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مة: ِّ
قد 
ُ
 امل

ا  ة إلى االهتمام بمراحل  ربويَّ
َّ
ة والت كنولوجيَّ ِّ

ة والت  ى املجاالت العلميَّ ريع في العالم بشتَّ ر السَّ طوُّ م والتَّ قدُّ ة يدعو التَّ عليم عموًما، وباملرحلة االبتدائيَّ لتَّ

ال وهي  عليمي،  التَّ األساس  الفرد؛ فهي مرحلة  حياة  في  املرحلة  نظًرا ألهمية هذه  الخصوص،  عليم؛ فهي على وجه  والتَّ م 
ُّ
عل التَّ لجميع مراحل  األولى  لبنة 

، والحساب.   ِّ
 مرحلة بداية القراءة، والكتابة، والَعد 

ِّياض
ا كانت الر 

َّ
ة في أي نظام تعليمي في العالم، ومل ئيسيَّ ة والبنية الرَّ ة هي القاعدة األساسيَّ ا كانت املرحلة االبتدائيَّ

َّ
ات تحتلُّ مكانة رفيعة بين ومل املواد يَّ

ل تقريًبا   ِّ
 
ُتمث راس ي، حيث  ِّ

الد  البرنامج  ن منها  يتكوَّ التي  ة  راسيَّ ِّ
أيًضا على برنامج %22الد  القائمين على تعليمها، وأوجب  املهمة على كاهل  أثقل  ؛ فإن ذلك 

أ  أنه يجب  ي؛ بمعنى  ِّ
حد  التَّ أن ُيساعد على ُمواجهة  ة  ة بصفة خاصَّ االبتدائيَّ املرحلة  ات في  ِّياضيَّ

التي الر  جاهات  ِّ
باملعرفة واملهارات واالت  د األطفال  ُيزوَّ ن 

ات في املراحل الالحقة )املنوفي،  ِّياضيَّ
ِّياضية التي سوف يحتاجون إليها لدراسة الر 

قافة الر 
َّ
 (.3: 2012يحتاجون إليها للث
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 امللخص:

حيث   الفقرة،  استجابة  ة  نظريَّ وفق  ات  ِّياضيَّ
الر  في  ة  األساسيَّ ات  العمليَّ لقياس  املرجع؛  محكي  اختبار  بناء  إلى  راسة  ِّ

الد  هذه  تمَّ  هدفت 

حادي املعلم )نموذج راش(،  
ُ
موذج اللوجستي أ النُّ راسة من )استخدام  ِّ

نة الد  ِّ
نت عي  ادس االبتدائي في مدينة  205وتكوَّ ف السَّ ( من طالبات الصَّ

من   ن  ُمكوَّ ات  ِّياضيَّ
الر  في  ة  األساسيَّ ات  العمليَّ في  املرجع  محكي  اختبار  بناء  تمَّ  راسة  ِّ

الد  هدف  ولتحقيق  من    32تبوك،  االختيار  نوع  من  فقرة 

رت درجة القطع له بـ) ِّ
د 
ُ
د ق ِّ

تائج بواسطة برنامج )( د 21ُمتعد  . وقد  Spss، وكذلك برنامج  (Bilog–MG3)(، وبرنامج  ITMANرجة، وتمَّ تحليل النَّ

( وُمطابقة  املعلم  حادي 
ُ
أ اللوجستي  موذج  النُّ افتراضات  ق  تحقُّ تائج  النَّ )32أظهرت  حذف  وتمَّ  فقرة،  كما  8(  موذج،  للنُّ ُمطابقة  غير  فقرات   )

تائج   راسة استبعاد )أظهرت النَّ ِّ
نة الد  ِّ

البات على االختبار 3لتقديرات أفراد عي 
َّ
ت نتائج تحليل درجات الط

َّ
موذج. كما دل ( أفراد غير ُمطابقين للنُّ

( رجات  الدَّ ط  ُمتوس ِّ بلغ  البات، حيث 
َّ
الط درجات  ُمستوى  ي  ِّ

 
تدن ي  ِّ

 
ل
ُ
بـ)17,18الك رت  ِّ

د 
ُ
ق والتي  القطع،  درجة  من  أقل  وهي  وكذ21(،  درجة،  لك  ( 

م عدا  ما  املهارات  جميع  في  القطع  درجة  من  أقل  البات 
َّ
الط درجات  ط  ُمتوس ِّ أن  مهارة  كل  على  البات 

َّ
الط لدرجات  حليل  التَّ نتائج  هارة أظهرت 

البات في أسئلة مهارة الجمع )
َّ
ط درجات الط رت بـ)5,13الجمع، التي بلغ ُمتوس ِّ ِّ

