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 درجة 60: درجة االمتحان                           مقاييس إرشادية           : المادة

       
  

( درجة  20)           :السؤال األولابة إج
 (درجات  5كل نقطة )  :في ضوء تلك العبارة 

 .عرف القياس ، وما هي أهداف القياس  -1

: ًٚكٍ تؼزٚف انمٛبس 

 .٘ٛ ػ١ٍّخ رؾذ٠ذ ل١ّخ و١ّخ أٚ ٔٛػ١خ ٌٍّزغ١ش  -

 .٘ٛ رؾذ٠ذ دسعخ اِزالن شٟء أٚ شخض ٌظفخ ِؼ١ٕخ  -

 .ػج١ش ػٓ اٌخظبئض ٚاٌغّبد ثبألسلبَ ٘ٛ اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ ٠زُ ثٛاعطزٙب اٌذ -

٘ٛ ٔٛع ِٓ اٌّمبسٔخ اٌزٟ رؼشع فٟ شٟء سلّٟ ، ٚرجذأ اٌّمبسٔخ ثبٌٕٛاؽٟ اٌى١ف١خ ٚرٕزٟٙ ئٌٟ  -

 .إٌٛاؽٟ اٌى١ّخ 

فبٌجبؽش فٟ ِغبي ػٍَٛ اٌزشث١خ ٚإٌفظ ٚاالعزّبع ٠طجك ِم١بعب ِب ػٍٝ ػذد ِٓ األشخبص 

أٚ ِذٜ ارظبفٗ ثظفخ ٔفغ١خ خبطخ ، أٚ دسعخ  إلػطبء وً ُِٕٙ دسعخ رذي ػٍٝ ِذٜ رؾظ١ٍٗ

 .الزٕبػٗ ثشأٞ اعزّبػٟ ِؼ١ٓ أٚ دسعخ رؼظجٗ ٌغٙخ ِٓ اٌغٙبد

 : أْذاف انمٛبس 

 :أُ٘ أ٘ذاف اٌم١بط ٟ٘ رؾذ٠ذ اٌفشٚق اٌفشد٠خ ثأٔٛاػٙب اٌّخزٍفخ ٚرزٍخض أٔٛاع اٌفشٚق فٟ األرٟ

 –اٌظف  –ثٕفظ اٌؼّش ) ٖ ِٓ الشأٔٗ ٠ٙزُ ٘زا إٌٛع ثّمبسٔخ اٌفشد ثغ١ش: اٌفشٚق ث١ٓ األفشاد 

 .، ٚرٌه ثٙذف رؾذ٠ذ ِشوضٖ إٌغجٟ فٟ اٌّغّٛػخ ( إٌّٙخ

٘زا إٌٛع ٠ٙذف ٌّمبسٔخ إٌٛاؽٟ اٌّخزٍفخ فٟ اٌفشد ٔفغٗ ٌّؼشفخ : اٌفشٚق فٟ راد اٌفشد 

. ٔٛاؽٟ اٌمٛح ٚاٌؼؼف 

------------------------------------------------------------------------------- 

 .وضح أنواع المقاييس  -2

 أَـــــٕاع انًمـــبٚٛش

:  Nominal Sealeانًمٛبس األصًٗ . 1

٠ؼزجش ٘زا إٌٛع ِٓ اٌّمب١٠ظ أدٔٝ أٔٛاػٙب ؽ١ش أْ األػذاد رؼطٝ ػشٛائ١ب ٌٍّزغ١شاد ٠ٚؼزّذ  -
 ػٍٝ رظ١ٕف ِٛػٛع اٌم١بعبد ئٌٝ فئبد رجؼب الشزشاوٙب فٝ عّخ ٚاؽذح ، ِٚضبي رٌه عٕظ

 ,A, B) ٔٛع اٌذَ.( ...... س٠بػ١بد ، ف١ض٠بء ،) اٌغبِؼٟاٌزخظض ( روش ، أٔضٝ)اٌّغزغ١ت 

AB, O) 

رؼطٝ ٌٍّزغ١شاد ١ٌظ ٌٙب دالٌخ و١ّخ ٚئّٔب رمَٛ ِمبَ األعّبء ، ٚػٕذِب ٔؼطٝ  اٌزٟئْ األسلبَ  -

 .ٌألٔضٝ أٚ اٌؼىظ فزٌه ال ٠ؼٕٝ رفؼ١ال ٌغٕظ ػٍٝ أخش ( 2)ٌٍزوش  ، ( 1)
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٘ٝ ػ١ٍّخ اٌؼذ ٚال ( اٌزظ١ٕف١خ)٠ّىٓ رطج١مٙب ػٍٝ اٌّمب١٠ظ االع١ّخ  اٌزٟاٌؾغبث١خ  ئْ اٌؼ١ٍّخ -

 . ٠ّىٓ اعزخذاَ أ٠خ ػ١ٍّخ أخشٜ وبٌغّغ أٚ اٌطشػ أٚ اٌؼشة أٚ اٌمغّخ 

:  Ordinal Sealeانًمٛبس انزتجٗ . 2

ِزالوُٙ ٠ّىٕٕب ِٓ رشر١ت أفشاد اٌّغّٛػخ رٕبص١ٌب أٚ رظبػذ٠ب ؽغت دسعخ ا اٌزٞٚ٘ٛ اٌّم١بط  -

.  ٌغّخ ِؼ١ٕخ 

 األػذاد فٝ ٘زا اٌّم١بط رش١ش ئٌٝ اٌزشر١ت ١ٌٚظ ئٌٝ اٌىُ اٌزٜ رؾ٠ٛٗ  -

 .اٌّغبفبد فٝ ٘زا اٌّم١بط ال رىْٛ ِزغب٠ٚخ  -

 .فٝ ٘زا اٌّم١بط ٠شرت األفشاد ؽغت اِزالوُٙ ٌٍغّخ أٚ اٌخبط١خ اٌّم١غخ  -

أٚ اٌخبط١خ اٌّطٍٛة ل١بعٙب ٠ذي ٘زا اٌّم١بط ػٍٝ أْ اٌفشد أٚ اٌّغّٛػخ ٠ّزٍىْٛ ِٓ اٌغّخ  -
 .دّٚٔب اٌؼٍُ ثبٌفشق ث١ٓ أٜ اص١ٕٓ ِٓ ٘إالء األفشاد 

 .ِم١بط اٌشرت ٠شزًّ ػٍٝ فئبد رؾًّ ِؼٕٝ اٌزشر١ت ٚال رؾًّ ِؼٕٝ اٌزغبٚٞ  -

٠ّزٍه ٘زا اٌّم١بط خبط١خ اٌزشر١ت ثبإلػبفخ ئٌٝ خبط١خ اٌزظ١ٕف اٌزٝ ٠ّزٍىٙب اٌّم١بط  -
ثً ٠ٚشرجُٙ أ٠ؼب ( األعّٝ)اخزالف األفشاد ثبٌٕغجخ ٌغّخ ِؼ١ٕخ األعّٝ ألٔٗ ال ٠ىزفٝ ثأْ ٠ج١ٓ 

 . ؽغت دسعخ اِزالوُٙ ٌٙزٖ اٌغّخ 

:   Interval Seale( انًمٛبس انفئٕٖ)يمٛبس انفتزاد . 3

 . اٌم١بط ثٙزا اٌّغزٜٛ أسلٝ ِٓ اٌم١بط ثّغزٜٛ اٌشرجخ -

 . رؾزًّ األسلبَ فٝ ٘زا اٌّم١بط ِؼٕٝ و١ّب  -

 . ؽذاد ِزغب٠ٚخ ٠زّزغ ٘زا اٌّم١بط ثٛ -

رإخز ػٍٝ ِم١بط ِغبفبد رضٚدٔب ثّؼٍِٛبد ؽٛي عً ِٓ اٌزشر١ت ٚاٌى١ّخ  اٌزٟئْ اٌم١بعبد  -

 . إٌغج١خ ٌٍغّخ اٌّم١غخ 

 .األػذاد ٌٙب ِؼٕٝ ٚرشر١ت -

 .اٌّغبفبد ث١ٓ األػذاد ِزغب٠ٚخ  -

ة ال ٠ّضً غ١ب( ػشف١ب)فٝ ٘زا اٌّم١بط ٚئّٔب ٠زؼّٓ طفشا اػزجبؽ١ب  ؽم١مٟال ٠ٛعذ طفش  -
 .اٌغّخ اٌّم١غخ 

 . دسعخ اٌؾشاسح : ِٓ أِضٍخ ٘زا اٌّم١بط 

:    Ratio Sealeيمٛبس انُضجخ . 4

 . ٠ضٚدٔب ٘زا اٌّم١بط ثّؼٍِٛبد ؽٛي اٌزشر١ت -

٠ّضً غ١بة اٌغّخ اٌّمبعخ ، ( ؽم١م١ب)٠ز١ّض ٘زا اٌّم١بط ثأْ ٌٗ ٚؽذاد ِزغب٠ٚخ ٚطفشا ِطٍمب  -

