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التحليل االحصائي لفقرات االختبار 

هم يعد تجريب االختبار وتحليل فقراته احصائيا من ا•

صائية لبناءة اذ يستفاد منه للتوصل الى دالالت احاالمراحل 

.                                           عديلهايتم من خاللها اتخاذ القرار ببقاء الفقرة او حذفها او ت

(147: 2010,كوافحة)

ص تستهدف عملية التحليل االحصائي استخراج الخصائ•

:السايكومترية لفقرات االختبار مثل



.معامالت السهولة والصعوبة للفقرة االختبارية -1

.يز الفقرة االختبارية يقوة تم-2

.ددفي فقرة االختبار من متع( البدائل)فعالية المموهات -3

عالقة درجة الفقرة بدرجة )االتساق الداخلي للفقرات -4

(.االختبار



خطوات تحليل الفقرات

يتم بعد اجابة المفحوصين على جميع فقرات االختبار-1•
على ةاستطالعيةتصحيحها واستخراج درجات االفراد لعين

.االختبار 

.ى ترتب الدرجات ترتيب تنازلي من االعلى الى االدن-2•

ون وقد اقترح المتخصصياتعين مجموعتين عليا ودن-3•
27%للمجموعة العليا 27%نسبه لفرز المجموعتين وهي 

للمجموعة الدنيا اذ اشاروا الى ان هذه النسبة بعد عمليه 
اكبر )التجريب على عدد كبير من االختبارات تعطي 

(124: 1997,كراجة).(اقصى ما يمكن من التمايز)و(حجم



وتكون هذه % x27وتكون من خالل ضرب افراد العينة الكلية •
.                    النسبة في العينات الكبيرة 

=المجموعة العليا والدنيا•
27𝑥العينة افراد عدد

100
)2011:32,جبر(

:  مثال •

فيكون تحديد 300اذ كان عدد افراد العينة •
المجموعتين العليا والدنيا من خالل 

•
27𝑥300

100
.مج دنيا81مج عليا و81=



بارية مستويات السهولة والصعوبة للفقرات االخت

ويقصد في عملية تحليل الفقرات يتم تحديد معامل السهولة لكل فقرة ،
ه هو نسبة المفحوصين الذين اجابوا عن السؤال أجاب)بمعامل السهولة 

(148: 2010,كوافحة)(.    صحيحة 

.ويتم حساب مؤشر السهولة باستخدام القانون اآلتي•

=عامل السهولة م•

•
الدنيا مج في الصحيحة االجابات العليا+مج المج في الصحيحة االجابابت مج

الدنيا المج افراد العليا+مج المج افراد مج



ما من اختبار من متعدد في اختبارتبعد تصحيح فقرا: مثال 

:  وظهرت النتائج التالية 

من المجموع الدنيا 𝟐𝟕%𝟐𝟕%المجموعة العليا منالبدائل

59ا

03ب

225ج

111د



المطلوب حساب •

معامل السهولة -1

معامل التمييز -2

فعالية البدائل -3

:الجواب

=معامل السهولة -1
5+22

27+27
 =

27

54
 =5,0

وللحصول على معامل الصعوبة نطرح معامل السهولة من واحد 

.صحيح 

1-معامل السهولة = معامل الصعوبة 

5,0-1 =-5,0



= معامل التميز -2
مجصد مجصع−

ع+د 1/2
 ×100

=م ت 
5−22

27
 =

17

27
 =62,0

فاعلية البدائل  -3

ألنه جذب المجموعة الدنيا اكثر من( د)افضل المموهات هو -

.  العليا وهو المموه الفعال



ن ان السؤال السهل جداً او الصعب جداً ال يميز بين المفحوصي•

وافضل االسئلة من حيث القدرة التميزية هي التي تتراوح من.
(144:  2015,ميخائيل.)بصورة عامه (60,0)الى(40,0)

:مثال اخر

الدنياالمجموعة%27المجموعة العليا%27البدائل 

39أ

صفر2ب

32ج

4434د



=معامل السهولة •
34+44

50+50
   =

78

100
 =78,0

فقرة سهلة جدا

0, 22=0, 78-1=معامل الصعوبة •

=معامل التميز•
34−44

50
×100 =

10

50
×100 =20  %



معامل التمييز

عليا هو النسبة المئوية لإلجابات الصحيحة في المجموعة ال)•
( .نياالنسبة المئوية لإلجابات الصحيحة في المجموعة الد–

الفراد اي انه قدرة الفقرة على تمييز الفروق الفردية بين ا•

يحة لكل الذين يعرفون االجابة الذين ال يعرفون االجابة الصح

.فقرة في االختبار 

=معامل التميز•
مجصع−مجصد

ع+د 1/2
×100



:من اجل معرفة درجة تميز السؤال يجب اجراء ما يلي •

ترتب العالمات تصاعديا او تنازليا-1•

منهم %25من االوراق وادنى %25نأخذ اعلى -2•

لة لمعرفة عدد افراد المجموعة العليا او الدنيا نجري المعاد-3•

:التالية 

طالب واجاب الجميع عن السؤال60لنفرض ان شعبة مكونة من•

•
60

25
في الدنيا 15طالب في المجموعة العليا و 15= 100×



=معامل التمييز •
3−7

15
 =

4

15
 =26,0

%26اذن معامل التمييز هو %  26=100× 26,0•
(151: 2010,كواحفه ) •

الدنيا المجموعةالمجموعة العلياالبدائل

45أ

37ب

73ج

10د

1515المجموع



ذا فان كان واحد صحيح او قريباً منه لاذا معامل التمييز الجيد
وما دون ( 75,0\0, ( 25يز الجيد يتراوح بينيمعامل التم

