
 تطوير االختبار والفقراث االختباريت

26-3-2017  

حسان العمري. د  

HA.OMARI@JU.EDU.JO 

 الجامعت االردنيت

  مركز االعتماد وضمان الجودة

Monday, March 27, 2017 DR.HASSAN ALOMARI 



Monday, March 27, 2017 

 خصائص االختبار

 الصدق

 الثبات

 الموضوعٌة 

 الشمولٌة

DR.HASSAN ALOMARI 



 الثبات
Test Reliability  

Reliability refers to test consistency. 
 

Reliability refers to test accuracy.
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 هل اختباراتنا دقيقة؟ 
 نتائج الدراسات تشٌر الى أن االختبارات من إعداد

علما   0.5المدرسٌن تتمتع بثبات متوسط  حوالً 

 :بأن

 

 ( 1الثبات  من صفر الى.) 
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 ما معنى ذلك؟
 :فان  0.5إذا كان ثبات االختبار 

SE= s√1- R2 

 

فإن الخطاء المعٌاري فً  10فإذا كان االنحراف المعٌاري لهذا االختبار      

 القٌاس     

          SE= 10 √1-0.5
2
  =10*0.83= 8.3   

 

             

على )فإن عالمته الحقٌقٌة  70هذا ٌعنً أنه إذا حصل طالب على عالمة     

 %( 90مستوى ثقة 

                 X±Zα( SE)= 70±(1.6)(8.3)=70±13.22
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غٌر ٌجعلنا الوضع هذا مثل 

 تعكس الدرجات بان مطمئنٌن

 .للطلبة الحقٌقٌة قدرات
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 لماذا التحليل؟
 

وتشخٌص , أن ٌحدد مواطن الضعف والقوة عند الطالب  لمدرسٌستطٌع ا
 األسباب سواء كانت فنٌة فً االختبار أم تربوٌة فً طرٌقة التدرٌس 

 ٌجعل منه كاتب فقرات جٌد فٌتخلص بالمران والتدرٌب من كثٌر من العٌوب
 .التً تصٌب الفقرة سواء من حٌث الصٌاغة أو األخطاء الفنٌة األخرى

 ٌزٌد من ثقة المدرس بأن اختباراته دقٌقة وتعكس قدرات الطلبة بشكل جٌد 

 ٌطور مهارات المدرس وٌجعله محترفا فً تطوٌر االختبارات. 
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 بها فٌحتفظ حٌث من جٌدة فقرات على ٌحصل أن درسالم ٌستطٌع  - 

 . القادمة االختبارات فً منها وٌستفٌد

 

 ذلك ٌؤثر أن دون االختبار طول اختصار على االختبار فقرات تحلٌل ٌعمل -

 ذو االختبار سٌجعل الجٌدة الفقرات من قلٌل عدد الن االختبار ثبات على
 .ممتازة خصائص
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 االختبارتحميل عمى مستوى 
 تقدير ثبات االختبار باستخدام كرونباخ الفا1)

Reliability Analysis by Cronbach’s Alpha     
   0.7الثبات المقبول اكبر من  

 خصائص العالمات الكمية عمى االختبار حساب ( 2
Measures of Central Tendency 

Measures of Statistical Dispersion 

 شكل توزيع العالمات( 3 
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 فقرةالتحميل عمى مستوى 
   حساب مؤشر صعوبة الفقرة1)

Item difficulty index 

  0.7 – 0.3المقبول من 

 مؤشر تمييز الفقرةحساب ( 2
Item discrimination Index 

 1  -  0.4المقبول  من 
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إذا كان معامل التمييز سالبًا فهذا يعني أن الذين أجابوا عمى الفقرة •
إجابة صحيحة من الفئة الدنيا أكثر من عدد من أجابوا عميها إجابة 

 .لذلك تكون الفقرة ذات تمييز سالب وتستبعد . صحيحة من الفئة العميا 
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 فهذا ٌعنً أن عدد من أجابوا على ( صفراً ) إذا كان معامل التمٌٌز ,

الفقرة إجابة صحٌحة من الفئة الدنٌا ٌساوي عدد من أجابوا علٌها إجابة 

صحٌحة من الفئة العلٌا, أو أنه لم ٌجب أحد علٌها إجابة صحٌحة من 

 .الفئتٌن وفً كلتا الحالتٌن تكون الفقرة غٌر ممٌزة وتستبعد 

 باتجاه موجب , فإن هذا ٌعنً ( صفر ) إذا كان معامل التمٌٌز أكثر من

أن عدد من أجابوا على الفقرة إجابة صحٌحة من الفئة العلٌا  أكبر من 

عدد الذٌن أجابوا علٌها إجابة صحٌحة من الفئة الدنٌا , أي أن تمٌٌز 

 .الفقرة تمٌز موجب 
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هذا يعني أن  أفراد (  1) إذا كان معامل تمييز الفقرة أو تساوي   •

الفئة العميا جميعهم قد أجابوا عميها إجابة صحيحة ، وان أفراد الفئة 
وهذا يعني أن الفقرة ذات . الدنيا جميعهم قد أخطأوا في اإلجابة عنها 

 .تمييز عال 
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. 

 ( 1)تدرٌب عملً   

 

 فقرات 6 من اختبار على على طالب 5 استجابات ٌمثل التالً الجدول

 المقالً النوع من فقرات 4و متعدد من االختٌار نوع من

   المطلوب

 SPSS شاشة الى البٌانات ادخال-

 لالختبار الكلٌة الدرجة حساب-

 فقرة كل وتمٌٌز وصعوبة االختبار ثبات حساب-

 الكلٌة للدرجة والتشتت المركزٌة النزعة احصائٌات حساب-

Monday, March 27, 2017 DR.HASSAN ALOMARI 



Item 
10(4) 

Item
9(5) 

Item
8(5) 

Item
7 (5) 

item
6 

item
5 

item
4 

item
3 

item
2 

item
1 

stud
ent 

3 5 4 3 1 0 1 1 1 1 A 

4 4 4 5 1 1 1 1 1 1 B 

2 2 3 3 1 1 0 0 0 1 C 

2 2 1 1 0 1 0 1 0 0 D 

3 2 3 2 1 1 1 0 0 1 E 
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. 

 ( 2)تدرٌب عملً   

 

  Training 2 الملف افتح جهازك على المكتب سطح من

   المطلوب

 االختبار؟ على الكلٌة العالمة كم-

 االختبار؟ على استجابت التً العٌنة جم كم-

 لالختبار الكلٌة الدرجة بحساب قم-

 فقرة كل وتمٌٌز وصعوبة االختبار ثبات بحساب قم-

 الكلٌة للدرجة والتشتت المركزٌة النزعة احصائٌات بحساب قم-

 علٌها حصلت التً بالبٌانات باالختبار الخاص الورقً النموذج امأل
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. 

 ( 3)تدرٌب عملً   

 

 data97x12 الملف افتح جهازك على المكتب سطح من

   المطلوب

 المفتاح؟ وفق  االختبارٌة الفقرات تصحٌح-

 .فقرة لكل المموهات فاعلٌة حساب-

 االختبار؟ على استجابت التً العٌنة جم كم-

 لالختبار الكلٌة الدرجة بحساب قم-

 فقرة كل وتمٌٌز وصعوبة االختبار ثبات بحساب قم-

 الكلٌة للدرجة والتشتت المركزٌة النزعة احصائٌات بحساب قم-

 علٌها حصلت التً بالبٌانات باالختبار الخاص الورقً النموذج امأل
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