 . فش ف١ؼٕٝ أؼذاَ اٌٛصْ أٜ غ١بة اٌغجخ أِب اٌٛصْ ص 90٘ٛ ػؼفٝ اٌطٛي  180فبٌطٛي 

 .ِٓ أِضٍخ ٘زا اٌّم١بط اٌطٛي ، اٌٛصْ ، اٌؼّش 
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ؽ١ش اْ ثؼغ " طفش افزشاػٝ"١ّ٠ض اٌّم١بط اٌفئٜٛ ٘ٛ ٚعٛد ٔمطخ ئعٕبد  اٌزٞئْ  -

اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ رؼزّذ دسعخ ِؼ١ٕخ وٕمطخ ئعٕبد أٚ وظفش افزشاػٝ ٌٚزٌه ال ٠ٛعذ ِب 

 . 30٘ٛ ػؼفب رؾظ١ً اٌطبٌت اٌزٜ دسعٕٗ  60اٌطبٌت اٌزٜ دسعٕٗ  ٠جشس اٌمٛي أْ رؾظ١ً

ئْ وً ِم١بط ِٓ اٌّمب١٠ظ ٠ّزٍه خظبئض اٌّمب١٠ظ اٌغبثمخ ٌٗ ، ثبإلػبفخ ئٌٝ خبط١خ ١ِّضح  -

 . ٌٗ ، ِٚٓ ٕ٘ب عبءد فىشح ٘ش١ِخ اٌّمب١٠ظ

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 .فسر المفاهيم المختلفة للتقويم ، وما هي عالقته باالختبار والقياس والتقييم  -3

:   :Evaluationانتمٕٚى 

فٙٛ أٚعغ اٌّظطٍؾبد األسثؼخ ٚأشٍّٙب ، ٠ٚؼشف ثأٔٗ اٌؼ١ٍّخ اٌشخظ١خ اٌٛلبئ١خ اٌؼالع١خ 

٠ٓ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ اٌزٝ رغزٙذف اٌىشف ػٓ ِٛاؽٓ اٌمٛح ٚاٌؼؼف فٝ اٌزذس٠ظ ثمظذ رؾظ

. ٚرط٠ٛش٘ب ثّب ٠ؾمك أ٘ذاف رذس٠ظ اٌّبدح اٌذساع١خ 

: انتمٕٚى ٔػاللتّ ثبالختجبر ٔانمٛبس ٔانتمٛٛى 

ئْ اٌٙذف اٌشئ١غٝ ِٓ اٌؼ١ٍّخ اٌزشث٠ٛخ ٘ٛ ِغبػذح اٌطالة ػٍٝ إٌّٛ اٌشبًِ فٝ ع١ّغ  
ٚاالخزجبساد ٚاٌم١بط  عٛأت شخظ١برُٙ ٚاوزغبة األ٘ذاف اٌزٝ ؽذد٘ب اٌّغزّغ ، ٠ٚؼزجش اٌزم٠ُٛ

ٚ٘ٝ وض١شاً ِب رغزخذَ ػٕذ ثؼغ . ٚاٌزم١١ُ عبٔجب ِٓ األٔشطخ اٌّغزّشح اٌزٝ رؾذس داخً اٌفظً 

اٌّؼ١ٍّٓ ئْ ٌُ ٠ىٓ اٌغبئت فُٙ وجذائً رؾًّ ٔفظ اٌّؼٕٝ ئال أْ اٌّزؼ١ٓ فٝ ٚظ١فزٗ وً ِٓ ٘زٖ 
دسن ثٛػٛػ اٌجْٛ اٌٛاػؼ اٌّظٍؾبد ، ٚاٌّطٍغ ػٍٝ اٌّزطٛساد اٌزٝ ِش ثٙب ِفَٙٛ اٌزم٠ُٛ ٞ

. ث١ٓ ٘زٖ اٌّظطٍؾبد األسثؼخ ٚاٌؼاللخ اٌزٝ رشثطُٙ ئعشائ١بً 

٠ؼزجش ػبدح أػ١ك اٌّظطٍؾبد األسثؼخ ، ٚ٘ٛ ٠ؼٕٝ فٝ أػ١ك ِؼب١ٔٗ  Testفبالختجبر  
ِغّٛػخ ِٓ األعئٍخ ٌإلعبثخ ػ١ٍٗ ، ٚوٕز١غخ العزغبثبد اٌطبٌت ػٍٝ ٘زٖ اٌّغّٛػخ ِٓ األعئٍخ 

ػذ٠ذح ٌخظبئض أٚ طفبد ٘زا اٌطبٌت فٝ اٌغٍٛن اٌزٜ ٔزٛخبٖ ِٓ ٚساء ئرّبَ ٔؾظً ػٍٝ ل١ّخ 

 .اٌؼ١ٍّخ اٌزؼ١ّ١ٍخ

فغبٌجبً ِب ٠ؼٕٝ ِفِٙٛبً أٚعغ ِٓ االخزجبس ، ٚ٘ٛ ٠ؼٕٝ فٝ  Measurement أيب انمٛبس

رش١ش ئٌٝ و١ّخ ِب ٠ٛعذ فٝ اٌشئ ِٓ اٌخبطخ اٌّمبعخ ( ػذد٠خ)ِغبي اإلؽظبء ئػطبء ل١ّخ سل١ّخ 

لب١٠ظ ِذسعخ راد سل١ّخ ِزفك ػ١ٍٙب أِب فٝ ِغبي اٌزشث١خ فبٌم١بط ٠ؼٕٝ ِغٛػخ ِشرجخ ِٓ ٚفك َ
اٌّض١شاد أػذد ٌزم١ظ ثطش٠مخ و١ّخ أٚ و١ف١خ ثؼغ اٌؼ١ٍّبد اٌؼم١ٍخ أٚ اٌغّبد أٚ اٌخظبئض ، 

.  ٚ٘زٖ اٌّض١شاد ئِب أْ ٠ىْٛ أعئٍخ أٚ أػذاد أٚ ٔغّبد أٚ غ١ش٘ب

ٜ ئطذاس اٌؾىُ ػٍٝ ل١ّخ األش١بء ، أٜ رمذ٠ش ِذٜ ف١مزظش ػً Valuing أيب انتمٛٛى
. اٌؼاللخ ث١ٓ ِغزٜٛ اٌزؾظ١ً ٚاأل٘ذاف ثّؼٕٝ رمذ٠ش ل١ّخ اٌشئ ئعزٕبداً ئٌٝ ِؼ١بس ِؼ١ٓ 

فٙٛ أٚعغ اٌّظطٍؾبد األسثؼخ ٚأشٍّٙب ، ٠ٚؼشف ثأٔٗ اٌؼ١ٍّخ  Evaluationأِب اٌزم٠ُٛ 

ٚاؽٓ اٌمٛح ٚاٌؼؼف فٝ اٌزذس٠ظ ثمظذ اٌشخظ١خ اٌٛلبئ١خ اٌؼالع١خ اٌزٝ رغزٙذف اٌىشف ػٓ َ
. رؾغ١ٓ ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚرط٠ٛش٘ب ثّب ٠ؾمك أ٘ذاف رذس٠ظ اٌّبدح اٌذساع١خ 

ٚثّؼٕٝ أشًّ فاْ اٌزم٠ُٛ ٠مظذ ثٗ رؾذ٠ذ ِذٜ ِب ثٍغٕبٖ ِٓ ٔغبػ فٝ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزٝ 

ػٍٝ رؾذ٠ذ ٔغؼٝ ئٌٝ رؾم١مٙب فٝ عبٔت ِٓ عٛأت اٌؾ١بح اٌّخزٍفخ ، ثؾ١ش ٠ىْٛ ػٛٔبً ٌٕب 
اٌّشىالد ٚرشخ١ظٙب ِٚؼشفخ اٌؼمجبد ٚاٌّؼٛلبد ثمظذ ٚػغ اٌؾٍٛي إٌّبعجخ ٌٙب ِٓ أعً 

.  رؾغ١ٕٗ ٚسفغ ِغزٛاٖ ئٌٝ األفؼً ١ٌؾمك أ٘ذافٗ إٌّشٛدح ثٕغبػ
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ٌٚزٛػ١ؼ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌزم٠ُٛ ٚاٌزم١١ُ ٚاٌم١بط ػ١ٍٕب أْ ٔمَٛ ثاػذاد ِغّٛػخ ِٓ األعئٍخ فٝ 

صُ ٔمَٛ ثزظؾ١ؾٙب ٚٔؾٓ ئر ٔفؼً ٘زا فإٔب ٔمَٛ ثؼ١ٍّخ " ِب"وبخزجبس ٌفظً ِبدح اٌؼٍَٛ ٚٔمذِٙب 

دسعخ ِٓ ِبئخ فٝ ٘زا  70ٌٕٚفشع أْ اٌطبٌت ِؾّذ ِٓ ٘زا اٌفظً ؽظً ػٍٝ  Testاخزجبس 
االخزجبس ثٙزا ال ٠ؼٕٝ ش١ئبً ِؾذدا ً ِٓ ؽ١ش رفٛق ِؾّذ أٚ رأخشٖ ، فمذ رؼٕٝ رٍه اٌذسعخ أٔٗ ِزفٛق 

. وبٔذ ٘زٖ  ػٍٝ صِالئٗ ئرا

:  انٓذف يٍ تمٕٚى انطبنت

:  ئْ رم٠ُٛ اٌطبٌت ٌٗ غشػبْ أعبع١بْ

 ِغبػذح اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ رؾذ٠ذ اٌذسعخ اٌزٝ أِىٓ ثٙب رؾظ١ً أ٘ذاف اٌزذس٠ظ  .

