها
اا(ل يما ميق ىالتويساالتقةنيفاااا-اا1

اها التميق ى اعمها اه ل ا يلقمك التويسا اميق يسا ا شألس   بيط
اتألشيسء امي ايئم اعنسةا ابيي التمشقاألم الت سةيم اه هاافمتا م  قبك 
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قفامسام قمفسيايااليقيسبق مساتم ا التمتا مابإكال ا ياشيئييامقشسب سيا 
اف ن مسامقشسب سيا يوساتما امليي ا ا  اتمثياامس
 ألقسبلللسايلللميألساا يلللاكاقطللللمامللليالتللل اقاميلللطاماح ضللللنسا ملللسا يملللا

هل هالتلنسةلاابين لسال قتيلساامقلللككةاااف أل بلسامليالتملبيا مةلبساسامضلليئس
يستم يال بي ا سةليمامشلقاألمااافلتبيس ا ىالا ن ابين سا ي اشب ا لاكاه

مللها يلل كاهلل هالت سةلليمايةللبحابسإلمألللسيايمللعاهلل ها بنللسءاعا بين للسايميلللس
فففف  اىمللسافففف  فلتلنسةللاايللاايئللما لاللكةابسيللق كلحالتوسعللكةالتمنطويللماىمللس

 نل االايممأل لسايي لا امليا ا يايمقم التشاءاه هالت سةيماييك  اياالتفئما 
افلتفئم

يولل حاعمللها اهافيللااهلل لالتميللق ىاقةللنفال شلليسءاىتللهايئللساا   ي
قاألمابلييال شليسءاتقولكيااك ل  اعنةلااملسايلاايئلماقاكيكالت ةسئنالتمشل

 الايلناا ي كا سةيما لاكةامشلقاألماعلكحا يل كال لقتفااف ا ي امن س ا 
يستلضلل يمايللاايئللمامللساققاوللقاى لامللساافبستضللا اةابلليياعنسةللاالتفئللمالت لاللكة

يلنسةللاالتفئللماافلمقملل التلنةللاالت سةلليمالتمشللقاألمامللعابويللماعنسةللاالتفئللم
قمللل ا قلللكاقألللل يام قمفلللمايلللااي لنلللبا اهللل هالت سةلللما لت لالللكةامقيسنيلللمايلللاا

اف  اى
يإ لامسايملااعنسةااكل  ايئما لاكةابنسءاعمهامال امللييا  اا

ينلللافاعللككال يلللالكاااف سةلليماملينللمايةللبحابسإلمألللسياعللكاهلل هالتلنسةللا
لتلللكل مييايلللاالتفئلللما علللككال يلللالكالت لللسايييامن لللسا ققللل ياابستقلللستااىمألسنيلللما

ن مساى لاأللسياهل لالتق زيلعا الكاكل ل التفئلساالتم قمفلملتموسانمابيياق زيلعال يل
ااافم قمفللللسا مللللساى لاألللللسيالال للللقتفاكلالا حاالاكلتللللماتلللل  امنق مللللسا  امقيللللس يسا 

ا(1994مامكاع كةا 
ليقال ا التلل  اقولل حاعميلل التموللسيياالاليللميماهللا لاليقللال التائييللاا
ق قملفاا يوةكاب ا يالتالسالاالتفاكيلمايلاانفلاالتفئلماالايمألليا يا لتقألسيؤ
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  يالتاسالاالتفاكيماياالتفئلسااالايمألليا ياققشلسب اا ياا سةيمالتقةنيف
 يللاىا"األلل مباا"ا ياهلل لالتنلل جاملليالتموللسيياااافيللااهلل هالت سةلليما يضللس
 ه لايلنها يا  از  اميال شيسءاييبا ياينقمااا قاألم اعتقمالتقيس  

قللمالتقيللس  االاينقمللااىتي للسا,ا عللسكةامللساياألللحاعت اب ضلل  اىتللهانفللاالتفئللما 
 مبللللك التقلللللك ااافب ا ا هلللل هامبللللك التونللللسطاابملنللللها نلللل اى لاألسنللللاا ا ب

با ا ايللإيا ا ا فاا ل  لا ضلللنسالتمبللك يياا بملنللها نلل اى لاألسنللاا ا اب
ا أللسيا اي يلكايلاانفلاالتفئلمالتقلااب لساب املسايسيا ت ايلنهاببيسطما نل ات

بايلاانفلااا  ا ل  لاأللسيا يإيابايأل يابستطبعاياانفاالتفئمالتقلاايي ملسا 
يللاانفللااا  ا يللاانفللاالتفئللما يضللسايتبللكا يايأللل يا ا  ا  ألللسيابا لتفئللم

 بستطبعاقملبالتل لم التثوسييلماك اًلاهسملًسايلااقاكيلكامثل اهل هااافلتفئماأل ت 
 يللهايميللعالتاللسالاايللإيالتموللسييااافلتفئللساالاليللميما لبقألللساايئللساايكيللكة

اطللبا اآمللس ا ايللؤلكا با يللاا:افلاليللميماهللاا عللكلكابللك ياألللح التقةللنيفيما 
ا(ا1992ةسكقا:

اميق ىالتويساالتقاقيبها:اا-اا2
ه لالتميق ىاميالتويساالتنفياا ط ةامقوكمماعيالتميق ىال   اا
 يول حاعملهالتموسانلمابليياعنسةلاالتفئلمالت لالكةاالبلالزالتفلا قا ياا  قس ات 

لتلتقللساايللااىطللساالت سةلليمالتقللاالق لل اا يسيللساتمقةللنيفايللاالتميللق ىا
ا لتققستااي لءاياالتأليفا  ا قن حاه هالتفا قا يوساتمف  حالتقكا ا ااف ل  ا
التألحف

ملللللثتا:اييلللللقطيعالتملللللكااا يايةللللليفاطتبللللل التميق لللللكيياىتلللللها:اا
 بستقللستاايةللبحاأللل اميللق ىامللياافضللليفا مق يللطا ميق للكا ميق للكايللكل

ميق يساالاليق سكابمثسبمايئماقةنيفيماياعيمايمأليا يايك  ايي ساميم عما
افمي ميالتقت
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ا  قلللكانيلللقطيعاقاكيلللكايلللا قامتا لللمابللليياعنسةلللاالتفئلللمالت لالللكةا
يوللكااف عنكئلل ايمألللياقوايللاالتقللكا ابلليياعنسةللاالتفئللمايللااطبيلللمالت سةلليم

ا ناقللللبالتلنسةللللاالتزاقللللسءابللللكايسق سا قاقيب للللسالتملللل نااىتللللها:ال زاقالتوللللسقح
افلتامسك  ال زاقالتفسقحاىتهالتم يالتيمس  ا 

عمهالتموسانمالتمبسشاةابيياأل از  اميا ز ل ا  ايسنسايو حالتقاقيباا
افمسايلافابسيحالتموسانساالتثنسئيم التفئما ه
ىيالتقاقيللللللباكل لللللل التفئللللللماالايمأللللللليا يايللللللقحاك يالنق للللللسحاتقللللللكا اا
 يلللهاضللل ءاهللل لالتقاقيلللبايمألللليا ضلللعايلللمحا لضلللحاتم سةللليمااافلت سةللليم

قبللسايمثتاقاقيبالتايلس اافبغ التن ااعياأل ياه لالتيمحامنق حالتكايسا
 يمأللليا يايامللزاافىعةللساا ايللحااقيوللما نيلليحا تيللاعق ساىتللها:اايللحاهسكئللم

يشلسااتألل انل جاباملزا ا ا عمهالتقاقيبا (4 ا (3 ا (2 ا (1تأل ان جاباقحا 
ىياهلل لالتقاقيللباالايلنللاالنق سمللسايللااااف ك(اعمللهالتقاقيللبا   (  ب(ا   (

لتفلللاقابلللييايلللستفاقابلللييايلللاعمالتلللايحالت سكئلللما لتنيللليحاالاييلللس  ااافلتفلللا ق
افلتنييحا لتايحالتاقيوم

 بستمثلل اعنللكمساياقللبامللكاااقتميلل هاقبلللسااليق للسكهحا يلطللهاألللتاا
(االاقيلس  ا2(ا لتقمميل ااقلحا 1يستفا قابلييالتقمميل ااقلحا ا امزل امن حااقمسا 

(ا تأليايمألياقواياا يا3(ا لتقممي ااقحا 2بستضا اةالتفاقابييالتقممي ااقحا 
(ا3(ا  يالتقمميلل ااقللحا 2ليق للسكلاملليالتقمميلل ااقللحا ا ألثا ا(اهلل1لتقمميلل ااقللحا 

اف(2 ق اليق سكلاميالتقممي ااقحا 
لتامللل زالتميلللق كممايلللاالتقاقيلللباالاقولللكحا املنلللهاهللل لا يال اقلللسحا ا

ألمساالاق يااملم مماعيالنق سحالتفلا قاا موكلاالت سةيم املم مماعياألحا 
نمساقاككال ألبااميا  ياالت سةيم قلمالتمنطويلمابلييايستلتافل ةلغااملي ا ل 

ا يايلدا يا ا ابافعنسةاالتفئمايلااهل لالتميلق ىاقةلسغابمف ل حالتقللك 
ا(1994مامكاع كةا:ا افبا ا اى يا ا ا 



 53 

ا(لتمنق ح التميسيما  ميق ىالتويساالتفقا اا-اا3
 يمثل التميللق ىالتثستلدامللياميلق يساالتويللساا يميلزهاعلليالتميللق ىاا

ش ةللليياعللليابلضللل مسايلللاا ا لتقاقيبلللاا نللل اييلللمحاتنلللسابقاكيلللكابللللكاشللليئييا
 يمأللليالتاةلل  اعمللهاميللسيساامقيللس يمابلليياافلت سةلليمام ضلل جالتويللسا

يلللإ لالعقبانلللساطللل  اا ل يلللالكايلللااةلللفمامللليالتةلللفساابستنيلللبماتكايلللماملينلللم
يللنقيمقااا5 طلل  التطفلل اىتللهايزيللكاعنلل ابموللكلااا  قةللااطفلل امللثتاةللفالًا

ففا هأللل لايإننللسافيللنقيمقاالثنللييا10 طلل  التطفلل التلل  ايزيللكابموللكلااا  لاللكل
ناةللل ابللل ت اعملللهاميلللسيساامقيلللس يمابلللييال طفلللس اقبللللكاألللل امن ملللساعللليا

 لإليللالءال ألثللااشلللي عسايللاالتموللسيياالتنفيللليماافيلللنقيمقاا5ل  للاابموللكلاا
 لتقاب يللللماهللللااقاكيللللكالتميللللسيساابستنيللللبماتبلللللكاأللللل اكايللللماعلللليالتمق يللللطا

ا5يستطفللل ال عملللهامللليالتمق يلللطاافلتايلللسبااتلللنفاالتةلللفمايلللاالتميم علللم
ا5كايما لتطف الت  ايو اعيالتمق يطابموكلااا1ينقيمقااياة اعمها+ا
 قأ للل التميلللسيسااةللل اق سالتكقيولللمايلللااشلللأل اا 1ا-يلللنقيمقااياةللل اعملللها

افلنااليساامليسايم
يلنايانولسايابليياا   غمبالتموسيياالتقاب يما لتنفييماملياهل لالتنل جا

 يللطاكايللسااكايللسااطللستبييايللاالال قبللساابستنيللبماتبلللكاأللل امن مللساعلليامق
ىالا يا هللللحانللل لاااقةلللل ااهلللل لالتنلللل جاملللليافلتميم علللمالتقللللااينقميللللسياىتي للللس

يوللكاياةلل اقمميلل اعمللهاةللفاايللاااافلتملل لزييا ن للساتللياات للساةللفاامطمللق
ااف تأليالتةفااالايمأليا يايلناالنلكلحالتوكاةالتقاةيميما ل قبسااقاةيما

 يمألللليا يانيلللق كحاعمميلللساالتيملللعا لتطلللا املللعاهللل لالتنللل جاىالا يا
يللتانيللقطيعا يانويللحاا عمميللمالتويللممابستلل لااالاييلل زاليللق كلم ساىطتقللس

لتكايلللمالتقلللاااةللل اعمي لللسالتطستلللبا  (ايلللاال قبلللسااملللساعملللهالتكايلللمالتقلللاا
 بستقللستااالايمأللليالتاةلل  اعمللهالتنيللبمابلليياا اةلل اعمي للسالتطستللبا ب(
التنةفف التكايقييامث التضلفا 
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 لتثلللسنااعملللهاا80تنفلللا املللثتا ياطلللستبييااةللل ا الللكهمساعملللهاا
عشللللاةا يللللئممايلللل ممايللللكلاا- ا تنفللللا ا يالتمللللكااا ضللللسفاتت قبللللساا40

ا90يقةلللبحاكايلللمالتطستلللبال   اا ييللل  اعملللهالتطلللستبييالإليسبلللماعمي ملللس
يفللااهلل هالتاستللماي لل التفللاقاثسبقللسابين مللسا مللساا 50 كايللمالتطستللبالتثللسناا

اايللا1,8يللاالتاستللمال  تللهاقةللبحاا2لتنيللبمايق قمللفا بللكالاملليا ياقأللل يا
لتاستللمالتثسنيللم ا  ا نلل االاي يللكاتللكينسامللسايؤألللكا ياملم مللساال   اضلللفا

اافملم مساالتثسنا
 تألللياايللدانولل  ا ياأللل ايللؤل اييللس ىاأللل ايللؤل اآ للاامللياايللدا

لتمنطللقااللييا اكالتقلل اعمللهالتملم مللساايإننللساالان للاقامبللسكأالتايسضلليساا 
يللق كمما لت لقللعا يامل للحالتطللاقالتمافنطللا اكايللمالتثللسناامللياكايللمال   

ليلق ال ا الكلاالتويلسااقلقملكايلااي هاهلسا االيق ال املسيياالال قبسالاا 
ا(1987عتح: ا ايسءامام كا بفعمهاعمميقاالتيمعا لتطا 

اميق ىالتويساالتنيباا:ا-اا4
 ق قمفاه هالتمولسييااافقلكاموسيياالتنيبما عمهاميق يساالتويساا

كايللااضلل ئ ايلللماعللياموللسيياالتميللسيماب يلل كالتةللفاالتمطمللقالتلل  اققاللك
ا لتميللسيسااتقةللبحا اللكلاامليسايللمامللياموللكلاالت سةلليمام ضلل جالتويللسا

ملايللللماعللللككاهلللل هالت اللللكلاالتمليسايللللمامللللياهلللل ها ا يةللللبحالتويللللساابلللل ت اه
 لتةلللفاالتمطملللقاهنلللساتللليااافلتشللل ن الت سةللليمالتقلللااق يلللكايلللاالتشلللاءا 

نملللا لتالللس ايلللاامولللسيياالتميلللسيم القفسقيلللساألملللساه العقبسطيلللسا  "اسايلقبلللااعللليا ل 
اطللللباا اآمللللس اةللللسكقا:ا ا يؤلكا بف"التألسملللل اتم سةلللليمالتقللللااقوللللسالتلللللكح
لتمأت فاتنسا ألثاامياغياها يايميلعا بللسكال ييلسحا ا ه لالتن جاها(1992

 ت  لانيقطيعالتو  ا ياا ألستط  ا لت زيا لتايحايمألياقيسي ساب  هالتطايوم
ينقيمقااضلفاط  التش نالت  اط ت اا180لتش نالت  ايبم اط ت ا

 قيميماهل لالتنل جابسيلحابستمولسيياالتنيلبيمايلسءااملياقسبميلماافينقيمقالا90
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 هل لااافاليق ال التنيبمابييال عكلكا لتقلبيااعليالتويلساايلااةل اةانيلبم
لتنللل جامللليالتمللل لزيياغيلللاامللللا فايلللاالتمولللسيياالتنفيللليما لتقاب يلللماىالايلللاا

ثلل اقيللساالتاللس ايللاالتموللسيياالتنفيلليمالتييللميمام االلسالااقميمللمايللكلاألمللساه
ا(1987عتحا ا ايسءامام كا بفزميالتايع

 مجاالت القياس النفسي
 الفرد  :و أواًل  : قياس نم

 بستقللستااا لتفاكايللاايميللعالتنلل لاا اهنللس ا يللسئ اعكيللكةاتويللساانمللا
ا من سا:اافقيساامكىاقأثياالتمن جالتكاليااعمي 

ا:ا(لتقاةيما لتملاياا اقيساالتنماا-اا1
 ييملسايملاابلل ال يلستيبالتمقبللمايلااا ياامل لكالتملن جالتم قمفلما

ا-ه لالتميس ا:
افلالمقاسنساالتشف يماا( اا 
ا(فل قبساالتموس  لالمقاسنساالتقاايايمااا(ب 
ا هااقشم ا ن لعساألثياةامن سا:ا لال قبسالاالتم ض عيماا(يل 

اف يئممالت طأا لتة لباا-اا1ا
ا(فىألمس التيم  م ءالتفالغساااا-اا2ا
افميامقلككلال قيساااا-اا3ا
افلتمزل يماا-اا4ا
افلتقاقيباا-اا5ا
افل قبساالتة ااا-اا6ا

اف"التلمماا" ل قبساال كلءا اا(ك 
اياالتقأليفالتش ةاا لاليقمسعاا: اقيساالتنما-ا2

ق للللقحالتمكايلللللمالتاكيثللللمابلللللستقأليفالتش ةللللاا لاليقملللللسعااتمطفللللل ا
 جا تللل ت ايلللستاألحاعملللهانيلللس التملللنا لهقمسم لللسابنيساللل ايلللاالتمللل لكالتكاليللليم
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 ييمسايماابل الت يسئ التقلاايمألليالاليلقلسنماا يقضمياقو يحاه هالتنسايم
ا-ب سايااه هالتنسايماا:

ا  اكالت يلسئ الت سةلمابستمتا لمالتموةل كة ا ها: االسجل القصصي  (أ)
ايلللدايلللقحا ةلللفايلللم  التقمميللل ا ش ةللليق ايلللااضللل ءامتا لللساا

يلللاايملللعا لتمتا لللماهنلللساقفيلللكاا يوللل حااب لللسالتململللحا مقأللللااةا  لييلللم
ش ةلللللليمالتقمميلللللل ايللللللاالتنلللللل لااالالنفلستيللللللما اعينللللللساا لييللللللماعلللللليانم

 غياهللساا لتلللسكلاالتةللايامايللاالتقلسملل امللعازمتئلل  ا لت يكلنيللما نم
افمياي لنباش ةيمالتقممي 

 ه هاق ضحاعتقسق حالاليقمسعيلما يمأللياارأي التالميذ قي زمالاهم : (ب)
افمي  ياققحاب ليطمالاليقفقسءلاالتقااق زجاعمهالتقت

يلللياطايو للسايمألللياملايللمالتألثيللااعلليابللل ااتقــارير أوليــال األمــور : (ج)
افلتن لااالتمقلمومابستقأليفالتش ةاا لاليقمسعااتمقتمي 

ــــويم النمــــ (د) ــــول :و تق مللللياضللللميا هللللكلفالتقلملللليحاىنمللللسءاميلللل  ااقي المي
 ميالتمي  التقاايمأليا ياقو حاافت لايمزحاقو يحاه لالتيسنبا لتقتمي 

,اتلسبا لتمكايما لتمل لكالتكاليليملتنساا لتألقبا ل  امي انامي  التقت
ا  هنللللساعللللكةاطللللاقاتقولللل يحاهلللل هالتميلللل  امن للللسا:الاليللللقفقسءلاالتملللللكة

قاميلللللل التألقللللللبا لتم ضلللللل عساالتقللللللاايفضللللللم ساا لتمتا للللللمالتكقيوللللللم
التقتمي ف

 االتجاهات  :و تقويم نم  -  3
ب لسالتقابيلماقلكيم سامليا هلحال مل االتقلااقلنلها اقأل ييالالقيسهساا ا

اافزمتئلل ا ملمميلل  التمكايللما نا القيسهللساالتقمميلل اناا  مللياهلل هالالقيسهللسا
 ه هاماقبطماىتهااكابليكابةاق التنفييما قؤثااييمسايقلمحا مسايق ألاا مسا

 يلللللقحاب ليلللللطماا تللللل ت ايويلللللساالالقيسهلللللساا ملللللاام لللللحافيفأللللللااييللللل ا يلممللللل 
افلتقممي ا منسقشسق بمتا ما عمس ا ا ا لاليقفقسءلا الال قيسالاالتملكةا 
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 الجماعة  :و ثانيا  : قياس نم
ى لاعاينلللسا يالتقابيلللماعمميلللماقلللقحايلللااةللل اةاميم علللماتللل ت اييلللباا

قولللل يحالتمللللن جالتكاليللللاايللللااضلللل ءالتنقللللسئجالتقللللاا ةللللمااىتي للللسالتميم عللللما
ا  هنللللس ا يللللسئ اعللللكةات لللل لالتويللللساافبستنيللللبماتألهللللكلفالتمايلللل مماتممللللن ج

ا: من س
لإليسبللماعلليا ا:ا قللقحاعللياطايللقالتموسبمللما اعملهــاتقــويم الجماعــة لااا( اا 

مث ا:املساهلاام لسهااعمل التميم علماهاا ملسالتلوبلسااا ل يئمم
التقااقل قاعم التيمسعماه

 هل هاقألشلفاعليانل جالتويلسكةا،تقويم العالقـات بـين أقـراد المجموعـةااا(ب 
افياالتميم عما مكىاقوب ا عضسءالتميم عماتبلض ح

 سة ثالثا  :  قياس أثر المدر 
ا يقحاقوايااعم التمكايماميا ت التم لقفالتقستيما:ا

 ملاقلماملكىاليلقفسكق حاملياا ققبعا ايياالتمكايماياام لقعالتلم اا( اا 
افلتمن س التكاليااياالتايسةالتلمميم

  ت اميا يل اا لتمشاييياعمهال عمس  التمشايييا  اآالءالتم لطنييا اا(ب 
هال عمللللللس ايللللللاامللللللكىالتميللللللؤ تيياعملللللل املايللللللماا  التملللللل لطنييا 

 ملسالتم لسالاالتقلااا ةتايمالت ايييياتألعملس التقلااع لكاات لح
افقنوة حايااميكليالتلم 

 لاليقلال اهنلساافقكاةالتمكايماعملهالالاقفلس ابقتميل هسااقلهالتق لا اا(  
 نللل اى لاأللللسيالتملللن جاةلللستاسايلللإياا-ىتلللهاي لنلللباع لمللل ا  لللاىاا-

 قلللللكاافقلللللهالتق لللللا علللللككلاألبيلللللالامللللليالتقتميللللل ايلللللي  ابستمكايلللللماا
  ضاااعكةاكاليساابلأياهنلس اعتقلمابليياقيلابالتقتميل ا بلييا
طبيلللللمالتمللللن جالتلللل  اقوكملللل التمكايللللما يمأللللليالتقلللللافاعمللللهاهلللل لا
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لتيسنلبابمقسبللماعينلمامليالتمقيللابيياتملايلمال يلبسبالتقلااكعللق حا
ا(1977ا تبيبايملسي ىتهاقا التمكايما

 رابعا  :  قياس أدال المعلم  :
عمللل التململللحانلللسقجامللليال هميلللمالتبلللسازةاتلللك االتململللحايلللاااىياقوللل يحا

 ياىالتمققبعاتمقط االتقاب  ا ياقول يحالتقلكاياايلساايلااافلتلمميمالتقلميميم
ا-لقيسهسااثتثما:

لتبالللداعللليا ةلللسئنالتمكايللليياألمليلللسااتمألفلللسءةالتقكاييللليمايللل لءااا-اا1
افم نيم اثوسييما  ا ألسنااه هالت ةسئناش ةيما 

لتلمميمالتقكايييما مسايقحايي ساميايم  اتمملمحا لتقمميل التباداعيااا-اا2
 يلساالتلقلمحا ا ه لالالقيسهايلقباا يالتقفسعل ابلييالتململحا لتقمميل اه

بلل ت امؤشللااةللسكقاتألفللسءةالتقللكاياا مللياهنللسا ا ها(بملنللسهالت ليللع 
نشللأالالقيللسهالتملللا فابسيللحاقاميلل التقللكايااملليا للت التمتا للما

غيلللللاا التقفسعللللل التمف لللللاا  قمميللللل ا  التمن ملللللماتيلللللم  التملللللكااا لت
 ه لالالقيسهاالايلطاا زنساتماق ىالتقلكاياا لتملسكةا ملياا(لتمف ا

ا  بلال يا  يتنلكازا  ش اال يسق ةالتم قمليياب ل لالالقيلسها مل ال 
اف لكيألسا(

لتبالداعلليانقلسئجالتقلملليحابسعقبساهللسالتمؤشلاال هللحايلااقاكيللكاألفللسءةااا-اا3
 قاقلللل ااا(فلتم ايللللسا عمللللهالتلسئللللكالتململلللحا ياألللللزاهلللل لالالقيللللسها

ل قبللسالاالتقاةللي اماألللزالتةللكلاةاألللأك لااتمقولل يحاعنللكا ةللاسبا
ا(1979ا  عبكالتم ي كا آ ا يافه لالالقيسه
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 الفصل الثاني
 التقويم واالختبارات التحصيلية 

 الختبارات التحصيلية:ا مفهومـ
تللللهالتقألملللليحا كلةالتويللللساالتقللللااقيللللق كحاتم ةلللل  اىقبللللساالال يمثلللل ا

افميالتطستبالاليقيسبمات سلتم لقفالتقاايالكا اميم عماميال يئممال ا ه
طايوللللللمامن مللللللماتقاكيللللللكاميللللللق ىاقمثلللللل اال قبللللللسالاالتقاةلللللليميما ل

قاةي التطمبماتملم مساا م سالااياامسكةاكالييماقحاقلمم ساميبوس ا  ت ا
افوالااقمث اماق ىالتمسكةالتكالييمم عماميالتفميا ت اىيسبسق حاعمهامي

 :الختبارات التحصيليةا ةهميأ
 افقلافام لطيالتو ةا لتضلفاتكىالتطمبم
 افقيسااقاةي التطمبما مكىاقوكم حا
 افىثساةاكليليمالتطمبماتمقلمحا
 افقوييحاطالئقالتقكاياا
 افقوييحالتمنسهجالتكالييم ا مكىامتءمق ساتاسيساالتطمبما
 تبا  تلاال ملاا  ةلاسبالتولالاابستقغ يلمالتاليللماعلياقز يكالتطسا

افميق ىاقاةي التطمبم
 افقوييحالتبانسمجالتقلميماا

ملللليالتمؤألللللكا يالتقولللل يحامةللللطمحا  يللللعاملللليالتويللللساا  يالتويللللسااا
عمميللما ةلللفيماقلنلللهاقولللكيحا ةلللفات ةللسئناملينلللمايلللااهيئلللماملم ملللساا

حا  يللعاملليااقميللما ملليانسايللما  للاىايوللكا ألللكنسا يالتويللساامةللطم األميللما 
لال قبسالاا  يالال قبسالااقمثل ا كلةامليا ك لاالتويلساا قشلم الال قبلسالاا
 ن لعسام قمفماألسال قبسالاالتشف يما لتقاايايما ل قبلسالاالتيلاعما ل قبلسالاا
ل كلءا ل قبللللسالاالاليللللقلكلكا لال قبللللسالاالتفاكيللللما لتيمسعيللللماموننللللما غيللللاا
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لال قبلللسالااقوللياانقللسئجاقلملللحااموننللما لال قبللسالاالتقاةلليميماهلللاانلل جامللي
افلتقممي اتم ض جامليي

لالمقاسنلساامليا قلكحا  ألثلاا ك لاا ا قلقباالال قبلسالاالتقاةليميما ا
لتويسااشي عساياامكلاينسا قألسكاقأل ياهلاالتمويلساالت ايلكالتل ىانييلزابل ا
لتطتباميا ةلفاىتلهاآ لاا مليامااملماىتلها  لاىا نتال األمملسالققلابا

ميللللما عمللللهاألممللللسازلكاا هميللللمالال قبللللسالاا نزعللللاالتطستلللبامللللياماامللللماقلمي
لتماألزيللللماينيللللكالمقاللللسيان سيللللمالتماامللللمالالبقكلئيللللما لتماامللللمالإلعكلكيللللما انا

ي ضللعاعمللهاميللق ىالتمنطوللمالتقلميميللما مللسالمقاللسيالتماامللمان سيللمالتثسن يللما
يي ضعاعمهاميق ىالتيم  ايماألم سا يلك االتيلك األثيلالابليياايلس التقابيلما

 ا هميلللمالال قبلللسالاا اللل  ال ثلللساالتمقاقبلللماعمي لللسا  هلللبا عملللحالتلللنفاااللل ا
لتبل اىتهالتقأأليكاعمها هميمالالمقاسنلسااأللأكلةاتقول يحانقلسئجالتلقلمحاا  ن لسا
لت يلللليممالتفلستللللماالنقوللللس التقتميلللل ابللللييالتةللللف فا قالللل يم حاملللليالتمكايللللما
 لتقولسئ حابملسا علك لاتل امليا عملس ا عمللهالتنولي امليا تل اينلسكىايايلقاملليا

بل يييابإتغللسءالالمقاسنللساا ة ةلسايللاالتمالالل ال  تلهاملليالتقلملليحاتمللسالتقاا
ت لللساآثلللساايللليئماعملللهاش ةللليساال طفلللس التللل يياين لللا ياىتلللهالالمقاسنلللساا
ألأكلةاتمث لبا لتلوسبا يلقبا ن ساغسيماياا لق سا ينةلافاي لكهحالتقلميملها

لتملللل لألاةاتتمقاللللسياييميئلللل ياىتللللهالتافلللل ا لاليللللق  ساا ة ةلللللسا  يا انا
 لاليقايسجا ناياناىاا-لالمقاسنسااق قحابي لنبالتاف ا لال قزلياامل ح

ا يسا يطسابلييالتلا ييياملؤكلها يالتقول يحامف ل حا يلساايلاالتلمميلمالتقلميميلما
 عمللها تلل ايييللبا ياقنلل جا ك لاالتقولل يحا ققلللككا يللستيب ا الاقوقةللااعمللها

 لالكامليالال قبسالاالتقاةليميما عملهانل جا ان جا لاكاميا ك لاالتويساا ه
ل قبللساالتموللس ا عمللهالتميللق يساالاتبيلليطمامنلل ا الال قبللسالاالتقاةلليميما ه

لتقااقوياالتق ألاا لتميق يساالتكنيساياالتقفأليااه لامليانسايلما مليانسايلما
  اىايإننساالانلقباالالمقاسنساا ألثااميا ييمماهااتييااغسيمايلاا لق لسا
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  ايلللياليلللق كلم ساا تييلللااعمميلللماعوسبيلللما هلللها كلةاى لاملللسا ايللليابنسؤهلللس
ايإن ساقيسعكاألثيالاعمهاق يي ا قايييالتلمميمالتقلميميما

 وظااف االختبارات التحصيلية :
انا 1 اقوكم ح ابمكى التطتب التاسيزا اق عيم ا زيسكة التقلميميم ل هكلف

ا لتاغبماتكي حاتمزيكاميالتقلمحا ابالتبادا لاليقألشسف
اقو 2 ا ت  امي التقلميمه ال كلء اميق ى ا قاييي التقلمحاقو يح انقسئج  يح

 بستقستهاققمأليالتمؤييساالتقلميميماميالتلم اعمهاقتيهالتنوناياا
ابالمجا ا ت  امي اب س التلسمميي األفسيم ا ايع ا لتبشايم التمسكيم  ي زق س