د 
ُ
ضوء نتائج  ( درجات، وفي  5(، حيث تجاوزت درجة القطع التي ق

ات كاختبار تشخيص ي ف ِّياضيَّ
ة في الر  ات األساسيَّ ة لقياس العمليَّ هائيَّ ِّ

راسة أوصت الباحثة باستخدام هذا املقياس بصورته الن  ِّ
ي بداية املرحلة  الد 

ب ة  االبتدائيَّ املرحلة  مي  ِّ
 
ُمعل اهتمام  ات، كما أوصت بضرورة زيادة  ِّياضيَّ

الر  مي  ِّ
 
َبل ُمعل طة من قِّ توس ِّ

ُ
ة  امل حصيليَّ التَّ لبة على االختبارات 

َّ
الط تدريب 

ر لهم. ات وتقديمها بشكل ُميسَّ ِّياضيَّ
رات الر  دة وُمرتبطة ضمن ُمقرَّ ِّ

 التي تحتوي على مهارات ُمتعد 

ة ؛محكي املرجع ؛بناء اختبار الكلمات املفتاحية: ات األساسيَّ ة استجابة الفقرة. ؛  العمليَّ  نظريَّ
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املو  جميع  في  ق  تتحقَّ أن  يجب  التي  ة  والخاصَّ ة  العامَّ أهدافها  مرحلة  لكل  أن  املعروف  املرحلة من  في  ات  ِّياضيَّ
الر  تدريس  أهداف  أهم  فأحد  اد؛ 

والتي تحقيقها،  نتظر 
ُ
وامل ة  املنوفي  االبتدائيَّ على 7:  2012)  ذكرها  ة  األساسيَّ ات  العمليَّ إجراء  تشمل  التي  ِّياضية 

الر  املهارات  بعض  لميذ  ِّ
الت  اكتساب   )

ة والع ة، وعلى الكسور االعتياديَّ بيعيَّ
َّ
ة. مجموعة من األعداد الط  شريَّ

ة )الجمع   ات األربع األساسيَّ عتبر العمليَّ
ُ
رب    –الطرح    –وت ة؛ نظًرا   –الضَّ الب في املرحلة االبتدائيَّ

َّ
ِّ املهارات التي يجب أن ُيتقنها الط

القسمة( من أهم 

ب حلَّ مس  بعض  ألهميتها في حل
َّ
ات، وتمتدُّ أهميتها للعلوم األخرى التي تتطل ِّياضيَّ

م إلى مشكالت ومسائل الر  ِّ
 
عل
ُ
؛ لذلك يحتاج امل

ً
ة كالفيزياء مثال ائل رياضيَّ

ات.  ِّياضيَّ
 قبل أن يقيس أي مهارات أخرى في مادة الر 

ً
ال ة أوَّ ات األساسيَّ الب لهذه العمليَّ

َّ
 أن يقيس مدى إتقان الط

ِّياضية واكتسابه عديًدا منها يزيد من فهمه  42:  2005أكد موس ى )
ختلفة؛ مما يجعله  ( أن قيام الفرد باملهارات الر 

ُ
ات امل لخصائص األعداد والعمليَّ

ة.   ة وتنظيم البيانات العدديَّ ات الحسابيَّ ضح عند إجراء العمليَّ ر فيما هو أبعد منها، ويكتشف عالقات جديدة، وهذا يتَّ ِّ
 
 ُيفك

( ويوسف  روفائيل  يجب47:  2001يقول  ات  ِّياضيَّ
الر  مادة  في  الب 

ُّ
الط لتقويم  أساليب  وضع  »عند  من    (:  الب 

ُّ
الط ن 

ُّ
تمك على  قويم  التَّ ز  ِّ

 
ُيرك أن 

ِّ املشكالت«. 
ِّياضية وحل 

ات الر   استخدام العمليَّ

 ِّ
لبة من املفاهيم واملهارات الر 

َّ
ن الط

ُّ
ات يستخدم املعنيون وسائل ُمختلفة ملعرفة مدى تمك ِّياضيَّ

لبة في الر 
َّ
ياضية، حيث كان ولتحديد ُمستويات الط

ُمع ُمحتوى  لبة 
َّ
الط اكتساب  مقدار  معرفة  خالله  من  يتمُّ  الذي  األساس ي  املحكُّ  فهو  راس ي؛  ِّ

الد  حصيل  التَّ الوسائل  تلك  ات، من  ِّياضيَّ
الر  مادة  من  ًنا  يَّ

لبة من تلك املهارات واملفاهيم 
َّ
ن الط

ُّ
لبة من تلك املهارات ال ُبدَّ من بناء أدوات موضوعية تقيس مدى تمك

َّ
ن الط

ُّ
 (. 2001)علي، ولقياس مدى تمك

يوًعا في
ُ
ربوي، واألكثر ش

َّ
قويم الت ِّ وسائل التَّ

ة من أهم  حصيليَّ َعدُّ االختبارات التَّ
ُ
م؛ ولذا فقد    وت ِّ

 
عل
ُ
العالم، والتي ُيمارسها امل ختلفة في 

ُ
عليم امل م التَّ

ُ
ُنظ

امل خذت  واتَّ مين،  ِّ
 
تعل

ُ
امل ُسلوك  في  املطلوب تحقيقه  عليمي  التَّ بالهدف  السؤال، ومدى عالقته  بصياغة  ة  أهمية خاصَّ ربويون 