 ِغبػذح اٌّؼ١ٍّٓ ػٍٝ فُٙ اٌطالة وأفشاد . 

فبٌغشع األٚي غشع أعبعٝ ؽ١ش ئْ عٍٛن اٌطبٌت ٠زُ دائّبً فٝ ػٛء أ٘ذاف اٌزذس٠ظ 
أِب اٌغشع اٌضبٔٝ فأٗ ِىًّ ٌٍغشع األٚي ، ئر ٌٛ . ٌخجشاد اٌزشث٠ٛخ اٌزٝ ِش ف١ٙب اٌطبٌتٚا

ؽظً اٌّؼٍُ ػٍٝ خجشح وبف١خ ػٓ اٌطبٌت ، فاْ رٌه ٠غبػذٖ ػٍٝ اٌزخط١ؾ اٌغ١ٍُ ٚاخز١بس أفؼً 

. اٌطشق اٌزذس٠غ١خ ٚأٔغجٙب ٌزؼ١ٍُ اٌطبٌت

ٌخجشاد اٌزشث٠ٛخ اٌزٝ ِشٚا ف١ٙب خالي ٚرؾذ٠ذ اٌزغ١شاد اٌزٝ رؾذس فٝ عٍٛن اٌطالة ٔز١غخ ي

:  رؼٍُّٙ ٠ّىٓ أْ ٠زُ ثبٌٛعبئً اٌزب١ٌخ ، ٚ٘ٝ ِب ٠طٍك ػ١ٍٙب ثٛعبئً اٌزم٠ُٛ ٚ٘ٝ 

 ٚاالخزجبساد ( اٌّمب١ٌخ ٚاٌّٛػٛػ١خ)ٚرزؼّٓ ع١ّغ االخزجبساد اٌىزبث١خ  :انٕصبئم االختجبرٚخ
.  اٌشف٠ٛخ ٚاالخزجبساد اٌؼ١ٍّخ

  رزؼّٓ اٌغغالد اٌمظظ١خ ، ِٚمب١٠ظ اٌزمذ٠ش اٌغ١ىِٛزش٠خ ٚ :انٕصبئم انغٛز اختجبرٚخ
 ( .اٌّمب١٠ظ إٌفغ١خ)

ِّٚٙب وبْ ٔٛع اٌٛع١ٍخ اٌزٝ ٠غزخذِٙب اٌّؼٍُ فٝ اٌزؼشف ػٍٝ اٌزغ١شاد اٌزٝ رؾذس فٝ 

اٌطبٌت ، فٙٛ ٠ؾزبط ئٌٝ ِؼشفخ ثبألعب١ٌت اٌزٝ ٠غزخذِٙب ثىفبءح ٚ٘زا ِب عٛف ٠زؼشفٗ فٝ 
 .ثبساد ٚط١بغزٙباٌّؾبػشح اٌخبطخ ثبالخذ

: انفزق ثٍٛ انمٛبس ٔانتمٕٚى 

:  وبٌزبٌٟ رزُ ػ١ٍّبد اٌم١بط ٚاٌزم١١ُ ٚاٌزم٠ُٛ 

رم١١ُ ◄ " -----ٚطف وّٝ ٌٍظفخ"ٚاٌؾظٛي ػٍٝ ٔزبئظ أٚ " ثبعزخذاَ أداح ل١بط"ل١بط 

". ػ١ٍّخ ػالع١خ"رم٠ُٛ  ►-------" ئػطبء ٚطف ٔٛػٝ ٌٍغٍٛن"، " ػ١ٍّخ رشخ١ظ١خ"

----------------------------------------------------------------------------------- 
 .أذكر األنواع  المختلفة لتصنيف االختبارات  -4

:  االختجبراد ٔأصش تصُٛفٓب

:  انتصُٛف ٔفك يجبالد انمٛبس إنٗ حالحخ يٛبدٍٚ -أٔال

ػشفٝ فٝ ِظٙش أٚ ٠ٚإوذ ٘زا اٌّغبي ػٍٝ ل١بط إٌشبؽ اٌؼمٍٝ اٌُ :انًؼزفٙ / انؼمهٙانًجبل  ( أ

اٌزؼٍُ ، اٌفُٙ ، ِٙبساد اٌزفى١ش ، اٌزاوشح ، االٔزجبٖ ، اإلدسان ، : أوضش ِٓ ِظب٘ش إٌشبؽ اٌزب١ٌخ 
.  اٌزظٛس ٚاٌزخ١ً ٚاٌزوبء ، ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّغبالد اٌزٝ ٠غزخذَ ف١ٙب اخزجبساد اٌزوبء 
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ػبالد ِزّضٍخ فٝ ا١ٌّٛي ٠إوذ ٘زا اٌّغبي ػٍٝ اٌّشبػش ٚاالٔف :انٕجذاَٗ / انًجبل االَفؼبنٗ  ( ة

ٚاالرغب٘بد ، اٌم١ُ ، األخالق ٚعّبد اٌشخظ١خ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّغبالد اٌزٝ رغزخذَ ف١ٙب 

 . االعزجبٔبد 

رٙزُ فٝ ٘زا اٌّغبي ثم١بط اٌّٙبساد ٚاألداءاد اٌؼ١ٍّخ ِضً اخزجبساد  :انًجبل انُفش حزكٗ ( جـ

 .سعغ ٚغ١ش٘باٌغجبؽخ ٌٚؼت اٌىشح ٚأدٚاد ل١بط اٌغّغ ٚاٌجظش ٚصِٓ اي

 

: ف االختجبراد ٔفك طزٚمخ تطجٛمٓب ػهٗ األفزاد إنٙ ٘تصٍال –حبَٛب 

٠ٚؼذ االخزجبس اٌفشدٜ ِٛلف ِمبثٍخ ِمٕٓ ٠ٙذف ئٌٝ ل١بط وً فشد ػٍٝ ؽذح :  اختجبراد فزدٚخ ( أ

ثٛاعطخ فبؽض ، ٚأؽذ أِضٍزٙب ِم١بط ٚوغٍش ٌزوبء األؽفبي ، ِٚم١بط عزبٔفٛسد ث١ٕ١ٗ ٌٍزوبء ، 
. ر١ٛط ٌٚٛؽخ ع١غبْ ٚغ١ش٘ب ِٚزب٘خ ثٛس

٠ٙذف ئٌٝ ل١بط ِغّٛػخ ِٓ األفشاد ِشح ٚاؽذح ٚفٝ ٚلذ ٚاؽذ ثٛاعطخ  :اختجبراد جًبػٛخ  ( ة

ٚاخزجبساد االعزؼذاداد ، ٚاخزجبساد ( اٌغّؼ١خ)فبؽض ٚاؽذ ، ِٚٓ أِضٍزٙب اخزجبساد اٌزوبء 
سافٓ ٚاعزجبٔبد ا١ٌّٛي اٌمذساد اٌطبئف١خ ا١ٌّٕٙخ ٚاألوبد١ّ٠خ ٚاخزجبس اٌّظفٛفبد اٌّززبثؼخ ي

 (.١ِMMPIٕغٛرب ِزؼذد األٚعٗ ،)ٚاالرغب٘بد ، ٚاخزجبس اٌشخظ١خ 

:  انتصُٛف ٔفك طزٚمخ أداء انًشبركٍٛ -حبنخب

ٚ٘ٝ رغزخذَ فٝ اخزجبساد اٌشخظ١خ ٚاخزجبساد  : (اختجبراد انٕرلخ ٔانمهى)اختجبراد كتبثٛخ  ( أ

. اٌمذساد ٚاالخزجبساد اٌزؾظ١ٍ١خ اٌزؾش٠ش٠خ 

٠ظٍؼ ٘زا إٌٛع ِٓ االخزجبساد ٌم١بط األداء اٌّٙبسٜ ا١ٌذٜٚ ،   : (ػًهٛخ)د أدائٛخ اختجبرا ( ة

ٚاٌّٙبساد اٌزٝ رؼزّذ ػٍٝ اٌؾٛاط ٚل١بط اٌمذسح ا١ٌّىب١ٔى١خ وّب رغزخذَ ِغ األ١١ِٓ اٌىجبس 

 .ٚاألؽفبي ٌم١بط لذسارُٙ اٌؼم١ٍخ اٌّؼشف١خ 

:  تصُٛف االختجبراد ٔفك انزيٍ انًخصص نإلجبثخ –راثؼب 

ؽ١ش ٠ؾذد ف١ٙب صِٓ ٌٍزؼ١ٍّبد ٚأخش  : اختجبراد يٕلٕتخ أ يب ٚطهك ػهٛٓب اختجبراد انضزػخ ( أ

ٌإلعبثخ ٚال ٠غّؼ ٌٍّشبسن ثزغبٚص اٌضِٓ اٌّؾذد ، ٚرز١ّض أعئٍخ ٘زٖ االخزجبساد ثأٔٙب فٝ 
 .ِغزٜٛ ٚاؽذ ِٓ اٌظؼٛثخ 