افلتقكايبا ثنسءالت كمم
اقاةي ا 3 امكى اقلألا الال قبسالا ا ي اى  التقلميميم التمنسهج قط يا

فيكامياه هالتملم مساايهالتطتباتمن جاكاليااملييا يمأليا ياييق
قط ياالتألقبا لتبالمجا لت يسئ ا طاقالتقكايااب ا يااىعسكةالتن اا
ياا هكلفالتمنسهجانفي سا  ت ا يانقسئجالالمقاسنسااقييااىتهامكىا
اتمميق يساا ا ة ت ح ا مكى اتمنش كة ال اتألهكلف التطتب قاويق

افلتمطم بماياالتقاةي 
اع 4 ايميمس اقاب يس اق يي س التطتب اليقلكلكهحاق يي  اكاليم ا يسا مه

اميا املينم اميسالا ايا ا ل كلء اتمقاةي  ا ت  ا مطسبوم  مي ت ح
اعمها ا  اى اماة التقأألك امي االبك ا هنس التقلميمه التقاةي  ميسالا
ضا اةاقن يعا قلككا ك لاالتقو يحااقهايأل ياقالااق يي التقممي اىتها

اق ةنامليياميالتق ةةسااقالالايميمس ان جاملييااميالتقلميحا 
ا مبنيساعمها يااعمميما م ض عيماا

انم 5 التنم امقسبلم اه ل ا شم   اقألسم  اعمه ا لتاألح األسناا التطستب يإ ل
لال قبسالااالاقويااىالاي لنباملاييماياالتقلمحايإيا ت ايلطهاىشساةا

لت يكلناا اىتها يالتمكايماقكاالاقأل يام قمماياامنسهي سابن لاهالتنم
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الت ابكيع ابمس التم سالا ا بقلمح اماليلما لتويما اىته التقاب ى م طط
ا ةسئنا مطستبا ا مالعسة الت بالاالتقلميميم اقنييق ا ل عسكة لتمنسهج

اتماليلما التنم اضا اى ا ما الالمقاسنسا اقامي  ا ي اماامم األ  يا
التنم ا اقاويق ايا ايسعميق س اعمه ا لتاألح ا لتمقألسم ا التمنسهج لتشسم 

افتمطتب
باثومالتيمسهياايااىعتحال بسءابمكىاقوكحا بنسئ حاكالييسا بستقستااألي 6

ا التقلمح ا هميم االتيسملاىكال  ااعسيماالت   لتك ا ايا التيسملم قملب 
اكتيتاعمها اميال بسءايا ياياالالمقاسنساالتقلميميم ا ياألثيال آبسئ ح
لهقمسحالتيسملمابمقسبلما بنسئ حا مالقبمايم أل حامالقبمامنق مما البكا يا

ابطاا ال بسء اىعتح ا يايقح اعمهاضا اة اهنس اعيايؤألك ابليكة اميياة يوم
ا التملوكة الإلاةسئيم اييقنقجاالتقالتلمميسا ا ي ال ب اييقطيع اال قك

طتجال باعمهامكىاقوكحالبن ا اكالتق سا يأل يالت كفاميالإلعتحاه ل 
افياالتقاةي التكالياا يوساتوكالق ا مي ت 

 التحصيليةأنواع أسالة االختبارات 
 الفقرات ذات اإلجابة المصوغة :    :أواًل 

اا ا يايد التفوالا امي التن ج اه ل ايا التطستب اىته يطمب
ية غالإليسبمابألممسق ا بأيم ب ا تأليابكايساامقفس قماميالتاايما
التفواةفا ان ج ابس قتف اق قمف التقا الإليسبم اقاكيك اكايم بايب

ا قشقم التفوالاا لاالإليسبمالتمة غماعمهال ن لجال قيما:
 ققرات التكميل : 1

امألقم اغيا ا بايم ايممم اىتها ها ا يطمب التملنه  مم
لتامز ا اشب التيممما  التطستبا يايألمم ساب ضعالتألمممالتمنسيبم ا 

الإليسبماافلتاقح ا  ايوالا ا شألس  الألثا امي التشأل  اه ل  يلقبا
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التطستبايااةيسغمالإليسبم اتاايم اقوييكل  يمقسزابمساافلتمة غم
ايأقاا:

 افي  تمالتةيسغما
 افقشييعالتطستباعمهااف التملم مساا
 افنيبيماشم تيما
 افي  تمالتقةايحا
 ى لاتلللحايايللليا لال لللقتفاعملللهالإليسبلللمايلللاابلللل ال ايلللسياا

ا(فةيسغق س
 ققرات اإلجابة القصيرة : 2

التن جاميالتفوالاا ط  امياىيسبمايواةا لإليسبماعمهاه ل
التقألمي  اي ااقلطااكايما عمهاميالتاايماتمطستباياالإليسبم

بكالاميايممماافا سةماى لا  ااالتفواةاعمهاشأل ايؤل عمي س
اغيااقسممالتملنهف

 الفقرات اإلنشااية المحددة وحل المساال : 3
ا اميا يلطا ا ألبا ااايم التطستب ال يئمم امي التن ج ه ل

ا يئممالتقألمي ا لإليسبمالتوةياة ا يويحاه لالتن جاىتهاقيمييا:
لإليسبلللللللما اللللللل التميلللللللسئ التايلللللللسبيماالتفولللللللالاالإلنشلللللللسئيمامالللللللككة ف 

االتقلللااقاقمللل اىيسبق لللسانوسطلللسامالللككة التفولللال قمثللل االتايسضللليم(ا: 
افيا اميأتماايسبيم اي ألاامأل نسا ا  األأيايلككا يبسبس ا 

لتفولللالاالتقلللااقلطلللاا قمثللل االتفولللالاالإلنشلللسئيمامفق الللمالإليسبلللما: فب
اايماتمطستبابأيايييلباعملهالتفولاةاك ياقيل كاعملهاطل  الإليسبلما

اافزميالإليسبم اقن يم سا  ا 
 : األسالة التركيبية :ثانيًا 
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لتيؤل التقاأليباا يلنهاب اكةالتم ض ج ا يقأتفامياعكةا
يوالاامقكايمايااةل بق س ا مقن عماياالتم سالاالتقااقويي س ا

 يمألياقوكيحاال  اىال يئمم يالعااياابنسئ سامسايالعهاياابنسءا
التيؤل ايي سابأاكال شألس ال قيماا:انمط
 : المشكلة  

عنللللكالإليسبللللماعميلللل ايةللللسغالتيللللؤل ابطايوللللماقمأللللليالتطستللللباايللللدا
ملليالتملم مللساالتمقلل ياةايللاالتيللؤل  ا مللساتكيلل امللياملم مللسااالل  االإليللسكة

لتم ض جا؛ا  ا يايةسغالتيؤل اعمهاشأل امشألمم ا ي  لفالتطستلباهل ها
افلتملم مساا لتملايمالتيسبومايااا اه هالتمشألمم

 : األشكال التوضيحية 
يللك   ا ايةللسغالتيللؤل ابقوللكيحالتملم مللسااعللياطايللقاايللح ا ايللدا

افلتخ……فاة اةا ا 
 : الموقف الحياتي 

افيةسغالتيؤل اعمهاشأل ام قفاايسقاامأت فاتكىالتطستب
 األسالة التركيبية :مميزات 

 التم ض جااتساعد اعبا اآ ا اىته اميق ى امي الالنقوس  اعمه لتطمبم
افلت لاك ايين حالتطستباىيسبق 

 ااتساعدا اضمياازيركعلى تلتطمبم اماككة ا هكلف اعمه ىيسبسق ح
افض جالت لاكلتم ا

 ميللق يساا قللكالاالتطمبللمابايللدايمألللياتمطستللبا يايييللباعمللهااتراعــي
افبل ايوالاالتيؤل ام مساألسياميق له
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 املفردات بطريقة جيدة و خصائص كتابة السؤال أ
بللللكالالنق لللسءامللليالت طللل لاالتيلللسبومايبلللك ابألقسبلللمايولللالاالال قبلللساا

التيؤل التييك ا قاأليم سااضمياملسييااةيسغما
 سالة التركيبية :تحكيم األ
بللللكاألقسبلللمالتيلللؤل التقاأليبلللااينبغلللااقاأليمللل اقبللل اىعطسئللل اتمطمبلللمااا
ا  ت ابلا:

  افعمهازمي اتكي املايما  باةايااألقسبمال يئممالتقاأليبيماعاض
  افعاض اعمهازمي اتكي املايما  باةامق ةةماياالتم ض جانفي
 افعاض اعمهاماألحاتغ  اتمقأألكاميا ض  ا متءممالتةيسغماتمطمبم

 معايير صياغة السؤال الجيد : 
علللسكةاال يلللئمموسئملللمالتمللللسيياالتقلللااقالللسألحاب لللسابماسألملللمالتيلللؤل ايلللقحا
ا- ها:

 التماق ىالتمالكاقيسي امغطهاياالتمن س اهاهل
 ال هكلفالتمالكاقيسي سام ي كةاياالتمن س اهاهل
 التيؤل ا لضحا ميق ىاتغق امتئحاتمطمبماهاهل
 اىيسبمالتيؤل اماككةاهاهل
 ايسغمالتيؤل ايكيكةا م قمفماعياننالتألقسباهاةاهل
 اطايوماعا التيؤل اغياامتئمماهااهل
 التملم مساالتمقضمنماياالتيؤل اضا ايماهاااهل
 هنللس اقاقيللبامنطوللاايللاالتفوللالاالتفاعيللماتميللؤل اهامثلل اقيميللم سااهــل

قاقيلبام ضل عساا التقلكا ايلاالتةلل بم ا  ابايباميلق ىال هلكلف ا 
افلتألقسب
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 ولللالاالتفاعيلللمايميل لللسابستم ضللل ج ا ل شلللألس   لتبيسنسااقلللاقبطالتفاهـــل
ال  اىاه

 قلميمللساالتيللؤل ا لضللاما  ستيللماملليالالزك لييللما لتقألللالاامثلل ا:ااهــلا
افةفا ل ألاا لشا ايااآيا لاك

 اقحاقاكيكالتلتممالتألميما لتفاعيماتأل ايؤل ا يواةاهاهلا
 اقحاقينبالتألممساا لتمةطماساالتقااقام الألثاامياملنهاهاهلا
 قلللحاقيلللميطالتضللل ءاعملللهالتملم ملللساالت سملللمايلللاالتيلللؤل ابطايولللمااهـــلا

ا لضاماه
 األسييماهااتإليسبملتفالغساالتم ةةمااهلا

 لفقرات ذات اإلجابة المنتقاة :ثالثًا : ا
يمقسزاه لالتن جامليالتفولالاابستم ضل عيماايلدايلقحاقولكياالتلتملما

اياماميابييابليكلاعيا لقيمالتمةاح ا عمهالتطستبال قيساالإليسبمالتة
اعككاميالتبكلئ ا يويحاىتهال ن لجال قيما:اا

 ققرات الصواب والخطأ : .1
لتفواةايااه لالتن جاميال يئمماعبساةاعليايمملما بايلمايطملباىتلها
لتطستللبا يايييللباعن للسابستةلل لباى لاألسنللاالتيممللماةللايام ا لت طللأاى لا

ا(×اا اا  اا(نللللح اال   اةللليغما  لللاىامثللل ا ا ا مغم طلللمألسنلللاالتيمملللما
ا(فن اخ  

يممللما ايللااهلل لالتنلل جاملليالال قبللسالااقلللا اعمللهالتقمميلل اعبللساةا  ا
يألايللما يطملللبامنللل ا يايللل ألااييملللساى لا ااقميلللما  امقضللمنماتاولللسئقاقساي يلللما 

 ياهللل لالتنللل جامللليالال قبلللسالاايمألللليا ياا  ا طلللأ  األسنلللاالتلبلللساةاةللل لبسا 
افسايييقيمي ال قبسالا لال ق

ا مثمماا:
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ا:اأمسحالاليسبمالت ط ×(االيسبمالتةاياما,ا عتمم لمسحالا(/ ضعاعتمما
 الاقةمحاق لئحالتشطباتويساان لقجالتقلمحاياالتميس التملايا)  

 اقلقباالتفوالاا لاالاليسبمالتوةياةاميايئمالتفوالاالتمة غم)  

 مياي لنبالتو ةاياالال قبسالاالتمنقوسةالن ساقزيكاميالثاالتق ايما)  

 لتملمحاليق كلحالألثااميالكلةاقو يحالتقو يحالتةفاايفا اعمها)  

 يلقباايي التطستبامياليستيبالتقلافاعمهام سالاالتطستب)  

 ايمعالتملم مساابسال قبساالي  اميايمل سابستمتا م)  

  تزيسكةاةل بمايواةالال قبسااميامقلككايفض ازيسكةاقيسناالتبكلئ ) 

 قكلئيمالتكنيسقاق الال قبسالااك الاليسييساياالتقو يحاتممااممالالب)  

 يلقبلاالتقيايلبالال تلااتمفولالاا قاميم للساقبل العلكلكهسابستةل اةالتن سئيللما
  (ةفمامميزةاتت قبسالاالتموونم

 يوالاالتمطسبوماميالق التفوالاالهميماالغال التقش ين)  

 اف (يم  الإلنيسياغيااهسكفاياامل حا  قسق ا
 اف (يم  الإلنيسياالايمأليالتقنبؤاب اعمهالإلطتق
 ميللقلكلااى لاألسياقسكالاعمي ااىاليمأليا يايةكاايم  اعيا ىاياكااال

اف (ت ام يأاتمويسحاب ا
 اف ( لتاي لياالإلنيسيلتك ليعالتفيي ت ييماييق ىايي ساقوايبسا
 اف (لتك ليعالتنفييمالاليقمسعيماياايممق سايطايماغايزيماا
 ييسبيمك ليعالتيم  األم ساك ليعامفيكةا اف (ا ل 
 اف (ييقوبم التفاكاعياطايقاا لي الت مااشل االتفاكابستي ج
 الإلايلللساقنوللل اتللل األسيلللماةللل ااالتقلللااهلللااتإلنيلللسيلتاللل لاالت ملللاا

اف ( لتبسطناالت سايا
 اف (لت ألسءايم  ايمألياقلمم ا لتقكايباعمي ا
 اف (أل ال قبسااةسكقاثسباا تياالتلألا
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  اف (لتزل يمالت ساييماعيالتمثمداكلئمسا ألبااميا ىازل يماكل ميمايي
 لتقغياايااألميمالتااألمايقنسيبامعالتو ةالتماكثلماتل ا يألل يايلااملك ا

اف (لقيسه سا
 اف (يلقبااأللبابيازهياامياشلالءالتملموسا
 اف (1919ألسيامةطفهاألسم اميا ش ااقسكةاث اةا

 مميزات اختبار الصواب والخطأ  :
 ي كفاه لالتن جاميال يئمماىتهاقيسااقكاةالتطستلباعملهالتقمييلزا

 ييلللللللق كحاتويلللللللساالتمغم طلللللللم اتةلللللللاياما لتملم ملللللللساابلللللللييالتملم ملللللللساال
لتميللق يساالتللكنيساملليالتميللس التملايللافا يمقللسزاهلل لالتنلل جاملليالتفوللالاابمللسا

ايأقااا:
 افم ض عيمالتقوييحا
 افي  تمالتقةايحا
 افلتشم تيمالتنيبيما
 افي  تمالتةيسغما
 افقيساالتق ألاا لتقشييعاعمهالتاف ا لتق مييا
 ةللميحال يلئمماملليا يللئممالال قبللسااق ا ألثلاايلل  تمايللاا ضلعا ةلليسغما

افسالايمقلككالال ق
 ةلللفاماايؤلالايااا30الاييق م اميساماألبياةاى ايمألياطبعاا لتها

اف لاكة
 ىمألسنيللما ضللعاعللككاألبيللااملليال يللئممايغطللهالتموللااا ايللزءلاألبيللالامنلل ا

يمأليا يايغطهاعين األبياةامليا الكلاا ألثااشم اًلاتممسكةالتكالييماي اي 
التموااف

 افتاييقغاقاي كلاياالتقةايحايحايي  التقة
 افيمألياقوكياالإليسبساابم ض عيماألسممم
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 افيلقباال قبسالامنسيبساتويساالتاوسئقا ق ألاهس
 عيوب اختبار الصواب والخطأ:

 يللللللااألثيللللللااملللللليال ايللللللسيايوقةللللللااليللللللق كلم ساعمللللللهاقيللللللساالتقلللللل ألااا
اففقأل ياةستاماتويساالتف حا لتقطبيقلتملم مساا الا

 افهاعبسالااغسمضماييق بطالتقتمي ايااقفيياهسألثيالامساياق ىاعم
 ملسكتلللللمااقزكلكايي سالاقمسالاالتق مييا عنكاقةايا ساينبغهاقطبيقا

افلتقومي اميا ثاالتق ميي
 ألثيللالامللساياقلل ىالال قبللسااعمللها يألللسااقلألللاا ي للساان للااألثيللاةاممللسا

افيؤكىابستقتمي اىتهالالاقبسطا لتق بط
 ألممللساألثللااالاقمللسالاااف%50بمققللأثاابلسملل التق مللييالتلشلل لئاابنيلل 

افلتق ميياألممسالاقفلااكايما لقيمالال قبساا قمااكايماثبسق 
 كال ا الاينسيلللللباقيلللللساابلللللل التولللللكالاالت سملللللماألستقاميللللل ا لتقمييلللللزا ل 

افلتلتقسا
 يشللللليعالتقتميللللل اعملللللهالتافللللل ا لاليلللللق  ساا لتقاأليلللللزاعملللللهالتاولللللسئقا

يمامللللياهلللل هالتقفةلللليميماك ياىمألللللسياليللللقنقس امفللللسهيحا عم ميللللسااائييلللل
 فلتاوسئق

 شروط ينبغي مراعاتها عند كتابة ققرات الصواب والخطأ :. 
اميالت ليبامالعسةامسايأقااعنكاألقسبماه لالتن جاميالتفوالاا:

 قأل يالتيم ا لضلاما قةلياة ا  ياالاقيلق كحالتلبلسالااألملسا اكاااأن
افياالتألقسبالتمكايا

 ملعابلييالتةل لبا سطئم ا الاييل زالتي اقأل يالتيممماىمساةاياما اأن
اف لت طأايااالتيمممانفي س

 ا.ال، مطلقا، أبدا، أحيانا، ققط، دااماليق كلحاألممساامث ااعدم
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 قأللللل يالتيملللل اماقبللللماعشلللل لئيس ا  يايأللللل ياعللللككالتيملللل التةللللايامااأن
 فميس يساتلككالتيم الت سطئم

 اقمسمًسا اةسئبم اقأل ي الي المس ابايد ابكقم التلبسالا اقةسغ الي ييب
اف سطئماقمسمسًا ال

 اقينبالتلبسالاالتقااقاق  اعمهالألثااميايألاةا لاكةفاييب
  افبستلألا اييبالياالقأل يالتلبسالاالتةسئبمالط  اميالت سطئما
 يفض اقينبالتلبسالاالتقااقاق  اعمهالتنفاا لالاييبا ضعا طا

اقاااعتممالتنفاف
 مقترحات وتوصيات لتطوير اختبار الصواب والخطأ  :

  افيألاةا لاكة اييبا يايقلا األ ايؤل اتاويوما
 افييبامالعسةاالت ض  اا لتكقمايااةيسغمالتلبسالا
 ييباقينباليق كلحالتمةطماسااغياالتماك كةا لتألممساالتقهاقوقايا

مياا- ايسنساا-قكاا-يميعاا- بكلاا-بستقلميمساالت سطئمامث ا:اكلئمسا
افمل حا-لتماقم ا

 اف ألقبالتيؤل ابطايوما لضاما ماككة
 يلزئيييايسيلل التيلزءالت لسحامنل ايلااآ لاااى لاألسيالتيلؤل اياقل ىاعمله

افلتيممم
  افنفاالتنفاابوكاالإلمألسي اييباعكحاليق كلحاةيغمالتنفاا
 افييباعكحانو اعبسالاالتألقسبانةسا اايس
 ااس  ا ياقأل يال يئممام زعمابستقيس ىابييالتة لبا لت طأف
 قاسشهاليلق كلحالتألمملساا لتمةلطماساالتقلهاتلحاقيلقلم ابكايلماألبيلاةا

افسءالتقكاياياا ثن
 افييقاييا ياققيس ىاقوايبسال يئممالتةاياما ل يئممالت سطئم
 افليق كلحاتغماألميمامسا مأليا  ت ا يض اميالتمغمالتأليفيم
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ماسي لمامليايم  ايلمامةلاالتلابيلماا14يمثتا:ايزاجالتوطيايلااا
"اهلل هاةللليسغما كقاملليا ياقوللل  ا"ايللزاجالتوطللليايللااماسي لللسااألثيللاةامللليا

افيميم  ايمامةاالتلاب
   افقاسشالتيم التماألبما لتنفاالتمزك
 اس  اقط ياالتيؤل ابأياقطمباميالتطتباقالءةالتيؤل ا بيلسياملساى لا

 طلللأا ل  لاأللللسياةللل لبساييبينللل لالتيلللببا ل  لاأللللسيا طلللأا األسنلللااةللل لبسا 
افيميألقب لالإليسبمالتةايام

ضمليياياالتمثملدا ألبلااملياطل  التضلمعاا  "اميم جاط  اامثس اا:
التثستد"اا

 ةللل لباا  اقط ياالتيؤل ابأياقيأ اعيابيسيامساى لاألسناالتلبساةااس
اف طأ ا طأاثحابيسيامساى لاألسيالتلألااة لبسا  ا 

امثس ا:ا
ا(أللللللللللل ط ااأل ال قبسااثسبااةسكق
ا(ة لب ااأل ال قبسااةسكقاثسباا

 ققرات االختيار من متعدد : .2
ثاهساةكقسايلقبااه لالتن جاميال يئمماميا يض ا ن لجال يئمما  أل

ققألللل يالتفولللاةايلللاامثللل اهللل لالتنللل جامللليااف ثبسقلللسا ليلللق كلمسايلللاالال قبلللسالا
 يقبلللللل اعلللللككامللللليالتبلللللكلئ اا ل يلللللئممامللللليالتملللللقيالتللللل  اي ضلللللحالتمشلللللألمم

لإليسبلللمالتةلللايام ا يطملللباىتلللهالتطستلللبال قيلللساا اىالللكلهساها(فلتمم هلللسا 
مالإليسبللللمالتةللللايام ا ييللللق كحاهلللل لالتنلللل جاتويللللسااملايللللمالتاوللللسئقالتلمميلللل

 ليلقيلسب سا قطبيلقالتملايلمالتلمميلمايلاام لقلفايكيلكة ا يقةلفاهل لالتنل جا
اميال يئممابمسايأقاا:

 افماق ىالتألقسبالتمكايااتغطية
 افلتقةايحاسهولةا
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 افلإلعكلكا لتقةميحاصعوبةا
 افقيساالتوكالاالتقلبيايما ل كلئيما لإلبكلعيماصعوبةا
 افقألستيفاىعكلكهاارتفاعا

 د كتابة ققرات االختيار من متعدد :. شروط ينبغي مراعاتها عن
اميالت ليبامالعسةامسايأقااعنكاألقسبماه لالتن جاميالتفوالاا:

 يالللككايلللااملللقيالتيلللؤل امشلللألمما لضلللام ا يألللل يا الللكالتبلللكلئ االللتااأن
افتممشألمم

 افتقومي انيبمالتق مييا(5-4 يأل ياعككالتبكلئ ااأن
 افقأل يالتمم هساايميل ساماقممماميا ي مان االتطستباأن
 ضل  التمغللمايللاانلنالتيللؤل ابايللدايبقللكاعللياةلليغمالتنفللا اامراعــاة 

 قينللبالتألممللساالتقللااقاملل اعللكةاملللسنا ا قللؤك اىتللهاىابللس التطستللبا
اف قضميم 

 ا.أبدا، دااما، مطلقا، إطالقاعياليق كلحالتألممساا:اااالبتعاد
 جميع ما ذكر، ال شيل مما ذكرليق كلحاألممساامث ا:ااعدم. 

 قعالية المموهات:ـ
ااقملل التبللكلئ التقللااقأللل ياي لبللًساماللقمًتاتميللؤل ا تألن للساتييللااهلل

لإليسبلللمالتةلللايام ا قلقبلللااهللل هالتمم هلللساايسعملللماى لايللل باا ألبلللااعللللككا
اميالتطتبفا%50ممألياميالتطتب ا لتمم هالتفسع ايفقا ا يايي با

 كيف نحكم على قعالية المموهات؟
اميالتفئمالتلميسفلت  ايي باميالتفئمالتكنيسا ألثاا التمم هالتفسع اه ف1
ا يض التمم هساالت  ايي باطتبًسا ألثاامياغياهف ف2
ى لايللل بامم هلللسياعلللككًلاميلللس يًسامللليالتطلللتبايأيضلللم مسالتللل  ايللل با ف3

ا ألثااميالتفئمالتكنيسف
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ايمساك يفا%5لتمم هالتضليفالت  اي با ف4
يلقباالتمم ها طأاى لاي باميالتفئمالتلميسا ألثاامليالتفئلمالتلكنيس ا هنلسا ف5

ايفض اا ي ف ان اايي ايوكايأل ياه لتي لبالتةايحا ييباىعسكةالت
ألسنلااا(لاليسبلمالتةلاياما  يؤل ا:اياال قبلساامليانل جال قيلساامليامقلكك

امبييا انقسئجاىاكىالتفوالااألمساه
 د ج ب أ * الفاة/ البداال

 4 11 10 25 50عليا 
 23 16 1 10 50دنيا 

 حدد كاًل مما يأتي :
ا يض التمم هسا:ا ف1
 :التمم هالت سط  ف2

افلتمم هالتضليف ف3
املسم التقمميز ف4
اكايمالتي  تما ف5
اكايمالتةل بما ف6
 االجابة

ا يض التمم هسا:اك
التمم هالت سط :اب

التمم هالتضليفا:االاي يكا
اا %50 اا50÷اا25ملسم التقمميز:انيبمالتلميسا ا

ا%20 اا50÷اا10نيبمالتكنيسا اااااااااااااااااا
افييكةا%30 اا%20اا-ا%50 ااااااااااااااااا
ا%35 اا2÷ااا(20+اا50 كايمالتي  تما ا
ايؤل اةلبفاا%65 اا35اا-ا%100كايمالتةل بما ا



 76 

ألسنلااا(لاليسبمالتةلاياماك يؤل ا:اياال قبسااميان جال قيسااميامقلككا
امبييا: انقسئجاىاكىالتفوالااألمساه

 د * ج ب أ الفاة/ البداال
 30 9 صفر 1 40عليا 
 20 4 15 1 40دنيا 

 يأتي :حدد كاًل مما 
ا يض التمم هسا:ا ف1
 لتمم هالت سط :ا ف2

التمم هالتضليفا ف3
املسم التقمميز ف4
اكايمالتي  تما ف5
اكايمالتةل بما ف6
 االجابة

ا يض التمم هسا:ابااا
الت سط :ا اااا

التضليف:ا اااااااااااااا
اييكةفا%62,5 اا%100×اا(80÷اا50كايمالتي  تما ا 
ا%37,5 اا%ا62,5ا-ا%100كايمالتةل بما ا

ا(ا%75  ا%100×ا(40÷اا30فئمالتلميسا ا لتقمييزا لت
ا(ا%50  ا%100×ا(40÷اا20 لتفئمالتكنيسا اااااااااا

اييكةفا%25 اا%50ا-ا%75ملسم التقمييزا ا
 : (المزاوجة)أسالة المطابقة   .3

ميالتألممسااا(قسئمقيي يقأتفاه لالتن جاميال يئممامياميم عقييا
 قيللللمهالتوسئمللللمالتثسنيللللما ا(لتموللللكمسا لتلبللللسالاا قيللللمهالتوسئمللللمال  تللللها ا 
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بايللدايأللل ياتأللل اموكمللمايللاالتوسئمللمال  تللهاىيسبللمايللاالتوسئمللماا(لإليسبللسا 
عبلساةايلاالتوسئملمال  تلها التثسنيم ا يطمباىتهالتطستبا يايلابطااألل األمملما 

 ييللق كحاهلل لالتنلل جاافعبللسالاايللاالتوسئمللمالتثسنيللم ابمللساينسيللب سامللياألممللساا 
افهيحا لتمبسكأا لتقلميمساالتلمميمتويسااقكاةالتطستباعمهاابطالتمفس

ا يقةفاه لالتن جاميال يئممابمسايأقاا:
 افلإلعكلكا لتةيسغماسهولة
 افلتقوييحاموضوعيةا
 افلتق مييايي اقمي امجالا
 افتمطمبماياالتمااممال يسييمامناسبت ا
 تويللسااقللكالاالتطمبللمالتمقلموللمابلل ألاالتاوللسئق ا لتقلميمللسا اامناســبت ا

ا لتمفسهيحالتلمميمف
 افعمهااف التملم مساا ق ألاهساتشجيع ا
 يقطمللبا يلل كاعللككاملليالتلتقللساالتمقنللس اةاملليالتملللساف اااســتخدام ا

لألثللاامللياا(لإليسبللساقسئمللما  ليايأللل ياعللككالتبللكلئ ايللاالتوسئمللمالتثسنيللما
ا(فلتموكمسا ال  تهعككالتوسئمما

 خصااص األسالة ذات اإلجابة المنتقاة :
 افألمفمامسكيماعستيمانيبيساذات
 افلتقةايحاهولةس
 افلتغشاسهلة
 افعمهالتق مييااعتمادها
 افماككةاإجابتها
 افعستيماموضوعيتهاا

 ترتيب األسالة ذات اإلجابة المنتقاة :
ايمأليا ياقاقبابايبا اكالتطاقال قيما:
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  بايلداقألل يا  تلهالتفولالاا يل م س ا   لاالتفولالاادرجة صعوبة الفقرة
ا اىمللللسابستطايوللللما ةلللللب سفاايللللدايللللقحاقاكيللللكاميللللق ىاةللللل بمالتفوللللال

بللستطاقالتمنطويللماى لاتللحايللقحا الإلاةللسئيمالتقللااييللقمزحاقطبيو للساقيايبللسا 
افقطبيو س

 ـــوع الفقـــرة   تللل اعلللياطايلللقاقيميلللعالتفولللالاامللليالتنللل جالت لالللكايلللااان
الال قبساف

 ــة يةلل  التمللسكةا ا  تلل ابقاقيللبالتفوللالاابمللسايللقتءحا  اللكلاا االمنهجي
افلتكالييم

 لتفوالاالتقااقويااميق ىاملينسامياب ضعاامستوى األهداف المقيسة
ميلق ىال هلكلفاقلكاا يل هكلفابشأل امقيمي  امعاىمألسنيمامتا لما

 فييق كحاتقكايجالتفوالاابنسءاعمهاةل بق س

 تصنيفات االختبارات التحصيلية
ل قبلسالاااقةنفالال قبسالاالتقاةيميماىتهانل عييياائييليياهملسا:ا
 لال قبسالاالتم ض عيما ا التموس 

 .ارات  المقالاختب 1
عبساةاعياميم عماميال يئممالتقلااققطملباملياهااال قبسالااالتموس 

لتطستلللباألقسبلللما ي بلللمامط تلللمان علللساملللسا يي لللسانللل جامللليالتاايلللماتمطستلللبايلللاا
 لإليسبمف

يلقبااه لالتن جاميالال قبسالاا ألثاال ن لجاشي عساياامكلاينسا عمهاألسيلما
يالتطستللبايطمللبامنلل األقسبللما"التميللق يساالتقلميميللما يللماال قبللسااموللس ا 

