






املقدمه 

  ي�ستخدم املعلمون واأع�ساء هيئة التدري�س اأ�ساليب متعددة ومتنوعة يف تقييم 

طلبتهم منها املالحظة املبا�سرة لن�ساط الطلبة ال�سفي من خالل الأ�سئلة ال�سفية 

واملناق�سة والواجبات املنزلية والتقارير والتعيينات وغريها من الأ�ساليب، وهذه 

الأ�ساليب توفر معلومات جزئية عن تقدير اأداء الطلبة وحتديد كمية ونوعية ما 

تعلموه واكت�سبوه من خربات تعليمية �سواء نظرية اأو تطبيقية  .

حت�سيل  تقييم  يف  كبري  ب�سكل  ه��وؤلء  ي�ستخدمها  التي  الرئي�سة  والو�سيلة   

الطلبة هي الختبارات ، والتي يجب اأن تتمتع بخ�سائ�س الختبار اجليد، والذي 

يو�سف على اأنه اأداة قيا�س للح�سول على التقادير الكمية لأداء الطلبة من خالل 

التعبري عنه بقيمة عددية مل�ستوى التح�سيل، كما يجب اأن يكون الختبار ممثاًل 

ملحتوى املادة ويقي�س ما اأعد لقيا�سه.

الرتبوية  غري  التخ�س�سات  من  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  املعلمني  لبعد  ونظرا 

عن الأ�ساليب العلمية والرتبوية يف بناء وت�سميم وتف�سري اأدوات القيا�س والتقومي 

والتقومي  القيا�س  يف  الأ�سا�سية  امل�سطلحات  تقدمي  اإىل  ليهدف  الكتيب   هذا  جاء 

والتقومي،  القيا�س  جمال  يف  املخت�سون  يراها  كما  ومدلولتها  الختبارات  واأنواع 
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ففي ظل غياب توحيد امل�سطلحات يف املوؤلفات الرتبوية )العربية( نتيجة 

الرتبويني  عند  لب�س  اإىل  ت��وؤدي  اأن  املمكن  من  والتي  الرتجمة  عمليات 

من  واأميانا  املنطلق  هذا  فمن   ، امل�سطلحات  هذه  بع�س  فهم  يف  واملهتمني 

بكل  التدري�س  هيئة  ع�سو  تزويد  على  واجلودة  التطوير  عمادة  حر�س 

العديد من  الكتيب اعتماداً على  اإعداد هذا  التعليمية مت  العملية  ما يهم 

بل  امل�سطلح  برتجمة  الكتفاء  يتم  ومل   ، والأجنبية  العربية  املراجع 

ترتيب  مت  كما  م�سطلح،  لكل  العربية  باللغة  اللفظي  املدلول  ا�سافة  مت 

امل�سطلحات يف هذا الكتيب على اأ�سا�س ت�سل�سل احلرف الأول للم�سطلح يف 

اللغة الجنليزية لي�سهل على القارئ الرجوع اإليه بي�سر و�سهولة.

                                                                     واهلل املوفق

                                                        عمادة التطوير واجلودة

                                                                   جامعة جنران
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املدلول اللفظي / التعريفاملفهوم باللغة الجنليزيةاملفهوم باللغة العربية

Abilityالقدرة
مفه��وم يع��رب عن امت��الك الف��رد لل�سم��ة الكامنة الت��ي يقي�سها 

الختبار.

Absolute Gradeالعالمة املطلقة
هي العالمة التي يقدرها املعلم للطالب على حت�سيله من غري اأن 
يكون حكمه باملقارنة م��ع الأقران ، بل من خالل درجة حتقيق 

الأهداف التي حتدد.

Achievement Testالختبار التح�سيلي
الختبار الذي يقي���س مدى حتقيق املتعل��م لالأهداف الرتبوية 
مل��ادة تعليمي��ة معينة، اأو جمموعة مواد ، �س��واء معارف اأو قيم اأو 

مهارات.

Authentic Evaluationالتقومي الواقعي
ذل��ك التق��ومي ال��ذي يتطل��ب تقيي��م اأداء الطال��ب يف مواق��ف 
حقيقية اأو مواق��ف م�سابهة للواقع ويتطل��ب ذلك و�سع معايري 

حمددة ومالئمة تتنا�سب وما يراد تقييمه

Analyses Scoringالت�سحيح التحليلي
تتمثل ه��ذه الطريق��ة يف الت�سحيح من خالل جتزئ��ة الإجابة 
اإىل عنا�سرها الأ�سا�سية وت�سحيح اإجابة الطالب بناء على هذه 

العنا�سر التي متثل الإجابة.
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املدلول اللفظي / التعريفاملفهوم باللغة الجنليزيةاملفهوم باللغة العربية

Aptitude Testاختبار ال�ستعداد
الختبارات التي تعطى لالأفراد لتحديد القدرة التي ميتلكونها 

للتنبوؤ بقدرة الفرد على النجاح م�ستقباًل.

Assessmentالتقييم

تقدي��ر قيمة ال�س��يء اأو اإعطاء ال�س��يء قيمة ، ويعن��ي التثمني 
وه��ي عملي��ة تتو�سط ب��ني القيا���س والتقومي بحي��ث تقوم على 
عم��ل درا�سة دوري��ة وم�ستمرة ملدخالت النظ��ام بهدف معاجلة 

اخللل

عبارة اأو جملة اعتربت �سحيحة ويبنى عليها ت�سميم الدرا�سةAssumptionالفرتا�س

Based sampleعينة متحيزة
تل��ك العينة التي ل تتمثل فيه��ا خ�سائ�س و�سفات املجتمع التي 
اخ��ذت من��ه، اأي ان العينة غري ممثلة يف �سفاته��ا و�سماتها املراد 

قيا�سها للمجتمع الذي اخذت منه.