صِٓ اإلعبثخ غ١ش ِؾذد ؽ١ش  : اختجبراد غٛز يٕلٕتخ أٔ يب ٚطهك ػهٛٓب اصى اختجبراد انمٕح ( ة

ٚرز١ّض ثّفشدارٙب ثأٔٙب ِزذسعخ فٝ اٌظؼٛثخ ، ٚرمبط اٌمٛح ِٓ خالي ئعبثبد اٌّفؾٛص ػٍٝ 
 .ػذد ِٓ األعئٍخ اٌظؼجخ غ١ش اٌّؾذدح اٌضِٓ 

: انتصُٛف ٔفك يزاحم انؼًز  –خبيضب 

عٓ  ٚ٘ٝ اخزجبساد ٌألؽفبي اٌشػغ ِٓ عٓ ػب١ِٓ ٚلذ رّزذ ئٌٝ :اختجبراد يب لجم انًذرصخ  ( أ
ػبِب ، ِٚٓ أِضٍخ ٘زٖ االخزجبساد ثطبس٠خ رم٠ُٛ األؽفبي ٌىٛفّبْ ، ٚاخزجبس ٚوغٍش  12

.  ٌألؽفبي ِب لجً اٌّذسعخ 

ٚ٘ٝ اخزجبساد ٌألؽفبي ِٓ أػّبس خّظ عٕٛاد  :اختجبراد رٚبض األطفبل ٔانتؼهٛى االثتذائٗ  ( ة
وبٔغٙبَ  –ٚاخزجبس ثٕزٕش ( اٌّغزٜٛ األٚي)ؽزٝ عٓ اٌغبثؼخ ِٚٓ أِضٍزٙب اخزجبس اٚر١ظ ١ٌٚزْٛ 

، ٚ٘ٛ ٠ظٍؼ ٌألؽفبي اٌز٠ٓ ٠ؼبْٔٛ ِٓ طؼٛثبد اٌمشاءح ٚاعزخذاَ اٌٍغخ ٚاخزجبس اٌّظفٛفبد 

 .اٌّززبثؼخ ٌشاف١١ٓ ٚاٌزٜ ٠ظٍؼ ٌؼذح ِغز٠ٛبد ػّش٠خ 
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ِضً اخزجبس ٚوغٍش ٌٍشاشذ٠ٓ ٚاخزجبس اٌمذساد اٌؼم١ٍخ األ١ٌٚخ ٌضشعزْٛ  :اختجبراد انزاشذٍٚ ( جـ

. ٚغ١ش٘ب 

: انتصُٛف ٔفك يحتٕٖ يبدح االختجبر  –صبدصب 

ؽ١ش رمذَ االخزجبس فٝ طٛسح ٌفظ١خ أٜ ٌٙب ِؼٕٝ ، ؽ١ش رٍؼت لذسح  :اختجبراد نفظٛخ  ( أ

اٌّشبسن ػٍٝ اعزخذاَ اٌىٍّبد ٚفّٙٙب دٚساً ٘بِبً فٝ رؾذ٠ذ ِب ئرا وبْ اٌّشبسن لبدساً ػٍٝ 

. ئطذاس االعزغبثخ ِٓ ػذِٗ

ؽٍت اإلعبثخ ػٍٝ أعئٍخ االخزجبساد أػّبالً ِؼ١ٕخ واػبدح رشر١ت ؽ١ش د :اختجبراد غٛز نفظٛخ  ( ة

 .أشىبي أٚ سِٛص أٚ ئدسان ػاللبد ث١ٓ األشىبي

------------------------------------------------------------ 

( درجة  20)           :السؤال الثاني إجابة 
( درجات  5كل نقطة )  :قارن بين كال مما يأتي 

 .الثبات    –الصدق -1

انصذق : أٔال 

:  Validityإجزاءاد انصذق  -صبثؼب

خبط١خ اٌّم١بط اٌزٝ رغؼً اٌجبؽش "طذق اٌّم١بط ػٍٝ أٔٗ ( اٌجٛسد ، ع١ٍزض)٠ؼشف 

ثّؼٕٝ أْ اٌّم١بط اٌظبدق ٘ٛ اٌزٜ ٠ٛس اٌج١بٔبد " ٠إوذ أْ اٌّم١بط ٠م١ظ ِب ٚػغ ِٓ أعً ل١بعٗ
فاْ ع١ّغ أٔٛاع اٌّمب١٠ظ رزؼشع ٌّإصشاد داخ١ٍخ أٚ ٚفٝ اٌؾم١مخ . اٌزٝ طُّ ِٓ أعً رٛف١ش٘ب

ٚاٌّم١بط اٌظبدق ٘ٛ ( داخً اٌّم١بط ٚخبسط اٌّم١بط)خبسع١خ رإصش ػٍٝ طذلٙب ٚوزا ػٍٝ صجبرٙب 

: دالٌخ ٌؼٕظش٠ٓ

ِٙبسح ٚػغ األعئٍخ ٚاٌؼجبساد اٌزٝ رٛفش اٌج١بٔبد اٌّطٍٛثخ  -

 .ؽغبع١خ اٌّؼٍِٛبد اٌشخظ١خ ٚطؼٛثخ اٌززوش ٌٍّجؾٛس -

 

: ٔاع انصذقأٌ

: ٠ؼزّذ طذق اٌّم١بط ػٍٝ ِغّٛػز١ٓ ِٓ اٌؼٛاًِ

اٌؼٛاًِ إٌّطم١خ  -

 اإلصجبد أٚ اٌجش٘بْ اإلؽظبئٝ -

 :األرٟ ٚرٕزّٝ ئٌٝ ٘بر١ٓ اٌّغّٛػز١ٓ ػذح أٔٛاع ِٓ اٌظذق ِٕٙب 

 

 

: Face validityأٔ انصذق انظبْزٖ  Content validityصذق انًحتٕٖ  -1

أْ ٠زٛفش فٝ أٜ ٔٛع ِٓ اٌّمب١٠ظ ٌٚزفغ١ش ٘زا إٌٛع ٘زا ِٓ إٌٛع إٌّطمٝ ٚاٌزٜ ٠غت 

ٔش١ش ئٌٝ ِب عجك روشٖ ِٓ أٔٗ أؽ١بٔب ٠ىْٛ ِٓ اٌظؼٛثخ أْ ٔم١ظ ع١ّغ ػٕبطش اٌظب٘شح ٌٚزٌه 

وّب روش ( ػ١ٕخ ِٓ اٌّمشس اٌذساعٝ الخزجبس رؾظ١ً اٌطالة ِضال)ٍٔغأ ئٌٝ أخز ػ١ٕخ ِّضٍخ ِٕٙب 
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ِٓ ٕ٘ب ٔغذ أْ طذق . ؽزٝ ٠ّىٓ رّض١ً فئبد اٌّؾزٜٛ أْ اٌؼ١ٕخ ٠غت أْ رىْٛ ػشٛائ١خ ؽجم١خ

اٌّؾزٜٛ ٠ؼزّذ ػٍٝ ؽظش فئبد اٌظب٘شح ٚعالِخ ئعشاءاد أخز ػ١ٕخ ِّضٍخ ِٓ ٘زا اٌّؾزٜٛ 

٠ٚشرجؾ ثظذق اٌّؾزٜٛ ". إٌّطمخ اٌزٜ رمَٛ ػ١ٍٗ ػ١ٍّخ اٌّؼب٠ٕخ"ٚػٕبطشٖ أٚ ثّؼٕٝ أخش 
 :ِشىٍزبْ ّ٘ب

  :Subjectiveر أٔ انحكى انذاتٗ اػتًبد صذق انًحتٕٖ ػهٗ انتمز٘( أ)

فمذ ٠شٜ شخض أْ عٛأت اٌّم١بط رغطٝ اٌّؾزٜٛ ، ث١ّٕب ٠شٜ شخض أخش أٔٙب ٔبلظخ ،  
ٚ٘زٖ اٌّشىٍخ رظٙش ثٛػٛػ فٝ اٌّمب١٠ظ اٌزٝ رزؼبًِ ِغ اٌظٛا٘ش اإلٔغب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ وظب٘شح 

ْ ثؼغ ِمب١٠ظ اخزجبس اٌفشٚع فٕغذ أ. اٌخ ... اٌم١بدح ، أٚ اٌشػب اٌٛظ١فٟ ، أٚ ٔٛاؽٝ اٌزوبء 

اٌخ ... ػٕذ اعزخذاِٙب ٌٍزؼشف ػٍٝ ػاللخ اٌظب٘شح ثبٌظفبد اٌشخظ١خ ٚاالعزّبػ١خ ٚااللزظبدٞ 
% 100، ٔغذ أْ اٌزؾ١ًٍ االٔؾذاسٜ اٌّزؼذد غبٌجب ِب ٠ش١ش ئٌٝ أْ ِب رُ ل١بعٗ ِٓ طفبد ال ٠فغش 

ٖ ِٓ طفبد رُ ِٓ ٚعٙخ ٔظش ٠ٚشعغ ٘زا إٌمض ئٌٝ أْ ِب رُ ؽظش. ِٓ اٌزغ١ش فٝ اٌظب٘شح

. اٌجبؽش أٚ اٌّؾى١ّٓ ػٕذ رظ١ُّ اٌّم١بط

 