لتمشللألممالتقللهايطاا للسالتيللؤل ا يلقبللاالتيللؤل ا اموللس ا"اليللقيسبماتمم ضلل جا 
بمثسبلمامثيللااتوللكاةاملينللماتللكىالتطللتبا ملياهنللساقللأقاامميللزلاا عيلل باأللل ا
ل قبللللساا لتمميللللزلااقللللأقهامللللياألفسيللللمالال قبللللساايللللااقيللللساابللللل التوللللكالاا

اا البكا يانؤألكات ا ن االا لتلي باقأقهامياعيزةاعمهاقيساالتبل ال  
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ي يللكال قبللساا لاللكاةللستحاتويللساايميللعالتوللكالاا تلل ت االبللكامللياليللق كلحا
اف ألثااميان جاميا ن لجالال قبسالااتويساالتوكالاالتقاةيميماتمطتب

 اختبار المقال القدرات التي يقيسها 
لتموللللس االبلللكا  يان ضللللحاال قبلللساللللككامميللللزلاا عيللل بان ا يابللل قا

ما بس مثمللمالتوللكالاالتقللاايوييلل ساهلل لالتنلل جاملليالال قبللسالاابطايوللماقاميميلل
اا من سا:ا يض امياغياهاميال ن لج

التموسانمابيياشيئيياا:ا-ا1
افمثس ا:اقسايابييالتوماا لتمايخامياايدا ةسئنالتطوا

افلتوكاةاعمهاقأل يياا  ا لتكيسجاعن اا-اا2
لتألسمل االتللسح امثس اا:اايااا ي اه اقفض ان سحالتفة التكالياا 

اياالتيسملماها تمس لاه
التوكاةاعمهابيسيالتلمما لتيبباا:اا-اا3

مثس ا:امسالتنقسئجالالققةسكيمالتقاااوو سالتفتا يانقييماث اةاينما
افا1952ا

ال تفس ا: التمفسهيحا  اشا التملسنها اا-اا4
مثلللللس اا:ا شلللللا التموةللللل كابلبلللللساةا:ا"التلوللللل التيلللللميحايلللللاالتييلللللحاا
التيميح"فا

التقم يناا:اقكاةاا-اا5
األممماماسضاةالتقو يحالتقاب ىااا200مثس اا:ات ناياااك كاا

افقكاةالتقامي اا-اا6
اا1967مثس اا:اامسا هحالتل لم التقاا كااىتاانأليمالتلاباينماا

اىكال التلتقسااا:اا-اا7
امثس ا:امسالتك االت  اقملب ابساياال ياياا زممالتشاقال  يطف

ا لتقطبيوسااا:امو لعكا لتمبسكأا لإليالءلاالتق ضياساالتمبقألاةاتاا-اا8
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امثس اا:اا ضحاأليفاقسمااااألماي قالتك  ال  ابيمالتمشقاألمف
اقطبيقالتو لعكا لتو لنييا لتمبسكأاعمهام لقفايكيكةاا:اا-اا9

ا1أليلحامليالتاةلسنا   لاىا زن لساا1مثس اى لااميااألقملما زن لسا
 لااعليالايلبابةلافالتنا-قلكحاا20أليحاميالتايشامليالاقفلسجا

افزمياهب طاأل امن ساعمهال ا ا-ياعمالتايحا
التمفسهيحا: ال يألساا  انوكالتلبسالاا اا-اا10

مثللس ا:ا نوللكالتلبللساةال قيللما:ا"ا ياأللل امللساياقسيلل التمللكاااتيللكااا
اف يايلافامسكةاق ةة اا" اه

الققا امشألتاا لتقنبؤاب ساا:اا-ا11
تكاليللمامثلس ا:االققلا اثلتدامشلألتاايمألليا ياقالكدايلاايةل ال

افنقييماليق كلحالتقميفزي يالتقلميمه
اىعسكةاقن يحالتاوسئقاا:اا-اا12

مثللس اا:ا"اتوللكانسقشللنسايللاااللكيثنساعلليالتقطلل الاالالققةللسكيماقللأثياا
  أللللااقلللأثيااهللل لالإلطلللسااافلإلطلللساالالشلللقالألهاعملللهاقطلللسجالتزالعلللم

افعمهاقطسجالتةنسعساالتةغياة
اهلتقمييزاااا-اا13

افيسكةا لتايسيممثس اا:ااقسايابييالتوا
التقفألياالاليقكالتااا:اا-اا14

مثلللس ا:اك للل املللاي اايلللاةالاليلللقوبس ا أللللسيالتقشللل ينالتمبلللكئاا
 نبضللل اا50/اا60 ضلللغطاكمللل اا39يشللليااىتلللها ياكايلللمااالاقللل ا

 تللحاقألللياةلل اةا شلللمال ملللسءا لضللاماىطتقللسا الاي يللكابلل اا130
افاس  ا ياقش نالتاستما-  اآثسااتنزيفا ساياا

ااار المقال  :مميزات اختبا
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الاشللل ا ياقيلللقطيعال يا ياقيلللق منامميلللزلاال قبلللسالاالتمولللس ا
امث اا:

 افي  تمالت ضعا لإلعكلك
 افاايمالتطستباياالاليسبم
 ايمأليا يايويااقكالااألثياةامقن عما
 ا اقو يح ايا التم ض عيما اقيق كح ابسال قبسالا اقو يم س االيمألي هكلف

التقلبياالتقاايا فألستوكاةاعمهالنقس اليألساايكيكةا,التوكاةاعمها
 اعكحاقأثاهسابلسم التق مييالتلش لئاا لتاكا(ف
 ممقلسزايللااقيللساالتولكالاالتملاييللما سةللماقلكالاالتف للحا لتقاميلل ا لتنوللكا

اف لتقوييح
 افييسعكاعمهاقش ينالتوكاةالتقلبيايماعنكالتطتب
 افييسعكاقش يناقكاةالتطستباعمهاا التمشألتا

 عيوب اختبار المقال  :
  ة ةلللساى لاأللللسيالال قبلللسااطللل يتا  لللطالتطلللتباةللللبالتقةلللايحا

قةللللايا سايقطمللللبا ققللللًسا ي للللكًلاألبيللللايياموسانللللمابسال قبللللسالاايافاكيئللللس
افلتم ض عيم

 اغلللحاقنللل جالتولللكالاالتقللللاايوييللل سايلللإيال قبللللساالتمولللس االايولللياايميللللعا
افلتوكالا

 افينوة سالتشم  اتمملم مساا لاليألساا لتم سالاالتقاايقضمن ساالتمن ج
 افف سالتغم  ا لتلم ميممل م سايألقن
 قللللكاققللللأثااكايللللمالتطستللللبابأيللللم ب ا  طلللل ا قكاقلللل اعمللللهالإلطنللللسبايللللاا

التألقسبمف
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 الاييقطيعال قبساالتموس ا يايغطهاعين األبياةاميام ض عساالتمن جا
 ه لااييل اه هالال قبسالاا لقيما مناسزةاتويحاميا قيلسحالتملن جاألملسا

افعنكالتقاةي ايكيعالتطمباىتهالتق مييا ا فا يزلءاميالتمواا
 بللللل ت اقألللللل ياا يلقملللللكاقولللللكياالإليسبلللللساايي لللللساعملللللها األلللللسحالتمةلللللاح 

 افلتقوكيالااغيااكقيوما غياام ض عيم

 ميالتم ض عيما ة ةساياالتق ةةساال كبيلما اقيحابست لقيما لت مق
لإليسبلللماعملللها لاليقمسعيلللما لتكاليلللساالتفميلللفيمايلللتاييلللقطيعالتقتميللل ا

لتيؤل ابطايوما لاكةا  ت االيقوساالتيؤل اىتهالتكقلمايلاالتةليسغمامملسا
يللؤك اىتللهالن فللس املسملل التةللكقايللاالال قبللسااألمللسايللؤكىاىتللهاعللكحا

افثبساالال قبسا
 ألثيللالامللسايقاقللباعمللهال قبللساالتموللس التشللل اابللستق  فا لالاقبللس اقبلل ا

شلللل اا اآثلللساايللليئماقلللكاقلللكيعالتفلللاكاىتلللهالتتلللا  ثنلللسءالال قبلللساا ألللل اهللل ل
افبستفش 

 يلقباال قبساالتموس امألمفساميالتنسايمالالققةسكيما  ت اتمساياقس اىتي ا
قنفيللل هاملللياألميلللماألبيلللاةامللليا  القالإليسبلللما قلللكبياا ملللسأليالالمقاسنلللساا

ا لإلنفسقاعمهاىكلاةالال قبساا قةايا ا
 .مقترحات وتوصيات لتطوير كتابة اختبار المقال

تمشلللألتاالتقلللااقةللللسابااقلللهايمألللليالتقغملللباعملللهالتألثيللللاامللليالا
ال قبساالتموس ا قتياالتلي بالتيسبقا ألاهساي ةهابس قهاا:

 ضحا  الال هكلفالتقااقايلكاقيسيل سايلاالال قبلساا الككالتولكالاالتقلاا 1
افقايكالت ق فاعمي ساعنكالتقتمي 

األياماككايااةيسغمالتيؤل ابايدايو الاقمس الت طأا لتق ميياا 2
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بلل ايمألللياقويلليحاا-م ضلل جاألبيللااعللياا-يللاايللؤل ا لاللكاا-الاقيللأ ا 3
 تلل اىتللهاعللكةا يللئمما يايلليا ياياقلل ىالال قبللسااعمللهاعللككا ألبللااملليا

افل يئممالتوةياة
 ضحاتمقتمي امولكمسالت لكفامليالال قبلساا الابلأااملياىعطلسئ حاعينلما 4

نمس  اميال يئمماتمقكايباعمي لسا منسقشلمالتةلل بساالتقلاا لي لق حا ا 
افط ياا يئممالال قبسا لاليقفسكةامياه هالتنقسئجايااق

الللككايلللاالال قبلللساالتكايلللمالتم ةةلللماتألللل ايلللؤل ا ملللكىالتقفةللليتاا 5
لتقللااييللباألقسبق للسا لتللكىالتزمنللهالتلل ىايمأللليا ياييللقغم التقتميلل ايللاا

افلإليسبماعمهاأل ايؤل 
ق مناميا يئممالتياعمالتقاايضطاالتقتميل اىتلهالتيلبسقالتمغل ىاىالا 6

اف ى لاألسيا ت اهكيساميا هكلفامسكةاق ةة
نللسقشامللعالتقتميلل اقبلل الال قبللساالتطايوللمالتمثمللهاتإليسبللماعميلل ا أليفيللما 7

افق زيل اتمكايسااعمها يزلءالتيؤل 
قينباليق كلحالتمةطماساالتغسمضما ل تفس التةلبمالتقااقلكاقلؤك ا 8

افقلككاقفيياالتيؤل  اىتااي ءالتف حا 
ييللللبا يايللللاقبطالال قبللللساابس هللللكلفالتقلميميللللماتممللللن جامللللعالالهقمللللسحا 9

بستمفلللللسهيحا لتلم ميلللللساال يسيللللليما قينلللللبالتقاأليلللللزاعملللللهالتقفةللللليتاا
افلتممستما غياالتم مم

قاقلللل ىاعمللللهاا- عللللكاىيسبللللمانم  ييللللماعمللللهاأللللل ايللللؤل اقبلللل الال قبللللساا 10
 لتلمميساال يسييمالتمطم بما يسب التيلؤل ا قمقلزحاا-ل يألساالتائيييما

افب ت اعنكالتقةايح
 ميلللق يساالتلللقلمحا  ن لللساتييلللااقأأللللكا يا يلللئممالال قبلللسااشلللسممما نللل لجا 11

افمناسزةاتميق يسااملينم
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نسقشاكلئمسامعالتقتمي انقسئجاألل ال قبلساابللكاقةلايا ا مبسشلاةااقلها 12
ياة األ اطستلباعملهاقوايلاايلايعاعليا كلئل ايلاالال قبلسااألملساقولفا
ألملللكاااعملللهالتفلللا قالتفاكيلللمابللليياطمبقللل ا أليلللفايمأللللياقنميق لللسامللليا

 فتقو يحاعمهالتي لء ت اقاييياطاقالتقكاياا  ك لاال

 قواعد إعدادها:
ييبالياقيق كحايااقو يحامكىاقاويقال هكلفالتقااالايمألياقو يم سا ف1

 عياطايقالال قبسالاالتم ض عيمف

ينةللحابإيلللق كلم ساعنللكمسايألللل ياعللككالتطمبلللماقميلل ا,ا لت قلللاالتمقييلللاا ف2
 إلعكلكالال قبسااقةياًلف

قألل يالتمشلألممااييباليايأل ياأل ايلؤل ا لضلاًسابستنيلبماتمطمبلمابايلد ف3
 فلتقاايطاا سا لاكةاياال هسن ح

ييللبالياالايقللا اميللساًلاتت قيللسااملليابللييالاليللئممااقللهايأللل ياليللساا ف4
 لتموسانما لاكابييايميعالتطمبما لتق ة التهاقو يحاعسحاتمطمبمف

 فييبالعكلكالال قبسااقب التم عكالتموااااليالئ ابمكةاملو تم ف5

 قواعد التصحيح:
 اتإليسبللمايقضللميالتلنسةللاال يسيلليماتإليسبللمانملل  ييللبالاليللقلسنماب ف1

افمعا ألاالتكايماتأل اعنةاامياعنسةاالإليسبم
ييللبالياالايقلللأثااقولللكياالتلللكايسااب ةللسئناالعتقلللمات لللسابس هلللكلفا ف2

التمالكاقيسي سف
لالمقاسنيللماال  القينبغللااليايةللاحاأللل ايللؤل اعمللهااللكهايللاايميللعا ف3

نقبللللسهالتمللللكااايللللااقبللل الالنقوللللس التللللهالاليللللئممالتقستيللللم ااقللللهاياةللللاال
لتيؤل انفي ا قةبحالتموسانمابيياليسبساالتطمبماي مما,ا ليقبلسكاقأثاا
لتمللكااابإيسبللساالتطستللباملليال يللئممالتيللسبوماعنللكاقوللكياهاإليسبللما  ا

ايؤل اياالال قبساف
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افلإليسبمابلكاقةايحاأل ايؤل ا  القيفض اقغييااقاقيبا ف4
االتملللللكااايفضللللل اعلللللكحالالطلللللتجاعملللللهاليلللللمسءالتطمبلللللمااقلللللهااليقلللللأث ف5

افبأنطبسعسق التش ةيماعيالتطستب
   االختبارات الموضوعية  2

ن للالا يالاليللقيسبمايللاال قبللساالتموللس اققللا ات لقيللمالتمللقلمحا مللكىاا
ألملللسايلللبقا ياا-قنوةللل سالتم ضللل عيما اي مللل اتميلللؤل ايإن لللساققيلللحابست لقيلللما 

 ت ت ايإيالال قبسالاالتم ض عيماقاق  اعملهالتمثيلاا لاليلقيسبماا- ألانسا
ملسا لتمثياايقمث ايااموكممالتيؤل ا مسالاليقيسبماقأل يام ض عيمابطايوما

ق ضللحابطايوللما اقوقضللااقمييزهللساملليابلليياعللككاملليالاليللقيسبساالت سطئللما 
ق ضحابطايوماقوقضااميا ا ا- طئ سا اقوقضاالتاألحاعمهامكىاةاق سا 

لتمقلمحا يايضيفاىتي سامياعنكهاىضسيماقيلم لساليلقيسبماألسمملما ةلاياما
 تلل اياهنسايإيالال قبسالاالتم ض عيماقاق  اعمها ألثاامليانل جا؛ا ما-

اميا هحامزليسال يئممالتمةسغمابطايومام ض عيمامسايماا
 مزايا أسالة االختبار الموضوعي 

 ن للللساقغطللللاايميللللعامفللللاكلاالتمللللن جالتلللل  ايايللللكالتململلللحاقو يملللل اعنللللكا ف1
افيقةفابستشم تيمان الاتألثاةايوالاالال قبسا التطستب اي 

افكقمالتويسا اساقو حاعمها يسااميالتثبساا لتم ض عيما ن  ف2
مالعسةالتيسنبالتنفيااتمطتباعنكالإليسبماعيا يئممالال قبسا اى اىيا ف3

  طأاياا اكهسايإن االاييبباتل ا األ ايؤل اميقو اعيال  اابايدات
افىابسألساياالإليسبماعيابويمال يئمم

ي لللكلاألقسبيلللس ا يا يلللئممالال قبلللساالتم ضللل عااالاقاقلللس امللليالتطستلللبا ف4
نشسئيساي  ا  افي ياالت قاا لتي كاعمهالتطستبا لتملمح ال 
يللل  تماقةلللايحا يلللئممالال قبلللساالتم ضللل عااى لاملللساق انلللاابس يلللئمما ف5

افلتموستيم ايإيسبسق ساماك كةا قةياة
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اف ن ساقزي اعنةاالت  فا لتومقاميالال قبسااتكىالتطستب ف6
نملساميلاكا ضلعاألمملما ن ساقمنعالاليقطالكا لتقط ي  ا لتاي التمغ يلما ل ا ف7

افعياي حالتطستباتممسكةاقةياةاقلبااةعبساا ا 
 نللل ايمأللللياقيلللساايميلللعال هلللكلفالتقاب يلللمامللليا تت س ألستقللل ألاا لتف لللحا ف8

اف نا هس
 ن سامنسيبماتيميلعالتفئلساالتلمايلمالتم قمفلم ا  ة ةلسابلل اطلتبا ف9

لتمااملللماالالبقكلئيللللما؛اايلللداىن للللحاتلللحايقونلللل لالتألقسبلللما لتقلبيللللاابلبللللسالاا
اافمميمي

 أسس وضع أسالة االختبار الموضوعي 
اف ياياككالت كفاميا يئممالال قبساالتم ض عاابكقم ف1
 ياقةسغا يئممالال قبلساالتم ضل عاابمغلما لضلام ا بمغلماعابيلما ف2

افيةلاه
 يايالعلللهالتقللل لزيايلللااقيلللساال هلللكلفالتقاب يلللم يتايطغلللهاقيلللساا ف3

افهكفاعمهاهكفاآ ا
وااالتمكايا ا  ياالايام ا ياالايأل يالتيؤل امنو الانةساميالتم ف4

افيااثنسيسهاىيسبمايؤل اآ ا
 ياالاياقملل التيللؤل ا ألثللاامللياىيسبللما لاللكة   ياالاقق قللفاىيسبللما ف5

افيؤل اعمهاىيسبماآ اايتابكاميامالعسةاليقوتتيمال يئمم
اف ياقأل يال يئمماألثياةا مقلككةاتقشم ايميعامفاكلاالتمن ج ف6
كايماةل بق سااقلها اسا ياقأل يال يئممامقن عمامياايداي  تق  ف7

افيمألياقاكيكاميق ىاأل اطستباعمهااكة
اف ياقأل يالإليسبسااغياالتةاياماملو تما موب تما سهايس ف8
 ياقاق  ا يسالاالإليسبماعمهالتيؤل اىيسبما لالكةاةلايامايولطا ف9

افاقهاالايزكلكاقأثياالتق ميي
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 ياققينلبالتفوللالاالتمنفيلما  سةللمالزك ل التنفلاا ن للساغستبلساييللسءا ف10
ياأللللللسيا البلللللكاملللللياليلللللقلمس التنفلللللاايضلللللعا طلللللساقاقللللل اي م للللل س  ل 

افاليقاعسءالالنقبسه
يلقبلللاالتفولللاةا طلللأاايىتلللها  ياققينللبالتألمملللساالتقلللااقنبللل التطستلللبا ف11

االشاء(ا-يوط- بكل-أل -غستبس- امث ا كلئمسسة لب ا 
اف ياقةسغال يئمماماقبماميالتي  اىتهالتةلباقكاالإلمألسي ف12
افمعابلض سالتبل  ياقيمعال يئممالت سةمابأل ام ض جا ف13
 ياقيمللللعال يللللئممالتقللللاايللللااةلللل اةا لاللللكةامللللعابلضلللل سالتللللبل  ا ف14

اففف هأل لفلال قيسااميامقلكك-ألأيئممالتة لبا لت طأا
 أنواع األسالة الموضوعية وشروطها

 .اختبار متعدد االختيارات (1)
يقأللللل يالتيللللؤل ايللللااهلللل لالتنلللل جاملللليالال قبللللسالاالتم ضلللل عيمامللللياا

ايزئييياائيييييا:
 افمفقس اتميؤل  اموكمما لإلثساةا هاا
  ملللاا الال قبلللسالاا يشلللم التيلللؤل اعلللسكةاملللسابلللييا ابلللعا  الاليلللقيسبساا 

ليقيسبسااي قساالتقممي امليابين لسالاليلقيسبساالتةلاياما يلقحاقلك ين سا
بميلللاكا ضلللعاعتملللمامنسيلللبمايلللاالتمابلللعالتم ةلللناتللل ت ا؛ا قألللل يا

الإليسبمالتةاياماياال قبساامقلككا مسا:
ملليابللييالاليللقيسبساال  للاىالت سطئللماالصــحيحةباختبــار االســتجابة ا ف1

اف ه لايلافابسيحالتباداعيالتة لب
افمليابلييالاليلقيسبساال  لاىالتةلايامااختبار االسـتجابة الخاطاـةا ف2

يللااهلل هالتاستلللمانتالل ا يللل كا كلةاليللقثنسءايلللااعبللساةالتمثيلللاامللساعلللكل ا
ال اففا يلافاه لالتن جابسيحالتباداعيالت طأفف ل 
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 هللل لايوقضللللاامللليالتقمميلللل ااقــــوةو األكثــــر أهميـــة أاختبـــار االســــتجابة  ف3
لتمفسضلللممابللليياميم علللمامللليالتل لمللل ا لالعقبلللسالاا يوللل حابقاقيب لللسايلللاا
 هن ا يوساتمليساام ض عااثحالإلنفسقاعمي ا ثنسءالتقكاياا يلافاه لا

افلتن جابستباداعيال هح
 شروط صياغة أسالة االختبار متعدد االختيارات  :

 اييللبقا يللسالاالإليسبللمابكقللم ا  ياي ضللحاييللبا يايةللسغالتيللزءالتلل  ف1
لتمطملل باعمملل  األمللسا يالإليسبللساالتمطا اللماييللبا ياقأللل ياقةللياةا

افقكاالإلمألسي
 ينبغللللاا ياقأللللل يا يلللللسالاالإليسبللللمامشلللللقممماعمللللهاىيسبلللللما لاللللكةايولللللط ف2

ةلللللايام ايلللللإ لاأللللللسياهنلللللس ا ألثلللللااملللللياىيسبلللللماةلللللايامالزكلكاقلللللأثياا
افلتق ميي

اماملو تلما موب تلما سهايلسا  االاينبغاا ياقأل يالإليسبماغياالتةاي ف3
افقأل يابليكةالتملنهاعيالتة لب

لتيلللزءا ييلللبا ياقألللل يايميلللعالإليسبلللساامقنسيللللوماملللعالتيمملللمالتيلللسبوما ف4
اف(لت  اييبقا يسالاالإليسبم

ينبغاا يايأل ياطل  الإليسبلساالتةلايامابلنفااطل  الإليسبلسااغيلاا ف5
افلتةاياماعمها ي التقوايب

امثس ا:
اماميابييال ق لاا ضعاقاق سا طسا:ل قاالإليسبساالتةايا

ا عماهاا:اةمهاهللااعمي ا يمحاق ياااي  اهللا ف1
   (63 -60 -65 -70 -55 .) 

ل ن لجالتثتثماميا يئممالال قبلساامقللككاعمها مثمماماا ينضاباييمساي
الال قبسالاا
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  -االستجابة الصحيحة :اختر 
اف ايياقلايفاتمقلمحاه اا-اا1

افم مساا لتملسافا لت بالالألقيسبالتملاا(  ففففا
 .....)ب(  تعديل السلوك نتيجة للممارسة والخبرة 
اففففف يل(ااقكاةالتفاكاعمهالتنيس التمكاياا

افلتنضجا لتممسايما لتكليليماقلقباا هحاشا طاعمميماا-اا2
افلتق ليقا لتقأليفاا(  ففففا
 .....)ب(  التعلم 
اففففف يل(االالقةس ا

افقلمحاق ة اىتي التلستحقسن يال ثااياالتاا-اا3
 .ثورنديك  (أ).... 
اففففف ب(ااأل يألسا
اففففف يل(اابسيم فا
 يمألللللياليلللللق كلحا يللللئممالال قبلللللسااملللليامقللللللككايللللااقيلللللساامل لللللحاا

ميلللللق يساالتميلللللس التملايلللللاا:التقللللل ألا الاليلللللقيلسب التقطبيلللللق التقاميللللل  ا
ى لاألللسياهنللس ا ألثللاامللياىيسبللماةللايامايللاالتبللكلئ اي لل هاقلسملل اافلتقولل يح

افألأن سا يئمماة لبا  طأا يلطهاأل ال قيسااكايم
 ختبار متعدد االختيارات  مزايا أسالة اال

اا:اايماميامزليساه لالتن جاميال يئممامسا
 يمألللياليللق كلم ساألمللساافقيللق كحايللااقيللساالتلكيللكاملليام ايللساالتللقلمح

يلللااقوللل يحالنللل لجامقللللككةامللليالتولللكالاا لتم لللسالاامثللل التقللل ألا,التف لللحا,ا
التقامي فلتقطبيق,ا

 يمأللللليالتللللقاألحايللللااكايللللماةللللل بمال يللللئمماعللللياطايللللقاقغيللللااكايللللما
افلتقيسناابييالتبكلئ 
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 فيمألياقوكياالإليسبساابم ض عيماألسممم 

 افلن سالق اقأثاًلابلسم التق ميياميايوالاالتة لبا لت طأ
 ابقامي الإليسبساايمألياقش ينان لااالتو ةا لتضلفاياالتقاةي ف
 ميا لقيمالتقةايحا االاالتم ض عيماى اي ميقميزاه لالتن جاميالال قبس

اياسبهالتقممي ف ايتاييقطيعالتمةاحا يايؤ  التيؤل ا 
 يقميزاه لالال قبساابيل  تمالتقةلايحايل لءابسيلق كلحامفلسقيحاقةلايحا

افبسيق كلحال الاالإلتألقا نيم اقلكاميالتبتيقي التشفسفالتمو ىا 
 لتمولللااان لللالااييلللقطيعا يايغطلللهالال قبلللسااعينلللماألبيلللاةاملللياماق يلللسا

افتملككالتألبيااميال يئممالتقهايقمأليا يايشمم سالال قبسا
 نللل ايقميلللزا يضلللسابمللللكالااةلللكقا ثبلللسااإن لللالاتم ضللل عيمالال قبلللسااي

افعستيم
 ل يلئمماايو ايي اعسم التق مييا قن ف امشألممالتغشان الاتألثاةاعلكك

افلتمقضمنماياالال قبسا
 كال التلتقسايويااقكالاامقن عما هم سالتوكاةاعمهالتقلاا اففا ل 

 ختبار متعدد االختيارات  أسالة االعيوب 
 االتمغ  الاقةمحاتويسااقكاةالتمقلمحاعمهالتقأتيفا لتقن يحا لتقغيياا
 اافةل بمابنسءال يئممامياايدال قبساالتبكلئ التمنسيبم
 افقاقس ات قااط ي ا ي كاألبيااياا ضل س
 التفواا ا ةيسغم اىعكلك التن جا ةلبامي اه ل اىعكلك لاالتم ض عيمالي

 فل  اى

 ايوالاالتة لبا اققطمب  الط  اممس ا ققًس ا لاليسبماعن س ققطمباقالءق س
 ف لت طأ

 ابنيبمالق اميايوالاالتة لبا لت طأ اققأثاابلسم التق مييا ت 
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  ا األبيال ايااىعكلكها مل حالتمكاييياالا ايقطمبا ققس اينيسامضنيس ي كل
ا الال قبسالا امي التن ج اه ل ابنسء ام ساة ايمألن حااستقستا بيييك ي يت

افقاويقامميزلق التيسبوم
 يقطمباميالتمكاااىتمسمساألبيالابقفسةي التموااالتكالياايوقضاامن ا

ىكالألساتأل ت يساالتقاايقيمي امعا يسي ساماق ىالتمن جا قكاايوقضها
 ت اميا لضعالال قبساالاليقلسنماب بيااياالتمسكةالتقهاي ضعايي سا

افلال قبسا
 التمكاااقك التقلبياايقطمبامي ايا التطتقم ايا اققمث  ايسئوم اتغ يم اة

 لتكقماياال قيساال تفس ا قبةاابو لعكالتمغما ملايماقاأليبالتيممما
االا اقك ال م ا اه ه ا أل  ا لتقلويك التاألسألم اعي ابليكة اميميمم بطايوم

افقق يااتمألثيايياميالتمكاييي
 مايوقضااميالتمكاااي مساتم ةسئنالتنفييما لتلوميماتمقتمي ا ملاي

ميق ىالال قبسااالتفا قالتفاكيمابين حااقهايقحاعمها يساا ت اقاكيك
افألمسا أليفس

 الاينيحالال قبساايااقيسااعككاميالتوكالاالت سمماألستوكاةالتقلبيايما
اف لالبقألسايما لتقو يميم

 .مقترحات وتوصيات لتطوير كتابة االختبار متعدد االختبارات
 قواعد اعدادها:

موكملمالتيلؤل ا ا اتإلثلساةبستنيلبما:االقة بأصـل الفقـرةاواًل: القواعد المتع
ا:مسايمااييبامالعسةا

 اف قةياةام لضاموكممالتيؤل ا ا ا ة التفواة يايأل يا
 ابايدايف م سا اقمسمًس ييبالياقاق  الة التفواةاعمهامشألمماماككة

 فلتطمبمابك يالاليقلسنمابستبكلئ 
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 امبازةاتمشألمما  ياق ألاالتمشألمماياان سيمالتموكمماا
  افنفاالتنفااممسايزيكالاقمسالاالتقفييا ا ستيماميالتألممساالتغسمضما
 افقاق ىاعمهامشألمما لاكةايوط
 اعمه التقاقيب اييسعك اال ااقه ال يئمم اقاقيب ا م مم لعقمسكااييب

 لتقتمي اعمهالتاف ا

 ألمساييباقن يعا اقسحالاليقيسبمالتةايامااقهاالايميأالتقتمي اىتها
افلتق ميي

 فلتفواةام قةاًلاقكاالالمألسيييباليايأل يالة ا 

 ا ل األممم اقألالا اىته التاسيم اكعا التبكلئ ا اى ل األ  ابكليم ايا  ألثا(
 فلتم ي كةاياالتفواةايييبانوم سالتهالة التفواة

 اقااا ا ط اينبغاا ضع ا لال المألي األممس التنفا اقينباةيغم يفض 
 فعتممالتنفااتقنبي التطمبماىتي س

اليللقيسبسااييللبامالعللسةال ابللكلئ ا تمبستنيللبمااالقواعــد المتعلقــة بالبــداال:
 :مسايماا

  ا مااليقيسبساااقهايو الاقمس التق ميياا اييبا ياقيق كحا ابعا
 ييبالياقةسغالتبكلئ ابكقمابايداققضمياىيسبما لاكةاالاي يكايك ا

 أل ن سا اييالإليسبساالتملا ضمف اا  اةاق سا 

 ابم يس اييبالياقأل ياأل التبكلئ امقيسنيمايااماق لهسا قاقبطاألم س
التقساي يمال نفاالتميس التيغالياا التمشألمماألأياقأل ياميانفاالتفقاة