Batteryالبطارية
جمموع��ة من الختب��ارات تقي�س �سم��ات متعددة ل��دى املتعلم، 
وتطبق معًا وتهدف ملعرفة الفروق يف اأداء الطالب على جمموعة 

من الأبعاد املقا�سة
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املدلول اللفظي / التعريفاملفهوم باللغة الجنليزيةاملفهوم باللغة العربية

Behavioral Objectivesالأهداف ال�سلوكية

بع��د  حتقيق��ه  املتعل��م  م��ن  يتوق��ع  م��ا  ت�س��ف  الت��ي  العب��ارات 
م��روره بخ��ربات تعليمي��ة بدلل��ة �سل��وك قاب��ل للمالحظ��ة 
ال�سلوكي��ة  الأه��داف  �سن��ف  م��ن  اأف�س��ل  وم��ن   والقيا���س 
) بل��وم (عندم��ا �سنفها يف هرم يتك��ون من �ست��ة م�ستويات وهي 

مرتبة ح�سب امل�ستويات العقلية

ت�سنيف بلوم 
يف املجال املعريف

 Bloom Taxonomy
of Cognitive Domain

ذل��ك الت�سني��ف ال��ذي ي�سن��ف امل�ستوي��ات العقلي��ة ال�سرورية 
لقي��ام املتعلم لتحقيقها من خالل ه��ذه الأهداف وو�سعها يف )6( 
م�ستويات مت�سل�سلة ومرتبة ت�ساعديا ح�سب م�ستويات القدرات 
العقلية كما يل��ي: املعرفة، الفهم، التطبيق، التحليل، الرتكيب، 

التقومي.

Checklistقائمة الر�سد

اأداة من اأدوات املالحظة تت�سمن تقدير لفظي موؤلف من اإجابتني 
)نع��م / ل ( اأو )مواف��ق/ غري موافق(،  وت�ستخ��دم من اأجل لفت 
انتباه املالحظ لبع�س ال�سلوكيات املراد مالحظتها بهدف حتديد 

تكرار احلدوث اأو معدل احلدوث �سمن زمن  حمدد.

5



املدلول اللفظي / التعريفاملفهوم باللغة الجنليزيةاملفهوم باللغة العربية

Cluster sampleالعينة العنقودية

تل��ك العين��ة التي يت��م اختي��ار افرادها عل��ى �س��كل جمموعات 
ع�سوائي��ة ولي�س على �سكل عنا�س��ر، بحيث تكون املجموعة هي 
وح��دة الختيار، وت�ستخ��دم العينة العنقودي��ة يف حال انت�سار 

وتوزع جمتمع الدرا�سة على منطقة جغرافية وا�سعة.

Coefficient correlationمعامل الرتباط
تلك القيمة التي حتدد قوة واجتاه العالقة بني املتغريات، حيث 
ت��دل القيمة على قوة العالقة بينما الإ�سارة على اجتاه العالقة 

)طردية ، عك�سية(.

Concurrent Validityال�سدق التالزمي
هو ال�سدق الذي يح�سل عليه من خالل الرتباط بني الدرجات 
على الختبار املراد التحقق م��ن �سدقه والدرجات على اختبار 

اأخر يتمتع بال�سدق والثبات ويقي�س نف�س ال�سمة. 

Content analysisحتليل املحتوى
عملي��ة حتدي��د عنا�س��ر املحت��وى التعليم��ي ملق��رر درا�س��ي م��ن 
مفاهي��م واأفكار وحقائ��ق ومبادئ وقوانني ونظري��ات وم�سلمات 

وتعميمات.
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املدلول اللفظي / التعريفاملفهوم باللغة الجنليزيةاملفهوم باللغة العربية

Content validity�سدق املحتوى

م��دى التطابق ب��ني فقرات الختب��ار مع امل�سم��ون او املحتوى او 
الأه��داف ويت�سمن جزاأين هما ال�س��دق الظاهري ويتم التحقق 
من��ه م��ن خ��الل املحكم��ني لتحدي��د درج��ة انطب��اق او ان�سجام 
اأ�سئل��ة الختبار مع حمت��وى او م�سمون املق��رر، وال�سدق العيني 
ويتم التحقق منه من خ��الل اعداد وبناء فقرات الختبار وفق 

جدول املوا�سفات. 

Continuous Variableاملتغري املت�سل
املتغري الذي ياأخذ قيمة عددية �سواء كانت الأعداد �سحيحة اأو 

غري �سحيحة مبا يف ذلك الأجزاء والوحدات الع�سرية.

Construct Validity�سدق البناء اأو املفهوم
مدى العالقة بني الأ�سا�س او الطار النظري لالختبار او اخللفية 
النظرية التي انطلق منه��ا الختبار وبني فقراته ويك�سف عنه 

من خالل اخلطوات العملية لبناء الختبار اجليد.

Controlled Observationاملالحظة امل�سبوطة
مراقبة ال�سل��وك يف مواقف م�سطنعة وت�سجي��ل التغريات التي 

تطراأ نتيجة هذا املوقف.
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املدلول اللفظي / التعريفاملفهوم باللغة الجنليزيةاملفهوم باللغة العربية

correlationالرتباط
ه��و موؤ�سر اإح�سائي ي�ستخ��دم لتحديد قوة واجت��اه العالقة بني 

متغريين فاأكرث

Correction for Guessingالت�سحيح �سد اأثر التخمني

هي معاقبة الطالب للتخمني يف الإجابة عن الأ�سئلة املو�سوعية 
عندما ل يعرف الإجابة ال�سحيحة وي�سع الإجابة على اأي بديل 
م��ن البدائل اعتق��اداً منه لعله يك��ون اجل��واب ال�سحيح وهناك 

معادلت متعددة لت�سحيح عالمة الطالب لأثر التخمني.

الختبار حمكي املرجع
 Criterion Referenced

Test
ه��و مقارن��ة اأداء الطالب عل��ى الختبار مب�ستوى حم��دد م�سبقا 

ي�سمى م�ستوى التقان.