 Predictive or Concurrentصذق انتُجؤ أٔ انصذق انًصبحت نألحذاث انجبرٚخ  -2

Validity: 

ٚطذق اٌّظبؽجخ ػٍٝ ِب رمشسٖ ٔزبئظ اٌم١بط ِٓ اٌزٕجإ ثغٍٛوٗ ِٚب )٠جٕٝ اٌظذق اٌزٕجإٜ  

ِٚٓ األِضٍخ اٌٛاػؾخ ػٍٝ ٘زا إٌٛع ِب ٔغذٖ ِٓ ِمب١٠ظ . الؽك ٠جذ٠ٗ اٌّجؾٛص١ٓ ِٓ عٍٛن فؼٍٝ
ٚٔغذ فٝ ؽبٌخ . اٌشأٜ اٌؼبَ اٌزٝ رزٕجأ ثزأ١٠ذ ٚاٌشغجخ فٝ اٌزظ٠ٛذ ٌظٍؼ ِششؼ أٚ ؽضة ِؼ١ٓ

ٚعٛد اسرجبؽ ػبٌٝ ث١ٓ ل١بط ٔٛا٠ب اٌزظ٠ٛذ ٚاٌغٍٛن اٌفؼٍٝ اٌالطك أْ اٌظذق اٌزٕجئٝ أٚ 

. اٌّظبؽت ػبٌٝ

وّب فٝ اٌّضبي )ٚرزّضً اٌّشىٍخ فٝ ٘زا إٌٛع ِٓ اٌظذق فٝ أٔٗ ١ٌظ ِٓ اٌغًٙ دائّب 

أْ ٔالؽع اٌغٍٛن اٌظب٘ش ٌٍفشد أٚ عٍٛن اٌظب٘شح فٝ اٌطج١ؼخ ثؼذ اٌم١بط ٚثخبطخ فٝ ( اٌّزوٛس

ٕٚ٘بن ِشىٍخ أخشٜ رشرجؾ ثٙزٖ اٌّشىٍخ ٚ٘ٝ اػزّبد رفغ١ش ٔزبئظ اٌم١بط ػٍٝ . ِمب١٠ظ االرغب٘بد
ثؼذ ( ٌألفشاد أٚ اٌظب٘شح)َ اٌشخظٝ ٌٍجبؽش ٚثبٌزبٌٝ فاْ رٕجإٖ ثّب ٠زٛلغ ؽذٚصٗ ِٓ عٍٛن اٌؾه

. اٌم١بط ال ٠ؼزّذ ػٍٝ اٌّٛػٛػ١خ

: Construct validityانصذق انجُبئٗ أٔ انتزكٛجٙ  -3

٠ٚىْٛ اٌّم١بط رٚ طذق رشو١جٝ ئرا وبْ ٠شزًّ ػٍٝ ع١ّغ ِىٛٔبد اٌظب٘شح أٚ اٌظفخ أٚ 

السرجبؽ ث١ٓ اٌّىٛٔبد ٠ٚغزخذَ اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٝ ٌزؾ١ًٍ عٛأت اٌّم١بط ٚاٌزؼشف اٌخبط١خ ِٚذٜ ا

ػٍٝ ِذٜ رغط١خ ٘زٖ اٌغٛأت ِٚب رُ ئغفبٌٗ ، ٚوزٌه ِذٜ االسرجبؽ ث١ٕٙب ٚرشر١ت رأص١ش٘ب أٚ لٛح 
 .ِشبسوزٙب فٝ رى٠ٛٓ اٌظب٘شح

حجبد درجبد انمٛبس   –حبَٛب 

٠بط أٚ االعزجبٔخ ٚاٌظؾ١ؼ صجبد اٌذسعبد أٚ صجبد ِٓ األخطبء اٌشبئؼخ ٕ٘ب ػجبسح صجبد اٌّك 
دسعبد االعزجبٔخ أٚ اٌّم١بط فبٌضجبد طفخ ٌٍذسعبد ١ٌٚظ ٌٍّمبط ٚاٌّم١بط لذ ٠ز١ّض ثضجبد ِشرفغ 

:   أٚ ال فٝ ػٛء اٌؼ١ٕخ اٌزٝ ٠طجك ػ١ٍٙب ٠ّٚىٓ ؽغبة ِؼبِالد اٌضجبد وبٌزبٌٝ

(: كزَٔجبن –يؼبيم أنفب )حجبد االتضبق انذاخهٗ ( 1)
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وشٚٔجبن عٛاء  –٠ٚزُ اٌزأوذ ِٓ صجبد اٌّم١بط فٝ ٘زٖ اٌؾبٌخ ػٓ ؽش٠ك ؽغبة ِؼبًِ أٌفب  

ئرا وبْ ٌٍّم١بط أٚ االعزجبٔخ أثؼبد فشػ١خ ٠ّٚىٓ عّغ دسعبد األثؼبد اٌفشػ١خ )ٌذسعبد األثؼبد 

 أٚ ٌذسعبد اٌؼجبساد فٝ وً( ٌىٝ ٔؾظً ػٍٝ دسعخ و١ٍخ رؼجش ػٓ دسعخ اٌفشد فٝ اٌغّخ اٌّمبعخ
خبطخ ئرا وبٔذ األثؼبد ٌٙب ِؼبٔٝ ِزّب٠ضح ٚال ٠ّىٓ )ثؼذ ػٍٝ ؽذح ٌٍزأوذ ِٓ صبثذ األثؼبد اٌفشػ١خ 

(. عّغ دسعبرٙب ِؼبً 

 -ٚوزٌه ٠ّىٓ اٌزأوذ ِٓ صجبد أثؼبد اٌّم١بط ٚػجبسارٗ ػٓ ؽش٠ك ؽغبة ِؼبِالد أٌفب 
:   ثبساد ٕٚ٘ب ئرا وبْوشٚٔجبن ٌٍّم١بط وىً فٝ ؽبٌخ ؽزف األثؼبد أٚ ٌألثؼبد فٝ ؽبٌخ ؽزف اٌغ

٠زأوذ صجبد دسعبد ٚػٕذ ؽزف دسعخ اٌجؼذ ِٓ اٌذسعخ اٌى١ٍخ فاْ ِؼبًِ أٌفب ٌٍّم١بط وىً ٠مً  -

. األثؼبد اٌفشػ١خ ٌٍّم١بط ٚرأص١ش٘ب فٝ صجبد اٌذسعخ اٌى١ٍخ ٌٍّم١بط

أٌفب ػٕذ ؽزف دسعخ اٌؼجبسح ِٓ دسعخ اٌجؼذ إٌّز١ّخ ئ١ٌٗ أٚ ؽزفٙب ِٓ اٌذسعخ اٌى١ٍخ فاْ ِؼبًِ  -

ٌٍجؼذ أٚ ٌٍّم١بط اٌىٍٝ ٠مً ٠زأوذ صجبد دسعبد اٌؼجبساد ٚرأص١ش٘ب فٝ صجبد دسعبد األثؼبد ٚفٝ 

 .صجبد اٌذسعخ اٌى١ٍخ 

:  حجبد إػبدح انتطجٛك( 2)

رُ اٌزأوذ ِٓ صجبد اٌّم١بط أٚ االعزجبٔخ ٚاألثؼبد اٌّىٛٔخ ٌٙب ٚرٌه ثاػبدح رطج١ك اٌّم١بط أٚ  
٠َٛ ِضالً ٠ٚؾغت ِؼبًِ  30االعزطالػ١خ ثفبطً صِٕٝ ِٕبعت االعزجبٔخ ػٍٝ ػ١ٕخ اٌذساعخ 

االسرجبؽ ث١ٓ اٌذسعبد فٝ ِشرٝ اٌزطج١ك ٌىٝ ٠ؼجش ػٓ ِؼبًِ اٌضجبد أٚ وّب ٠غّٝ ثّؼبًِ 

 .االعزمشاس

: حضبة انخجبد ثطزٚمخ انتجزئخ انُصفٛخ( 3)

عبد ػٍٝ اٌؼجبساد ٚف١ٗ ٠زُ رطج١ك اٌّم١بط أٚ االعزجبٔخ ِشح ٚاؽذح ػٍٝ اٌؼ١ٕخ صُ رمغُ اٌذس 

ٌخ اٌفشد٠خ ٚرٛعذ اٌؼذ٠ذ ِٓ أٚ اٌجٕٛد ئٌٝ دسعبد خبطخ ثبألعئٍخ اٌضٚع١خ ٚدسعبد خبطخ ثبألعئ
ٌٍزؼشف ػٍٝ ِؼبًِ اٌضجبد ثؼذ رٌه أثغطٙب ؽغبة ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ دسعبد اٌغضأ٠ٓ  قاٌطش

: سح اٌزب١ٌخصُ ؽغبة ِؼبًِ اٌضجبد ِٓ ِؼبدٌخ اٌزٕجإ ٌغج١شِبْ ٚثشاْٚ ٚاٌزٝ رزخز اٌظٛ

يؼبيم انخجبد  
يؼبيم االرتجبط ×  2

يؼبيم االرتجبط +  1

: تصحٛح انًمٛبس( د)