 فلتميس التلمما ال

 ألسنااىيسبساا اياالت سهااألمسات الت سطئم(التبكيمماقبك يل الإليسبساا
 يلستماتمطمبمالتضلفسءف الت سطئم(اي لبمال   اقأل يالاليسبسااا ماقممم

 اتف اابييالة  اييبالالايأل ياهنس القفسقال ا لإليسبمااقشسب  لتفواة
 لتةايامف
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 فينبغاالياقأل يالتبكلئ اماألزةا م قةاةاقكاالإلمألسي 

 يل الإليسبما ايفض الياقأل يالتبكلئ امقيس يمالتط  اقكاالإلمألسيال
 فلتةاياما ط  اميالإليسبساالت سطئم

 ا,ا ا  ,ب,يل التم قمفم ييبالياق زجالإليسبساالتةاياماعمهالتم لقع
 مابطايوماعش لئيماقمسمًسفياالتفوالاالال قبساياكففف(

 ا ياقأل يامقيس يماياالتط  اقةياةامسا مأليا ت اا
 األسناالاليقيسبما لضاما ايإ ل اتمقتمي  اليق لب س  ياققيس ىايااكايم

 اافتميميعايتاقيممات ساياالتيؤل 

 اف ياقاقبطايميل سابستمشألممالتمطا اماياالتموكمم
 اييي الشقمماالاليقيسبسااعمهاملم مسااقساي يم اقاقيبساى ل باقاقيب س

افقنسزتيس
 افألممساقيسنياالاليقيسبساالت سطئماألممسالاقفعاملسم التثبسا
 ا شسممما اعمهاية  ا  اكلاالتمواا ا يئمق ام زعم اقأل ي ييبا ي

افتيميعالتوكالاالتقهايمألياقيسي ساب  لالتن جاميالال قبسالا
 األ ت ا الال قبسا اىعطسء اقب  التقتمي  اعمه ال يئمم امي  عا انمس  

الال قبسااالب اقةايح ابلك التقتمي  امع الال قبسا انقسئج امنسقشم امي ك
افمبسشاة

 اافالجالتوكاةالتمغ يماتمقتمي اياااستماألقسبق ابمغما ينبيم
 مراعات  قي بنال أسالة االختبار من متعدد : ينبغيومما 

 اف عطالتقتمي اقلميمسااشسممما  لضاماعيالال قبسا
   افقسحا كقماقاكيكالتمشألمماياا ة التيؤل اب ض
 ييللسعكاام قةللالاقللكاالإلمألللسيااقللها( ةللم ا بكلئملل   يايأللل يالتيللؤل ا

افعمهالتقاأليزاعنكالتوالءةا لاليقيسبم
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 ى لاألللسيا ةلل التفوللاةاعمللهاشللأل اعبللساةانسقةللمايييللبا يايضللسفاىتي للسا
افأل التألممساالتمقألااةاياالتبكلئ 

 افييباقينباةيغمالتنفاابوكاالإلمألسي
 طمحاملللللسايمللللليال يضللللل ا ضلللللعايلللللاااستلللللمالتيلللللؤل اعلللللياقلايلللللفامةللللل

 هلل لايفيللكاافلتمةللطمحايللاا ةلل التيللؤل ا  ضللعالتقلللسايفايللاالتبللكلئ 
 لضللللعالتيللللؤل ايللللااىمألسنيللللما ضللللعابللللكلئ اعكيللللكةاقايبللللماملللليالإليسبللللما

افلتةايام
 ييلللللبا ياقألللللل يالتبلللللكلئ ا لضللللللامامقيسنيلللللمايلللللااماق لهلللللسا ماقبطللللللما

افبم ض جالتمشألمم
 ة التيلؤل ا قينلباييبا ياقةسغالتبكلئ اتغ يسابة اةاققنسيبامعا 

الالاقبسطساالتمف يمابييا ة التيؤل ا لإليسبمالتةاياما
  يميللللعا اييقايللللياعللللكحاليللللق كلحايميللللعالإليسبللللساالتيللللسبوماةللللاياما

لتقنبيلل اىتللها تلل ايللاااينبغللالإليسبللساالتيللسبوما سطئللما عنللكاليللق كلم سا
افلتقلميمسا

 ييلللباق زيلللعام لقللللعالإليسبلللمالتةللللايامايلللاالتبللللكلئ ابطايولللماعشلللل لئيما
ييقايلللليا يايأللللل يالتق زيللللعايللللاالتم لقللللعالتم قمفللللما مقيللللس يساقوايبللللسا ا

يمألللللللياقاقيب للللللساقنسزتيللللللساالتقللللللا ييللللللقثنهاملللللليا تلللللل الإليسبللللللساالتاقميللللللما
 فقةسعكيس ا 

 افاس  اقط ياالال قبساابزيسكةاعككالال قيسالا
 يا   امللللساييللللبامالعسقلللل اعنللللكا ضللللعال هللللكلفالتلسمللللمااامثس ا:ا
ااسيساالتميقمعا: اتمقابيماه

  .هـ(  ال أواقق على اإلطالق.)ال أواقق  (د) .)جـ(  متردد  .)ب(  أواقق .أواقق جدا  (أ)

 ققرات المطابقة: (2)
 مزاياها:  
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  ي  ايااقةايا ساميايوالاالال قيساالتمقلككف ف1

 قميممالتقأثاابلسم التق مييف ف2

 يمألياقوكيااىيسبسق سابم ض عيماألسمممف ف3

 عيوبها:
قةللمحاتويللساالتوللكالاالتقلللااالتوللكالاالتقللااقوييلل ساماللك كةا,ال اال ف1

 قف قاق ألاالتملم مساالالاياااسالاانسكاةف

الاقةللمحاىالاتم اللكلاالتةللغياةاملليالتمللسكةالتكاليلليما,ا تلل ت ايللأيا ف2
 ليق كلم سايأل ياماك كًلف

 بنال االختبار :
قلقبللللاا اقللللمالال قبللللساالتقاةلللليما اقطبيوللللساعمميللللساتقويلللليحاقاةللللي ا

اماعمميمامن مما يقامسايأقاا:عمميالتطمبما يقحابنسؤهسابسقبسجا ط لا
ييلبا ياقألل يا يلئممالال قبلسااماوولماا:اتحديد الغـرض مـن االختبـار ف1

افتمغا الت  ابناالال قبساامياليم 
ميم علللللمال يلللللستيبا لإليلللللالءلاالتفنيلللللمالتقلللللااتحليـــــل المحتـــــوى  :   .2

ةللممااتقةللنيفالتمللسكةالتكاليلليماىتللهام ضلل عسااائييللماثللحاقيزئق للسا
 فىتها هكلفاقسبمماتمويسا

 تحليل المحتوى 
 مالحظات األهداف اسم الوحدة / الفصل رقم الوحدة

    
    
    
 بنال جدول مواصفات : .3

اجدول المواصفات : 



 96 

م طلللللطاايلللللابطاالتلنسةلللللاال يسيللللليماتمماقللللل ىابميلللللسالاالتقويللللليحا
اف م سالق سالتفاعيم ا ياككال هميمالتنيبيماتأل امن س

 كيفية بناا   :
انقبعالت ط لاال قيما:اتبنسءايك  التم لةفسا

افقامي التماق ىالتكالياات اكلاالتألقسبالتمكاياالتمواا ف1
افقاكيكاميسالاالتقو يحا م سالق سالتفاعيما ف2
اقاكيكا زياأل ا اكةاكالييماميا ت ا: ف3

افعككال هكلفالتكالييم -
افعككالتةفاسا -
افعككالتاةنالتم ةةم -

افقاكيكا زياأل اميس امياميسالاالتقو يح ف4
 يجب مراعاة األهمية النسبية للوحدة ومجال التقييم   ملحوظة :      

 طرق تحديد أوزان الوحدات الدراسية قي جدول المواصفات 
ااالطريقة األولى :

كاعللللككال هللللكلفايللللاالت اللللكةالتكاليلللليم اثللللحالقيللللم اعمللللهاعللللككاعلللل
ااف%100 لضابالتنقسئجايااا(لتفة التكاليا ل هكلفالتألميماتمألقسبا

اامثال :
التميم جا4ا3ا2ا1ااالتألقسباقحالت اكةاي

ا60ا20ا15ا25ا10اعككا هكلفالت اكة
ا%100ا%33ا%25ا%42ا%17ا زيالت اكة

ااالطريقة الثانية :
كاعككاةفاساالت اكةالتكالييماثحالقيم اعمهاميم جاةلفاسااع

اف%100لتألقسبا لتفة التكاليا(ا لضابالتنسقجاياا
اامثال :
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التميم جا4ا3ا2ا1ااقحالت اكةا
ا55ا30ا40ا50ا35الت اكةاعككاةفاسا
ا%100ا%19ا%26ا%32ا%23ا زيالت اكة

ااالطريقة الثالثة :
كاعككالتاةنالتموااةاتقكاياالت اكةالتكاليليماثلحالقيلم اعملهاع

 لضلللابالتنلللسقجايلللااا(لتفةللل التكاليلللا ميمللل جالتاةلللنالتمولللااةاتمألقلللسبا
اف100%

امثال :
التميم جا4ا3ا2ا1ااقحالت اكةا

ا45ا10ا12ا15ا8اعككالتاةن
ا%100ا%22ا%27ا%33ا%18ا زيالت اكة

 يمأللللياتمململللحاىييلللسكا زيا الللكةاكاليللليماقبللللًسا هميلللماهللل هالت الللكةا
 مالعللسةا تلل اعنللكاايللسبا  زليالت اللكلاالتم قمفللمابللستطاقالتيللسبوما زيللسكةا

اافنيبمامئ يمابييطمات زيالت اكةال ألثاا هميم
 قوااد جدول المواصفات :

 لعلللسام قمفلللمامللليالتميلللسالاا م سالق لللسايللل زجايولللالاالال قبلللسااتقشلللم ا ن 
افلتفاعيم

 افي زجايوالاالال قبسااتقشم التم ض عسااألسيم
 افي يااةكقساعستيساتت قبسا
 افييل الال قبساا كلةاقش يةيماعت ةاعمهاأل ن ا كلةاقاةيميم
 يللل زجالتلللزمياعملللهالتم ضللل عساا  هميق لللساييلطلللاالتللل زيالتاويولللااتألللل ا

افيزءاميا يزلءالتمسكة
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 فات االختبارجدول مواص

قم
لر

ا
 

اسم 

/ الوحدة 

 الدرس

 الوزن

100

جة %
در

ال
 

 المجموع مجاالت التقويم

المعرفة  100%

 والفهم %

             %                               %                

              

              

              

 إخراج االختبار وتطبيق  :
  : ختبار :إخراج االأواًل 

يقأل يالال قبسااعسكةامياميم عمامليال  القايمأللياقيلميق سابألاليلما
الال قبساا قشم اعمهامسايأقاا:

 اقمالتقلميمساا:ا يفقا ايااهل هالتقلميملساا ياقألل ياعملها اقلما ف1
امنفةمماياابكليماألالاالال قبساا قبييالتقلميمساامسايأقاا:

 افن جالال قبساا قساي  ا لتةفالتملنا
 افتإليسبمماككالتزميالت
 اقنبي التطمبماىتهاقالءةالتقلميمسااقب التبكءابسإليسبمف
  افعككال يئممالتألميماتت قبسا ا عككاةفاسق
  افقنبي التطمبماىتهاقك ييالإليسبماياالتمألسيالتم ةنات ت
 قك يياليلحالتطستلبا ةلف ا شللبق ا اقمل ايلاالتمأللسيالتم ةلنا

افت ت 
افميم عما  القال يئمم ا اقما  ف2

  ًااتطبيق االختبار:  ثانيا: 

قطبيللقالال قبللساا يللقا للا فاقيللسعكايللااضللبطامةللسكاا طللأانبغللااي
التويسا ا عمي اينةحابمسايأقاا:

 ل قيللللساالتغايللللمالتمي للللزةابشللللأل اييللللكا يفضلللل ا يايأللللل يالتطللللتبا
افيميل حاياانفاالتغايمااقهايقلاض لاتم ا فانفي س
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 افل قيساالتغايمالت سكئما
 افلال قبسال قيساالت قاالتمنسيباإليالءاا
 عللكحاىشلللساالتطمبللمابأهميللمالال قبللساالألثللااممللساييللقاق االياهلل لا

افقكايايعاميق ىالتومقاتكي حاىتهاميق ىا عمهاميالتاكالتموب  
 افعكحاقاكدالتملمحاعياقضسيساتيياا لااعتقمابسال قبسا
 افعكحاموسطلمالتطمبماياا ثنسءالإليسبماىالاى لاألسيا ت اضا ايس
 قاةالتزمنيمالتمقبويلمامليالال قبلساابللكا يايبلك اقنبي التطمبماىتهالتفا

ملللاقييا ا يفلللل التململللحا تللل املللاةا لالللكةاا يبفقلللاةامنسيلللبم ا يمألللليا
اعمهال ألثاف

 افعكحاىعطسءاق ضياسااتطستبابمفاكهاعيايواةاملينم
 افعكحالتيمس ابستغشا يساألسياشألم ا
 افيمعا  القالال قبساا

  : تحليل الورقة االختبارية :ثالثًا 
 ا اقمالال قبسااايبالتنم   الت سناب ت ا؛اتمقأألكاميا يايقحاقامي

افلال قبسااقكاقحابنسؤهاايبايك  التم لةفسا
 جدول تحليل االختبار

قم
لر

ا
 

اسم 

 الوحدة 
 

 الوزن

100

جة %
در

ال
 

 المجموع مجاالت التقويم

المعرفة  100%

 والفهم %

             %                               %                

              

              

              

              

              

              

              

  : تصحيح االختبار : رابعًا 
 ا:ا(نم   التقةايح إليسبمالتنم  ييماقي يزامفقس اقةايحات
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ينبغلللااعملللها لضلللعال يلللئمماألقسبلللمالإليسبلللمالتنم  ييلللما لإليسبلللساا
ق قلما لتموب تم ا ق زيعالتلتمساالتميقاوماعمي سا بيلسيالإليسبلسااغيلاالتم

افآتيس ا قكايأل يالتقةايحايك يسا افلتموب تم
 ا:ا(نم   التقةايح ي لئكالإليسبمالتنم  ييما

 افقلقبااماألسااتمكىا ض  ال يئمما  ي كاىيسبسااماككةات س
 ااقضميا ي كاام  ايمأليالتق ة اىتي سابستنيلبماتال التمشلألتا

 لتميللللسئ التايللللسبيما لياألسنللللااهنللللس اطللللاقا  للللاىاتمالللل ايبللللييا
افلتنم   األيفيماق زيعالتلتمسااعمي س

 افقؤألكاعمها يال هكلفالتمن  اقيسي ساقكال قبااا
 اعنكاىعكلكالإليسبمالتنم  ييما:مساينبغاامالعسق اا

  افقاضياالإليسبمالتنم  ييماعنكاألقسبمالتيؤل
 افضعالإليسبمالتنم  ييم يض اميايو حاب ا ا لضعال يئمماه
 افقوييحالإليسبمالتنم  ييمابستطايومانفي ساتماليلما اقمال يئمم
  افق زيعاعتممالتيؤل ابشأل ايق ليقا مقطمبسق

 اعنكاالتقةايحايالعهامسايأقاا:مساينبغاامالعسق ا
 افمنسقشماكتي التقةايحاقب التبكءابلمميمالتقةايح
 افلتقزلحالتمةااييايميل حابكتي التقةايح
 يالءايقحالق س هاعمهالتمةااييايميل حاعنكا اقلميحاأل اقالاا ا ل 

ااف ي كاىيسبمابكيمما  اى ااك داقلكي اعمهالإليسبما 
اا
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 الثالثالفصل 
 

 شروط االختبار النفسي الجيد
 

 أنواع االختبارات النفسية : -

 .اختبارات األدال األقصى -
 يز.ـــــــــاختبارات األدال المم -

 الواجب تواقرها قي االختبار.الشروط  -
 االختبار. شمول -
 قابلية االختبار لالستخدام  -
 .الموضوعية -
 .الثبات -
 .صدقال -
 .معاييرال -
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 الفصل الثالث
 شروط االختبار النفسي الجيد

 
 أنواع االختبارات النفسية :

اهمسا:ا–يويحاألا نبس الال قبسالااىتااقيمييا
 : maximum performanceاختبارات األدال األقصى 

 هللهاقاللككالتمللك التلل  اييللقطيعالتفللاكا يايةلل اىتيلل ابأقةللهامللسايمأللليامللسا
 لال قبلللسالااقيلللماابس قبلللسالاالتولللكاةاا ققةلللفاقلميملللسااا–تكيللل املللياقلللكاةا

هاملساتكيلماملياقلكاةاتيثبلاابأن ساقشليعالتفلاكاعملاابل  ا قةل قسالااه هالال
اف(فقبسالاالتقاةيميملتم سالاا لال  الت ألسءاال قبسالاامث اقف ق ا 
يمللللسعاا عللللسكةامللللسا ا هلللل هالال قبللللسالااقللللكاقيللللق كحابشللللأل ايللللاك ا ا

ا proficiencyلتألفللسءةاال قبللسالاا قلقبللااافقشللقاطالإليسبللمايللاازمللياماللكك
لتلللزفاعمللااآتللمام يلليويما امثلل التوللكاةاعمللااقللالءةانللنابستمغللمالالينبيللما,ا 

افل كلءال قةهال قبسالاافاميافلةت امألينماملطمم ا 
يلس كلءالتمقفل قاا aptitudeل قبسالاالاليلقلكلكا ا هنس ان جا  ااهاا

عماامويسااتألكلءالتميألسنيألاايشيااىتااقكاةالتفاكاعماالتنيس اياال قبساا
افقاةيمااتمايسضيسا

 : typical performanceاختبارات األدال المميز 
هللل هالال قبلللسالااقوللليااملللساياقمللل ا يايفلمللل التشللل نايلللاام قلللفاا

هنللس املليا اافساقاللس  ا ياققلللافاعمللاالتطايوللمالتقللاايلملل اب للسملللييا,األملل
لت ةلللللسئنالتقلللللااالاقيلللللقطيعال قبلللللسالاالتولللللكاةا ياقوييللللل سامثللللل التةلللللباا

لتقيللسمحاا بستقللستاايمأللليات لل لالتنلل جاملليالال قبللسالااقيسيلل ساملليا ال مسنللما ا
يسنبا ن سايم  ايميزالتفاكاعياغياها تياابأل ن سايم  اي  االتفاكايي سا
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هالال قبسالااالاقلمكاىتااقشييعال يالكاعماالاليسبمابأقةلهاملسا ه افق ق 
اففتكي حاب اقشييل حاعماال قيساالاليقيسبمالتقاايفضم ن س

 خصااص اختبارات األدال المميز:

 سطئلما,ا اتياامليالتم لحا ياقألل ياليلقيسبمالتفلاكاتت قبلسالااةلسئبما  -1
اب التم حالياقأل يالاليقيسبمالتمفضممات ف

علكةاطلاقامن لساملسايلقملكاعملااا قبلسالاا لالتن جاميالالقيق كحايااه -2
لتمتا لللمابأشلللألست سالتم قمفلللم,اايلللداقلللقحامتا لللماعينلللساامللليايلللم  ا

التش نالتمالكاقاكيكا كلئ التمميزف
ألمللللساقيللللق كحا يللللسئ التقوايللللاالتلللل لقاابسالعقمللللسكاعمللللاامتا للللمالتفللللاكا -3

 اقوايلااملساى لاألسنلااهل هالت ةلسئناق  لاايلاايلم أل اتيم أل الت لقاا
 ف حاال

قلقبلللاال قبلللسالاالتش ةللليماهلللاال ألثلللاا ضللل اسايلللااهللل لالتنللل جامللليا -4
لال قبللللللللسالا,ا قيللللللللماالال قبللللللللسالاايللللللللااهلللللللل لالتنلللللللل جابساليللللللللق بسالاا

اا(فلاليقبسنم لاليقبيسنساا ا 
  هللللللحاعيلللللل باهلللللل لالتنلللللل جاميلللللل التمفالللللل ناتمللللللسايلللللللافابستماغ بيللللللما -5

افمي التفاكاتمأل ب الاليقمسعيما 
 -achievement testاالختبارات التحصيلية

قلقبلللاالال قبلللسالاالتقاةللليميمال ألثلللااليلللق كلمسا شلللي عسفا يمألللليالعقبساهلللسا
ل ألثااعستميماميايميعالال قبسالاال  ا اايلداالي يلكان لسحاقلميملااالا

ل كلةالتقااقيق كحايااقيساالتملايما لتف لحا لتم لساةايلاا قمث اافييق كم س
الاالتقاةللليميماهللللاال كلةالال قبللللس قلقبلللاااقكايبيللللماملينلللمف املللسكةاكاليللليما 

ايمفالتملقمكةاياايميعاعمميساالتقو يحالت سةمابستم ايساالتقاب ا
اه تأليامساهااه هالال قبسالا

ا
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 : االختبارالشروط الواجب تواقرها قي القاام على بنال 
اسطماشسمممال هكلفاي مسا ا يايأل يامممسابماق ىالتألقسبا ا -1  0ل 

 0غق سابمغما ملسافامنسيبم يايأل ياعمهاعمحابميق ىال يئمما ةيس  -2

الال قبلللسالالبقللللسكاعللليالتقيلللاجا:ا يايالعلللاالت قلللاالتأللللسياا ثنلللسءابنلللسءا  -3
 0  ت اتتبقلسكاعيالالاقيس اياا ضعال يئمم

  0لالبقلسكاعيالتقايزاتمم ض عساالتقاايمي اىتي س  -4

هنللس اعللككاملليالتشللا طا  اعمميللماقيللساانفيللاانسياللما قلل ليااهلل ها ا
االتن سيلماعملهال قبلساانفيلااييلك ا هل هالتشلا طالتشا طايلناااةل تنسايل

األمسايماا:ا
 شمول االختبار : - 1
 ياقغطاا يئممالال قبساايميعالتي لنبا لتم سالاالتقاايالكاقو يم ساا  

ياالتطستب ايإ لاألسيالت كفاميالال قبسااقو يحاقاةي التطتباياامسكةا
ا امس ا البك اا ييإن  اقكايا اي لنب ايميع الال قبسا التقميشم  اميا  مسكة

ايالكامياملايماقاةي التطستبايااه هافمفسهيحا اوسئق فففاىتهاآ اامس
ايسنباك ياآ افاعمهلتي لنبايتايوقةاا

ا يا التشسم  اه اسال قبسا التشم   ابةفم ايقمقع الال قبساا الت    ت 
لت  ايمث ايميعا ةسئنالتيممالتيم أليمالتمالكاقيسي سا قاكيكهسابايدا

اقيسااايأقاام قفالتويسااملبالًا ابةكك األنس ايإ ل التيم  اقمسمًس  عياعينم
ماس ااقم التيمماقمثم سا ايممايم أليمامث اكليليمالإلنيسزا ألسناا بلسكا 

ا لتقام ابايدايعغطاا ا لتمثسباة  التثتدال قيما:اميق ىالتطم    ل بلسك
بعلكاميال بلسكالتثتدالتيسبومامنطومايم أليماغيااقم التقاا األ اما اا 
ال  الإلنيسزاقعغطي س اقيسااكليليم ا كلة اقاق   ا ي ايتبك ا ت  ا عمه  اىف

التمفاكلاا اقشم  ا ي اييب ا عمي  ايم أليم  امنطوم األ  ام لقفاقمث  عمه
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لتن سئيماتت قبسااعمهاعينسااميالتيم  التألمااتكليليمالإلنيسزالتمقمث ا
اياال بلسكالتثتثمات ا هااميق ىالتطم   ا لتمثسباة ا لتقام ف

اقيسااا التكاليااياالتايسضيساايقطمبامثس اآ ا التقاةي  يمم
ا لتن ايساا اقاق ىاعمهاأل اميالتاوسئقا لتمفسهيح قليييام لقفال قبسايم

ا  ال بلسك اه ه اقعمث  ابايد ا لتم سالاف ا لتو لنيي اياا ا لتمبسكأ لتماس ا
التمن جف الال قبساابنفاانيبما ي كهساياالتموااا 

  Usabilityقابلية االختبار لالستخدام :  – 2
بملنها الاق يكاقلويكلااقيل اميالتلييااليق كلحالال قبساايااا

ا  املمميي ا ألسن ل اي لء اتميق كمي    ةسئيييا ا غال التقش ينابستنيبم
امث اةل بماي حا امقلككة التي  تما شألساًل اقأ  ام سهااعكح ا قك نفيييي 

ا  التقطبيق ا ةل بم ا ةل بما التقلميمسا  اعمي   ال كلء ا ةل بم لإليالء 
ا عم مًسالتقة امن ف اعمي س اناة  التقا التكايم اقفييا ا ةل بم ايح 

اه التييك اياا ايسال قبسا التي  تم ايب  ابق ييا ايلنه الت   الال قبسا  ت 
اليق كلم ابستنيبماتغياالتمق ةةيياياالتويساالتنفياف

 عم مًسايمألياقاكيكاقسبميمالال قبسااتتيق كلحاميا ت التلنسةااا
التثتدالتقستيما:ا

 يق االختبار : وذلك بمراعاة الشروط التالية :سهولة تطب- 
ا ض  اقلميمساالال قبساا ي  تماي م سا ليقيلسب سف -
ابيسيا - ييبا ياياق  الال قبسااعمهامثس اي  ا بييطالت كفامن 

األيفيمالاليقيسبماعمهالال قبساف
اعمها - الاليقيسبم امي اتتنق سء التتزح التزمي الال قبسا اياكك ا ي ييب

ا  ا مفاكلق  التويسااعمهام ابن كه الشقممااعمميم امس اى ل ا سةم اس اه 
اقثياا ابكايم اط ي  التزمي ايأل ي ا ال ا يالعه اياعاف اما ا امي  ألثا

التمم ف
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بة اةاقضمياعكحالتمباا وجود تنظيم جيد لطريقة عرض مفردات االختبار -
 ماس تمالاليقيسبماعمي سفاا ا لتغم  ا ثنسءاقالءق سا 

 لقليمامياايدالتي كالتمب   ااقأل يا يئممالال قبساا ي ا ه:االواقعية  -
ا التطستب اقب  امي اا  لتملمحيي س امي اط يت ا ققس اييقغاق التطستبيت

تإليسبماعيا يئمق  ا الاتمملمحامياايدالتقةايحا قامي التنقسئج اب ا
ا اعمهااكاا  يالبك ا لتمكايم مألسنساالتطستبا لتملمح ا ا فا ل  يتئح
 ي لءف

 يئممالال قبساا ن االبكاميايشلاالتطتباميا ت اا ي ا ها:الدافعية  -
لنقوسمسا اي ضعالال قبسااقلييزلات حا اتحب  التي كاتإليسبماعن س ا  ن ا

لتطستباىتهالاليقلكلكاامل  ن اي  االاياقس ا امن حاأل ييمماعوسب ا 
ا ا يامي ح ايكيل ح امس الال قبسا ايثيا ا  ي االبك اب  ات  اتإليسبملتميبق

اعن ف
 اة الشروط التالية :سهولة تصحيح االختبار : وذلك بمراع- 

ا ضعاكتي اقةايحانم  يااتمفاكلااال قبساف -
امساألسيا - ا مشسب اتنفاانم   التقةايحاى ل  ضعانم   ايساغاقمسمًس

لال قبسااياق ىاعمهايوالاال قيسااميامقلككا ييق كحاأل اقماىيسبما
اييق كحا التمفا نامنفةمماعياألاليمال يئممفا هنس ييقييباعمي س

نم   ا اقمالإليسبماألمفقس اقةايحاألاق نااالتمةاحاني مامشسب م
 شفسفاماككاعمي سالاليقيسبساالتنم  ييمف امثو با 

 : االقتصاد في التكلفة : وذلك بمراعاة الشروط التالية- 

اقكنيمالتقألمفمالتمسكيما ق يياالتملس (ف -
اقكنيمالتقألمفمالتزمنيما ق يياالت قا(ف -
اتمفا ن(فقكنيمالتقألمفمالتبشايما ق ييااي كالتفسانا ل -
 موضوعية االختبار : – 3
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علللكحاقلللأثاانقييلللمال قبلللساالتطستلللباب لقيلللمالتمةلللاحاابللل ت ا يوةلللك
يلطهالتطستلباكايلماالاييلقاو سا  اايتبستل لم التش ةيمالتمؤثاةايي ا ا 

ىتلهامللسييااثسبقلماالتقةايحعسم امؤثا ب االبكا  ياياقألحالتمةاحا ثنسءا
زيللسكةااك يو ايللاالالمقاللسيا كقيوللما  لضللامااقللهايأ لل التطستللبامللساييللقا

 نوةسيف ا 

"اا يامف  حالتم ضل عيمابستنيلبمااTyler,L.E, 1989ياىا"اَقسيماا اا
تت قبللللسالااا لال قبللللسالاالتنفيلللليماملللليالتمفللللسهيحالتملوللللكة ا  تلللل ا ياأللللل ا
يمساالإلنيسياقلكاقأل نلاامليا لت الت بلاة ا بستقلستاايلإيال شل سنا   ا

بسق حااقملًساتأليلئممالتقلاايقضلمن سا  الت مفيمالتمقبسينماي فاق قمفاليقيس
لال قبلللساا ال قبلللسااملللس ايمللليااهنلللس املللساييلللمهابسال قبلللساا  ا يللليمماقيلللساا 

لتمقااااقمسمًسامليا ثلاالتل لمل التاضلسايم ا تضلمسياقلكاامليالتم ضل عيما
قطبيو اعمهاميم علساام قمفلما ايإياأل امساييبا يايفلم امعلكالال قبسااه

مل لحايلاان سيلمالتمطلسف ا  تل اتأللاايلاىااميال يالكالت ييايل فايعيلق كح
مللساى لاألسنللاابللل التيمسعللسااقاةلل اعمللهاكايللساا قلل امللياغياهللس ابلل ا
 أل ت اتألااياىاأليفاقاقبطابل اكايسق سابستماألساا لاالتلتقمفا تيع نلسا

ا(1989 فاَقسيما ا
عم مًساقمث التم ض عيماا الكالتشلا طالت سملمالتقلااييلباق لياهلسا اا

بسالااالتنفييم اايداقلقباا ك لاالتويساام ض عيمايااعمميماىعكلكالال ق
لتلللللكايساابةلللللافالتن لللللااعللللليالتفلللللسانا اى لاملللللسا عطلللللاانفلللللاالتنقلللللسئجا 

التماألحالت  ايو حابلمميماقةايحالال قبسا ا لتم ض عيمات سان عسيا ا 
مثللللللل اةللللللليسغمامفلللللللاكلاالال قبلللللللسااعملللللللهاا)أ(  موضـــــــوعية اإلعـــــــداد  :

 يللئممالال قيلللسااملللياام ضلل عاابايلللدايشلللقم اعمللهال يلللئممامثللل  انا
مقلكك ا  يئممالإلألمس  ا  يئممالتة لبا لت طأ ا غياهساميالتمفاكلاا
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لتقللللللااققطمللللللباملللللليالتمفالللللل نالاليللللللقيسبماعمي للللللسابطايوللللللما لضللللللاما
ا ةايامف

 قنويلللحابلللك اهساىتلللهانللل عييامللليالتم ضلللليماا)ب(  موضـــوعية التصـــحيح :
اهمس:

قالللاااأللللأيايلطلللهاتتيللقيسبمانفلللاالتكايلللماموضـــوعية مصـــحح واحـــد  -
اللسالاانفيللي ام قمفللماملليالتاضللسا لتغضللبا هنللساالايلألللاالتمةللاحا
 لقيقل اعمللهاقوللكياهااليلقيسبمالتمفالل نام مللساقغيلااااستقلل التمزلييللم ا