Culture – Free Testالختبار املتحرر ثقافيا
الختبار الذي يك��ون قابل للتطبيق عل��ى املجموعات الثقافية 
املختلفة ملجتمع معني ول يك��ون متحيز ل�سالح ثقافة اأو جمتمع 

معني.
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املدلول اللفظي / التعريفاملفهوم باللغة الجنليزيةاملفهوم باللغة العربية

Diagnostic Testالختبار الت�سخي�سي

الختب��ار ال��ذي يرك��ز عل��ى بع���س امله��ارات املح��ددة للك�س��ف 
ع��ن درجة اإتق��ان املتعلم ملا تعلم��ه يف ال�سابق )املتطل��ب ال�سابق 
( وال�س��روري للتعل��م الالح��ق، بحي��ث يت��م الك�سف م��ن خالل 
الختب��ارات الت�سخي�سي��ة ع��ن نق��اط ال�سعف يف تعل��م الطلبة 

ال�سابق.

Direct Observationاملالحظة املبا�سرة
م�ساهدة م��ا يراد اأن يالحظ من �سل��وك يف اأو�ساع طبيعية ودون 

تدخل من املالحظ.

Discrete Variableاملتغري املنف�سل
هو ذلك املتغري ال��ذي ياأخذ قيمة �سحيحة فقط ول يتعامل مع 

الأجزاء او الك�سور بني الوحدات العددية.

Discriminate Validityال�سدق التمييزي
ق��درة املقيا�س عل��ى التمييز بني جمموعت��ني متمايزتني م�سبقا 
بن��اء على حم��كات معين��ة باأنهما ميتل��كان درج��ات خمتلفة من 

ال�سمة املقا�سة

القيا�س الرتبوي
  Educational
Measurement

القيا�س الذي يهتم بقيا�س �سمات تربوية اأو�سفية مثل التح�سيل 
حيث يعرب عن هذه ال�سمات رقميا .
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املدلول اللفظي / التعريفاملفهوم باللغة الجنليزيةاملفهوم باللغة العربية

Errorاخلطاأ
ه��و التباي��ن او الف��رق ب��ني العالم��ات الظاهري��ة )اخل��ام( التي 
يح�س��ل عليه��ا الطالب وبني العالم��ات احلقيقي��ة لأداء الطالب 

والذي ينتج عن عدم دقة عملية القيا�س.

Error of Measurementخطاأ القيا�س
الفرق ب��ني الدرج��ة امل�ساه��دة )اخل��ام( للمفحو���س والدرجة 

احلقيقية.

الختبار 
ذو الأ�سئلة املقالية

Essay Test
اختب��ار يت�سم��ن اأ�سئل��ة تتطل��ب من امل�ستجي��ب اأن يجي��ب عنها 

ب�سكل مو�سع.

Estimate Errorخطاأ التقدير
الفرق بني الدرجة املتنباأ بها للفرد والدرجة التي يح�سل عليها 

بالواقع.

Evaluationالتقومي

عملي��ة منظم��ة ته��دف اإىل اتخاذ ق��رار اأو اإ�سدار حك��م ويكون 
اله��دف منه حتدي��د مواطن ال�سع��ف ونقاط الق��وة للو�سول اإىل 
التح�س��ني والتطوير، لذا ه��و فح�س جميع م�س��ادر املعلومات يف 

الربنامج املراد تقوميه للتاأكد من درجة التغري التي حدثت
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املدلول اللفظي / التعريفاملفهوم باللغة الجنليزيةاملفهوم باللغة العربية

Evaluation Strategiesا�سرتاتيجيات التقومي
جمموع��ة م��ن القواع��د والإج��راءات الت��ي ت�س��ري م��ن خالله��ا 
عملي��ة التقومي واملتمثلة بالإجراءات والعمليات التي تت�سمنها 

وتتطلبها كل اإ�سرتاتيجية

Extremeness valueالقيم املتطرفة

وجود �س��ذوذ او تباعد او عدم ان�سجام يف بع�س القيم بعيدا عن 
جتان�س معظم القيم خلا�سية او �سمة معينة، مما يوؤدي اىل عدم 
م�سداقي��ة بع���س الح�سائي��ات امل�ستخدمة للحك��م على �سمات 

معينة مت قيا�سها بوجود تلك القيم املتطرفة.

Face Validityال�سدق الظاهري
يتمث��ل بالدرجة الت��ي يظهر فيه��ا الختبار ظاهري��ا يقي�س ما 

و�سع لقيا�سه

Feedbackالتغذية الراجعة
تكوي��ن ااملدر�س فك��ره عن واقع تعل��م الطالب بن��اء على نتائج 
الختب��ار اأو م��ا ترتب عل��ى نتائج الختبار حي��ث حتدد مواطن 

القوة ونقاط ال�سعف عند الطلبة.
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املدلول اللفظي / التعريفاملفهوم باللغة الجنليزيةاملفهوم باللغة العربية

External validityال�سدق اخلارجي

ه��و اإمكانية تعميم نتائ��ج العينة لدرا�سة بحثي��ة معينة خارج 
عينة البحث، ويتم يف حالة ان تكون العينة ممثلة يف خ�سائ�سها 
املقا�س��ة خل�سائ���س املجتمع ال��ذي اخذت من��ه، ويتحقق منه يف 

حالة الختيار الع�سوائي لفراد عينة الدرا�سة.