َٝ غبٌجبً ، "٠زُ رظؾ١ؼ اٌّم١بط ثؾ١ش رمبثً ثذائً اإلعبثخ   َٝ دائّبً ، رٕطجك ػٍ رٕطجك ػٍ

َٝ أثذاً  َٝ ل١ٍالً ، ال رٕطجك ػٍ َٝ أؽ١بٔبً ، رٕطجك ػٍ ػٍٝ ( 1،  2،  3،  4،  5)اٌذسعبد " رٕطجك ػٍ

 1)اٌزشر١ت فٝ اٌؼجبساد اإل٠غبث١خ ، أِب فٝ ؽبٌخ اٌؼجبساد اٌغٍج١خ  فزمبثً ثذائً اإلعبثخ ثبٌذسعبد 
. ػٍٝ اٌزشر١ت( 5،  4،  3، 2، 

ثؼذ اٌخطٛاد اٌغبثمخ اٌزٝ ِش ثٙب ئػذاد اٌّم١بط ٚاٌزأوذ ِٓ طالؽ١زٗ ٌٍزطج١ك ػٍٝ ػ١ٕخ  

إٌٙبئ١خ ٌٍّم١بط أٚ االعزجبٔخ ٚرٛص٠غ اٌؼجبساد  اٌذساعخ ٠ّىٓ ػشع عذٚي ٠زُ ف١ٗ ٚطف اٌظٛسح
 . ػٍٝ األثؼبد اٌّخزٍفخ ٌٍّم١بط

---------------------------------------------------------------- 
 .العوامل المؤثرة في ثبات االختبار –العوامل المؤثرة في صدق االختبار  -2

 :انؼٕايم انتٙ تؤحز ػهٙ انصذق 
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 ( .اٌؼبداد اٌغ١ئخ فٟ اإلعبثخ)ِفؾٛص ػٛاًِ رزؼٍك ثبي -

 ( .ػٛاًِ ث١ئ١خ وبٌؾشاسح ٚاٌشؽٛثخ ٚاٌجشٚدح ٚاٌؼٛػبء)ػٛاًِ رزؼٍك ثاعشاء االخزجبس  -

 –عٌٙٛخ أٚ طؼٛثخ األعئٍخ  –غّٛع األعئٍخ  –ٌغخ االخزجبس )ػٛاًِ رزؼٍك ثبالخزجبس -

 ( .اٌظ١بغخ

 .االخزجبس فٟ غ١ش ِب ٚػغ ٌٗ  اعزخذاَ –ػٛاًِ ِزؼٍمخ ثبٌطجبػخ ، ػذَ ٚػٛػ اٌزؼ١ٍّبد  -

: انؼٕايم انًؤحزح ػهٗ انصذق ٔانخجبد 

ِضً ؽٛي اٌّم١بط ، ٔٛع اٌضمبفخ اٌغبئذح ، ٚلذ اٌم١بط ، اعزخذاَ أعئٍخ  :انًمٛبس ٔيحتٕاِ -1
 .ِفزٛؽخ ِمبثً األعئٍخ ِؾذٚدح االعزغبثخ

ٚػ اٌزؼ١ٍّبد ، ، ِذٜ ٚع( اٌجش٠ذ٠خ ِضال/ اٌشخظ١خ )ِضً ٔٛع اٌّمبثٍخ  :انؼٕايم انجٛئٛخ -2

 .ٚئعشاءاد االعزّبسح

عٕظ ٚاٌؾبٌخ ايػّش ٚايِضً ؽبٌخ اٌّجؾٛص١ٓ االلزظبد٠خ ٚاالعزّبػ١خ ،  :انؼٕايم انشخصٛخ  -3

 االعزّبػٟي ٌٍّٚجؾٛص١ٓ ، اٌخٍف١خ األخالل١خ ٌٍّجؾٛص١ٓ ، اٌززوش ٚاالعزذػبء ، اٌمت اٌضٚع١خ

 .ٌٍّٛػٛع

د ، رفغ١ش االعزغبثبد اٌخبَ ثشىً ِٕفظً ِضً ئعشاءاد رش١ِض االعزغبثب :تفضٛز انجبحج  -4

 .ػٓ اٌغ١بق اٌؼبَ

-------------------------------------------------------------------------- 
 .التقويم   –القياس   -3

فٟ ِغبي اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ ٚاالعزّبػ١خ ئٌٝ   Measurement "ل١بط" ٠ٚش١ش ِظطٍؼ 
س ِب ٠ٍّىٗ فشد ِؼ١ٓ ِٓ طفخ أٚ خبط١خ ِٓ اٌخظبئض ػ١ٍّخ رمذ٠ش سل١ّخ أٚ و١ّخ ٌّمذا

 ( . 17: 2000ع١ّش، .) ثّم١بط ِؼ١ٓ ٚٚفمب ٌمٛاػذ ِؼ١ٕخ

  Evaluationيفٕٓو انتمٕٚى 

ثّفِٙٛٗ اٌٛاعغ ػ١ٍّخ ٠زُ ثٛاعطزٙب ئطذاس أؽىبَ ػٍٝ اٌشئ اٌّشاد ل١بعٗ فال  انتمٕٚى 

. ػ١ٍٙب ػٛء ِب ٠ؾزٜٛ ِٓ اٌخبط١خ ، صُ ٔغجزٙب ئٌٝ ل١ّخ ِزفك 

اٌزم٠ُٛ ثأٔٗ ػ١ٍّخ ِٕظّخ ٌغّغ ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ثغشع رؾذ٠ذ  أحًذ ػٕدحوّب ٠ؼشف  

دسعخ رؾم١ك األ٘ذاف اٌزشث٠ٛخ ٚارخبر اٌمشاساد ثشأٔٙب ٌّؼبٌغخ عٛأت اٌؼؼف ٚرٛف١ش إٌّٛ 

. اٌغ١ٍُ اٌّزىبًِ ِٓ خالي ئػبدح رٕظ١ُ اٌج١ئخ اٌزشث٠ٛخ ٚئصشائٙب

ِٕظّخ ٌغّغ ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ؽٛي اٌجشاِظ اٌّزؼٍمخ ثبٌطبٌت ػ١ٍّخ  :انتمٕٚى انًذرصٗ 

ٚاٌّؼٍُ ٚاإلداسح ٚاٌّشافك ٚاٌٛعبئً ٚاألٔشطخ اٌزٝ رشىً ٚؽذح ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ ٚرٌه اٌزأوذ 
.  ِٓ ِذٜ رؾم١ك األ٘ذاف ٚارخبر اٌمشاساد ثشأْ ٘زٖ اٌجشاِظ 

ٚرؾ١ًٍ اٌّؼٍِٛبد ٌزؾذ٠ذ ِذٜ ف١ؼشف ػٍٝ أٔٗ ػ١ٍّخ ِٕظّخ ٌغّغ  انتمٕٚى انصفٗأِب 

.  (1961َٕفم ، )رؾم١ك األ٘ذاف اٌزذس٠غ١خ ٚارخبر اٌمشاساد اٌّزؼٍمخ ثٙب 

----------------------------------------------------------------- 
 .أخطاء القياس  –خطوات بناء المقياس   -4

:  انًمبٚٛش ثُبءخطٕاد 
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(. ِغزّغ اٌذساعخ)رؾذ٠ذ اٌشبٍِخ  .1

 (.ِؾزٜٛ اٌّم١بط)٠ذ اٌظب٘شح ٚأثؼبد٘ب رؾذ .2

 (.ِزظً اٌم١بط)رؾذ٠ذ ٚؽذاد اٌم١بط  .3

 .ط١بغخ اٌؼجبساد أٚ األعئٍخ ٚاٌّإششاد  .4

 .االخزجبس اٌّجذئٝ ٚاٌزؼذ٠ً .5

 .االخزجبس إٌٙبئٝ .6

 .ئعشاءاد اٌظذق .7

 .ثبدسئعشاءاد اي .8

 :أخطبء انمٛبس 

 .اٌخطأ فٟ األداء أٚ اٌٛع١ٍخ اٌّغزؼٍّخ  -

 .دَ صجبد اٌخبط١خ اٌّمبعخ اٌخطأ إٌبعُ ػٓ ع -

 ( .خطأ اإلٔغبْ)اٌخطأ إٌبعُ ػٓ ِٓ ٠مَٛ ثؼ١ٍّخ اٌم١بط  -

 .اٌخطأ إٌبعُ ػٓ إٌمض فٟ اٌخجشح ٚاٌزذس٠ت فٟ ِغبي اٌم١بط  -

------------------------------------------------------------------------------- 
( جة در 20)           :السؤال الثالث إجابة 

( درجات  10.  ) حدد أهم الصفات التي يجب توافرها في وسائل القياس ( أ   (

:  وسائل القياس ػُذ صٛبغخ األصئهخ أٔ انؼجبراد أٔ انًؤشزاد االػتجبراد انؼبيخ

٠غت أْ ٠زٕبعت ٔٛع اٌغإاي ِغ اإلعبثخ اٌّطٍٛثخ ، فبألعئٍخ اٌّجبششح رٕبعت ثؼغ اٌّٛالف  .1