لال قبساابستل لم ا ا هنسايوةكابستم ض عيماعكحاقأثياانقسئجالال قبساا 
لت لقيللماتممةللاح امثلل ا:ااستقلل التمزلييللما قوللكياهالتنيللبااتمللكىاةللاما

افا أللل ت التقبللسييا ليللعالتمللكىايللااقوللكيالاالتمةللاحالت لاللكالإليسبللس
تلللللنفاالإليسبلللللمايلللللاا  قلللللساامقبسعلللللكةانيلللللبيسفات للللل لاييلللللبا يايالللللقألحا
لتمةللللللاحاتمللللللللسيياا لضلللللللاما مالللللللككةايلللللللااقاميللللللل ا قفيلللللللياانقلللللللسئجا

الال قبسالاف
يأايسنللساق  للااعللكحالتم ضلل عيمااموضــوعية مجموعــة مــن المصــححين  -

شللفااعن للسابللل التبالل دال للقتفايللااقللك  التل لملل الت لقيللماألمللساأل
كايلللللللللساالتمةلللللللللاايياتمم ضللللللللل جالت لالللللللللك اا ققاولللللللللقام ضللللللللل عيما
لتمةلللاايياعنلللكاىعطلللسءاميم علللمامللليالتمةلللااييااليلللقيسبساا الللكا
ل يالكا يلط هسايميلسانفاالتكايلما يألل ياهنلس القفلسقابيلن حابطايولما
ميللقومماعلليابلضلل حالتللبل  ا يوةللكابم ضلل عيمالتمةللاايياهنللسا"ا

"ا تضللمسياهلل لالتنلل جاملليالتم ضلل عيماااتفاقــا مســتقالاتفــاق األحكــام 
ييللللبا ياياللللقألحالتمةللللاايياتملللللسيياا لضللللاما ماللللككةايللللااقاميلللل ا

ا قفيياانقسئجالال قبسالاف
يملللثتااينملللساي يلللكاتت قبلللساامفقلللس اتمةللل لبا لت طلللأ ايلللتاميلللس اا

تقأثياال األلسحالت لقيلمايلااقةلايا فا عملهالتلأللاامليا تل ايلاال قبلسالاا
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تللحاي يللكاكتيلل اتقةللايا ساملللسيياا لضللاماتمقةللايح اييلل فالتموللس  اى لا
قؤثاا ققلك  ا لقيلمالتمةلاحا لتي لنلبالتقلاايؤأللكاعمي لسايلااطايولماقولكياها
 ل عطسءهالتمفا ناكايسااملينماق قمفاعياغياهاميالتمةااييفا ألممسا
زلكااكايمالت لقيمالتمقضمنمايااىةكلاال األسحاعمهاميق ىال كلء اقماا

سافاتلل ت ايولل حالتبللساث يال ألفللسءابألقسبللماق يي للسااماللككةام ضلل عيمالال قبلل
علللكلكامفلللسقيحالتقةلللايحالتقلللااالاققلللا اميلللسالاتللللكحا اتممتاللل ا  لتمةلللاحا ل 

الالقفسقابييالتمةاايياتألاايايل لاكايمام ض عيمال قبسالق حف
 تل ا اكالتفا قال يسييمالتقلااقميلزالتلمل حالتطبيليلماعليالتلمل حاا

يمأللليالتاةلل  اعمللهاملم مللسااالاققللأثاابستل لملل اياال  تللها الإلنيللسنيماهلل
الت لقيمفا ياالتثسنيماةل بماقاويقا ت فا

  Reliability ثبات االختبار :  - 4
 يايلطلللاالال قبلللساانقييلللماثسبقلللما كايلللماثسبقلللماقوايبلللس(اابللل ا يوةلللك

لال قبللساا ألثللااملليامللاةاتمطستللبانفيلل  ااقطبيللقبوللكاالإلمألللسياى لامللسا ععيللكا
م قمفللييايللإيا تلل اامةللااييايا ا ألثللااملليامللاةاملليال  لامللسا عيللكاقةلل ا 

 قايبسامن سف التطستباييقاة اعمهالتكايمانفي سا 

ييلللبا ياققمقلللعاعمميلللمالتويلللساابستم ث قيلللماأللللااقعيلللق كحانقسئي لللسايا
 تأللللااققمقلللعاهللل هاا  بكايلللماعستيلللمامللليالالعقمسكيلللمايلللاال غلللال التقاب يلللم

ايبللًساتت قبللساا ملليامللاةالتلمميللمابستم ث قيللماييللبا ياقعلطللاانقللسئجا لاللكةاقو
قألللالااقطبيولل اعمللهانفللاالتلينللما اقوكيملل ا  اىتللها  للاىاملليامللالااىعطللسءها 

التميم عمامالااعكيكةا ياا ا فامشسب مفاا ا 
ىيالتويلللسااى لال قمفلللاانقسئيللل املللياملللاةاىتلللها  لللاىاقيللل اىنللل اغيلللاا

لالعقمسكيللللماعمللللهانقللللسئجاعمميللللساا اثسبللللا ا بستقللللستااقولللل اكايللللمالتم ث قيللللما 
اهفالتويسااه 
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لال قبللللسااثسبقللللساى لاألللللسيايلطللللهانفللللاالتنقللللسئجا ا يلقبللللاالال قبللللساا 
بسيلللقمالا اى لاملللساقأللللاااقطبيوللل اعملللهانفلللاالتلينلللما قالللاانفلللاالت لللا فا

(ايلللاال قبلللساا130 لتشلللا طا قوايبلللًس(فاايلللإ لااةللل اطستلللباعملللهالتكايلللما 
ى لاملساا (130لت ألسءامثت ايسن اييبا ياياة اعمهانفاالتكايماقوايبسا 

ة اةامألسيئمات سابلكايقاةازمنيماملو تما اي انفااة اةالال قبساا طبوااعم
ا ياالتغستباقأل ياماة اةابييا يب عيياىتهاش ا(ف

  ا يايأل يالال قبساامقيوساملعانفيل ايلااقيلساا  ايسنلبايويل  اا
 بلللنفاالتملنلللها يضلللًسايألللل يالتثبلللساااينملللساقلطلللاالت يللليممالتنقلللسئجانفيللل سا

ليللق كلحاةلل اةامقألسيئللمات للسابلللكايقللاةازمنيللما اقوايبللساعنللكاقألللالااليللق كلم سا 
يللاالت قللاانفيلل فا يللااميللس التلملل حالتطبيليللماييلل  اقاويللقاهلل لا املو تللما 

لتشللاط ا لتميللزليا لتقاملل مقا(امللثت ايلطينللسانقللسئجاثسبقللم ا تأللليايللااميللس ا
لال قبلسالاالتلوميلما لتنفيليمايةللبالتاةل  اعملهانقلسئجاثسبقلماألل التثبلساا

تلومللاا لاليقملسعاا لالنفللستاالتمق قللعااك ثل  ا قللأثياالتنفيلاا ل ابيلببالتنم
لتل لم التنفييما لتةايم ا  يضسالت بالاالتقاايمأليا يايألقيب سالتفاكايلاا
لتفقلللاةالتزمنيلللماملللسابللليياىيلللالءالال قبلللساايلللااماقلللاالتقطبيلللق ا ألللل ت اعسمللل ا

ضلللفاعمميللساالتقلل ألا ا هلل لاألملل ا قفللًسا ازيللسكةا  ال تفللمابم قللفالال قبللسا ا 
تفقاةالتزمنيمامسابلييالتقطبيلقال   ا لتثلسنااتت قبلسا اا هل لاملسايلكيعاعمهال

لتبساللداكلئمللًساتماةلل  اعمللها يللسئ ا م لقللفال قبسايللماقلطللهاقللكالاملولل الا
اميالتثبساف

 معامل ثبات االختبار : حسابطرق 
 أواًل: طريقة إعادة تطبيق االختبار :

لالاقبسطاايدايقحاايسباثبساالال قبسااعياطايقاايسباملسم اا
بللييانقللسئجاقطبللقا اللكالال قبللسالاالتنفيلليمالتمللالكاايللسباثبسق للسا  تلل اعمللها
عينلللمامللليال يلللالكاملللاقييامققلللستيقييابفلللساقازمنلللاايقلللال  ابلللييا يلللب عيياىتلللها
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ش ا اثحايايباملسم الالاقبلسطابلييالتلكايساايلاالتملاةال  تلها لتلكايساا
 قايبلللًسامللليالت لالللكاايلللاالتملللاةالتثسنيلللمفا ألمملللساأللللسياملسمللل الالاقبلللسطاماقفللللسًا
التةايحاك ا ت اعمهاثبساالال قبسا ا لتلألااةايحف

 ملللليالالنقوللللسكلاالتقللللااق يلللل ات لللل هالتطايوللللما يال يللللالكايقلللل ألا ياا
يسبسق للساملليالتمللاةال  تللهاعنللكاىيللسبق حاعمللهالال قبللساامللاةاثسنيللما ل يللئمما ل 

يولييا ققأثااكايسق حاب ت  ا ت ت ايفض ا ياقط  التفقاةالتفسةممابييالتقطب
عكةا يسبيع ا تألياىطستماه هالتفقاةابشأل امما  اقكايؤثااياالتكايسااياا
لتماةالتثسنيمانقييماتل لم االاققة ابسال قبساانفي  األستنضجا لت بلاة اهل لا
يضلللتاعللليا يام قلللفالال قبلللساام قلللفاقلميملللاايفيلللكامنللل التمفا ةللل ياى ا

لللستاا بستقللستاايللأتف يالال قبللسااعنللكاىعللسكةاقطبيولل اممللسايللنوناقلل قاهحالالنف
يللؤثاايللاا كلئ للح ا ققاللككاطلل  التفقللاةالتفسةللممابللييالتقطبيللقال   ا لتثللسناا
يللااضلل ءالعقبللسالااملليا هم للساطلل  الال قبللساا مللكىاقلوللكالت  للسئفالتقللاا

قملل التقللاا ايوييل سا هللهاغستبلساالاقولل اعلليا يلب جايللاالال قبللسالاالتط يملم ا 
قمل التقلاا التوةلياةا اقوياا  سئفاملوكةا الاقزيكاعياش ااياالال قبسالا

قولللياا  لللسئفابيللليطم ا ينبغلللاا يايلللك  التبسالللدايلللاالعقبلللساها ثلللاالتلللزميا
لتفسةلل ابلليياماقللاالتقطبيللق ايللإ لاألللسيامقوسابللسابللييايميللعا يللالكالتلينللماألللسيا
ليلللق كلحاهللل هالتطايولللماتللل امباالقللل ا ياماأللللزالتفلللاكايلللاايمسعقللل ابستنيلللبما

اتممقغياالت  ايويي الال قبسااتيايقغيااألثيالف
وهنــاك عــدة عوامــل تــؤدى إلــى تبــاين درجــات األقــراد بــين مرتــي  

 التطبيق  األولى والثاني لالختبار ومن هذه العوامل ما يلي  : 
لتق بلل بالتلشلل لئاايللاا كلءالتفللاكالت لاللكايللاالتملل قفيي ا تلل ا يا كلءنللسااا-

لتنفيااالايلقحامليا لت اق لتلباةلساممامملسايقاقلباعميل ا ياي يلكاقلكاا
ل قتفا ما نمايأ  اشلأل ا التما نماياا كلئنسا ه ا قتفا مليياميالال
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ق ب بامياملاةاىتلها  لاىا ييلل اليلقيسبسقنساغيلاانمطيلمابشلأل اةلساحا
ااقهابستنيبماتمبنكالت لاكاعمهالال قبساف

قلللللا التفللللاكاتقغيللللالاام قمفللللما للللت التمللللكىالتزمنللللاالتماللللك كالتلللل  ااا-
قألللل يايللاااستقللل االنوضللهامنلل ا اقلللهاىعللسكةال قبلللساه ا هلل هالتقغيلللالااقللك

غياا تلل املليا ا  ايللااقللأثاهابللستقغيالاايللاااستللمالتيلل التملن يللما  التةللايما 
غيلاا التقغيالاالتقااقكاقيلم اقموسئيساياا كلئل ايلااىالكىالتملاقييا قمولسا 

ميللقايحايللاا كلئلل ايللاالتمللاةال  للاى مقليتايللاا كلئلل امللاةا مقأنيللسامللاةا
كلهساتللكىايللاكا  للاىا هللهاقغيللالااقللكايقيللعامللكلهساتللكىايللاكا يضلليقاملل

آ افا يي حاليق كلمنساتلينمامياعككاميال يلالكايلااالإلقلت ا قةلها
اغياهسايااملسم التثسباف ااكامياقأثياامث اه هالتقغيالاا 

لتقغيالاالتقاايمأليا ياقاكداياام قفالال قبساانفي ا لتقااقكايأل يااا-
قغيللاالت قللااملليالتن للساا ا للا فالتمألللسيا  التفللسانا  التميللئ  اعن للساه

يياماقاالال قبسااممساقكايبازابلل اع لمل التقللباى لاأللسيالال قبلسااب
ياان سيمالتي حابينمساألسيالال قبلساال  لاايلاابكليلمالتن لسا ا قلكاققلك  ا
يلللاال كلءابلللل الت لللا فالتطبيليلللمالتمقغيلللاةايلللاالتم قلللفامثللل اايلللحا

اغياا ت اميالتيزيئساف اقن يحالال قبساا  الإلضسءةا 
 :ان يسمى بطريقة الصور المتكاقاة(ما كمتعاقبة )انيًا: طريقة الصور الث

 هللللل هالتقيلللللميما لتةللللل االتمقلسقبلللللم(اهلللللاال الللللكداايلللللداألسنلللللااا
"لنيللقسز "ا غياهللساييللم ن املسملل اثبللساالال قبللساابطايوللمالتةلل االتمقألسيئللما

(ا قيق كحاطايومالتة االتمقلسقبلماتقينلبالتةلل بساالتقلااق ليل ا1961 
ايوللمالتةلل االتمقلسقبللمايللاال قبللساانفللااطايوللماىعللسكةالال قبللساا قللقم ناط

ل يلالكابإالكىاةل االال قبللساايلاالتملاةال  تله اثللحاقيلق كحاةل اةامألسيئللما
ت ساياالتملاةالتثسنيلم ا ييلق ا املسمل الالاقبلسطابلييالتلكايساايلاالتملاقيي ا

اف-ملسم اثبساالال قبسااا-يمث ا ا ه
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ن عييا ييمساي قنابستفسة التزمناابييالتة اقييايوكايأل يا اكاا
ا-ممسايماا:

اقطبيقالتة اقيياياانفاالتيميماقطبيوسامقلسقبسا ياالتاس فا-اا1
قطبيلللقاىالللكىالتةللل اقييايلللاايميلللم اثلللحالتةللل اةالتثسنيلللمايلللاايميلللماا-اا2

ا  اىامعايسة ازمناابين مسف
 يعلكالتن جالتثسنااكتيتاعمهاأل اميالاليقوالااعبلاالتلزميا لقيلسقاا

ةلل االال قبللسا( ا اقمفللماملليالتبنلل كا  لاليللقيسبسااييمللساي للقنابلينللساام 
 مياثحايأياه لالتملسم اييمعابلييانل عييامليالتثبلسااألمي ملسام لحاتمل لحا
 غللال التويللسا ا تلل ت ايمللكنساثبللساالتةلل االتمقلسقبللمابمليللساامفيللكاتقولل يحا

يلق كحالتنلل جالتثلسناا قطبيللقالتةل اقييايللاالعكيلكاملليالال قبلسالافا ل  لامللسا
يلتابلكامليابالداميلأتماطل  التفقلاةالتزمنيلماايميقييابين مسايسةل ازمنلا( 

لتمنوضلليمابللييالتقطبيللق ابسإلضللسيماىتللها ةللفاتم بللالاالت يلليطمالتمقلموللما
بم ضللل جالتويلللسا ا ل  لاملللساطبولللاالتةللل اقسيامققلللسبلقييايلللاالتالللس ا لتنللل جا
ل   اعستي (ايإيالالاقبسطالتنسقجايبييالتثبساابلييالتةل اايولطا ملياةل اةا

تمنسيلللبساا مللليازملللياىتلللهاآ لللا(ا يمثللل التقبلللسيياىتلللها  لللاى( ا تللليااعبلللاال
لتقغيللاايللاال كلءامللياميم عللماىتللها التقومللبا ا-يللااهلل هالتاستللماا-لت طللأا

ا  اى ا تألن االايلبااعيالتقغيااعباالتزميف
 عنلللكاقألللل ييالتةللل االتمقلسقبلللمايلللتابلللكامللليالتقأأللللكامللليا ن ملللسايلللااا

ةل االتمق لزيلمامقألسيئقسي ا ييبا ياقةمحامث اه هالت التاويومامق لزيقسيا 
تت قبللسااميللقومماعلليابلضلل سالتلللبل اتم لي للمانفللاالتن عيللساا الابلللكا يا
قاقلل ىاهلل هالتةلل ااعمللهانفللاالتلللككاملليالتبنلل ك ا قغطللهانفللاالتنلل جاملليا
لتماقلل ى ا ييللبا ياققيللس ىاأللل ت ايللااأللل املليا:امللكىا ميللق ىاةللل بما

 ييباالتبن كا لتقلميمساا لت قاالتميم  اب ا ل مثممالتق ضيايما لتةيغم 
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 ياقاليللعاأللل اي لنللبالال قبللسااتباللداىمألسنيللماموسانلل التةلل اقيياببلضلل مسا
التبل ف
 عمهالتاغحاميا ياثبساالتة االتمقلسقبمايمأللياليلق كلم ابق يلعاا

 ألثاامياثبسااىعسكةالال قبسا اىالا ياتمن جال   ات ااك كلاملينمفا مألميا
 ابإعللللللكلكالاليقال التةلللللل بمايللللللااليلللللق كلحاطايوللللللمالتةللللل االتمقلسقبللللللماهللللل

ةلل اقييامقمللسثمقيياقمسمللًساملليانفللااعينللمالتيللم  التمللالكاقيسيلل سامللياايللدا
ع لمللل التيللل  تما لتةلللل بما علللككالتمفاكلا فففففففىتلللهاغياهلللساملللياشلللا طا

التقألسيؤابييالتة اقييف
 ثالثا : طريقة التجزاة النصفية 

قاللس  اهلل هالتطايوللمالتقغمللباعمللهالتةللل بساالتقللااق ليلل التبساللداا
لحاطايوللماىعللسكةالال قبللساا طايوللمالتةلل االتمقألسيئللمفا يللااهلل ها ثنللسءاليللق ك

بنل كها التطايومايطبقالال قبسااماةا لاكةايوطاثلحابللكا تل اقويلحاماق يسقل ا 
اىتهانةفييامقألسيئييا

 قلقمكاهل هالتطايولماعملهاقيزئلمالال قبلساالتمطمل باقليليياملسمل اا
ما لالللكةفاثبسقللل اىتلللهانةلللفييا مقأللللسيئيي(ا  تللل ابللللكاقطبيوللل اعملللهاميم عللل

 هنس اعكةاطاقاتقيزئمالال قبساايوكاييلق كحالتنةلفال   امليالال قبلساا
قيلق كحال يلئمما لاال اقلسحالتفاكيلمايلااموسبل ا ايااموسب التنةفالتثلسناا 

ال يئمما لاال اقسحالتز ييمف
 ه لايلناا ن ابلكالنق سءاقطبيقالال قبسااماةا لاكةاعمهاميم عماا

كايساالال قبسااىتهاميم عقيياميالتلكايساا:اميالتمفا ةييايقحاقوييحا
ميم علللمامللليالتلللكايسااق لللنالتنةلللفال   ا لتميم علللمال  لللاىاق لللنا

التنةفالتثسنااميالال قبساف
يللقحابلللكا تلل اايللسباملسملل الالاقبللسطابللييالتميملل عقييابسيللق كلحاا

ملسمللل الاقبلللسطا"ابيايللل يا"ا يلللااهللل هالتاستلللماناةللل اعملللهاملسمللل اثبلللساا
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قةلايا ا ايقلليياعمينلساقللكي اهل لالتملسمل التنلسقجا انةفالال قبلساا عميل 
ااقهاناة اعمهاملسم اثبساالال قبسااألأل ف

قلل لنيياقيللق كحاتقةللايحاملسملل اثبللساانةللفاا ا هنللس اعللكةاطللاقا ا
الال قبساان ألاامن سا

 - )معادلة " سبيرمان وبراون " )قي الصورة المختصرة 
ا+اا(1÷ا ا(ااا2اَاا ا ا

ا قبسااألأل املسم اثبساالال اهاايداااااَا
املسم الالاقبسطابييانةفاالال قبساا اهااا

ا(0,6  يلمهايبي التمثس اى لاألسياملسم الالاقبسطابييانةفاالال قبسااه
ا(0,75يإياملسم اثبساالال قبسااييس  ا 

ا0,75 اا16÷12 اا1,6÷اا1,2(ا ا0,6+اا1(ا÷ا 0,6×2اا اا 
  سةلمايلااا لتاويوما ياملسكتمايبيامسيا بال ياشسئلمالاليلق كلحا

ااستمال قبسالاالتقاةي ا لتوكالااقااا ا فاماككةف
 - " معادلة " رولون 

اف2ج
ا( للللللللاا–ا1 اااا

ا2جااا
 حيث  ر = معامل ثبات االختبار

قبللسييالتفللاقابلليياكايللساال يللالكايللاالتنةللفال   ا كايللسق حاملليا:ااف2ج
التنةفالتثسنااميالال قبساف

اقبسييالال قبسااألأل ف:اا2ج
ا25 قبسييالال قبسااا6ا ألسياقبسييالتفاقابييالتكايسااهيإ لاا

ا(0,76يإياملسم اثبساالال قبسااب  هالتطايوماييس ىفا 
ا0,76 اا0,24ا-ا1(ا ا25÷اا6 ا-ا1 ااا
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 قلللقم ناهللل هالتطايولللماقلللااايلللسباقبلللسيياكايلللساالال قبلللسااألألللل اا
ا(اثحانطا اكايماأل اياكايلاالتقطبيلقالتثلسناامليالتقطبيلقال   ا نابلع2 ج

2لتفاقالتنسقجاثلحاقيملعاعملهاعلككال يلالكايناةل اعملهاقبلسييالتفلاقا ج
(اف

ا قطبقالتوسن يالتيسبقف
 -  ." معادلة " جتمان 
ا}(ا2ج[ا÷اا2ا(2+ا جا2ا(1] جا-ا1 ا {ا2 ااا

املسم اثبساالال قبسااا اهااايداا
اقبسيياكايساالتنةفال   ااا2ا(1 ج
اقبسيياكايساالتنةفالتثسنااا2ا(2 ج
اسيياكايساالال قبسااقباا2ا ج(

 يللللااهلللل هالتملسكتللللمايؤ لللل ايللللاالالعقبللللساالاقمللللس ال للللقتفاقبللللسيياا
كايللساالتنةللفال   اتت قبللسااعللياقبللسيياكايللساالتنةللفالتثللسناا ل مللاا

الت  االايقاوقاياااستماملسكتمايبيامسيا بال ي(ف
 ثباتال حساباستخدام طريقة التجزاة النصفية قي مالحظات حول 

لحاطايومالتقيزئمالتنةفيمايااقلييياملسم اثبساالتاويوما ياليق ك
الال قبساايثيااعكةامتا سااا:

قلللكاي قملللفالتنةلللفال   اعللليالتنةلللفالتثلللسناا  سةلللماى لا  للل اااا- اا
(ا هلل لايلنللاا ياىيسبللساا100ا-ا51(اثللحاملليا 50ا-ا1لتبنلل كامللي 

ل يللللالكايللللاالتنةللللفالتثللللسناايلللل فاققللللأثاابل لملللل الإلي للللسكا لتمملللل ا
ثاامياىيسبساال يالكاياالتنةلفال   فاا هل لاملسا ضيقالت قاا أل

ايلطاانقسئجاالايمأليالت ث قاب سابكايماألبياةف
ياااستماقوييحالال قبسااىتهانةفيياعياطايقا   ال يئممالتفاكيمااا-اب

 ل يئممالتز ييمايإن اميالتماقم ا ياي قمفاقبسيياكايساالتنةفا
السكتمايقمسي(فل   اعياقبسيياكايساالتنةفالتثسناا الا ام
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مليالتممأللياقيزئلمالال قبلسااىتلهانةلفييابللكةاطلاقام قمفلمايولكانأ ل اا-يل
لتبنللل كا لاال اقلللسحالتفاكيلللما ا ا100ا-ا51ثلللحااا50ا-ا1لتبنللل كامللليا

لتابلللللعال   امللللليالتبنللللل كا ايللللااموسبللللل التبنللللل كا لاال اقلللللسحالتز ييللللما 
بسإلضللللسيماىتللللهالتابللللعالتثستللللدامللللياموسبلللل التابللللعالتثللللسنااملللليالتبنلللل كا

سإلضسيماىتهالتابعال  ياا هأل لفاا ه لايلنلاا نل امليالتماقمل ا ياب
ناة اعملهاملسمل الاقبلسطابلييانةلفاالال قبلساايلاالتاستلمال  تلها

التثستثمف اي قمفاعيالتملسم الت  اناة اعمي اياالتاستمالتثسنيما 
 هأللل لايمأللليالتولل  ابللأياهلل هالتمتا للماةللاياما سةللماى لاألسنللااا

ل  لاألسناالتبن كا لاكةا اكايما لاكةاميالتةل بما ايميعابن كالال قبسااعمه
بللللك ياقاقيللللباملللللييا مثلللل اقلللل لئحالتش ةلللليم(ا أللللل ت ايللللاااستللللمال قبللللسالاا

التياعمف
 يمألللليام لي لللماهللل هالتمتا لللمابلللأيايلللقحاقاقيلللبا الللكلاالال قبلللسااا

ايللباكايللماةللل بق ساعمللها يايأللل يامللكىاكايللمالتةللل بماممقللكلا تللياا
اضيوسف اماك كلا 

 لم التمؤثاةاعمهال كلءاياالتماةالتثسنيمانقييمالتفقاةالتزمنيماقاييكالتلا-كاا
بللييالتقطبيللقال   ا لتقطبيللقالتثللسنا ا  تلل ا ياهلل هالتطايوللماقمقللسزا
بأن للساقلطللاالتفاةللماتقليلليياملسملل التثبللساامللياقطبيللقا لاللكا مللاةا

قأل يياة اامقألسيئما ملسا ا لاكةابايدايمألن اقينباىعسكةالتقطبيقا 
 ةلل نالتفقللاةالتزمنيللمالتقللااييللبا ياقؤ لل ايللاايقاقللباعمللها تلل اب

الالعقبساف
 الداخلي. قاسنرابعًا : طريقة الت

لتبنلل كامللعا ا قلقمللكايألللاةاهلل هالتطايوللماعمللهامللكىالاقبللسطالت اللكلاا ا
بنلكاملعالال قبلساا ابلض سالتبل اكل  الال قبساا أل ت الاقبلسطاألل ا الكةا 

األأل ف
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بنللللل كايقلللللأثاالت املا فا يالتقنسيلللللقاملللللسابلللللييالت الللللكلاا  ا مملللللساهلللللا
ابمةكايياميامةسكااقبسييالت طأاهمسا:ا

ا  طسءاماق ىالتبن كا -
    طسءاعكحاقيسني سا -

يألمملساألسنللاالتبنلل كامقيسنيللما ييمللساقولليا(األللسيالتقنسيللقاعستيللساييمللسا
 تق ضلللليحاهللللل لالتملنلللللهاتنفلللللا ا يال قبلللللسالايلللللااابين سا لتلألااةايحف

مالتضلابا لتويلممالتوكاةالتايسضيمايقأتفاملياعلكةابنل كايميل لساقوليااعمميل
يللإيالتقنسيللقابين للسايأللل يا عمللهاملليالتقنسيللقابللييا اللكلاال قبللسااآ للاايللاا
لتوكاةالتايسضيمايقأتفامياعكةابن كاقولياالتضلابا لتويلمما لتطلا ا لتيملعا
 لتقاميللل التايسضلللاا ملللساىتلللها تللل ا مللليا ألثلللاالتمللللسكالااليلللق كلمساتويلللساا

اايقشساكي ي":-ألي كالتقنسيقالتكل ماابييا اكلاالال قبسااهااملسكتما"ا
ا

اح(ااا-حا ياا-ا2ايا ج(ااااا
االلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللااااا اااللللللل

اا2ا ج((ا×ا1ا- يااااااا
ا ااملسم اثبساالال قبسافاااايدا

ا ااقبسيياكايساالال قبسافا2ا ج(ا
اايساال يالكاعمهالال قبسا اامق يطاكاحا
ا ااعككابن كالال قبساايا

ا لتمثس التقستااي ضحاأليفيماقطبيقاه هالتملسكتماا:
عنلللكاقطبيلللقال قبلللساامللليال قبلللسالاالتولللكالاااعلللككامفاكلقللل ا يا ا

(امفللاكها  تلل اعمللهاميم عللماملليال يللالكا يللكا يالالناللالفالتمليللسا ا135
الكاعمهالال قبلساا ا حا ا(ا  يامق يطاكايساال ي10,95تكايسق ا جا ا

ا(ا0,81476 ااا فاهيألحايأل ياملسم اثبسااه لالال قبسا(اا109,81
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 - )معامل ألفا والبنال الداخلي لالختبار )التناسق الداخلي 
يلقبااملسم ا تفسااستما سةمامياقسن ياألي كاا ايقشساكيل يا قلكاا

يللطاف يمثل املسمل ا تفلسامق ا1967 ان يلس ا تل ياا1951لققاال األا نبلسخا
لتملللسمتاالتنسقيللماعللياقيزئللمالال قبللسااىتللها يللزلءابطللاقام قمفللمفا بلل ت ا

ايإن ايمث املسم الالاقبسطابييا  ايز يياميا يزلءالال قبساف
ا

ا(اا2 ميلاجا–ا2جاااااياااااااااا
اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللاا×ااااللللاللللل اااااللا ملسم ا تفساا

اا2جاااااااااا(ا1ا- يااااا
ا

ل يللللئمم ابملنللللها يا اهللللااميملللل جاقبللللسييالتبنلللل كا ااا2ايللللداميلللللاج
يعايباقبسيياأل ابنكاميابن كالال قبلساا ملياكايلساال يلالكايلااهل لالتبنلك(ا

يا اعلككالتبنل ك اااا ا2ثحاي يلكاميمل جاهل هالتقبسينلسااتقاةل اعملهاميللاج
اقبسييالال قبسااألأل فا2ج
 صدق االختبار : -  5

اتويسي  ا اب ا يوةك ا ضع امس ايوياايلت ا ي اييب الال قبسا ي
كايمالتاف اعنكالتطستبايإن اينبغاااتويسا عمهاه لايإ لا ضعالال قبساا

ا ا ي ايلنا الت ألسءف ه ل ايويااكايم اال ا ايويا ي التةفم لتيمما الال قبسا
اموة كةفااغياةفما  اىا التقاا ضلاا يسيساتويسي  ا الايوياايمما 

امك ا الال قبسا ابةكق اتتيقلكلكانلنه ايلت الال قبسا اقيسا  
اقيساالت ألسءا ا  ابوةك ال قبسال ا ضلنس ايإ ل اتيويي سف ا ضع التقا لت سةيم

ايإتاا  ااكاه لالال قبساايوياايلتا سةيمالت ألسءا تيااشيئساغياهسها
اياا اق لياهس اينبغا ا يسييم اةفم ايلقبا الال قبسا ايةكق ت  ل