Formal Testالختبار املقنن

ه��و اختبار يعده فريق من املخت�س��ني العلميني وخرباء القيا�س 
والتق��ومي  والرتبويني وقبل اعتماده يطبق على عينة منا�سبة 
)ال�س��دق  ال�سيكومرتي��ة  اخل�سائ���س  ل�ستق��اق  الأف��راد  م��ن 
والثبات( لالختب��ار ولفقراته وله تعليمات حم��ددة لإجراءات 

تطبيقه وت�سحيحه وا�ستقاق معايري الأداء

Formative Evaluationالتقومي التكويني

ه��و التقومي ال��ذي يتم اأثناء عملي��ة التدري���س وبالتزامن معها 
لتح�سينه��ا وه��و قائم على ا�ستخ��دام الختب��ارات خالل تنفيذ 
العملي��ة الرتبوي��ة للح�س��ول عل��ى التغذي��ة الراجع��ة به��دف 

التح�سني والتطوير لعملية التعلم والتعليم

Frequency Tableاجلدول التكراري
جدول يتكون من فئات لها حد اأدنى وحد اأعلى يقابلها التكرارات 

وهي عدد الدرجات الواقعة �سمن مدى الفئة .
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املدلول اللفظي / التعريفاملفهوم باللغة الجنليزيةاملفهوم باللغة العربية

Global Scoringالت�سحيح الكلي
اإح��دى ط��رق الت�سحي��ح يف الأ�سئل��ة الإن�سائي��ة والت��ي يق��در 
امل�سح��ح عالمة الطالب من خالل تكوين انطباع عام عن اإجابة 

الطالب ويقدر عالمته على الأ�سئلة الإن�سائية

Group Testالختبار اجلمعي
ه��و الختب��ار الذي يطب��ق على جمموع��ة من الأف��راد يف نف�س 

الوقت

Guessingالتخمني
اأن يجيب الطالب عن الأ�سئلة املو�سوعية اإجابة �سحيحة وهو ل 
يعرف الإجابة واإمنا تك��ون الإجابة ب�سكل ع�سوائي غري ناجتة 

عن معرفة 

Hallo Effectاأثر الهالة

ه��و خطاأ من م�سادر اخلط��اأ يف القيا�س ويتمثل يف تكوين انطباع 
م�سب��ق �سلب��ًا اأو اإيجابًا نتيجة اخل��ربة ال�سابق��ة املكونة من قبل 
املدر���س ع��ن الطال��ب مم��ا ينعك���س عل��ى دق��ة تقدي��ر املدر�س 

للطالب.
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Homogeneous groupجمموعة متجان�سة
تل��ك املجموع��ة الت��ي ت�س��رتك يف اخل�سائ���س وال�سم��ات امل��راد 
قيا�سها، بحيث تكون ال�سم��ات واخل�سائ�س متقاربة بني عنا�سر 

املجموعة لتلك ال�سمات واخل�سائ�س.

Hypothesis testاختبار الفر�سية

فح���س الفر�سي��ات با�ستخ��دام الأ�سالي��ب الإح�سائي��ة املنا�سبة 
لتلك الفر�سيات ومتغرياتها وم�ستويات تلك املتغريات، للتحقق 
م��ن م�ست��وى الدلل��ة الإح�سائي��ة ليت��م قب��ول او رف���س تل��ك 

الفر�سيات.

Individual Testالختبار الفردي
ه��و الختبار ال��ذي يطبق على ف��رد واحد يف اجلل�س��ة الواحدة 

مثل الختبارات ال�سفوية

التجريب الأويل لالختبار
 Initial Experimentation

test

جتري��ب الختب��ار بال�س��ورة الأولي��ة قب��ل اعتم��اده ب�سورت��ه 
النهائية من اجل حت�سني الفقرات اأو تعديلها اأو تطويرها وكذلك 
ل�ستخ��راج اخل�سائ���س "ال�سيكومرتي��ة " لالختب��ار وللفق��رات 

ولتحديد وقت الختبار
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Instructional Objectivesالأهداف التعليمية
م��ا يتوقع من املتعلم حتقيقه بعد عملية التعلم وهي التي توجه 

عملية التدري�س

Internal validityال�سدق الداخلي

درج��ة خلو البح��ث من املوؤث��رات اخلارجي��ة الدخيل��ة، ويكون 
البح��ث �سادق داخلي��ا من خ��الل اإمكانية ان تع��زى الفروق بني 
 ( التجرب��ة  اىل  التجريبي��ة  واملجموع��ة  ال�سابط��ة  املجموع��ة 

املتغري امل�ستقل( ولي�س اىل متغريات او عوامل دخيلة.

Interviewاملقابلة
طريق��ة م��ن ط��رق جم��ع البيان��ات حي��ث يت��م احل�س��ول عل��ى 
املعلوم��ات بطريق��ة �سفوية ، كم��ا وتوفر املقابل��ة احل�سول على 

املعلومات من خالل الإمياءات وتعابري الوجه

Interval Scaleاملقيا�س الفئوي اأو الفرتي
هو املقيا�س الذي حتمل الأرقام فيه معنى كمي وتكون الوحدات 
مت�ساوي��ة وميك��ن اأج��راء جمي��ع العملي��ات احل�سابي��ة م��ا عدا 

الن�سبة والتنا�سب لن ال�سفر افرتا�سي ولي�س حقيقي
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Items Analysisحتليل الفقرات

جمموعة من الإح�سائيات الت��ي ت�ستخدم للحكم على �سالحية 
ودرجة منا�سبة فقرات الختبار مثل درجة ال�سعوبة وال�سهولة 
وتباين الفقرة والتمييز وفعالية البدائل من اجل الوقوف على 

طبيعة فقرات الختبار وت�سخي�س ال�سعف يف هذه الفقرات.

Item Bankبنك الأ�سئلة

ع��دد كب��ري م��ن الأ�سئل��ة له��ا خ�سائ���س �سيكومرتي��ة معرف��ة 
ب�سكل جي��د تنظم يف مل��ف ح�سب حمتواها وح�س��ب خ�سائ�سها 
ال�سيكومرتي��ة )ال�س��دق والثب��ات( لي�سه��ل اختي��ار املنا�سب من 

بينها.

Item biasحتيز الفقرات

ان تكون فق��رات الختبار غري ممثلة للمحت��وى ال�سلوكي املراد 
قيا�سه وعدم مالئمة فقرات الختبار لل�سمة املراد قيا�سها، وقد 
ينت��ج التحيز لفقرات الختبار من خ��الل مالئمته ل�سالح فئة 
معينة من الطلبة او ل�سالح ثقافة معينة، ولتجنب حتيز فقرات 

الختبار يجب ان يبنى وفق لئحة او جدول املوا�سفات.
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Item Difficult�سعوبة الفقرة

موؤ�س��ر اإح�سائ��ي يح��دد ن�سب��ة الطلب��ة الذي��ن اأجاب��وا اإجاب��ة 
�سحيحة عن ال�س��وؤال وياأخذ معامل ال�سعوبة قيمة ترتاوح بني 
ال�سفر والواحد، وي�ستخ��دم معامل ال�سعوبة للحكم على درجة 

�سعوبة �سوؤال يف اختبار معني.