نيا وال يعني هذا ان التالميذ في المجموعة الدههذا يمكن رفض

ن نسبة يجب ان ال يجيبوا على الفقرة وانما المقصود هو ان تكو

بة التالميذ المجيبين عليها من المجموعة العليا اكثر من نس

. التالميذ من المجموعة الدنيا بشكل واضح 

(29: 1989,السلطاني )



(البدائل الخاطئة)فاعلية المموهات 

ا ليست هي تلك البدائل التي تكون جوابا محتمال للسؤال ولكنه)

دد هذه المموهات فاعلة اذا جذبت اكبر ععدوت,( االجابة الصحيحة

من %50والمموه الفاعل يفترض ان يجذب ,ممكن من الطالب 

.الطالب 

كيف نحكم على فعالية المموهات؟

ا هو المموه الذي يجذب من الفئة الدنيا اكثر من الفئة العلي-1

.المموه الفعال

ً تي تافضل المموهات ال-2 .ا هاكثر من غيرجذب طالبا

اذا جذب مموهان عددا متساويا من الطالب فافضلهما الذي -3

.جذب اكثر من الفئة الدنيا 



.فما دون %5المموه الضعيف الذي جذب -4•

ا يعتبر المموه الذي يجذب من الفئة العليا اكثر من الفئة الدني-5•

(30:السلطاني ).خطأ  وهنا يجب اعادة النظر فيه ويفضل حذفه 

يا ألنه جذب المجموعة الدنيا اكثر من العل( ج)افضل المموهات هو 

(31: 1989,السلطاني ).ألنه جذب العليا اكثر من الدنيا (د )والمموه الخطأ هو 

دجبأالبدائل

1125410العليا 

1610231الدنيا



االتساق الداخلي 

ة الفقرة اي عالقة درج, يقصد به التجانس في اسئلة االختبار •

ينهما بالدرجة الكلية لالختبار نفسة ودون تناقض في ما ب

(17: 2003,شحاتة ).

فقرات يستخدم معامل االتساق الداخلي لتحديد مدى تجانس ال•

دة وتمتاز هذه الطريقة بع, في قياسها للظاهرة السلوكية 

قيس كل فهي تقدم لنا مقياسا متجانسا في فقراته لت,مميزات 

وقدرتها ,ل فقرة البعد السلوكي نفسة الذي يقيسه المقياس كك

(1981:36,الزوبعي واخرون ).في ابراز الترابط بين الفقرات 



من ,مدى اتساق درجات كل مفردة مع درجات االختبار ككل •
متسلسل اشتقاق الصيغة الرياضية لمعامل االرتباط الثنائي ال

(.رث ح)الحقيقي 

=ر ث ح •
ص  1−ص  
عص

ص1
ص.

ت متوسط توزيع الدرجات الكلية للمجموعة التي اجاب1ص  •
1=اجابة صحيحة عن المفردة اي س 

ص  متوسط توزيع الدرجات الكلية في االختبار •

ع ص االنحراف المعياري للدرجات الكلية في االختبار •

نسبة عدد افراد المجموعة االولى التي حصلت على 1ص•
واحد صحيح في المفردة 

االفراد الذين حصلوا على صفر في المفردة . ص•

(280: 2000, عالم)•



اي متوسط الدرجات الكلية في 1الخطوة االولى نوجد ص  •
دة س االختبار للمجموعة التي اجابت اجابة صحيحة عن المفر

=1

= ص  •
20

3
 =6.7

الختبار الخطوة الثانية نوجد ص  اي متوسط الدرجات الكلية في ا
:ادناهمن العامود الثاني 

= ص  •
35

5
 =7

صصسالطالب 
ص عندما س 𝟐

=1

10864-

216366

319819

40749-

515255

33525520المجموع 



ات الخطوة الثالثة نوجد ع ص اي االنحراف المعياري للدرج•

من العامود الثالث والرابع 

=ع ص
ص

2
2مجص−مج

ن
ن

=
255−

352

5

5
=

255−245

5
=

10

5
تقريبا. 4,1= 2=



فر اي نسبة عدد الطالب الذين حصلوا على درجة ص. الخطوة الرابعة نوجد ص•
على المفردة 

.= ص•
2

5
  =4,0

اي نسبة عدد الطالب الذين حصلوا على درجة 1الخطوة الخامسة نوجد ص•
واحد في المفردة 

= 1ص•
3

5
 =6,0

الخطوة السادسة ايجاد قيمة معامل االرتباط الثنائي المتسلسل •

=ر ث ح •
ص  1−ص  
عص

ص1
ص.

•
7−6,7

1,4

0,6

0,4
=

•
0,3−

1,4
 ×3,1  =-28,0



اي ةسالبلاقيمة معامل االرتباط الثنائي المتسلسل لهذا المفردة •

ان معامل تمييزها سالب وهذا يعني ان نسبة عدد طالب 

من المجموعة الدنيا اجابوا اجابة صحيحة على المفردة اكثر

ة ربما يدل  على ان المفردة غامض. نسبة المجموعة العليا 

.وينبغي حذفها من االختبار 
(282-281: 2000, عالم)•
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