اتوي األ ييمم اقيمق  الال قبسا ايوك ال ا ل  ا لال قبسا اهسمما اساالاليقلكلك  ط ة
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اثبساا اكايم األسنا ام مس اعن س الاليقغنسء ايمألي اال اقونين  ا ط لا مي
ا ط لاا امي امنسقشق س التيسبق الت ط ة ايا اعمي س ااةمنس التقا لال قبسا
لتقونييفاا ت ا يالال قبسااقكايأل ياثسبقًساىتهاكايماعستيمايكلا معا ت االا

الت سةيمالتمطم بمفا اكلكا يأل ياةسكقسا بستقستااالايةمحاتويساالاليقل
ات ت امقاًلا ايم اقيساا ألسءاميم عماميال يالكايسيق كمنس ا اكنس  ننس

يسيالتكايساالتقاايلطي سالتمقااتأليالكاقلقبااثسبقماىتهااكاألبيااألس قبساا
ألاانساعمميماقيساا ألسءاهؤالءال يالكابسيق كلحالتمقاا ا ت ا ننساتا ت ألسئ ح

قوايبس اتأليال ماالت  اييل التمقااغيااايإن اي فايلطينسانفاالتكايسا
عكحاةكقمايااقيساالت ألسءا ن االايوياالت ألسءا اةستحاتويساالت ألسءاه

ايوياا سةيما  اىام قمفماعيالت ألسءا نمس يلتاعمهالتاغحامياثبسق  ا ل 
اهاالتط  فا

 مياهنساألسنااضا اةاكاليمامكىاةكقالال قبساالتنفياااقها
اتويساال اىتهاةتايق  ا نطمئي ا تيااشيئسا االيقلكلك التمطم بم لت سةيم

اغياهسف
 طرق حساب صدق االختبار

 صدق المحكمين(:و الصدق الظاهري )السطحي أ - 1
ا يمثلللل التةللللكقالت للللسها ا لتيللللطاا(التم  للللاالتلللللسحاتت قبللللساا ا

لتةللل اةالت ساييلللماتللل ااملللياايلللدانللل جالتمفلللاكلاا أليفيلللماةللليسغق سا ملللكىا
قلميمساالال قبساا مكىاكقق سا كايلما ض  اه هالتمفاكلا ا أل ت ايقنس  ا

مللساققمقللعابلل املليام ضلل عيمفااألمللسايشلليااهلل لالتنلل جاملليالتةللكقاىتللهاأليللفا
ايأل يالال قبساامنسيبساتمغا الت  ا ضعاميا يم ف

ت  لاألسياعمها لضعالال قبساا ياياليعال قبساهابلكا ضلماتيقبيياا
فاللللنامللللساى لاألسنللللااشللللا طالتةللللكقالت للللسها امقلللل ياةا حاال ا عميلللل ا ياي

لت للسهاةالتقللاا اماق يللساالال قبللساا مفاكلقلل اتيقبللييامللكىامطسبوق للساتميللمما 
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قوييلل س ايللإ لاألللسيالال قبللساايامللهاىتللهاقيللساالتوللكاةالتلككيللمامللثتا يللبا يا
قأللل يامفاكلقلل اقللكاةلليغاابستةلل اةالتقللااقغمللباعمي للسال اقللسح ا مللساى لاألللسيا

ايغمباعمي سالتطسبعالتمغ  اق اةكقالال قبساالت سها ف
 ت األثيللالامللساقأللل ياكاليللمالال قبللسااملليانسايللمالتةللكقالت للسها األللا

لتقلللااالاقلللاقبطاألثيلللالا التضلللليفما  ايلللببسايلللاالتألشلللفامللليالتمفلللاكلاالتقسي لللما 
بست  يفمالتملالكاقيسيل س ا مقلهايقبلييا لضلعالال قبلساا تل ا مأللياليلقبلسكهسا

امياةمبالال قبساف
 لللسها اهلل لا يايللليا يانشلليااايلللااهلل لالتمولللسحاىتللها يالتةلللكقالتا

 نللل اقلللكايألللل يامفيلللكلايلللاابلللل ال ايلللسياتأليلللباثولللمالتلميللل ابسال قبلللساا ا ت
 ة ةللساى لاألللسياهلل لامللياطبوللماتلليااتللكي سا يللماثوسيللمانفيللي  اىالا نلل ا قلل ا
 نلل لجالتةللكقا هميللم ا قللكاالايقلل يااهلل لالتنلل جايللاال قبللسااملليالال قبللسالاا

 لضللللعالتييللللكة ا  الال قبللللسالاالتةللللسكقماىاةللللسئيسا عمميللللس ابلللل اقللللكايميللللأا
يااة اةابليكةالتقااييلبا الال قبساا ايسنساىتهاى فسءاطبيلمالال قبسااييبك

 يايأللل ياعمي للس ا ياللكدا تلل ايللااقيللساابللل ايللمساالتش ةلليم ا عمللها
بستن لااالتقلاايميل التلميل اىتلها ال  نالتيمساالتمقلمومابأعمسقالتنفاا 

مللليااى فسئ لللس ات للل لاألسنلللاامل لللحال قبلللسالاالإليلللوسطا ستيلللماملللياهللل لالتنللل ج
التةكقف

 صدق المحتوى - 2
ييق كحاه لالتنل جامليالتةلكقاملعاميم علمالال قبلسالاالتقلااق لقحاا

ل كلءفاا يألللل يالتاأللللحاعملللهالال قبلللساابأنللل ايوللليااهللل لا ابويلللساالتقاةلللي ا 
“املس لاقلملحاهل لالتولاكاها“التن جاميالتةكقاعنكمسايك ااتكينسايلؤل امثل ا:ا

ا“فمس لايمألن التويسحاب ااها“ا 
ألللسيالتيللؤل امقةللتابللس كلءايللاا قللااالاللقايللاالتميللقوب اا مللساى لا

التةكقالتقنبؤ ف ايإياعمينسا يانباداعيان جاآ ااميالتةكقاه



 124 

 الصدق المرتبط بالمحك. - 3
يك اه لالتن جامياطاقاايسبالتةكقاعمهامكىاألفلسءةالال قبلسااا

يللاالتقنبللؤابيللم  التفللاكايللاام لقللفاماككة  ت لل لالتغللا ايللإيال كلءاعمللها
قيللساامبسشللاا ميللقو ايوللياا اضللبط اعمللهامالل ا  ابللسااقللقحاماليلقلل ا لال ق

نفااملساةلمحالال قبلسااتمقنبلؤابل  ايبستنيلبماال قبلسااتملةلسبماملثت ايمألليا
  ابيسنلساامقسالماعليايلم  التمفال نايلاا اابطانقسئيل ابس قبلساالتقولكياا 

م قمللفام لقللفالتايللسةا الابللكا ياققلل ياايللاالتمالل التميللق كحاشللا طاعللكةا
ااسااهسممااقهاالايش هالتنقسئجف لاقيسط
 ابمللللساألسنللللااطللللاقاكاليللللماةللللكقالال قبللللسااعللللياطايللللقاايللللسباا

لاقبسط ابستما ا يض اطلاقاكاليلمالتةلكقايميلس  تل ا يالتماأللساالتقلاا
لت سةللليمايلللاالت لقلللعالت لللسايااقلقبلللاا يضللل اا يمأللليا ياقمثللل الاليلللقلكلكا 

تويساالاليقلكلكاطبونسال قبساا اميزلياتقوكياامكىاةكقالال قبسافاايمثتات
لتميألسنيألااعملهاميم علمامليالتل ييايلممل يايلااعمل التميأللسنيألااثلحاقبلييا
 ياميااةم لاعمهاكايلسااعستيلماعملهالال قبلسااهلحا نفيل حامليايلقبلا يا
ياملليااةللم لاعمللهاكايللساا ميألللسنيألييياممقللسزييايللااعمم للحالتميألللسنيألا ا ل 

طماعمللهاضللليفمايللاالال قبللسااهللحا نفيلل حاملليااةللم لاعمللهاكايللساامق يلل
لال قبسااهلحا نفيل حامليايلقبلا ياميأللسنيأليييامق يلطاالتألفلسءةايلااعمم لحا
ألميألللسنيألييي ايللإياهلل هالتنقييللما يللااكتيلل اعمللهاةللكقالال قبللساايللااقيسيلل ا
تتيللللقلكلكالتميألللللسنيألافاا  تلللل ات يلللل كاهلللل لالالاقبللللسطالت ثيللللقابلللليياكايللللساا

لمللاايللاال كلءالتف الال قبللساا بللييامللكىالتنيللس ايللاامالل ا لقلللاا للسايااهلل
عم التميألسنيألا اعمها ياه لالتلم ايةلمحاتقمثيل الاليلقلكلكالتميأللسنيألافاا
 ناةللل اعملللهاملسمللل التةلللكقايلللاامثللل اهللل هالتالللسالااعلللياطايلللقاىييلللسكا
ملسمللل الالاقبلللسطابللليياكايلللسااعينلللمالتقونللليياعملللهالتماللل ا كايلللسق حاعملللها

املسم التةكقف الال قبسا اييةبحاملسم الالاقبسطاهنساه
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لال قبللللسا ا ايالتفسةلللل التزمنللللاابللللييالتمالللل ا عمللللها يللللسااأللللل امللللا
:االتةلكقاسيامليالتةلكقالتملاقبطابستمال ا هملس  هكلفالتويسا اي يكان ع

التقتزمها لتقنبؤىف
 -أنواع الصدق المرتبط بالمحك :

 الصدق التالزمي : -أ 
هنللساقاللككالتلتقللساابلليياكايللساالتمفا ةلليياعمللهالال قبللساا بلليياا

 اييلللاىاييللل الال قبلللسااك يالالهقملللسحاميلللق ىال كلءايلللاانفلللاالت قلللاالتللل 
ابس كلءاياالتميقوب  ا يأل يالتيؤل التمطا  ايااه هالتاستما:

 اه امي تااقايبماميامي  التمكايييه
 اه ا عسناامياكايماعستيماميالتومقه

 يق ياالتما الت  اناليعاعمي الال قبساايااه لالتن ج اياالت قااا
لتةللللللكقاعللللللياطايللللللقاالتلللللل  ايللللللقحاييلللللل التويللللللسا  ميابلللللليياطاقلللللل اايللللللسب

لتميم عساالتمقلساضم ا هلهالتميم علساالتقلااق قملفاييملسابين لسال قتيلسا
 لضلاسايللاالتيللممام ضلعالتويللساا قيللق كحاهلل هالتطايولماألثيللالايللااايللسبا
ةللكقال قبللسالاالتش ةلليم األللأيايطبللقاليللق بسااتملةللسبيماعمللهاماضللها
عةلللللسبيييا  يللللل يسءاملللللثتفاا يقلللللليياىيلللللالءامضلللللسهسةابلللللييالتلينلللللساايلللللاا
لتمقغيالاالتقاايمأليا ياققك  ا قؤثااياانقييمالال قبسااأللستلماا لتيلناا

ا لتطبومامثتف
 يق  التقش ينالتيليأليسقاىابستنيلبماال قبلسالاالتش ةليماألمال اا

ياال قيساالتبن كا ألكتي اعمهاةكقالال قبسا ا ييق كحاألما اموب  املعا
استم ا ألثااممساليقال العقمسكهاعمهالتمتا مالتط يمما لتقسايخالتمفة اتم

لتيلللطاا ا يلللاالتاستلللما ايلللاااستلللمالتموسبملللما لتفالللنالتيللليأليسقاىالتيلللايعا 
ل  يلللاةايلللتاي يلللكاكتيللل اعملللها يانق قلللعا يايألللل يالتقشللل ينالتيللليأليسقاىا

ا يض امياكايساالال قبساانفي األإشساةالتاستمالالنفلستيماتمفاكف
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 الصدق التنبؤى  : -ب 
سااملساقلاقبطابيلم  ايولعايلنهاهل لالتةلكقا يالتلكايسااعملهال قبلا

ملثتا:التنيلس  ا لتاضلس ا لتق ليلق ا هل لالتنل جامليالتةلكقاا-ياالتميقوب ا
لت  انيلهاغستبساتماة  اعمي اياالإلاشلسكاايلدانقلسمل ايلاالتغستلباملعا
موللاالاا  طللطامقةللممابستميللقوب فاا ملليامثلل ال يللئممالتقللاايييللباعمي للسا

التةكقالتقنبؤىا:ا
 املممسانسياساياام نمالتقكاياااها""اىتها  ااكايمأليا يا أل يا
 "ا"امسايانانيساااياابانسمجالتقكايبايااعمهالتاسيبال تاه
 "ا"امسالتلم الت  ايمأليا ياياوقاتاا ألبااميق ىاميالتاضساهاا

 يللهالت لقللعالتلممللاايللإيامثلل اهلل هال يللئمماقا للهابإيسبللساايزئيللماا
 لياالتمال اهنلسانقييماتممشألتاالتوسئمماياالال قبسالاانفي سفاايلداالايقل

يللاالتاسضللاابلل ايللاالتميللقوب  ا قةللمحاهلل هالتطايوللماتايللسبالتةللكقايللاا
لال قبللللسالاالتقللللااقةللللمحاب للللكفال قيللللساا قةللللنيفالتميللللق كمييا ل قيللللساا

لال قبللللللسالاالإلألمينيأليللللللمالتقللللللااققنبللللللأا التطللللللتباتتتقاللللللسقابألميللللللماملينللللللم ا 
اوب فبساقمسالااليقيسبمالتماي اتملت  ا لتما اهنساكلئمساياالتميق

 التمييز بني الصدق التنبؤى والصدق التالزمي
 يمكن التمييز بين الصدق التنبؤى والصدق التالزمي بما يلي : 

يفللاالتةللكقالتقنبللؤ اناةلل اا(  وقــت الحصــول علــى درجــات المحــك :1)
عمللهاكايللساالتمليللساابلللكايقللاةامللياقطبيللقالال قبللساالتيكيللك ا قللكا

ساالتمليللساايللاالتةللكقا ألثللافا حاكايلل اقةلل اهلل هالتفقللاةاىتللهايللنما 
التقتزماايياة اعمي سا ثنسءاقطبيقالال قبساالتيكيكف

ييلقفسكامليالال قبلساالتل  ايقاولقاييل التةلكقاا(  الفاادة من االختبار :2)
لتقنبللؤ ايللاالتقلايللفاعمللهاكايللسااىنيللسزالتفللاكايللاالتميللقوب فا مللسا



 127 

لتةلللكقالتقتزملللهايييلللقفسكامنللل ايلللاالال قبلللسالاالتقلللااقوللليحالتيلللم  ا
استااتمفاكفلتا

ييللللق كحالتةللللكقالتقنبللللؤىاعللللسكةايللللاال قبللللسالااا(  وجهــــة االســــتخدام :3)
ياال قبسالاالاليقلكلكالتكاليا ا حالتةكقالتقتزماايإن ا الت ألسءا 

اييق كحاياال قبسالاالتش ةيما لتقاةيميما يضسف
 شروط المحك الجيد 

 هنس اثتثماشا طا يسييماييباق ياهساياالتما التييكا يااأل اا
ا-لتةكقالتقنبؤ ا لتقتزما(اهاا:امي
يستكايساالتمكاييم امثت اقلقبلاااأن ال يتأثر المحك بالعوامل الذاتية : ا( 

ىاكىالتماألساالتم مماتمق ة اىتهاةكقالال قبسااي لءاأللسياقنبؤيلسا
قتزميللس ا تألللياليللق كلم سايقطمللباشلليئساملليالتالل ااعنللكمساالايلقملللكا ا

نلللم ا  تللل ا ياكايلللمالتقمميللل اقلللكاقوللكياهساعملللهال قبلللسالااقاةللليميمامون
ققلللأثاابستل لمللل الت لقيلللماتلللكىالتمةلللاحفااألملللسايلقبلللاامليلللسااقولللكيالاا
لتملمملللييا لتمشلللاييياعملللهالتلمللل ا ل قلللاليام ملللسايلللاالتةلللكقالتقنبلللؤ ا
 لتةلللكقالتقتزملللهاعنلللكاقويللليحابلللل اي لنلللبالتش ةللليمفا مثللل اهللل لا

عمل التفلاكاالتميلؤ  اعلي التما ايقأثاا يضسابس األلسحالت لقيلماتمململحا 
الت  ايالكاقوكياهف

 يوةلكابثبلساالتمال  ا ياقبولهالتكايلمالتقلااا(  أن يكون المحك ثابتـا :2
ياة اعي سالتفاكايي اثسبقماى لا عيكاقطبيو اعمي ا ألثاامياماة ا تألاا
يقأألكابل التبساثييامياثبساامليساا"اقولكيالاالتملمملييا لتميلؤ تييا

ياال يلالكاملاةاثسنيلمفايلإ لاقطسبولاا" ايإن حايطمب يامن حا يايليك لاقولك
اىيسبق حاياالتماقيي ايإيا ت ايك اعمهاثبساالتما ف

ـــا يقيســـ  االختبـــار :3 ـــون المحـــك وثيـــق الصـــلة بم يلللإ لاأللللسياا(  أن يك
لاليلقوالاا الال قبساايوليااليلقلكلكالتطستلبايلاام ضل جالتايسضليسا ا 
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كايللليمالالنفللللستا ايييلللبا يايألللل يالتمليلللساالتميلللق كحا ألستلللكايساالتم
ل قللللالي(امقلموللللسابستم ضلللل جانفيلللل  اك ياغيللللاها اقوللللكيالاالتملممللللييا  ا 

تيأللل يامليللسالاةللسكقسايمأللليالالعقمللسكاعميلل ايللاالتاألللحاعمللهالال قبللساا
التيكيك
 مسالتماألساالتقااقةمحاألمل لزييانولكااعملها يسيل ساملكىاةلكقاا

لال قبللساالتنفيللااييألللسكاالايشللمم سااةللافا الاشلل ا يالتمالل التلل  ايةللمحا
يللماةللكقال قبللساامللليياقللكاالايةللمحاتكاليللماةللكقال قبللسااآ للا األمللساتكال

 يا ألثللااملليامالل اقللكايةللمحاتكاليللماةللكقانفللاالال قبللسا ا يلل فايلقمللكا
 تللللل اعملللللهاطبيللللللمالال قبلللللساالت سةلللللما  لللللا فاقونينللللل فاايملللللثتال قبلللللساا
لاليقلكلكالتميألسنيألااياالتمثس التيسبقايةمحاألمال اتكاليلماةلكق ا يضلسا

نللل ا بلللييالتنيلللس ايلللاالتمكايلللمالاتةلللنسعيمالتثسن يلللماقيلللحاىييلللسكالالاقبلللسطابي
ميألسنيألس ا  يضساىييسكالالاقبسطابين ا بييالتقف قاياالتقكايباعمهال عمس ا

التميألسنيأليمايااماألزاتمقكايبالتم ناا هأل لفففففا
 النفسية أهم المحكات التي تصلح لدراسة صدق االختبارات

كقالال قبللللسالااملللليا هللللحالتماألللللساالتقللللااقةللللمحاتكاليللللماةللللتللللل ا
التنفييمامسايماا:

 أواًل : مستوى األدال قي العمل.
مللسا ألانللسايللاالتمثللس ال   اعلليالاقبللسطال قبللساالاليللقلكلكا اعمللهاناا

لتميأللللسنيألاابستلمللل التميأللللسنيألا اى ايلقبلللاال كلءايلللاالتلمللل اهلللكيسا يسيللليسا
بااييلهالال قبسااىتهالتقنبؤابمساي فايأل ياعمي اه لال كلء ا بستقستاايلق

لاقبسطالال قبساابس كلءالتفلمااياالتلم اميا هحالتماألسااتةكقم اب اميا
 ألثاهللسايسئللكةاملليالتنسايللمالتلمميللما هللكلفالال قبللسافا بطبيلللمالتاللس ايلل فا

اي قمفالتلم األما اال قبساابس قتفان جالال قبساانفي ف
 ثانيًا  :  التحصيل الدراسي.



 129 

كاليلماةلكقاألثيلاامليايستقاةي التكاليااألثيالامسايةمحاألما اتا
لال قبللسالاا سةللمال قبللسالاالتلل ألسءا لاليللقلكلكلاالتلوميللما لتفنيللم االاقبللسطا
لتقاةلللي ابمثللل اهللل هالاليلللقلكلكلافايملللثتايةلللمحالتقاةلللي التكاليلللاايلللاا
لتمكايمالإلعكلكيماتويسااةلكقال قبلسااتل ألسءاقتميل اهل هالتمااملم اى امليا

الللكاألبيلللااعملللهاميلللق ىالتمللللا فا يالتقاةلللي التكاليلللااهنلللسايق قلللفاىتلللها
لتل ألسءايياقفللعابساقفسعلل ا يللن ف ابسن فسضلل  ا ملياثللحايةللمحاهلل لالالاقبللسطا
بيياميق ىالتقاةي ا كايساالال قبلسااأللكتي اعملهاةلكقالال قبلسافاألملسا
 يالتقاةلللي التكاليلللاايلللااقيلللحالتميألسنيأللللسايلللاالتمكايلللمالتةلللنسعيمايةلللمحا

ي ايللاامل لللكاألمالل اتمللكىاةللكقال قبللسااتتيلللقلكلكالتميألللسنيألا ا لتقاةلل
لتم يلللليوهايةللللمحاألمالللل اتمللللكىاةللللكقال قبللللسااتتيللللقلكلكالتم يلللليوهففففا

ا هأل لاف
 ثالثًا : األدال قي التدريب التخصصي.

 الاي قمللللفايللللاامغللللزلها طبيلقلللل األمالللل اعمللللسا ألانللللسهايللللاالتبنللللكيياا
التيسبويياملسف

 رابعًا : المجموعات المتناقضة.
كقايستقنللللللسق ابللللللييالتميم عللللللساايمأللللللليا يايةللللللمحاألمالللللل اتةللللللا

لال قبسا اليال قمفااكايسق ابييالتيمسعسااقبللساتقنسقضل س ايملثتاى لاأللسيا
لال قبلللساام ضللل عساتويلللساالالضلللطالبالتنفيلللاايإننلللسايمألللليا يان قلللسااتللل ا
ميم عللماملليال يلل يسءالتلل ييايليشلل يا للسا اميقشللفيساال مللال التلوميللما
 ميم علللللما  لللللاىاميلللللس يمات لللللسايلللللاالت ةلللللسئناألستيللللليا لتنللللل جا لتقلمللللليحا

يللللق ىالالققةللللسك الاليقمللللسعااتألن للللسامضللللطابمانفيلللليسا قللللليشاكل لللل ا لتم
ميقشللفيساال مللال التلوميللمفااثللحانطبللقالال قبللسااعمللهالتميملل عقييايللإيا
قبللييا ياهنللس اياقللساي هايللسابللييامق يللطاكايللسااأللل املليالتميملل عقييايللاا
لالقيللللسهالتللللل  انق قللللل  لاقفسجاكايلللللساالالضلللللطالبالتنفيللللاايلللللااميم علللللما
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يللاالتميم عللما للسا التميقشللفه(ألسياهلل لا يللااكتيلل االتميقشلفها لن فسضلل س
عملللها يال قبسانلللساةلللسكقايلللاالالضلللطالبالتنفيلللافااألملللسايمألللليايلللااهللل ها
لتاستلللما يانايلللباملسمللل الالاقبلللسطالتثنلللسئاابلللييالالضلللطالبالتنفيلللاا هللل لا

املسم اةكقالال قبساف الال قبسااتيةبحاه لالتملسم اه
 خامسًا : التفرقة بين األعمار.

حاهلل لالتمالل اىالاال قيللساالتلل ألسءايللاا عمللساامللساقبلل االايألللسكايةللما
لتلل ألسءابلللكاهلل لالتيلليفاا يألللاةاهلل لالتمالل امبنيللما التلشللايياايللدايق قللفانم
لتلماااقلهاال لتااهل هالتيلي ايلإيالال قبلساا ابنم اعمها ن امسكلحالت ألسءاينم

لتم ض جاتويلساالتل ألسءاينبغلاا يايلطلهاكايلساا عملهاتلينلمالتيليال ألبلاا
يلن لااا8 عطهاعينلماقمثل ايليا الينمالتيليال ةلغافا ملساتل كايساا ق ات

 ألبا ايتايمأليا يا اين لاا ا10مثتانفاامق يطاكايسااعين اقمث اييا
ألسنللاامق يللطساا ايأللل يامثلل اهلل لالال قبللسااةللسكقسايللااقيسيلل اتملل ألسءفا مللسات

اكايسااأل ايياققزليكابقزليكالتييايإياه لاكتي اق ىاعمهاةكقالال قبساف
 دير الشخصي.سادسًا : التق

يلقملللكاهللل لالتماللل اعملللهاقولللكيااشللل نايللللافايميلللعا يلللالكاعينلللماا
لت سةليمالتقلاا ضلعا التقونيياملايماييلكةا  سةلماييملسايقلملقابساليلقلكلكا 

لال قبلللساامللليا يللل اقيسيللل س(ااتألللل املللن حاملللياايلللداملللكىاقللل لياالاليلللقلكلكا
لت سةيمايااأل اياكاعمهااكةفا بطبيلمالتاس اينبغاا يايأل يالتش نا ا 
ولللللسئحابستقولللللكيااش ةلللللساألسيئلللللسات للللل هالتم ملللللمامقزنلللللسامللللليالتنسايلللللمالتنفيللللليمالت

 م ضل عيسايلاا األسمل  األمللساينبغلااعمينلسا يانشلا اتلل ابستضلبطاهلكينساملليا
لتقوللكياالتلل  انايللكها يايولل حابلل ات لللؤالءال يللالك األمللسانشللا اتلل ايللاا يلللم با

الت سةللليمالتقللاانايلللكاقوللكياال يلللالكاعمللله امبيللطا مف للل حااللك كالاليلللقلكلكا 
 يسي سا لتقااهاام ض جالال قبسا اى اغستبسامساقأل يال يأللساالتلسملماعليا
مث اه هالاليقلكلكلاا لت  لنا يألسالامقبسينما م قمفماعيالتمف  حالتلمماا
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ت سفا تزيسكةالتكقمايفضل ا  ل امق يلطاقولكيالاا ألثلااملياشل نايول حاب ل لا
مل التقايلزا زيلسكةالتقوكياابستنيبماتأل اياكاميا يلالكالتلينلم ا  تل اتقوميل اعس

م ضلل عيمالتقوللكيافاثللحانطبللقالال قبللسااعمللها يللالكاعينللمالتقونلليياثللحانايللبا
ملسمللل ا املسمللل الالاقبلللسطابللليياكايلللساالتقولللكياا كايلللساالال قبلللسااييألللل ياه

افةكقالال قبسا
قيلساايلممالالنطل لءا األسيالت كفامياقأل ييالال قبساالتنفيلااه ايما

يلللليمأليا يانلللللافا ألثللللاامللللياا-مللللثتاا-بلللليياقتميلللل التمللللكلااالإلعكلكيللللما
مكاااميامكايااقتميل اعينلمالتقونلييامف ل حالالنطل لءاثلحانطملبا يايول حا
أللل امللن حابقوللكياهالتش ةللااتيللممالالنطلل لءايللااأللل اقمميلل امللياقتميلل اهلل ها
لتلينم ا قكايألل يامليال يضل ا ألثلاالتقتميل النطل لءا كايلما لالكةا قم لحا

كايلللساا ملللياا4ق يلللطايلطلللهالنطللل لء ا هألللل لامللليايألللل يالنطللل لؤهايللل قالتم
كايللللساا ملللليايأللللل يالنطلللل لؤها قلللل امللللياا3يأللللل يالنطلللل لؤهامق يللللطسايلطللللها

لتمق يلللطايلطلللهاكايقلللسيفاا يةلللمحا يضلللساتمويلللسحابلمميلللمالتقولللكياالتاؤيلللسءا
لتمشاي ياياالتلم ا لتمكاب يا ل  ةلسئي يالاليقملسعي يايلاامؤييلساا ا 

يميلعا يلالكاعينلماا ا ي حاتملايلم التلم التم قمفما أل اميايؤهم حاعمم حا 
مللسا ألانلللسفاألملللسايةللمحالتقولللكياالتش ةللااماأللللساتغستبيلللما التمقونلليياعملللهانا

ليقلكلكاايلسبااا-ليقلكلكاميألسنيألااا-لال قبسالاالتنفييمالتم قمفما  ألسءا
الضطالبانفياففففالتخ(اعمهانفاال ياالتيسبقا ألاهسفا-

 سابعًا : االرتباط بين االختبار واختبارات أخرى صادقة.
هاه هالتاستمانطبقالال قبساالت  انايكاكاليماةكقمامعال قبساا يا

لت سةيمالتقاا ضعالال قبساا ا ألثااةكقما ةتايق ا تويساالاليقلكلكا  ا 
لتيكيللللكاتويسيلللل س(اعمللللهاعينللللمفااثللللحانايللللباملسملللل الالاقبللللسطابلللليياكايللللساا
لال قبساالتيكيكا كايساالال قبساالتةسكقايسياألسيالتملسم ام يبساماقفللسا
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مللها يالال قبللساييايوييللسياقوايبللساشلليئسا لاللكلا  ا يالال قبللساالتيكيللكاك اع
ايوياامسايويي الال قبساالتثسبااةكقما ب  لايأل ياةسكقسف

 المحك  :عوامل التحيز الكبرى قي صدق 
مباالاىالا يالتمنطلقا ااغحا يالتقيسؤ اعياةكقالتمال انفيل ايبلكا

ألل امال فاا عملهاياي ا يانك  ايااه هالتيميمماميالتباداعياما ات
ه لايقلييا يايباااةكقالتما امنطويساك يالعقبسااتشاءاآ ا اعمها يا
نأ للل ايلللاالالعقبلللساا يالتماللل ايلللؤكىا  يفقللل الت ايلللكةاعنلللكمسايمألننلللسامللليا

اقاويقا غال اايسبالتةكقا يقيحا يسئممف
 معا ت  ا اغحاقبايااةكقالتما امنطويلسايمألننلسا يانيلكابلل اا

ايق   ق قمفاه هالتقايزلاايلااطبيلق لسا يلهالتقايزلاالتقااقؤثاايااةت
أليفيلللماقلللك م سايلللاالتماللل ا قأثياهلللساعملللهاملسمللل التةلللكقفاا يقلللليياعملللها
لتبساللدا ياينفللهالتمالل اىتللهالتكايللمالتمنسيللبمالتقللااقيلملل اةللستاساتكاليللق ا
 عملللهالتبسالللدا يايللللافا هميلللمال نملللسطالتم قمفلللمامللليالتقايلللزلاا لتطايولللما

يستيبالتمنسيبماتملقاألحايلااع لمل التقايلزالتقلاالتقااقؤثااب ساأل انمطا ل 
قؤكىاىتهاقي ي التنقسئج ا ققبلسييا نل لجالتقايلزايلااكايلماقأثياهلسالتقشل ي اا
قبسينللسا ليلللسا بةللفماعسمللمايلللكاقشلل ي  ساكلتللماتميللق ىالاقبسط للسابسال قبللسا ا
 قلللؤثاابلللل اع لمللل التقايلللزايلللاامللللسمتاالتةلللكقابينملللسايألللل ياقأثياهلللسا

مللهاثبللساالتمالل  ابينمللساقللؤثااع لملل ا  للاايللااأللل امللياملللك مساع اضللئيتا 
لتةكقا ثبساالتما املس ابينمسايؤثاالتبل ال  اايااثبساالتما اك يا