وّب ا، األعئٍخ ِفزٛؽخ إٌٙب٠خ . رٕبعت ِٛالف أخشٜ( االعمبؽ١خ)ٚاألعئٍخ غ١ش اٌّجبششح 
األٌٚٝ ٌم١بط اٌفُٙ ٚاٌزؾ١ًٍ ٚاٌزطج١ك ، )ٚاألعئٍخ ِغٍمخ إٌٙب٠خ رخزٍف ف١ّب رؾمك ِٓ أ٘ذاف 

. وّب عجك روشٖ( ٚاألخ١شح رٕبعت اٌّؼشفخ

ٚس أْ اٌجبؽش ٠ش٠ذ اٌجؼذ ػٓ اٌطش٠مخ اإل٠ؾبئ١خ فٝ األعئٍخ  أٜ اٌطش٠مخ اٌزٝ ٠شؼش ِٕٙب اٌّجؼ .2
 (.أال رؼزذ أْ اٌّج١ذاد ِف١ذح؟)أْ ٠ؾظً ػٍٝ ئعبثخ ِؼ١ٕخ 

٠غت اعزخذاَ ِفشداد ٌغ٠ٛخ ثغ١طخ ٚٚاػؾخ ِٚجبششح ، ِغ اعزخذاَ اٌّفشداد اٌشبئؼخ وٍّب  .3

ٚػٕذ  االػطشاس ئٌٝ اعزخذاَ ِظطٍؾبد ِؼمذح ف١غت أْ ٠زؼّٓ اٌغإاي أٚ اٌؼجبساد . أِىٓ
و١ف ع١فغش اٌّجؾٛس ٘زا اٌغإاي؟ ٚفٝ ع١ّغ : اٌجبؽش ٔفغ٠ٚٗغت أْ ٠غأي . ششػ ٌٙب

 .األؽٛاي ٠غت رغٕت اٌظ١بغخ اٌغبٌجخ ٌٍؼجبساد ٚاألعئٍخ ألٔٙب رإدٜ السرجبن اٌّجؾٛس

 .٠غت أْ ٠زؼّٓ اٌغإاي أٚ اٌؼجبسح فىشح ٚاؽذح أٚ ٔمطخ لبئّخ ثزارٙب .4

رمغُ األعئٍخ اٌغذ١ٌٚخ ِشاػبح اإلؽبس اٌّشعؼٝ ٌٍّجؾٛس ِٓ ؽ١ش رغٕت األعئٍخ اٌّؼمذح ، ٚ .5

وّب ٠غت أْ ٠ىْٛ ؽٛي اٌغإاي ِٕبعجب . ئٌٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌمؼب٠ب اٌفشػ١خ اٌزٝ ٠غًٙ رٕبٌٚٙب

 .ٌٍّغزٜٛ اٌزؼج١شٜ ٌٍّجؾٛس ، ٚثبٌّضً ف١ّب ٠طٍت ِٕٗ ِٓ ئعبثخ

ػشٚسح رؾذ٠ذ اٌزؼش٠فبد اٌّغزخذِخ فٝ األعئٍخ أٚ اٌؼجبساد رؾذ٠ذاً دل١مبً ؽزٝ رؾمك دسعخ  .6

 .اعزغبثزُٙ، اٌّطٍٛة فٝ فُٙ اٌّجؾٛص١ٓ ٚثبٌزبٌٝ ئعبثبرُٙ أاٌزّبصً 
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٠غت رغٕت األعئٍخ اٌزبفٙخ أٚ اٌزٝ ال رإدٜ ئٌٝ ٔزبئظ أ١ّ٘خ ، ٚوزٌه ٠غٕت األعئٍخ اٌّؾشعخ  .7

 .ٚاألعئٍخ اٌؼبِخ اٌزٝ ال رإدٜ ئٌٝ ئعبثبد ِؾذدح

ٚرغٕت شؼٛس اٌّجؾٛس ٠غت ر٠ٕٛغ ؽش٠مخ رشر١ت األعئٍخ ٌزغٕت اٌشربثخ فٝ اإلٌمبء أٚ اٌمشاءح  .8
وّب ٠غت أْ ٠زُ ٘زا اٌز٠ٕٛغ ثؾ١ش ٔزغٕت اإل٠ؾبء ثبإلعبثخ ، فال ٠ظؼ أْ ٔغأي ػٓ . ثبًٌٍّ

ِؼٍِٛخ عجك روش٘ب فٝ عإاي عبثك أٚ أْ رٛػغ اإلعبثبد اٌظؾ١ؾخ ِزؼبلجخ ٚاٌخبؽئخ 

 .اٌخ... ِزؼبلجخ 

...  -ال أروش  –ػشف ال أ)٠غت ئربؽخ اٌفشطخ ٌٍّجؾٛس فٝ ػذَ روش سأ٠ٗ فٝ ثؼغ األعئٍخ  .9

 .رغٕجبً ٌٍزخ١ّٓ أٚ اٌزؼ١ًٍ أٚ اٌىزة أٚ اٌّغبٍِخ( اٌخ

٠غت ِشاػبح إٌّطك فٝ رشر١ت األعئٍخ ٚرغٍغٍٙب ثؾ١ش ٠ىْٛ ٕ٘بن رشاثطب ٚرٕبعمب ث١ٓ  .10
ً٘ عّؼذ ... عإاي افززبؽٝ ِضال )اٌغإاي ِٚب ١ٍ٠ٗ ِغ ػذَ اٌمفض ِٓ لؼ١خ ألخشٜ دْٚ ر١ّٙذ 

ٚرٌه رغٕجب السرجبن اٌّجؾٛس ٚفمذ ( رإخز ئعبثزٗ فٝ االػزجبس ثبٌطجغػٓ وزا؟، ٚ٘ٛ عإاي ال 

 .رشو١ضٖ ٚلذسرٗ ػٍٝ اإلعبثخ

٠فؼً اٌجذء ثبألعئٍخ اٌغٍٙخ ٌزشغ١غ اٌّجؾٛس ػٍٝ اإلعبثخ ٚعزة أزجب٘ٗ أل١ّ٘خ  .11

اٌّٛػٛع وّب ٠غت االٌزضاَ ثبٌزغٍغً اٌضِٕٝ ٌألؽذاس فٝ إٌٛػ١خ ِٓ األعئٍخ اٌزٝ رزطٍت 
 .رٌه

ئػبفخ أعئٍخ رغزخذَ ِٓ طؾخ ئعبثخ اٌّجؾٛس ػٍٝ أعئٍخ أخشٜ ، وّب ٠غت  ٠فؼً .12

رغزٙذف اٌزؼشف ِٕز اٌجذا٠خ ػٍٝ لذسح اٌّجؾٛس ػٍٝ  filter questionئػبفخ أعئٍخ ٌٍزظف١خ 
ً٘ رشب٘ذ اٌز١ٍفض٠ْٛ؟ ً٘ : ٚ٘ٝ أعئٍخ ػٓ فئبد اٌّٛػٛع اٌغبثك رؾذ٠ذ٘ب ِضً . اإلعبثخ 

د ئعبثخ اٌّجؾٛس ثبٌٕفٝ فال ٠ظؼ عإاٌٗ ػٓ رفؼ١ٍٗ ٌجشٔبِظ عش عّؼذ ػٓ اٌىّجب٠ٓ؟ فارا وبْ

 .األسع ِضال

 
 (درجات  10.    ) أذكر الخصائص السيكومترية للمقياس أو االستبانة ( ب )     

:  انخصبئص أٔ انشزٔط انضٛكٕيتزٚخ نهًمٛبس أٔ االصتجبَخ 

:  صذق ػجبراد انًمٛبس أٔ االصتجبَخ  –أٔال 

ائؼخ ٕ٘ب أْ ٠مبي طذق االعزجبٔخ أٚ طذق اٌّم١بط ٚاٌظؾ١ؼ أْ ٠مبي ِٓ األخطبء اٌش 
طذق اٌؼجبساد أٚ طذق ػجبساد االعزجبٔخ أٚ اٌّم١بط فبٌظذق خبط١خ ٌٍؼجبساد ١ٌٚظ ٌٍّم١بط 

أٚ االعزجبٔخ ، ٚوزٌه ِٓ رٍه األخطبء ػجبساد ثؾغبة اٌظذق أٚ ؽغبة اٌظذق ، فبٌزٜ ٠زُ ٕ٘ب 

اثبً ٌٍظذق ٌٚزٌه ٠غت أْ ٠مبي رُ اٌزأوذ ِٓ طذق االعزجبٔخ أٚ ٘ٛ اٌزأوذ ِٓ اٌظذق ١ٌٚظ ؽظ
:  اٌّم١بط ثبٌطشق اٌزب١ٌخ ٚاٌزٝ ِٕٙب 

:  صذق انًحكًٍٛ  -1

٠ٚزُ ف١ٗ ػشع اٌظٛسح اٌّجذئ١خ ِٓ اٌّم١بط أٚ االعزجبٔخ ػٍٝ ِغّٛػخ ِٓ اٌّؾى١ّٓ  
ٚفٝ ػٛء رٌه ٠زُ ؽزف اٌّزخظظ١ٓ فٝ اٌّغبي ٚرٌه إلثذاء اٌشأٜ فٝ اٌؼجبساد ِٚذٜ ِٕبعجزٙب 