Item Discriminationمتييز الفقرة
موؤ�سر اإح�سائي يبني قدرة الفقرة على التمييز بني اأداء الأفراد 
يف املجموعت��ني العليا والدني��ا وياأخذ معام��ل التمييز بني قيمة 

ترتاوح )+1 ....... – 1(

Kurtosisالتفلطح
درج��ة النب�ساط يف املنحنى التكراري للتوزي��ع التكراري لأداء 

الطلبة على الختبار

Likert scaleمقيا�س ليكرت
هو �سلم تقدي��ر ي�ستخدم لقيا�س درجة توف��ر �سلوك او مهارة او 

خا�سية ل�سمة معينة.

Machine Scoringالت�سحيح الآيل
ت�سحي��ح اإجابات الطلبة الكرتونيا مثل املا�سح ال�سوئي وي�ساعد 
ذل��ك يف توفري الوق��ت واجله��د والتقليل من اخلط��اأ الب�سري يف 

الت�سحيح وت�سهيل ر�سد العالمات وحتليلها
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Matching Testاختبار املقابلة )املزاوجة(

اختب��ار تتك��ون اأ�سئلته م��ن قائمت��ني احدهما ت�سم��ى املقدمات 
والأخ��رى ت�سم��ى ال�ستجاب��ات بحي��ث يك��ون هنال��ك وح��دة 
املو�سوع مبعنى اأن يكون ارتب��اط منطقي بني القائمتني ويطلب 
م��ن امل�ستجيب التو�سيل بني القائمت��ني وهو اأحد ا�سكال الأ�سئلة 

املو�سوعية.

Marking Planنظام العالمات
ذل��ك النظ��ام الذي م��ن خالله يت��م التعامل مع درج��ات الطلبة 
ويوج��د نوعان هم��ا نظ��ام العالمات بالرم��وز ونظ��ام العالمات 

املئوية .

Mastery Testاختبار الإتقان
اختب��ار ي�ستخ��دم ملعرف��ة اأن املتعلم حق��ق امل�ست��وى الأدنى من 

متطلبات العملية التعليمية.

Meanاملتو�سط احل�سابي
جمموع القيم مق�سوم��ا على عددها، ي�ستخدم للحكم على الأداء 
ب�س��كل ع��ام يف �سمة ما ي��راد قيا�سه��ا اأو ملقارن��ة اأداء املجموعات 

ل�سمة ما.
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Mean deviationالنحراف املتو�سط
موؤ�سر اح�سائ��ي من مقايي�س الت�ستت ي�ستخ��دم ليجاد انحراف 

القيم عن و�سطها احل�سابي 

Measures of variabilityمقايي�س الت�ستت

ه��ي مقايي���س اإح�سائي��ة ت�ستخدم لتحدي��د درج��ة التقارب او 
التباعد او التجان�س بني الف��راد او املجموعات يف �سمة ما للقيم 
املقا�س��ة لتل��ك ال�سم��ة ع��ن بع�سه��ا البع���س ) امل��دى، النحراف 

املتو�سط، النحراف املعياري والتباين( 

Measurementالقيا�س
هي العملية التي يتم اإعطاء الأفراد اأو خ�سائ�سهم اأو �سماتهم اأو 
�سفاته��م اأرقاما اأي هي التعبري عن ال�سم��ات وال�سفات والأ�سياء 

بالأرقام

Medianالو�سيط
ه��ي القيمة الت��ي تق�سم التوزيع اإىل ق�سم��ني مت�ساويني ، اأي هي 

العالمة التي تقع يف منت�سف التوزيع

Mental Ability Testاختبار القدرات العقلية
الختب��ار ال��ذي يقي�س الق��درات العقلية للفرد مث��ل اختبارات 

الذكاء
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فقرات اختبار 
اختيار من متعدد

 Multiple Choice 
Items test

�سكل من اأ�سكال الأ�سئلة املو�سوعية والتي تتكون من جزاأين هما 
: م��ن ال�سوؤال اأو مقدمة ال�سوؤال وبدائل ال�سوؤال بحيث يطلب من 

الطالب اختيار الإجابة ال�سحيحة و األكثر �سحة.

هو القيمة الأكرث تكرارا اأو الأكرث �سيوعاmodeاملنوال

Negative correlationارتباط �سالب
ذل��ك الرتب��اط الذي تك��ون فيه اجت��اه العالقة ب��ني املتغريات 

عك�سية.

Nominal Scaleاملقيا�س ال�سمي
هو املقيا���س الذي ت�ستخدم فيه الأرق��ام للتمييز والرتميز دون 
اأن حتم��ل اأي معن��ى كمي ، لذا تبني وجود اخت��الف اأو فروق بني 

الأفراد ول ميكن اإجراء عمليات ح�سابية عليها

Normalizationاملعيارية
حتوي��ل العالم��ات اخل��ام ) الأولي��ة (م��ن توزي��ع غ��ري حم��دد 
اخل�سائ���س اإىل توزي��ع حم��دد ومع��روف اخل�سائ���س من خالل 

التوزيع الطبيعي اأو املنحنى األعتدايل اأو اأجلر�سي
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التوزيع الطبيعي/ 
العتدايل

Normal Distribution

منحن��ى تك��راري متماث��ل تتجم��ع فيه عالم��ات الطلب��ة حول 
املتو�س��ط احل�سابي ، ويق��ل جتمعها عند اأط��راف املنحنى وتكون 
مقايي�س النزعة املركزي��ة متطابقة وت�ساوي ال�سفر وبانحراف 

معياري واحد .