 ويمكن تصنيف عوامل التحيز الكبرى قي اآلتي:، قأثياا طيااياالتةكق
 عوامل التحيز

عيل بالتمالل ا لتقللااقنللقجاعللياليلقبلسكاعنسةللااهسمللماملليالتمالل اااا-اا1
احاقألسمم األمأل ياماألباياقبطابسال قبسافقؤكىاىتهاعك
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ييللسكالتمالل ا ياللكدانقييللماإلضللسيماعنسةللااك يمللماتممالل األللأياااا-اا2
ققأثاالتكايمالت سةمابستما ابستكايماعمهالال قبسااألمساياااستلما

اؤيلللللسءا اقولللللكيالااملمملللللييا كلءاقتميللللل هحا  ا يايألللللل يالتماللللل اه
افتماء يي حا قياباكايساالال قبساات ؤالءالتماألميي

قايلللزا الللكلاالتويلللساالتماألملللمالتللل  ايالللكدانقييلللماعلللكحاقيلللس ىاااا-اا3
 اكلاالتويسااياالتما اي لءانقييلمااليلق كلحامال اماأللباملياا

ليللق كلحاعنسةللاام قمفللمايللااقمثيم للسا اعللككاملليالتماألللساالتفاعيللما 
اتميممالتقاايويي سالال قبساف

غيلللللااقشلللل ي التمالللل ا يالللللكداهلللل لالتقشلللل ي اعنلللللكاليللللق كلحا  زلياااا-اا4
منسيللللبماألمأل نللللسااتممالللل اممللللسايقاقللللباعميلللل ال للللقت ايللللااكالتللللما

التكايساالتألميماتمما اموسانمابكايمالال قبسافاا
 يولل حاهلل لالتقةللنيفاتمقايللزلااعمللها يللسااملليالت طلل لاالت لقليللماا

لتقلللاايميلللأاىتي لللسالتبسالللداعنلللكاقةلللميم اتماللل امللللييا آقلللهاقأ للل التمالاللل ا
األس اميالتقايزلاا:لتقستيما لتقااققيابا تت ساه هال ش

 قاميللل التم قلللفالتألملللهالتللل  اي  لللااييللل التيلللم  التماأللللااقامللليتاكقيولللسا
عللز األلل التمقغيللالاالتقللااقلللكاماألللسااياعيللما تماةلل  اعمللهااب للكف

اقوكيالاامبكئيما هميق سالتنيبيمف
  يلللالءلاا ل قبلللسالااامللللساتويلللسااهللل ها ال قبلللسالااا  اقةللميحاىيلللالءلاا ل 

اةاايي سفلتلنسةاا قوايااأليفايوسااأل اعن
 ضللعالإليللالءلاا ل يللستيبالتمنسيللبماتللكمجاهلل هالتلنسةللاايللهامأللل يا 

التما امعاقواياال هميمالتنيبيماتأل امأل ياعمهااكةا ا لاكاه
 صدق التكوين الفرضي )صدق المفهوم( :  - 4

هللل لالتنللل جاايعملللهاعأللللاال نللل لجالتثتثلللمالتيلللسبومامللليالتةلللكق ايلللإا
  ا يايؤألللكاعمللهالت ةللسئنايقةللفابأنلل ايللااةلل اةاقيايكيللما ألبللا ا ياللس
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ألشللأيا التنفيلليمالتقللاايباللداعن للسالال قبللساا شللأياهلل لالتنلل جاملليالتةللكقاه
اةكقالتماق ىايلطينسال يسااتإليسبمايوطاعمهال يئممالت ةفيماا:

 اميق ل اياالتطتقمالتمف يمااه امساه
 التميق ىالتالهياتمومقاعنك اها مساه

استاا الاقشم اق قللساا لإليسبماعمهاه هال يئمماققلمقابست قاالتا
اعياه هالتي لنباياالتميقوب ف

 هنللس ايللك اقللسئحاالل  ال هميللمالتنيللبيماتأللل املليالتةللكقالتقنبللؤىاا
 ةللللكقالتقأللللل ييالتفللللا فا ملللليابللللييالتمللللكليليياعلللليا ياةللللكقالتقأللللل ييا

ا(ا1957لت  اناقس اىتي ا يمغهابسقاا ن لجالتةكقا"ت يفنياا"ا  التفاضااه
 ييايللللا ياضللللا اةا يلللل كامنطللللقا نفللللاالتم قللللفايق لللل ها  تئلللل التللللا

(ايلللاا1951ن لللا ا الءالال قبلللسالاالتييلللكة املللثتا"ايتنيلللسي ا قاليلللازا"ا 
ملللكىاقنبلللؤالال قبلللساا االللييايلللاىاغيلللاهحا يالتيسنلللبالتالللا ايلللاالال قبلللسااه

بستيللم  فاا يفةلل ا"اي تللكمسيا"ايللااهللل لالتيللك اايللدايللاىا يالتمن لللاييا
سعكهحايلاال قبلساالتفلا  ا لتوسئميياببا داباقماي قم يابسال قبسالااتقي

ةللكقا االل  التيللم  الإلنيللسنا  ب ت ايللإيالتةللكقالتلل  اياقللسي ياىتيلل اه
لتقأللللل ييالتفللللا فا مللللسابستنيللللبماتمممللللسااالتلللل  اتكيلللل اق يلللل اقيايبللللاايللللإيا
لال قبللللسالااقأللللل يا لاايسئللللكةاتلللل اىتللللهالتكايللللمالتقللللااقيللللسعكهاعمللللهاىيللللالءا

تممسااا مثتالتماشك(اقوكيالااميقوبميما ألثااكقم  هنسايإيامساياقس اىتي ال
لتةللكقالتقنبللؤىا ةللكقالتق قللع(فا مللياي للما  للا ايأنلل اعنللكمسانيللق كحا اه

ل قبسالاعلياقطل اامف ل حالتل لااتلكىالتفلاكاعملهايلبي التمثلس اايلداناقلس ا
ىتها ةفاتمش ن ايإيالتبسادايلل  ابشلأل ا ألبلااعملهاةلكقالتماقل ىا

ىتللها يا(ا ييللبا ياينقبلل التبساللدا1971  يضللساةللكقالتقأللل ييالتفاضللاا 
لاليلللللحالتللللل  اياممللللل الال قبلللللسااتلللللياابستضلللللا ا ا يايلبلللللااعللللليالتمف للللل حا
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لت سةلليمالتقللاايوييلل سابستفللل فا عمللهايللبي التمثللس ايللإيا اللكالال قبللسالاا ا 
ايام اعن ليا"التقوكياالت لقاا"ابينمسا عكاياالت لقعاتويساالتومقف

 -الطرق النوعية لحساب صدق المفهوم :
ألملسا ابلماتايسباةكقالتمف  حاي اا مسالتطاقالتن عيمالتمنسيبما

ايماا:
االتقط ايم التقغيالاالتنمسئيما اا- 1
الالاقبسطامعال قبسالاا  اىفاا- 2
ااالتقامي التلسممااا- 3
اقأثياالتمقغيالاالتقيايبيماعمهاكايساالال قبسافاا- 4

ا نفةم ساألمسايماا:ا
 التطورية :و التغيرات النمااية أ  - 1

ا-ألمللللسايللللاال قبللللسالاالتلللل ألسءاا- مثست للللساليللللق كلحالتلمللللاالتزمنللللااا
تقاكيللكامللساى لاألسنللاالال قبللسالااقألشللفاعلليازيللسكةامطللاكةامللعاقوللكحالتلمللا ا
ايدايق قعازيسكةالتوكالاامعاقوكحالتلملاايلاامااملمالتطف تلما مليالت لضلحا

ا يات  لالتمليساايسئكةاماك كةايااميس اقيساالتش ةيمف
 االرتباطات مع اختبارات أخرى :  -  2

ا- ايسنلساا-بسطلسااملعال قبلساايكيلكا ل قبلسالاايلسبوماق ضلعالالاقا
ألللكتي اعمللها يالال قبللساالتيكيللكايولليااقوايبللسانفللاالتميللس التيللم ألاالتلللسحا
تت قبسالاالتقااقام انفاالاليحفا عمهاعألاالالاقبسطساالتقلااقيلق ا ا
يللاالتةللكقالتمللاقبطابستمالل  ايييللبا ياقأللل يالالاقبسطللساايللااهلل لالتنلل جا

يللطم ا تألللياييللبا الاقأللل ياماقفلللمايللكل ا يالال قبللسااماقفلللمابكايللمامق ا
لتيكيكاى لالاقبطابكايماماقفلمامعال قبساام ي كا ةت اك ياىضسيمامزليلسا

يل  تمالتقطبيلق ايلإيالال قبلساالتيكيلكايمثل اقأللالالاالااسيلما امث الإلييسزا 
اىتي فا
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 قللللكاقيللللق كحالالاقبسطللللساامللللعال قبللللسالاا  للللاىابطايوللللمام قمفللللم ا
ها يالال قبلللساالتيكيلللكامقالللااانيلللبيساملللياقلللأثيااع لمللل اك يملللماتمباهنلللماعمللل

ملينلللم ايييلللبا الايلللاقبطاملللثتال قبلللسااتملةلللسبيمابس قبلللسااتمللل ألسءالاقبسطلللسا
اماقفلسف

 تأثير المتغيرات التجريبية على درجات االختبار : -3
 مثللللس ا تلللل ال قبللللسالاالتومللللق اى ايمأللللليا يانولللل حابقولللل يحالال قبللللسااا

اةامثيلللاةاتموملللقاتنلللاىاهللل ايلللقاقفعاكايلللساالال قبلللساابقطبيوللل اقبللل ا بللللكا بللل
بكايماي هايماياااستماىعسكةالال قبسااها يمأليا ياقبلييالتنقلسئجالتقيايبيلما

ا ياكايساالال قبسااقلألااميق ىالتومقالتاستافا-مياقيابماأل  هاا-
 التحليل العاملي )الصدق العاملي( :  -  4

 قبلسالاا لال قبلسالاااياقس اه لالتن جاميالتةكقاىتهاعككامليالالا
لت سةيمالتتزمما ايسباملسمتاا التقااثبااةتايق سايااقيساالتيمما 

الالاقبسطابيياأل ال قبسااتملايماكايمالتقالبطابين مسف
 يلللكالتةللكقالتلللسممهاشللألتامقطلل الا ملوللكلاملليا شللألس التةللكق اا

يفلللااهللل لال يلللم باقيلللق كحالتقاميللل التللللسممهاتماةللل  اعملللهاقولللكيااألملللاا
قشبعالال قبلسااعملهالتلسمل ا الال قبساايااشأل املسم اىاةسئا اهتةكقا

لت  ايوياالتميس التملييفاينايانبك اميامةف يمالاقبسطيل ابليياعلككامليا
لال قبلسالاالتقلااقوليااميلسالا"امقيسنيللسا"اطبولااعملهاعينلمامقيسنيلماملليا
ل يالك ا ن ا امياقامي اه هالتمةف يماعسمميًسابلككاميالتفئساالتقةنيفيما
لتم قةللللللاةاهللللللاالتل لملللللل التقللللللااقلبللللللااعلللللليالتقبللللللسييالتمشللللللقا ابلللللليياهلللللل ها
لتمقغيلللللالا يتا اا يالتقبلللللسييالت لللللسنابستلسمللللل ايمثللللل اىيللللل سحالتمقغيلللللالاا

يلبلاا تل اعليالتيلزءا اقأل ينلسااملينلم ا التمشقاألمايلااقيلسااميلس امللييا 
التاويوااميالتكايمالتقااقويااه هالتيممالتلسممفا
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ياااويويللمال مللاا التلسملل التمللليياهلل بمللسا ياقشللبعالال قبللسااعمللها
ملسمللل الاقبلللسطالال قبلللساابستلسمللل  ايلللإياقشلللبعال قبلللسااتمولللكاةالتلككيلللماعملللها

ه لالال قبلساايوليااهل هالتولكاةاا ييلنهاا0,72عسم اتموكاةالتلككيمابموكلاا
 ا نيلللقطيعا ياققللللافاعملللهالتمأل نللللساا0,72بملسمللل اةلللكقاعلللستااقللللكاها

عملهالتل لمل التم قمفلمالتقلاا اينلساب لسالتلسمميماتت قبلساابايلسباقشلبلسق ا
مياقامي امةف يمالاقبسطي اتميس امقيسناا يييباه لالتقوكيااتممأل نلساا
لتلسمميماتت قبسااعمهاقلايفا"اث انكلي ا"اتملساى لاأللسيالال قبلساايوليااملسا
نايكها يايويي  ا أل املسانايلكا يانوييل ا الاشل اغيلااملسانايلكا يانوييل ا حا

االاه
 : االختبارثرة قي صدق العوامل المؤ 

 : طول االختبار   - 1
ىياعككاعبسالاالال قبساايؤثاايااةكق فا ألممسازلكاعككالتلبلسالاا

يلم أليماأللستومقامللثت ا الاقفلعاملسمل التةلكق ا  تل ا يا يلما لسهاةانفيليما 
ققللأتفاملليامأل نللساا يسيلليم ا هلل هالتمأل نللساابللك اهساققللأتفاملليا ةللسئنا

مالتن ايما يايأل يالال قبلساالتل  انبنيل ا ةفسااألثياةفا يفقا اميالتنساي
تويسااه هالت سهاةالتنفييما لتومقاملثت(اماق يلساعملهاألل اقمل الت ةلسئنا
 لتةلللفسا امةلللسغماعملللهاشلللأل ا يولللالا(فاا بملللسا ياهللل لاغيلللااممألللليامللليا
لتنسايللمالتلمميللم االيالال قبللساايللااهلل هالتاستللمايأللل ياطلل يتايللكلاقةلللبا

 هالتفوللالافا بنللسءاعمللها تلل ايللإيا  الإليسبللماعمي  تلل ت اقؤ لل اعينللمامللياهلل
ل قبسااتيااىالاعينماميالتفوالاالتقااقمث اميسالا  يعاياق  اعملهاعلككا

لتيللم أليمالتقللاا األبيللااملليالتفوللالاالتقللاابميم ع للساقمثلل الت للسهاةالتنفيلليما 
لال قبسالااىتللهازيللسكةاعللككالتفوللالااعنللكمسا انايللكاقيسيلل سفاتلل ت ايلمللكا لضللل

التةكقفيقبييات حالن فس املسم ا
 معامل الثبات االختبار :   2
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قللؤثااكايللماثبللساالال قبللسااعمللهاةللكق  ايسن فللس املسملل التثبللساا
قلللكايألللل ياكتللليتاعملللها يللل كاعيلللبايلللاالال قبلللسا اييولللكحابللل ت امؤشلللالاعملللها
لن فلللس اةلللكق  ا قيلللكاالإلشلللساةايلللااهللل لالتميلللس اىتلللها ياملسمللل التثبلللساا

يدا نل امليالتممألليا يالتلستااالايأل ياكلئمساكتيتاعمهاةكقالال قبسا اا
يأللللل ياملسملللل التثبللللسااماقفلللللًس ايللللاااللللييانيللللكا ياملسملللل التةللللكقابأللللل يا

امن فضًساياالت قاانفي ف
 تجانس العينة :  3

يممالتقاايقةكىاتويسي ساعنكمسايأل يا يالكالتلينمامقيسنييياياالت
يللإيا تلل ايللؤكىاىتللهالن فللس املسملل التةللكق ا عميلل ايإنلل امللياالال قبللسا 

انست اقبسييابييا يالكالتلينماياالت سهاةالتموسيمفلتضا ا ا يايأل ياه
 عدم الدقة قي ضبط العوامل الدخيلة بين االختبار والمعيار :  4

ياكدااياابل ال ايسيا يايأل ياتممليساايلاالتةلكقالتقيايبلاا
عتقما لضامابسال قبساالت  ا ضل التبساد ا تأللياعلكحالتكقلمايلااضلبطا

ليلللللساايلللللؤثااعملللللهاملسمللللل التةلللللكقفالتل لمللللل التك يملللللمابلللللييالال قبلللللساا لتم
لتيللل  تمالتمقنسهيلللماتت قبلللسااقلللؤثااألثيلللالاعملللها فللل املسمللل ا ايستةلللل بما 

التةكقف
 التمييز  :عدم القدرة على  5

قسكالاعملهالتقمييلزابلييالتطلتباغياا يايأل يالال قبساااب ا يوةك
يللللااقاةلللليم حاي نللللس اطللللتبااي قمفلللل يمللللياايللللدالتقاةللللي  ايللللستطتبا

لتفلللا قاامالعلللسةآ لللا يابلللييا تللل  ايتبلللكاملللياضللللسفا طلللتبامقف قللل يا ا
الال قبلللسالتفاكيلللمابيلللن حايلللاايميلللعالتي لنلللب ا عميللل ايتبلللكا ياقألللل يا يلللئمما

اممي ِّزةابيياهؤالءالتطتبف
 تواقر معايير لالختبار – 5
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يمث التمليسااما اييلقنكاىتيل ايلااىةلكلاااأللحاعملهالتكايلمالتقلااا
اكا  كلءهاعمللهام قللفاناةل اعمي للسانقييللماعمميلسااقةللايحاليللقيسبساالتفل

لتضلللف ا ال قبلسا امللليي ا يألل ياهلل لالتاألللحاعملهالتيللممالتيلم أليمابللستو ةا 
لتقأ ا اقمسمًسامثممسايفل التطبيبالتبشا اعنكمساياألحاعمهانقسئجا ابستقف قا 

قامي اعينماميالتكحاهل اهلااقيلياايلااىطلساالتنيلبالتطبيليلما حاالا  تل ا
لملللل  اب للللس ا غستبللللًسامللللساقيللللقنكالتةللللامالتم ابللللستاي جاىتللللهاملللللسيياالتيلللل لءا 

لتمللللسييااعم ملللًساىتلللهال قبلللسالااالتنزعلللمالتماألزيلللما هلللاالتمق يلللطا لت يللليطا
 لتمنلل ل ا ل قبللسالااالتقشللقاا هللاالالناللالفالتمليللسا ا لتقبللسييا ملللسمتاا
لالتق لءا لتقفاطحا غياهساميالتمفسهيحالتقااقةباىيمساًلاياامف  حالتق زيعا

امساييمهابستق زيعالالعقكلتاف ا لتطبيلااتم  لهاالتم قمفما
 عم مًساي نس اعكةا ن لجاميالتملسيياانلا اىتهايسنبامن ساييمساا
ا-يماا:ا

 (  معايير الفرق الدراسية   :1)
يلقبللاامللللسيياالتفلللاقالتكاليللليماملليالتطلللاقالت ليللللمالاليلللق كلحايلللاا 

قفيللليااكايلللساال يلللالكايلللاالال قبلللسالا ا  سةلللمالال قبلللسالاالتقاةللليميمفا
الالتميللق ىالتلل  ايمثملل امق يللطا ايياالتفللاقالتكاليلليما يللماكايللمامللساهلل ملللس ل 

(ا88 ياطستبلسااةلل اعملهالتكايللما  اقاةلي التطلتبايللاا تل التةللففايمل
ياال قبساالتايسبا ةلسكفا ياأللسيامق يلطاكايلساالتطلتبايلاالتةلفا

(اياالتايسبا يضس ايلنكئ ايوس ا ياه لا88لتالبعاياان سيمالتينماييس  ا 
اةلللل ايللللاالتايللللسباعمللللهاميللللق ىالتفاقللللمالتكاليلللليمالتالبلللللمفاالتطستللللباقللللكا

 يأللل يابلل ت امللؤهًتاتتن للالطايللاالتنشللسطساالتقلميميللماتألطفللس ايللاانفللاا
ميق لهالتملبااعيالتفاقمالتكالييمالتقلاايمألليا ياينضلحاىتي لسابغل التن لاا
اعياعماهالتزمناف تايسباملسيياالتفاقالتكالييمانقبعالت ط لاالتقستيما:ا

 ساب معايير الفرق الدراسية  :خطوات ح
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نطبللقالال قبللساالتلل  انايللكاايللسباملللسيياالتفللاقالتكاليلليماتلل اعملللهاا-اا1
عينلسااألبيللاةاملليالتقتميل ايللااةللف فام قمفلمايللااميللق لهسالتكاليللاا
 ثستلد االبلع ا للسمافففالتلخ( ا يلطللهالال قبلسااىتللهايميلعالتقتميلل ا

اقاا قاا لاك
األ اةففامق يطاقاةي اقممي  ايايبا ييطا ا-اا2
نو حابايحام ططابيسنا ايمث اييل التمال االتيليناالتةلف فا يمثل اا-اا3

ايي التما االتةسك امق يطاكايساالتقتمي اياالال قبساف
اقايبسامن سف انايحا طسابيسنيسايماابستنوسطالتممثمماتممق يطساا ا-اا4
يمأللللياليلللق كلحاهللل لالت لللطالتبيلللسناايلللاالتقللللافاعملللهامللللسيياالتفلللاقاا-اا5

ايماتمقممي فالتكالي
(ايللاال قبللساالتمغللمالتلابيللم ا47 ياقمميلل لااةلل اعمللهالتكايللما  ايملل 

(الت لقلللما47  اكنللساملايللماميللق لهالتكاليللافانولل حابايللحاعملل كاملليالتكايللما 
عمللهالتمالل االتةللسك فاييوطللعاهلل لالتلملل كالت للطالتبيللسناايللاانوطللمامللس اثللحا

قوللاابلل ايللاانولل حابإيللوسطاعملل كامللياهلل هالتنوطللماعمللهالتمالل االتيللينا اييم
انوطماقمث اميق لهالتكالياف

 ن الاتبيسطماه لالتمليساا ي  تماي مل  ايولكاشلسجاليلق كلم ابليياا
لتملمميياياالتبمكليال ينبيم ا  سةماياالتمااممالالبقكلئيمفا اغحالنقشلساا
ليق كلحاملسيياالتفاقالتكالييماىالالن اتيااكقيوًسايااقوييحالتقتمي ا  سةما

مللماملليالإلعكلكيللمفا ألثيللالامللساييللسءاقفيلليااهلل لالتمليللساايللاالتةللف فالتمقوك
عنللكمسايؤألللكابللل التملممللييالتلل يياييللق كم ن اعمللهاضللا اةا ةلل  األلل ا
قمميلل اىتللهالتكايللمالتمق يللطمايمللسايلل قاتألللاايلقبللا لاملليالتنللسياييا يامثلل ا
هلللل لالاليقللللال اغيللللااةللللايح ا ياهلللل هالتملللللسييااهللللاامق يللللطساا ملللليا

تميلل التلل يياالاقيللمحات للحاقللكالق حاملليالتطبيلللاا يايأللل ياهنللس ابللل التق
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لت ةلل  اىتللهالتمق يللط ايللتايمألللياملليالتنسايللمالتقاب يللما يايطمللقاعمللي حا"ا
التمقأ ا ياكالييس"ا

 ( معايير األعمار :2)
بنفااطايوماعم املسيياالتفاقالتكالييمايمألياعم اميم علماملياا

لال قبلساالتفاكفاى ايلطلها ابنمل املسيياال عمساا  ت ا يلمايلممايلم أليماقنم
لتلل  ايللالكاقونينلل اىتللهاميم عللماألبيللاةايللكلاملليال يللالكاققمثلل ايي للسال عمللساا

التم قمفماقمثيتاييكلايمثتاعنكاعم املسيياال عمسااال قبساالت ألسءا
يقحال قيسااعينماألبياةايكًلاميال يلالكاملياألسيلمالتيلن لاالتلعمايلمالتقلاااا- 

مالالل التلمللاا غستبللًسامللساقلطللاامؤشللاًلاق يللًساتقفيللياالتلل ألسءايللاام قمللفا
يللنم(ا بفئللساااويويللمامللياا21ىتللهاا6ققللال  ا عمللساهحالتزمنيللمامللسابللييا 

اينم(فاا21,5ىتهاا5 ,5 
ا  ال قبسااقاةيمافاا اثحايطبقاعمهاه هالتلينمال قبساالت ألسءامثتا اا-
اثحايايبالتمق يطاتأل ايياا  -
الللل اا يايللللحابلللللكا تلللل امنانللللهابيللللسناابايللللداقمثلللل ال عمللللسااعمللللهالتماا-

التيينا ا قمث امق يطساالتكايساالال قبسااعمهالتما االتةسك فا
 يايللحا للطابيللسناايمللاابستنوللسطالتممثمللماتممق يللطسااتيأللل ياملبللاًلاعلليااا-

امليساال عمساف
ايمألياليق كلحاه لالت طالتبيسنااياالتقلافاعمهاملسيياال عمسافااا-

الامق يلللطاكايلللساا ايستمليلللساا  اعملللاامللليال عملللسااملللساهللل   يلللالكال 
 تلل التلمللاايللاالتيللممالتيللم أليمالتمللالكاقيسيلل سفا تنضللابامللثتاعمللها تلل ا

(ايلن لاا قيلنسا10  ل نساعينلماممثملماتمبنلساايلااعملاا  ابستنيبماتمط  فايم
ط  األ ا لاكةامن ي اثحاايبنساملك ا ط لت يايإننسانيقطيعاقاكيكامليساا

تطايولللمالتطللل  اتقمللل التميم علللمالتلعمايلللمفاثلللحانايلللبامللللك التطللل  ابلللنفاال
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(ايلللن لا ا بويلللمال عملللساا12  (اايلللن لاا11بستنيلللبماتمبنلللساايلللااعملللاا 
ال  اىفاثحاقليييالتنوسطالتممثمماتممق يطسااعمهامنانااامنسيبفا

 يلقبللللااملللللسيياال عمللللساامنسيللللبساتمةللللفساالتيللللم أليمالتقللللااق  للللااا
اليقمالايما نم لامطاكلابقوكحالتلمافا

ميالتميلللس أفااي للل لا ااي مللل اغلللحامنلللسيعامللللسيياال عملللسااىالا نللل اال
بسقيلللللسقايلللللاا التنللللل جامللللليالتمللللللسيياايفقلللللا ا يالتةلللللفساا لت ةلللللسئناقنم

م قمفال عمسافاغياا ن اياابل املسيياال عمسااققبسطأابل ام سهاا
لتلومااققطل اا اتبل التيمساالتيم أليماىتها ق اكايمفايمنانيلساالتنمل التنم

ايمايمألياىهمست ساقمسمًسفلتلوماا ق امسايمألياتكاا اايداقة التزيسكةاياالتنم
 ( الدرجات المعيارية :3)

لتكايسااالتمليسايماقمث اكايساا سحاما تلماقال يتا طيلساييلسعكا 
عملللهاقا يللل التلللكايساايلللاالتق زيلللعالتقيايبلللااىتلللهاكايلللسااقسبملللماتمموسانلللم ا
 تللللل ت اليلللللق كماايلللللااعمللللل امللللللسيياابلللللل الال قبلللللسالاامثللللل ال قبلللللساا"ا

تلملاا مللسيياالتفلاقالتكاليليماقلقملكاعملها" ا هلااألمللسيياال بيمفا- يأليما
لتق زيلساالتقألالايمالتقيايبيم اغياا ن لساق قملفاعلياقمل التمللسيياايلاا ن لسا
نمللساقلقملكايللااايلسب ساعمللهالتمق يللطا الاقلقملكامثم للساعملهالتمق يللطايولطا ل 
 لالناالفالتمليسا فاي ااب ت اقأ  اقشقاالتكايسااياالالعقبساا ياه لا

ااألزالتكايماميال قبساا  افلتقشقاايؤثااياام
ا قايبالتكايساالتمليسايمابستملسكتمال قيما:ا

احا–اا
اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللكااا االلللل

 ج

اكااا االتكايمالتمليسايمفاايدا يااا
اااا االتكايمالت سحفاا
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احاااا االتمق يطفاا
 .جاااا االالناالفالتمليسا اا

ساياقاةللي اقتميلل هايللاالتايللسبا قاةلليم حا ل  لا الكاململلحا يايولل 
اياالت نكيماألسياعمي ا يايقبعالت ط لاال قيماا:

ايلطهالتقتمي ال قبسالاياالت نكيما آ ااياالتايسبفاا- ااااا
ى لاأللللللسياق زيلللللعاكايلللللسااألللللل امللللليالال قبلللللسايياقايبلللللسامللللليالتق زيلللللعااا-باا

فألسياعميللل ا يايايلللبامق يلللطالتقاةلللي ايلللااألللل امللليالالعقلللكلتا
ابساييفلال ق

ايايبالالناالفالتمليسا اتأل اميالال قبساييفاا- اا
ايا  اكايسااأل ال قبسااىتهاكايساامليسايمابسيق كلحالتوسن يفاا-كاا

احا-ااااا   
 ــــــــد  =   ــــ      

  ع        
يوللللسايالتللللكايساالتمليسايللللماال قبللللساالتايللللسبابستللللكايساالتمليسايللللمااا-هلللللاا

 ال قبساالت نكيمف

لتملممللللما ياقالللل  التللللكايساالت للللسحا  ا ايللللقطيعالتململلللحا  هأللللل لاي
قمميلل ايللاا  ال قبللسااىتللهاكايللساامليسايللماقمألن للسامللياموسانلل اقاةلليم ايللاا

ال قبسالاام قمفمف
اتألكلءالتقاةيمااتطمبما ا ياىال قبسال مثس اق ضيااا:انفا ا يابساثس

ا  التكايم اعمه التطمبم ا اك ا اة  امق يط  التثسنا اياا25لتةف )
(اياالتأليميسء ا اة اطستبا  ااعمهالتكايما75 لتكايما التايسضيسا

(اياالتأليميسء ا ألسيالتمق يطالتايسباا70(اياالتايسضيساا لتكايما 32 
ا-ل قااا: ا لالناالفالتمليسا اتت قبسايياعمهالتنا

التأليميسءااالتايسضيساااا 



 144 

اا61,3اااا20,9ااالتمق يطالتايسبااا
اا15,2ااااا8اااااالالناالفالتمليسا ا

عنكئلللل ايمألللللياليللللق كلحالتللللكايساالتمليسايللللماتموسانللللماقاةللللي األللللتا
اقاةي األمي مساياالال قبساالت لاكف التطستبيياياالال قبساييا 

 
            25 -20.9          4.1  

  0.51الدرجة المعيارية للطالب األول قي الرياضيات =   ـــــــ   =  ــــ  =  
                  8         8   

 

        75  -  61.3          13.7  

 0.90والدرجة المعيارية للطالب األول قي الكيميال = ــــــــ  =  ــــ  =  
             15.2   15.2  

 يمأليالاليلقنقس امليا لت التلكايساالتمليسايلما علته ا يالتطستلبا
اايسضيسافل   ا ألثااقوكمساياال قبساالتأليميسءابستموسانمامعال قبساالت

      32 - 20.9  

 1.39الدرجة المعيارية للطالب الثاني قي الرياضيات  =  ــــــــــــ  =  
            8 

 

     70    -  61.3 

 0.57الدرجة المعيارية للطالب الثاني قي الكيميال   =  ـــــــــــــ   =  
           15.2  

سايللماتمطستللبالتثللسناا نلل ايمأللليالاليللقنقس املليا للت التللكايساالتملي 
ا ألثااقوكمساياالتايسضيساابستموسانمامعاقوكم اياال قبساالتأليميسءف

ألمسايمألليالاليلقنقس امليا لت التلكايساالتمليسايلماتأللتالتطلستبيي اا
 ياقوللكحالتطستللبال   ايللاال قبللساالتايسضلليساايوللساباقوللكحالتطستللبالتثللسناا

لتثلللللسناايلللللاال قبلللللساايلللللاال قبلللللساالتأليميلللللسء ايلللللااالللللييا ياقولللللكاحالتطستلللللبا
التايسضيساا يض امياقوكحالتطستبال   اياالتأليميسء

 عيوب الدرجات المعيارية  :
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ىيالتللكايساالتمليسايللماقفضلل اعمللهالتمئينيللساا يا اللكلاالتويللسااا
  -مياعي با هم ساا:ا ايي سامقيس يماىالا ن ساالاق م