اٌؼجبسح اٌزٝ ٠زُ اٌؾىُ ػ١ٍٙب ثأٔٙب غ١ش ِٕبعجخ أٚ راد فىشح ِزىشسح فٝ ػجبساد أخشٜ ( )----

ٚثزٌه ٠زؼؼ اٌؼذد إٌٙبئٝ % 85ٚوزٌه اٌزٝ ٌُ رظً ٔغجخ ارفبق اٌغبدح اٌّؾى١ّٓ ػٍٝ ٔغجزٙب ئٌٝ 
 .ٌؼجبساد اٌّم١بط فٝ ػٛء ٘زٖ اٌخطٛح 
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: انتحهٛم انؼبيهٗانصذق انؼبيهٗ أٔ صذق  -2

ئرا وبْ اٌّم١بط أٚ االعزجبٔخ ( االعزطالػٝ)٠ٚزُ ف١ٗ اعزخذاَ اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٝ اٌىشفٝ  

ال )ػجبسح ػٓ رغّغ ِٓ اٌؼجبساد ٌُٚ ٠زُ ثٕبؤ٘ب فٝ ػٛء أعبط ٔظشٜ عبثك أٚ ّٔٛرط عبثك 
سف األثؼبد ٚوزٌه ال ٠غ( ٠ؼشف أزّبء اٌؼجبساد ٌألثؼبد ٚ٘ٛ ِب ٠شاد اٌىشف ػٕٗ أٚ اعزطالػٗ

اٌزٝ ٠زىْٛ ِٕٙب اٌّم١بط أٚ االعزجبٔخ ٚئّٔب لذ ٠ىْٛ ٕ٘بن رٛلغ ثٙزا اٌؼذد ، أٚ اٌزؾ١ًٍ اٌؼبٍِٝ 

اٌزٛو١ذٜ ٚاٌزٜ ٠غزخذَ ػٕذِب ٠زُ ثٕبء اٌّم١بط فٝ ػٛء ٔظش٠خ أٚ ّٔٛرط عبثك ٠ٚشاد اٌزؾمك ِٓ 
ٚءٖ فٕٙب رىْٛ األثؼبد ِؾذدح ِذٜ ِطبثمخ ث١ٕخ اٌّم١بط أٚ االعزجبٔخ  ٌٍّٕٛرط اٌزٜ رُ ثٕبؤٖ فٝ ع

.  رّبِبً ٚوزٌه ػجبساد وً ثؼذ ٚاٌٙذف ٘ٛ اٌزأوذ ِٓ اٌج١ٕخ اٌّفزشػخ

 .ٚاٌظذق ثبعزخذاَ اٌزؾ١ًٍ اٌؼبًِ ٠ٕزّٝ ٌٍظذق اٌجٕبئٝ أٚ طذق اٌزى٠ٛٓ 

: أٔ كًب ٚؼزف ثصذق انتكٍٕٚ Convergent validityانصذق انجُٛٗ أٔ انتمبرثٗ  -3

دق أثؼبد اٌم١بط ثؾغبة ِؼبِالد االسرجبؽ اٌج١ٕ١خ ١ٌٚظ ششؽبً أْ ٠ٚزُ ف١ٗ اٌزأوذ ِٓ ص 

رىْٛ ٘زٖ اٌّؼبِالد ِشرفؼخ ٚئّٔب ٠ؼزّذ رٌه ػٍٝ اإلؽبس إٌظشٜ فاْ وبٔذ أثؼبد اٌّم١بط ٌٙب 
ٔفظ االرغبٖ ٚرش١ش اٌذساعبد اٌغبثمخ ئٌٝ اسرجبؽٙب فالثذ أْ رىْٛ ِؼبِالد االسرجبؽ ِشرفؼخ ٌٚىٓ 

اٌزٝ رىْٛ أثؼبد٘ب ِؼىٛعخ أٚ االسرجبؽبد ث١ٕٙب ١ٌغذ ِشرفؼخ ٕٚ٘ب ٠ىْٛ  ٕ٘بن ثؼغ اٌّمب١٠ظ
رجب٠ٓ ل١ُ ِؼبِالد االسرجبؽ د١ًٌ ػٍٝ اٌظذق ٔظشأً ٌمذسح اٌّم١بط أٚ االعزجبٔخ ػٍٝ اٌز١ّض 

ٚ٘ىزا ٠زُ رفغ١ش ٘زٖ اٌخطٛح فٝ ( دسعبد ثؼغ األثؼبد ِشرفؼخ ٚدسعبد اٌجؼغ األخش ِٕخفؼخ)

 .اط أٚ االعزجبٔخػٛء فُٙ ؽج١ؼخ اٌّمٟ

:  انذاخهٗ( االتضبق)صذق انتجبَش  -4

٠ٚزُ ف١ٗ ؽغبة ِؼبًِ االسرجبؽ ث١ٓ دسعخ اٌؼجبسح ٚدسعخ اٌجؼذ إٌّز١ّخ ئ١ٌٗ ثؼذ اعزجؼبد  

دسعخ اٌؼجبسح ِٓ دسعخ اٌجؼذ ؽزٝ ال رإصش فٝ ِؼبًِ االرغبق إٌبرظ ٕٚ٘ب ٠غت أْ رىْٛ ِؼبِالد 
 .االسرجبؽ داٌخ ِٚشرفؼخ

: يٛز ػجبراد انًمٛبسصذق د -5

٠ٚؼشف أ٠ؼب ثظذق اٌّمبسٔخ اٌطشف١خ ٕٚ٘ب ٠ؼزّذ اٌزأوذ ِٓ طذق اٌؼجبساد ػٍٝ اٌّمبسٔخ  
دسعبد اعزجبٔخ أخشٜ أٚ أٜ ث١بٔبد ِؼشٚف اسرجبؽٙب اٌمٜٛ ثّب رم١غٗ االعزجبٔخ )ثّؾه خبسعٝ 

فٝ % 27أػٍٝ ٠ٚزُ رشر١ت دسعبد اٌّؾه اٌخبسعٝ رظبػذ٠بً ٠ٚزُ رؾذ٠ذ ( أٚ اٌّم١بط اٌؾبٌٝ

، صُ ٔؼٛد ٌذسعبد االعزجبٔخ أٚ اٌّم١بط األطٍٝ ٚٔؾذد ػ١ٍٗ دسعبد % 27اٌّؾه ٚأدٔٝ 
صُ ٠زُ اعزخذاَ إٌغجخ اٌؾشعخ فٝ اٌّمبسٔخ ث١ٓ دسعبد أػٍٝ ٚأدٔٝ % 27اٌّؼ١بس٠خ أػٍٝ ٚأدٔٝ 

27 .%

= انُضجخ انحزجخ 

و 
1

و  –
2

  

(1ع)
2 

 +
(2ع)

2
 

ٌ1 ٌ2 

٘ٝ اٌّزٛعؾ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٜ ٚػذد اٌؾبالد فٝ ِغّٛػخ أػٍٝ  1ْ، ( 1ع)،  1َ:  ؽ١ش أْ

٘ٝ اٌّزٛعؾ ٚاالٔؾشاف اٌّؼ١بسٜ ٚػذد اٌؾبالد فٝ ِغّٛػخ  2، ْ( 2ع)،  2، َ% 27
 %.27أدٔٝ 
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استكمال إقتصاد    : االقتصاد الزراعي          الفرقة : كلية الزراعة         قسم  –جامعة بنها 

 2015/ 2014امتحان الفصل الدراسي األول للعام الجامعي 
درجة  60: ساعتان                  درجة االمتحان : مقاييس إرشادية           الزمن : المادة

       
أجب عن جميع األسئلة اآلتية  

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

( درجة  20)           :السؤال األول
إن قياس بعض الخصائص أو الصفات لدي األشخاص يكون سهال ومباشرا في بعض األحيان " 

ص فهو ، أما قياس الخصائص الداخلية والتي ال تظهر بشكل واضح ومباشر في سلوك األشخا
" أمر معقد وصعب 

 (درجات  5كل نقطة )  :في ضوء تلك العبارة 
. عرف القياس ، وما هي أهداف القياس  -5
 .وضح أنواع المقاييس  -6
 .فسر المفاهيم المختلفة للتقويم ، وما هي عالقته باالختبار والقياس والتقييم  -7
 .أذكر األنواع  المختلفة لتصنيف االختبارات  -8

------------------------------------------------------------ 

( درجة  20)           :السؤال الثاني 
( درجات  5كل نقطة )  :قارن بين كال مما يأتي 

. الثبات  –الصدق   -5
 .العوامل المؤثرة في ثبات االختبار –العوامل المؤثرة في صدق االختبار  -6
 .التقويم   –القياس   -7
 .ء القياس أخطا –خطوات بناء المقياس   -8

------------------------------------------------------------ 

( درجة  20)           :السؤال الثالث 
( درجات  10.  ) حدد أهم الصفات التي يجب توافرها في وسائل القياس ( أ   (
 
 (درجات  10.    ) أذكر الخصائص السيكومترية للمقياس أو االستبانة ( ب )     

 
 ----------------------------------------------------------------------

 يغ أطٛت انتًُٛبد ثبنتٕفٛك
 السيد حسن جادو/ د.أ   -سعيد عباس محمد رشاد    / د.أ/ أستاذ المادة 

 
 

 