Null hypothesisالفر�س ال�سفري

ه��و الفر�س الذي ينفي وجود عالقة بني املتغريات ويكون على 
�س��كل احلي��اد بوجود العالق��ة بني تل��ك املتغريات، وبن��اء على 
نتائج فح���س الفر�سية ال�سفرية اما يقب��ل الفر�س ال�سفري او 

يرف�س وتوؤخذ الفر�سية البديلة.

Objective Testالختبار املو�سوعي

عنه��ا  الإجاب��ة  فقرات��ه  تتطل��ب  ل  ال��ذي  الختب��ار  ذل��ك 
ب��ني  م��ن  اإجاب��ة  الطال��ب  يخت��ار  اأن  تتطل��ب  واإمن��ا  تعبريي��ا 
الختب��ارات  م��ن  الن��وع  ه��ذا  وي�سم��ى  املوج��ودة   البدائ��ل 
) انتق��اء الإجاب��ة (، و�سم��ي مو�سوعي��ا لأن��ه ل يتاأث��ر بذاتية 

امل�سحح

Observationاملالحظة
طريق��ة م��ن طرق جم��ع البيان��ات بحي��ث تعتمد عل��ى مراقبة 

ال�سلوك يف اأو�ساع طبيعية بالعتماد على اأدوات املالحظة.
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املقيا�س الرتبي 
اأو الرتتيبي

Ordinal Scale
املقيا���س ال��ذي ي�ستخ��دم الأرق��ام وتك��ون للرتتي��ب واملفا�سلة 
وتك��ون الوحدات غ��ري مت�ساوي��ة ول تعك�س الأرق��ام كميات اأو 

مقادير

Percentile Rankالرتبة املئينية
اح�سائي ي�ستخدم يف نتائ��ج المتحانات لظهار ترتيب الطالب 

بني اقرانه على المتحان.

Predictive Validityال�سدق التنبوؤي

ن��وع م��ن اأن��واع ال�س��دق املرتبط مبح��ك بحيث ي�س��ري اإىل مدى 
التطاب��ق ب��ني الأداء عل��ى فق��رات الختب��ار احل��ايل ل�سم��ة ما 
والأداء عل��ى فقرات اختبار اخر يج��ري يف امل�ستقبل له دللت 
�سدق وثبات، مثل التنبوؤ باختبار القبول يف اجلامعات لتح�سيل 

الطالب م�ستقبال.

Performance Testالختبار الأدائي )العملي(
اختب��ار يتكون من مهام مت�سل�سلة لتقدي��ر م�ستوى اأداء الفرد يف 

مهارة معينة ذات طابع عملي

Pencil and Paper Testاختبار الورقة والقلم
اختبار يتكون من اأ�سئلة وورقة اإجابة يجيب الطالب عن اأ�سئلة 

المتحان
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اختبار الو�سع )الت�سكني( 
اأو حتديد امل�ستوى

Placement Test
ه��و الختب��ار ال��ذي ي�سم��م للتنبوؤ بالربام��ج واملق��ررات يحدد 
م�ست��وى الطالب الفعل��ي يكون نقطة اإنطالق لتعل��م املو�سوعات 

اجلديدة.

Power Testاختبار القوة
ذلك الختب��ار الذي تكون اأ�سئلته �سعب��ة وقليلة العدد وحتتاج 

اإىل وقت مفتوح ن�سبيا لالإجابة عنها .

Positive correlationارتباط موجب
ذل��ك الرتب��اط الذي تك��ون فيه اجت��اه العالقة ب��ني املتغريات 

طردية

القيا�س النف�سي
 Psychological
Measurement

القيا�س الذي يهتم بقيا�س �سم��ات نف�سية و�سخ�سية مثل الذكاء 
وامليول والجتاهات والنفعالت وغري ذلك .

الختبار املن�سور
)املعلن(

Published Test
اختب��ار جت��اري يتم اختيار حمت��واه ويجرب عل��ى عينة كبرية 

ل�ستخراج دليل الختبار ويغطي جمال وا�سع من حمتوى معني

Populationاملجتمع
املجموع��ة الكلي��ة للعنا�س��ر الت��ي تنتم��ي لتجم��ع مع��ني مو�سع 

الدرا�سة.
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Qualitative Variableاملتغري النوعي
هو ذلك املتغري الذي يعرب عنه من خالل الألفاظ ، بحيث تكون 

الأرقام لي�س لها اأي معنى كمي.

Quantitative Variableاملتغري الكمي
هو املتغري الذي يعرب عنه بالأرقام وهذه الأرقام لها معنى كمي 

ويكون اإما مت�سل اأو منف�سل.

Random Sampleالعينة الع�سوائية
ه��ي العين��ة التي يت��م اختي��ار اأفراده��ا ب�سكل ع�سوائ��ي بحيث 
ت�سم��ن تكافوؤ الفر�س جلميع اف��راد املجتمع لأن يكونوا اأفراد يف 

العينة.

الفرق بني عالمتني يف توزيع القيم ل�سمة او خا�سية مقا�سة.Rangeاملدى

Random Errorاخلطاأ الع�سوائي

جمي��ع التاأثريات عل��ى العالمات اخلام للمفحو�س��ني من م�سادر 
خمتلف��ة ي�سع��ب �سبطه��ا والتحك��م به��ا، اأي ان اخلط��اأ يح�س��ل 
ب�سورة ع�سوائية عند بع�س الطلبة يف الختبار كن�سيان طالب 
لالإجابة عن �س��وؤال معني او عدم فهم طالب ما املق�سود من �سوؤال 

معني.
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Rating Scale�سلم التقدير

ي�سج��ل  فاأك��رث  تدريج��ات  ثالث��ة  م��ن  موؤلف��ة  مالحظ��ة  اأداة 
املالحظ انطباعاته عن �سلوك معني ملا يريد اأن يالحظه وتكون 
الت�سجيالت لال�ستجابات اإم��ا عددية اأو و�سفية اأو كليهما عددي 

و�سفي .