 -مبللما ن للساالاقةللمحاتلمميللمالتموسانللماىالاى لاألللسياق زيللعاكايللساالتطا
اقايبساميالالعقكلتاف العقكلتيسا 

 -لتمليسايماميالتلكايساالتيلستبمالتقلااقلكاالايف م لسا لتكايسا االاق ما
ىالالت بيااب س ا  ي ا ت اقللك اتملق منامليالتلكايساالتيلستبمفا
 ناة اعمهالتكايساالتيستبماعنكمساقأل ياكايمالتقممي ا ق اميا

امق يطاميم عق (ف
 -تمليسايللماعمللهاأليلل ااعشللايمفا  ن للساألثيللالامللساقاقلل  التللكايساالا

اقل قاىيالءاعمميمالتموسانمابياعما ي  تم(ف
 الدرجات المعيارية المعدلة )الدرجات التااية( : (4) 

ميا ي التق مناميالتألي ااقضاباأل اكايمامليسايلمايلااثسبلاا 
(فاألمللسايمأللليالتللق مناملليالتلتمللساالتيللستبماعلليا10ألللأياقأللل يالتكايللماا 
ا(فا50سبااىتهالتكايم األأيايأل يا طايقاىضسيماعككاث

لتكايللمالتمليسايللمالتملكتللم(ااملليالتكايللما ا قايللبالتكايللمالتقسئيللما  ا
التمليسايما  ت اعياطايقاقا يم سابسيق كلحالتملسكتمالتقستيما:

ا  اا50كاا+ااا×ا10ا ااكَا
ا50كاا+ااا×ا10ا ااا
التكايمالتقسئيمف اااقمث التكايمالتمليسايمالتملكتما  اايداَكا 
 يمألياق ضيحا ت ابستمثس ال قلاالتل  ابليياأليفيلماقا يل اكايلسااا

 اللكالتطمبلللماىتلللهاكايلللساامليسايلللماملكتلللمابايلللدايألللل يامق يلللط سالتايلللسباا
ا(ف10(ا لناالي سالتمليسا ا 50 

التكايمالتمليسايمالتملكتمالتكايمالتمليسايماالتم ض ج
ا80ااا3+ااالالنقبسه
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ا54,5ااا0,45ااالتق ألا
ا27,5ااا2,25ا-اااااالاليقكال 
مياعيلل ب ا ا اغللحاي لئللكالتكايللمالتمليسايللمالتملكتللماىالا ن للساالاق مللا

 هم سا ن لساققلأثاابشلأل التق زيلعالتقأللالا  ايلإ لاأللسيالتق زيلعالتقأللالا اممق يلسا
م يبس ايإن ساقةبحاغيااةستاماتمموسانمفا ت ت ايإيالتكايما التق لءايستبسا 

قايبلسامليا ا زيعالتقأللالا العقلكلتيسا لتمليسايمالتملكتماقيق كحاعنكمسايأل يالتق
الالعقكلتاف

 (  الرتب الماينية  :5)
"التاقبمالتمئينيما"اهااقيمماقكتنساعمهالتنيلبمالتمئ يلمامليالتلكايسااا

(ا130ياالتق زيعالتقألالا التقااقوعاك ياكايماملينمفايلإ لاألسنلاالتكايلما 
يلإياهل لايلنلااا( 90لإلنيسزاقوسب التمئينلاا  اياال قبسااتويساالتكليليمانا

ابستمسئماميازمتئ فا90(ايوعاك ن ا130لياةساباه هالتكايما 
 نيقنجامياهل لابلأيا"التمئينلاا"انوطلماملينلمايلاالتق زيلعالتقأللالا اا

نوطلمامثم لسانيلمي سالتمئينيلسااقويلحاهل لالتق زيلعاا100تمكايسا ا لياهنس ا
الاليحف(اقيح ا مياهنساآقااقيميما لتمئينا(اب  لا100لتقألالا اىتها 

مثلس ا ا إليضس األيفيماايلسبالتمئينيلسا انضلابالتمثلس ال قلا ا ها
اليقالضااتكايسااقتمي اياال قبسااتويساالتكليليماتإلنيسزالتكاليا

قمميللل  ايإننلللسايلللااهللل هالتاستلللمانلللاقب حاا100يلللإ لاأللللسياتلللكينساكايلللساا
(اىتلللها1ايلللباكايلللسق حامللليال عملللهاىتلللهال كنللله اثلللحانللللكالتقتميللل امللليا 

 ا نن للاالتللهاكايقلل  اعنللكهسانأللل ياقللكا80ق قلفاعنللكالتقمميلل ااقللحا( ا ن80 
ا(ف80عاينسالتكايمالتقااقوسب التمئيناا 

كايللم ا نايللكا يانلللافاقيمللمالتمئينللااا50غيللاا نلل اى لاألللسياتللكينساا
اقلللحاثملللسنييا   اقيملللمالتكايلللمالتقلللااقوسبللل اهللل لالتمئينلللا(فاانوللل  ايلللااهللل ها

ا80ى ياعمينلللسا يانويلللحالتللللا ا50هلللااضللللفالتللللاا100لتاستلللم ابملللسا يالتللللا
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(اممثتالتمئيناا40(فااييأل يالتاقحا 40يناة اب ت اعمهالتاقحا ا2عمها
( اينيلكا40( اا نبك التلكاميا ق اكايماىتلها يانةل اىتلهالتلاقحا 80اقحا 

كايلللساا  لللاى اب للل لاا10 يالتكايلللمالتقلللاانةلللم ساهلللاا ا( ا يولللعاي ق لللسا
ااامثتفقوسبم اكاي اقيمق ساا80نو  ا:ا يالتمئيناا

 لتمئينيلللسااألملللللسييااقيللللق كحاعمللللهانطلللسقا ليللللعا قيمق للللسالتلمميللللماا
ألبياةفايبسإلمألسياليق كلم س امقهامسا مأليالتاة  اعمهالتلينمالتمليسايمفا
 لتمئينيللسااقنسيللبايللااليللق كلم سالتألبللساا لتةللغسا ا يللاالتميللس التقابلل  ا

ا يااغياهاميالتميسالاف
 مشكالت استخدام الماينيات 

 ألولى : عينة التقنين )العينة المعيارية( المشكلة ا 
ىيالتمشألممال  تهالتقلااق ليل التل يياييلق كم يامليلساالتمئينيلسااهلاا
عينمالتقونييا لتلينلمالتمليسايلم(التقلاايشلققامن لساهل لالتمليلسافيميالت لضلحا
 ننللساناقللس اىتللهاعينللسااقونلليياايللباطبيلللمالتميم عللساالتقللاايللالكاقطبيللقا

(اايللن لااييللبا يايولليحا9تفاكالتلل  ايبملل املليالتلمللاا لال قبللسااعمي للسفاايللس
ياالتةللفا ايللااضلل ءالتملللسيياالتقللااق للناهلل لالتلمللا التطستللبالتلل  اهلل

لتيلللسكااييلللبا يايوللليحابم يلللبامللللسيياا تللل التةلللف ا لتمقولللكحاىتلللهاعمللل ا
هنكيا اييبا يايويحابم يباملسيياا ت التلم ا ياعينمالتقونييالتمنسيبما

ااينقملللااىتي لللسالتفلللاكا لتميم علللمالتقلللاايلللااتألللل ااستلللم اهلللاالتميم علللمالتقللل
ضللل ئ ساقوللليحامألسنقللل  ا يلقبلللااملللياغيلللاالتمنسيلللباموسانللل اكايلللساالتطستلللبا
لتمقولكحاىتلهاألميلمالتطللباملعامللسييااعسملماغيللاالنقوسئيلمفا عملهاهل لايلنللكمسا
ليلللق كلحالتمللللسيياالتمئينيلللمايقالللقحا ياقألللل ياتلللكينساميم علللساامقللللككةامللليا

قألللل ياتلللكينسامللللسيياامنسيلللبماتألللل اميم علللماعينلللساالتقونلللييفااى اييلللبا يا
ام قفامميزايطبقايي الال قبساف ا 

 المشكلة الثانية : تساوي الوحدات الماينية 
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 لتمشلللألممالتثسنيلللمابستنيللللبماتمللل يياييلللق كم يالتملللللسيياالتمئينيلللماققنللللس  ا
ميللأتماقيللس  الت اللكلاالتمئينيللم ا عمللهال  للناعنللكاطايللاالتق زيللعفاي لل ا

 ميلللللييا لت لللللسماا لت ميللللليياميلللللس  اتمفلللللاقابلللللييالتفلللللاقابلللللييالتمئينلللللاالت
التميئيناالتقيلييا لت سماا لتقيلييفا

 يمأليالإليسبماعملهاهل لالتيلؤل ابلستو  اليالت الكلاالتمئينيلماغيلاا 
ملسا امقيس يمايفاالتق زيلساالتقااقوقاباميالتق زيعالتقألالا الالعقلكلتا ا ه

يحاققاأللللزاعنلللكايالللكدايلللاا غملللبالال قبلللسالااالتنفيللليم نتا اليالغملللبالتوللل
لت يللللط ابينمللللسايولللل اعللللككالتولللليحالتمقطايللللمايللللاالتق زيللللعفاا ت لللل لانتالللل ا يا
 اكلاالال قبساالتمئينااقضيقاياالتمنطومالت يطه ابينمساققيلعايلكلايلاا
لتطللاييياألمملللسابللللكاالتولليحاعللليالتمق يلللطايستطستلللبالتلل  ايألللل ياقاقيبللل ايلللاا

ييايللاالتوللالءةالتمئينللاالت ميللييايللاالتايسضلليساا لتمئينللاالت للسماا لت ميلل
ي  لللااياقلللساطفيفلللسايلللااهلللسقييالتملللسكقيي ايلللااالللييا يالتطستلللبالتللل  ايألللل يا
قاقيبلل ابلللييالتمئينللاالتقيللللييا لت للسماا لتقيلللليياي  للااياقلللسامما  للسايلللاا

التمسكقييف
 ميم التو  ا يالتملسيياالتمئينيماقمث ا يسيلساتقفيليااكايلمالتفلاكاا

مئينللاا يايأللل يا لاملنللهايللااضلل ءام قفلل ايللاايمسعللماملينللمفاايللإ لا عايللكاتم
يإيالتميم عمالتقاايالكالتموسانمامل ساييلبا ياقألل ياميم علماممسثملماتل فا
 ناقس اعسكةاىتهاعككاميالتيكل  الت سةمابستملسيياالتمئينيمالتوسئمماعمها
 يلللسااميللللسميعام قمفللللماى لا اكنللللسا يانطبلللقال قبللللسالامللللعا عمللللساا ةللللف فا

أليا يايأل ياقلسبتاتمقطبيلقاعملها م يام قمفمفا عمي اايسياه لالتمليساايم
ملكىا ليلعاى لاألسنلااعينلساالتقونلييامنسيلبم ا يةلبحاقفيلياالتوليحالتمئينيللما
لألثللللااةللللل بماعنللللكمساقأللللل يا اللللكلاالتويللللساالتمئينللللااةللللغياةايللللاا يللللطا

الال قبساا ألبياةاعنكاطايي ف
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 قب الالنق سءاميام ض جالتملسييا االبكاميالإلشساةاىتهاليانقسئجاا
كايلما امئينلاا  اكالياا  ا ألسنااما تماعمهامليسااعما ا الال قبسا اي لء

ألللللسئياملللليا اقسئيللللما مليسايللللماملكتللللم( امللللساهللللااىالا ةللللفاتمللللساه امليسايللللما 
قللكالااتللكىالتفللاكالتمفالل ن ا تييللااتمللساينبغللاا يا اةللفساا  ا ةللسئنا 

ايأل يف
ىيامسايبقا ألاهامياملسييااقعشققاميالتيمسعلمالتقلاايطبلقاعمي لساا

ققلللأثاابميلللق ىاهللل هالتيمسعلللم ايلللإ لاألسنلللااق يلللمايلللااالال قبلللسا اتللل ت ايإن لللس
لت سةيمالتقاايويي سالال قبسا ايإيالتملسييااقأل ياعستيم ا لتلألااةايحا

ا يضًسف
تلل ت ايللإيالتلللسممييايللاالتويللساالتنفيللااالايألقفلل ياب لل هالتملللسييا اا

نملللسايميئللل ياىتلللها ضلللعامللللسيياهحالت سةلللماعملللهالتفلللاكا يايليقللللسزهساتأللللاا  ل 
سا"ايللللااقملللل الت سةللللليمالتقللللاايوييلللل سالال قبللللساابنللللسءاعملللللهايلقبللللاا"انسيالللل

مقطمبساالتم ممالتقاايالكالنقوسءال يالكات سفا يطمقاعمهالتملسيياالت سةما
يللااهلل هالتاستللمامةللطمحا"التملللسيياالتمايليللما" ا يطمللقاعمي للسايللاابللل ا
ل ايللسيا يضللًسامةللطمحا"اكايللمالتلبلل ا"اا من للسالتملللسيياامايليللمالتمالل ا

ا كفا مايليمالتنطسقالتيم ألاف مايليمالت
ا
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 قاامة بأهم المراجع 
 قاامة بأهم المراجع العربية

(:التويلساالتنفيلاا لتقابل   امألقبلما1960مامكاعبكالتيتحا املكا  -1
 لتن ضمالتمةايم التوسهاةف

ح(:لال قبللسالاا لتموللسيياا1990هللل/1411 ازيللكلي مامللكامةللطفها -2
التنفييم اعستحالتملايم ايكةفا

هللللل(ا:امبللللسكىءالتويللللساا1418ح/1998تزيلللل ك ا آ للللا نللللسكااي مللللاال -3
ا لتقو يحاياالتقابيم اكلاالتفألااعمسيف

هلللللللللل(ا:األيلللللللللفايللللللللللكالتململللللللللحال قبسالقللللللللل  ا1420يلللللللللبساز  ايالنللللللللل   -4
كلاالتملايللما التايللس  اقايمم:لتشللميا  اعبللكالتللاامياعبللكاهللاا

اتمقنميمالتبشايمف
(ا:التقولللللل يحالتقابلللللل  ا2000لتيميلللللل امامللللللكاعبللللللكالتيللللللميعاشلللللللمما  -5

اتممن  ممالتقلميميم اكلاالتفألاالتلابا التوسهاةف
(ا:املك  اىتلهالتويلساالتقابلل  ا1994يلسا قاعبلكالتيلتح ا آ لا ي  -6

التمألقبمالتمأليم امألمالتمألاممفا3 لتنفيا اط
هلل(ا:التقول يحالتقابل  اتممقلممليياتلكىا1423عبكاهللاا املكاعبلكاهللاا  -7

التلممسءالتميمميي امألقبمالتاشك امألمالتمألاممفا
كالتللللاامياعييلللل  ا كفا(:التويللللساا لتقيايللللبايللللااعمللللحالتللللنفااعبلللل -8

ا لتقابيم اكلاالتن ضمالتلابيمابيا اف
ح(ا:التويللللساا لتقولللل يح اكلاا1997هللللل/1418ماملللل كامامللللكاغللللسنحا  -9

ال نكتا ااسئ ف
لتمةلللللللايم ا اح(ا:التويلللللللساالتنفيلللللللا ال نيم1989يلللللللا  اةلللللللف اا  -10

التوسهاةف
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اتقولل يحايللاالتقابيللم (فمبللسكىءالتويللساا ل2002زألايللسامامللكالت للسها  -11
التكلاالتلمميمالتك تيماتمنشاا لتق زيعفعمسي ا

:اعمللللسيا(التويللللساا لتقولللل يحالتقاب  ف1408يللللميمسيا امللللكاعبيللللكلا  -12
ايمليماعمس التمطسبعالتقلس نيمف

عللللللللللللللللللللزاايالكلا   قللللللللللللللللللللسياعبيللللللللللللللللللللكلا هيفسءا ب غزلتلللللللللللللللللللل   يا ا -13
مبللللللسكىءالتويللللللساا لتقو يحفل اكي:ي ينللللللماا(1422عبللللللكلتمطيف 
ازيعفتمنشاا لتق ا

لتويللللللللللساا لتقولللللللللل يحايللللللللللاالتقلملللللللللليحاا(2001عمللللللللللاام للللللللللك األللللللللللس ح  -14
ا:اكلاالتألنك اتمنشاا لتق زيعفعمسي لتقلمح 

ملللك  اا(1414يسا ق عبلللكالتيلللتح امييلللاةاطلللسها  يايهام نلللا ا  -15
ا  مألمالتمألامم:لتمألقبمالتمأليمف3ىتهالتويساالتقاب  ا لتنفيااط

محاتمنشلاا:اكلاالتولتلييلتقو يحالتقاب  فا(1421ي ا ااشيك  ضاف  -16
ا لتق زيعف

قويللليحالتلللقلمحا ييللل ا قطبوسقللل فبيا ا:كلاااماملللكازيلللسكااملللكلي كفا( -17
التلمحاتممتييي

ح(:التباللللللدا لتقولللللل يحا1985هللللللل/1405 امللللللكالت طيللللللب ا آ للللللا ي  -18
التقاب   اكلاالتميقوب  اعمسيف

 قبساالتولكالاالتلوميلمال  تيلما:التولسهاةالاا(0 امكا ألهاةستحا ب -19
امألقبمالتن ضمالتمةايمف

ليللق بسالاالتش ةلليما؛اموكمللماا(1993مللكامامللكاعبللكالت للستقا  ا -20
 الإليللللللألنكايم اكلاالتملايللللللما2ن ايللللللما ملللللللسيياامةللللللايما:اطا

التيسمليمف
 املللللكاماملللللكاعبلللللكالتيلللللتحا بفاا(التويلللللساالتنفيلللللاا لتقابللللل  اا:ا -21

التوسهاة امألقبمالتن ضمالتمةايمفا
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(األاليللللماقلميمللللساال قبللللسااييشلللل ااتموللللكالاا1972آمللللس اةللللسكقا  -22
التمةايم ايويما:التوسهاة امألقبمالالنيملتم ي

قلميمللللللساال قبللللللساالتلللللل ألسءالتلللللللستاا:ااا(فلتيلللللليكامامللللللكا يللللللا ا ب -23
التوسهاة اكلاالتن ضمالتلابيمف

(التقو يحالتقابل  ا لتويلساالتنفيلاا:ا1983يسبااعبكالتاميكايسباا  -24
التوسهاة اكلاالتن ضمالتلابيمف

قابلللللل  ا(ا:التقولللللل يحالت2000لتيميلللللل امامللللللكاعبللللللكالتيللللللميعاشلللللللمما  -25
 تممن  ممالتقلميميم اكلاالتفألاالتلابا التوسهاةف

لتقول يحا لتويلساالتنفيلاا لتقابل  ا:التولسهاة اا(1985امزيمالتغايبا  -26
التمةايمف امألقبمالالنيم

لتويلللللساالتنفيلللللاا:التأل يلللللا امألقبلللللماا(1983يللللللكاعبلللللكالتلللللااميا  -27
التفت ف

 التولللسهاة ا2(الإلاةلللسءايلللااعملللحالتلللنفاا:اط1985ةلللف اايلللا ا  -28
ان ضمالتلابيمفكلاالت

 التولللسهاة اكلاالتفألللللاا2(التويلللساالتنفيلللاا:اط1989ةلللف اايلللا ا  -29
التلاباف

(التويلللساالتقابللل  ا:التولللسهاة ا1994نسهيلللما  اةلللت التلللكيياماملللكا ب -30
التمةايمف امألقبمال نيم

(اقاميلل التبيسنللساايللاالتبالل دا1990ةللت التللكيياماملل كاعللتحا  -31
اافلتنفييما لتقاب يما:التوسهاة اكلاالتفألاالتلاب

(ال يللللللللستيبالإلاةللللللللسئيما1993ةللللللللت التللللللللكيياماملللللللل كاعللللللللتحا  -32
لاليللقكالتيمالتبسامقايللما لتتبسالمقايللمايللااقاميلل ابيسنللساالتبالل دا

التنفييما لتقاب يما:التوسهاة اكلاالتفألاالتلاباف
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(الال قبللللللسالاالتقش يةلللللليما1995ةللللللت التللللللكيياماملللللل كاعللللللتحا  -33
كايبيللللما:امايليللللمالتمالللل ايللللاالتميللللسالاالتقاب يللللما لتنفيلللليما لتق

التوسهاة اكلاالتفألاالتلاباف
(امنللللللسهجالتباللللللدايللللللاالتلملللللل حا1982ةللللللت امةللللللطفهالتفلللللل ل ا  -34

الاليقمسعيما:التوسهاة امألقبماغايبف
ةلللسءالاليقملللسعا اموكملللمايلللاالإلا ا(2001 اعلللتحىعقملللسكاماملللكا -35

التمةايم التوسهاةف امألقبمال نيم
منللسهجالتباللدا(ا1990 يللسبااعبللكالتاميللكايسبا  امللكا يللاىاألللس ح -36

 ف كلاالتن ضمالتلابيم لتوسهاةهالتقابيما عمحالتنفاي

منلللللللسهجالتبالللللللدايلللللللهالتلمللللللل حالتنفيللللللليماا0(2004ايلللللللسءا بللللللل عتحا  -37
ا0 التوسهاة اكلاالتنشااتميسملساا4 لتقاب يم اط

لت يلللللل التمألملللللل اتمكالتللللللماا–ايللللللحالتقللللللأثيااا0(1997اشللللللكىايللللللسحا  -38
( ا16لإلاةللسئيم التميمللمالتمةللايماتمكاليللساالتنفيلليم التلللككا 

ا0ا57-75
(اعمللحالتلنفاالتقابل  ا:التأل يللا اكلاا1986ايلسءامامل كا بل عتحا  -39

االتومحف
قيللساا قولل يحالتقاةللي التكاليللاا:اا(1987ايللسءاماملل كا بلل عتحا  -40

التأل يا اكلاالتومحف
(امويلساا1986اشسكاعبكالتلزيزام يها اةت التكييا ب نسهيلما  -41

الاليقايسيالاليقمسعا التوسهاة اكلاالتن ضمالتلابيمفا
(التقولل يحا لتويللساالتنفيللاا لتقابلل   التوللسهاة ا1985يللمالتغايللبا امزا -42

امألقبمال نيم لتمةايمفا
لإلاةسءا قةميحالتقيسابايلهالتبال داا0(1995زألايسالتشابينها  -43

ا0لتنفييما لتقاب يما لإليقمسعيم التوسهاة ال نيم لتمةايما
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(التقللللكاياانمس يلللل ا م سالقلللل ا:ا1997ألمللللس اعبللللكالتاميللللكازيقلللل يا  -44
اكايم التمألقبالتلممااتمألمبي قاا لتنشاا لتق زيعالإليألن

لتلللكتي الإلاةلللسئهايلللهاقاميللل التبيسنلللسااا0(ا2004لتيللليكا ب هسشلللحا  -45
ا0 التايس  امألقبمالتاشكاSPSSبسيق كلحا

ةللللللسءايللللللاالتبالللللل دالتنفيلللللليمالإلا ا(1957 لتيلللللليكامامللللللكا يللللللا  -46
ا لاليقمسعيما لتقاب يم اكلاالتفألاالتلابا التوسهاةف

ل يلللللللللستيبالإلاةلللللللللسئيمالاليلللللللللقكالتيماا0(1993ةلللللللللت اعلللللللللتحا  -47
لتبسالمقايللللما لتتبسالمقايللللمايللللهاقاميلللل ابيسنللللساالتبالللل دالتنفيلللليما

ا0 لتقاب يم التوسهاة اكلاالتفألاالتلابها
ل يلللستيبالإلاةلللسئيمايلللهالتلمللل حالتنفيللليماا0(2000ةلللت املللالكا  -48

ا0 لتقاب يما لإليقمسعيم التوسهاة ال نيم لتمةايما
منلللللسهجالتبالللللدا طلللللاقاا0(1996 ايلللللؤلكا ب اطلللللبا آملللللس اةلللللسكق -49

لتقاميلل الإلاةلللسئهايللهالتلمللل حالتنفيلليما لتقاب يلللما لإليقمسعيلللم ا
ا0لتوسهاة ال نيم لتمةايما

عملللحالتلللنفاالالاةلللسئها قيلللساالتلوللل ا(ا1979 ايلللؤلكالتب لللهالتيللليك -50
 فلتوسهاةاكلاالتفألاالتلابه  ا3طلتبشاى 

(التقاميللللل الإلاةلللللسئاايلللللاالتباللللل دا1983عبلللللكالتيبلللللسااق ييلللللقا  -51
لتطللاقالتتملمميللما:التأل يللا اا-قاب يللما لتنفيلليما لاليقمسعيللمالت

امؤييمالتأل يااتمقوكحالتلمماا
عبلللكالتيميللل اىبلللالهيحاعبلللكالتيميللل ا اماملللكابأللللاا اىبلللالهيحالتألنلللسناا -52

 بفا(الال قبسالاا لتموسيياالتنفييما:ايسمللمالتم ةل  ا زلاةا
التقلميحالتلستاا لتبادالتلممافاا
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(اكاليللللللماموسانللللللمابللللللييالال قبللللللسالاا1984يللللللسا قالتيلللللليكاعثمللللللسيا  -53
لتبسالميقايلللما لال قبلللسالاالتتبسالميقايلللما:التمنةللل اة اميملللماألميلللما

ا(ا1لتقابيمابستمنة اة التلككالتيسكا التيزءالتالبعا 
(الإلاةللسءا1995يللسا قالتيلليكاعثمللسي اعبللكالت للسك التيلليكاعبللكها  -54

التقاب  ا لتويساالتنفياا:التوسهاة اكلاالتملسافف
(ا يسيليساالتويلساا لتقول يحايلاالتقابيلما:ا1992زينما  ا بيايكاألسم ا -55

التأل يا امألقبمالتفت ف
(ابالللل دايللللااقونللللييالال قبللللسالاالتنفيلللليما:ا1977اطللللبا  ايللللؤلكا ب -56

التمةايمف التوسهاة امألقبمال نيم
(التولللللللللكالاالتلوميلللللللللما:التولللللللللسهاة امألقبلللللللللما1990اطلللللللللبا  ايلللللللللؤلكا ب -57

التمةايمف الالنيم
قونلللللييال قبلللللسالاا بفا(ااايااطلللللبا اعبلللللكالتملللللل ايلللللميمس ايلللللؤلكا ب -58

ق النااياالتقفألياالالبقألسا ا:اموكممان ايماال قبسالااقل الناا
التمةايمف اياالتقفألياالالبقألساىا:التوسهاة امألقبمالالنيم

 ا4(التقول يحالتنفيلاا:اط1985اطبا اييكا امكاعثمسيا  ايؤلكا ب -59
التمةايمف التوسهاة امألقبمالالنيم

نفاالإلاةلللسئاا قيلللساالتلوللل ا(اعملللحالتللل1979يلللؤلكالتب لللاالتيللليكا  -60
التبشا ا:التوسهاة اكلاالتفألاالتلاباف

ةسءالاليقمسعا امألقبلمالتقلمليحا ياالإلا ا(2006 امايياتطفا -61
التمفق   ايسملماعيياشما التوسهاةف

(ال قبللساالتم للسالاالاليقمسعيللما:ا1992مامللكالتيلليكاعبللكالتللااميا  -62
التوسهاة امألقبمالالنيم لتمةايمف

لإلاةلللللسءالتنفيلللللاا لاليقملللللسعااا(1987 ايللللل  ب لتنمامللللل كالتيللللليكا -63
ابيا افا  لتقاب   اكلاالتن ضمالتلابيم
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(اقزييلللفالاليلللقيسبمايلللاالتمولللسيياا1994مامللل كاماملللكالتغنلللك اا  -64
 لال قبللسالاالتنفيلليما كاليللمايللاالتفللا قابللييالتينيلليي(ا:اميمللما

التقو يحا لتويساالتنفياا لتقاب   االتلككالتالبعا
(التقو يحا لتويساايلاالتقابيلما عملحا1996ميك اعبكالتألايحاابيبا  -65

التنفاا:التوسهاة امألقبمالتن ضمالتمةايمف
(اقلميمللللللساال قبللللللساالتألفللللللسءةا1996ميللللللك اعبللللللكالتألللللللايحاابيللللللبا  -66

الاليقمسعيما:التوسهاة امألقبمالتن ضمالتمةايمف
(ابطسايللللمال قبللللسالاالت يلللل ا:ا1996ميللللك اعبللللكالتألللللايحاابيللللبا  -67

التوسهاة امألقبمالتن ضمالتمةايمف
(التقوللللل يحالتقابللللل  ا:اقطللللل الاا لقيسهلللللساا1995فهاايلللللبا مةلللللط -68

ميللللقوبميما:التمن مللللمالتلابيللللماتمقابيللللما لتثوسيللللما لتلملللل ح التميمللللما
لتللككالتثلسنا اةللاناا-لتلابيماتمقابيم التميملكالت لسمااعشلاا

اف25ا-ا8
(التميللسياةالاليقمسعيللما ل يللم با1990منيللااايلليايمللس ا ميلل ا  -69

 ألاا:اايلللستماكألقللل اله اغيلللاالتملايلللااكاليلللمايلللاالالقيلللسقالتيلللم
ايسملماعيياشماا-منش اة األميمالتقابيما

ايللللحال ثلللللااألأيللللم باىاةللللسئهامألمللللل اا0(2002يايللللهانةللللساا  -70
تفاللللنالتفاضلللليساالإلاةللللسئيم ايسملللللمالتمملللل ايللللل ك اماألللللزا

 0ا41-1( ا176با داألميمالتقابيم التلككا 

اماكليا  -71 (ابطسقماقو يحاطف التا ضما:اميملما1986نيحالتكيياعما 
استمالت ميجالتلابا التايس  امألقبالتقابيمالتلابافاي

(اطلاقاكاليلمالتطفل  اعملسي ا1989نسكيماقطسماا امامكاباه حا  -72
اكلاالتشا قاتمنشاا لتق زيع
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(امللللك  اىتللللهاعمللللحالتللللنفاا:اقايمللللمايلللليكا1990تنللللكل اكلييللللك فا  -73
لتط لب ا مام كاعما ا نييبا زلح التوسهاة اكلاامسأليا هي ا

اتمنشاف
 مراجع األجنبيةقاامة بأهم ال

 

74- Aldrich, J. (2005) “Figures from the History of Probability 

and Statistics" University of Southampton, 

Southampton, UK. 
75- Anastasia , A. (1976) Psychological testing : (4th-ed.) , New 

York , Macmillan publishing Co. ,  Inc. 

76- B.Michel Thorne,(1980) Introductory statistics for 

psychologyاBelmont Calif: Duxbury Press.    ا    
77- Chase , C. L. (1993) Measurement for Educational 

Evaluation : New York , Addison Wesley Publishing 

Company. 
78- Corburn , P. et. al. (1982) Computers and Education : 

New York , Addison Wesley Publishing Company. 
79- Guilford , J. P. (1965) Fundamental Statistical in 

Psychology and Education : (4th-ed.) , New York , 

McCraw _ Hall 
80- Gani, J. (Editor) (1982) “ The Making of Statisticians” , 

Springer-Verlag. 

81- Hald, Anders (1998) “ A History of Mathematical Statistics 

(1750-1930),Wiley Series in Probability and Statistics. 

82- Kendal, Sir M. & Plackett, R. L. (Editors) (1977) “in The 

History of Statistics and Probability”,Vol. II, Charles 

Griffin , London. 

83- Millman , J. & Westman , R. (1989) Compute - Assisted 

Writing of Achievement Test Item ; Toward a future 

Technology : Journal of Educational Measurement. vol. 

(26) , No. (2). 



 159 

ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

 الحمد هلل رب العالمين