Ratio Scaleاملقيا�س الن�سبي
ذل��ك املقيا���س الذي يعرب ال�سف��ر فيه عن انع��دام ال�سمة بحيث 

يكون ال�سفر حقيقي

Raw Scoreالعالمة اخلام /الظاهرية
تلك الدرجة التي تنتج مبا�سرة بعد ت�سحيح امل�سحح ل�ستجابة 
املفحو���س على اختبار مع��ني وقبل اإج��راء اأي تعديل اأو حتويل 

العالمات اىل عالمات معيارية.

Regressionالنحدار
ميل العالم��ات لالنح�سار باجتاه املتو�س��ط احل�سابي، ومن خالل 
النح��دار ميكن تقدي��ر قيمة اح��د املتغريي��ن اذا علمت قيمة 

املتغري الخر.
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Reliabilityالثبات

ه��و اإعطاء نف���س النتائج عرب مرات تطبي��ق الختبار اأي يعني 
الت�س��اق يف الدرج��ات التي تنتج عن الختب��ار ويح�سب معامل 
الثب��ات من خ��الل عدة ط��رق منها طريق��ة الإع��ادة ،وطريقة 

ال�سور املتكافئة ، وطريقة الت�ساق الداخلي ،

Sampleالعينة
جمموع��ة من العنا�سر او الأ�سي��اء او الفراد ممثلة ملجتمع معني 

بحيث تكون خ�سائ�سها نف�س خ�سائ�س املجتمع املاأخوذة منه.

Sampling Errorاخلطاأ العيني
انح��راف العين��ة عن متثي��ل املجتمع ال��ذي اأخذت من��ه ، وعدم 

متثيل العينة ملحتوى ال�سمة مو�سع القيا�س.

Sampling Distributionالتوزيع العيني
توزي��ع تك��راري للمتو�سط��ات احل�سابي��ة جلمي��ع العين��ات التي 

توؤخذ من جمتمع معني .

Sampling Validityال�سدق العيني
اأن متث��ل عينة الأ�سئل��ة حمتوى املقرر الدرا�س��ي من خالل بناء 

الختبار وفق جدول )لئحة( املوا�سفات.

Short Answer Testالختبار حمدد الإجابة
ه��و الختبار الذي يتطلب م��ن امل�ستجيب تقدمي اإجابة ق�سرية 

وحمددة عن كل �سوؤال.
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skewed Distributionالتوزيع امللتوي
توزي��ع تتجمع في��ه العالمات يف اح��د ذيلي املنحن��ى وقد يكون 
اللت��واء موجب اأو التواء �سالب وذلك ح�سب الذيل الذي تتجمع 

فيه العالمات.

Speed Testاختبار ال�سرعة
ذل��ك الختبار الذي تكون اأ�سئلته عادي��ة ) �سهلة ( لكنها كثرية 

العدد والوقت حمدد

 Specification tableجدول املوا�سفات

هو خمطط يربط حمتوى املادة التعليمية بالأهداف وهو امليزان 
ال��ذي م��ن خالل��ه حت��دد اأ�سئل��ة املو�س��وع اأو املحتوى م��ن خالل 
الأهمي��ة الن�سبي��ة  وم��ن خالله حتدد جم��الت التقيي��م الدنيا 
وجمالت التقيي��م العليا ، ويهدف ج��دول املوا�سفات اإىل متثيل 
اأ�سئل��ة الختب��ار ملحت��وى امل��ادة الدرا�سية والذي ب��دوره يحقق 

�سدق املحتوى .

Stability Coefficientمعامل ثبات ال�ستقرار
هو الثبات املح�سوب من خالل اإعادة تطبيق الختبار مرة ثانية 
على نف�س الأف��راد حتت نف�س الظروف بعد م��رور فرتة زمنية 

من ا�سبوع اإىل اأ�سبوعني
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Standard Deviationالنحراف املعياري
اجل��ذر الرتبيع��ي ملع��دل مرب��ع انح��راف القي��م ع��ن متو�سطها 

احل�سابي

Standard Errorاخلطاأ املعياري
تقدي��ر النحراف املعي��اري خلطاأ القيا�س وه��و اجلذر الرتبيعي 

للعدد واحد ناق�س معامل الثبات .

هو مقارنة اأداء الطالب باأداء جمموعته املعياريةStandardized Testالختبار معياري املرجع

Summative Evaluationالتقومي اخلتامي
ذلك التقومي الذي يكون يف نهاية العملية التعليمية بهدف اتخاذ 

قرار نهائي يتعلق مبنح ال�سهادات وتقرير النجاح والر�سوب

ذلك اخلطاأ الذي ينتج من م�سادر معلومة وميكن �سبطها.Systematic Errorاخلطاأ املنتظم

Testالختبار
عملي��ة منظمة لقيا�س �سمة معين��ة من خالل عينة من ال�سلوك 

بحيث تت�سمن جمموعة من الأ�سئلة التي تكون الختبار

Test Biasالختبار املتحيز
وج��ود جمموعة من العوامل والظروف التي م��ن املمكن اأن توؤدي 
اإىل ع��دم العدال��ة يف الختبار �س��واء يف الإع��داد اأو التطبيق اأو 

الت�سحيح اأو تف�سري النتائج اإما �سلبا اأو اإيجابا
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Test Directionتعليمات الختبار

جمموع��ة من الأوام��ر والإج��راءات التي ت�ستوجب م��ن الطالب 
المتث��ال به��ا اأثن��اء المتح��ان مث��ل طريق��ة الإجاب��ة ووق��ت 
المتحان وعدد الأ�سئلة وكيفية الإجابة وما هو م�سموح وما هو 

ممنوع

T- scoreالدرجة التائية

درجة معيارية موجبة ت�ستخرج من املعادلة التالية : 
T =  10 Z + 50 
حي��ث T  هي عالمة حمولة حتول العالم��ة املعيارية اإىل مئوية، 
بينم��ا Z  ه��ي العالم��ة املعيارية الزائي��ة ت�ستخ��دم ملقارنة اأداء 

الطالب بالن�سبة ملتو�سط اأداء جمموعته

Test specificationموا�سفات الختبار
اخل�سائ���س ال�سيكومرتي��ة الت��ي يج��ب ان يتمتع به��ا الختبار 

اجليد وهي ال�سدق والثبات.

Test manualدليل الختبار

دلي��ل يت�سم��ن معلومات الختب��ار كتعليم��ات الختب��ار وعدد 
فقرات��ه وكيفي��ة الإجاب��ة وكيفي��ة الت�سحي��ح وزم��ن الإجابة 
وخ�سائ�سه ال�سيكومرتية ال�سدق والثبات ومتو�سط �سعوبة كل 

فقرة والقدرة التميزية لفقرات الختبار.
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Testwisenessحنكة الختبار
هي اخل��ربة الت��ي يكت�سبه��ا املفحو�س م��ن خ��الل الختبار من 
حي��ث الإعداد ل��ه وطريقة الإجاب��ة والتعامل م��ع الوقت الذي 

يخ�س�س لالختبار.

Traitال�سمة
جمموع��ة م��ن ال�سلوكي��ات املرتابط��ة واملتداخل��ة والت��ي متيل 

للحدوث مع بع�سها البع�س

Test Directionتعليمات الختبار

جمموع��ة من الأوام��ر والإج��راءات التي ت�ستوجب م��ن الطالب 
المتث��ال به��ا اأثن��اء المتح��ان مث��ل طريق��ة الإجاب��ة ووق��ت 
المتحان وعدد الأ�سئلة وكيفية الإجابة وما هو م�سموح وما هو 

ممنوع

True Scoreالعالمة احلقيقية

ه��ي العالم��ة اأو الدرج��ة الت��ي متثل ق��درة الطال��ب احلقيقية 
عل��ى اأدائه يف الختب��ار من دون خطاأ القيا���س وتقدر من خالل 
املتو�س��ط احل�سابي للعالمات الت��ي يح�سل عليه��ا الطالب لنف�س 

الختبار بتكرار تطبيق الختبار.
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Validityال�سدق
اأن يقي���س الختبار ما اعد لقيا�س��ه ويتم التحقق منه من خالل 
ع��دة موؤ�س��رات منها ) �س��دق املحتوى ، ال�س��دق املرتبط مبحك ، 

�سدق البناء(

اأي اأن ال�سمة اأو ال�سفة تاأخذ اأكرث من قيمة .Variableمتغري

Varianceالتباين
مربع النحراف املعي��اري اأو متو�سط مربع انحراف العالمات عن 

و�سطها احل�سابي وهو اإحدى مقايي�س الت�ستت

Whole Analysisالتحليل الإجمايل

جمموع��ة م��ن الإح�سائي��ات الت��ي ت�ستخ��دم للحك��م عل��ى اأداء 
الطلب��ة على الختبار مثل مقايي�س النزعة املركزية ومقايي�س 
الت�ستت واملئيني��ات والرتب املئينية ومتثيل البيانات والعالمات 

املحولة

Z - scoreالعالمة الزائية
ه��ي عالمة معيارية و�سطه��ا احل�سابي �سف��ر واجنرافها املعياري 

واحد.

31



35



امل��راج����ع وامل�س����ادر  الع����ربي�����ة

عالم،�سالح الدين ) 2000 (.القيا�س والتقومي الرتبوي والنف�سي اأ�سا�سياته وتطبيقاته وتوجهاته املعا�سرة،القاهرة،دار 1-  

الفكر العربي. 
عوده،احمد )2005(. القيا�س والتقومي يف العملية التدري�سية،دار الأمل للن�سر والتوزيع،اربد.2-

كوافحة،تي�س��ري)2003(. القيا�س والتقيي��م واأ�ساليب القيا�س والت�سخي�س يف الرتبية اخلا�سة،عم��ان ، دار امل�سرية للن�سر 3-

والتوزيع.
القيا�س 4- والتعليم،مركز  الرتبية  الواقعي،البحرين،وزارة  التقومي   .)2009( احلكيم  ومهيدات،عبد  املحا�سنة،اإبراهيم 

والتقومي.
والتعليم،مركز 5- الرتبية  ال�سفي،البحرين،وزارة  والتقومي  (.القيا�س   2009( احلكيم  ومهيدات،عبد  املحا�سنة،ابراهيم 

القيا�س والتقومي.
ميهرنز،وليام و لهمن اأرفن )2003 (.القيا�س والتقومي يف الرتبية وعلم النف�س،ترجمة هيثم الزبريي،العني،دار الكتاب 6-

اجلامعي. 
وزارة الرتبية والتعليم )2004 (.ا�سرتاتيجيات التقومي واأدواته ) الإطار النظري (،وزارة الرتبية والتعليم،عمان،الأردن.7-

وزارة الرتبية والتعليم )2003(.الإطار العام للمناهج والتقومي ) خمطوطة (،عمان،الأردن.8-

33



امل��راج����ع وامل�س����ادر  الأجن�بي������ة

9- Gray D. phye )1996(.Handbook of classroom assessment: Learning، Adjustment، and Achievement، 

Academic press.
10- Jonsson،Anders Baartman،Liesbeth k.j:Lennurg،sven A،)2009(. Estimating the Quality of 

performance assessments: The case of an interactive Examination for Teacher competencies، Learning 

Environments Research،  v12n3 p225 – 241 
11- Oosterhof، A )2001(.Classroom Applications of Educational Measurement، New York : Macmillan 

Company .
12- Paulu،N.)1993 (.Improving Math And Science Assessment، Report On The Secretary’s Third Confer-

ence On Mathematics And Science Education. Washington ، Dc ، September  20-21،)1993((.ERIC 

،Number : ED374135.
13- Ryan، C.D. )1994(. Authentic Assessment. Westminster CA: teacher Created Material Inc.

14- Trice، A. )2000(. A Handbook of Classroom Assessment، New York : Longman.

34