َّ
الت عليمية  أولى  التَّ ؤسسات 

مين في برامجها ِّ
 
عل
ُ
ق بمهارات صياغة األسئلة االختبارية وفنونها وشروطها للتوافق مع معايير   املسؤولة عن إعداد امل

َّ
ارسين بها، وتتعل د الدَّ ِّ

مواد دراسية ُتزو 

ستوى امتالكهم املعارف واملعلومات واملدارك العقلية )كاظ
ُ
لبة تبًعا مل

َّ
ز بين الط ِّ

د الذي نستطيع من خالله أن ُنمي  ِّ
 (.  68: 2001م، االختبار الجي 

ة الحديثة على وجه الخصوص ُيتيح الُفرصة للُمقارنة بين مجموعات ُمتباينة من األفراد، بحيث ُيمكن تقديإن   درة بناء االختبارات وفق النظريَّ
ُ
ر ق

مكن  
ُ
امل ة، ومن  املوضوعيَّ أيًضا بدرجة عالية من  األفراد، وتتَّصف  ة، وُمقارنته بغيره من 

َّ
ق عليه االختبار بدق ُيطبَّ الذي  نتائجها )الخياط، الفرد  تعميم 

2012 .) 

ا  عامالت 
ُ
امل باختالف عدد  ِّياضية، وتختلف 

الر  النماذج  الفقرة( على عدد من  استجابة  ة  )نظريَّ ى  سمَّ
ُ
ت التي  الحديثة  ة  النظريَّ يأخذها  وتشتمل  لتي 

موذج بعين االعتبار لتحديد ُمنحنى خصائص الفقرة، إال أن كل هذه النماذج تهدف لتحديد الع القة بين أداء الفرد على االختبار وبين الُقدرات التي النُّ

م الُقدرة )النجار، 
َّ
درة الفرد حسب موقعه على ُسل

ُ
 (.67: 2010تكُمن وراء هذا األداء، وتفسير ق

ق مو  ة الفقرة )نموذج راش( الذي ُيَعدُّ من األساليب الحديثة في بناء وتطوير االختبارات، حيث حقَّ لوكي  ومن أهم نماذج نظريَّ ة القياس السُّ ضوعيَّ

ال هذا  استخدمت  راسات  ِّ
الد  من  كثيًرا  نجد  لهذا  فردات، 

ُ
امل ُصعوبة  م  ِّ

 
وُمعل األفراد،  درة 

ُ
ق م  ِّ

 
ُمعل من  لكل  ستقل 

ُ
امل تقديره  خالل  بناء من  في  موذج  نُّ

األفراد )يمان، شما،   إلى تقويم دقيق لقدرات  واملعرفية للوصول  العقلية  ( دراسة والتي كانت بعنوان )درجة  2017الشيخي)  أجرى    (.2013االختبارات 

املتوسط في   األول  الصف  العادية والعالقة    محافظةإتقان طالب  الكسور  الحسابية األساسية والعمليات على  للعمليات  تلك     االرتباطيةاإلحساء  بين 

سابية األساسية  والعمليات على الكسور العادية  حيث كانت  نتائج هذه الدراسة وجود ضعف في درجة إتقان الطالب للعمليات الحأبرز  العمليات (,من  

 . على التوالي  % 100و %53.18  نسبة الضعف

والنذير)   العنزي  قام  مقرر  2016كما  املضمنة  األساسية  الرياضية  املعرفة  االبتدائي  السادس  الصف  تالميذ  اكتساب  )درجة  بعنوان  بدراسة   )

مهارات ( حيث تم بناء    –ة اكتساب تالميذ  الصف السادس االبتدائي  املعرفة الرياضية األساسية )مفاهيم  الرياضيات ( والتي هدفت إلى  معرفة درج

ساسية اختبار تحصيلي كأداة لهذه الدراسة وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن درجة اكتساب تالميذ الصف السادس االبتدائي للمفاهيم الرياضية األ 

 كما كانت درجة اكتساب التالميذ للمهارات الرياضية األساسية املضمنة مقرر الرياضيات كانت منخفضة . متوسطة  املضمنة مقرر الرياضيات كانت

تكون االختبار  ،  نموذج راشباستخدام  ( دراسة بهدف بناء اختبار محكي املرجع في النسب املثلثية للصف التاسع األساس ي  2014الختاتنة )وأجرى  

 ( طالب وطالبة من طلبة الصف التاسع األساس ي في محافظة 482( فقرة من نوع االختيار من متعدد , تكونت عينة الدراسة من )25بصورته النهائية من )

( إلى  ليفنجستون وصل  ثبات  بثبات عالي وفقا ملعامل  يتمتع  أن االختبار  إلى  الدراسة  ,توصلت  )  ،(%99الكرك  األمبريقي لالختبار  الثبات  كما   ، (%79وبلغ 

نموذج راش باستخدام  االختبار  والتحقق من صدق  لالختبار  املحتوى  الدراسة من صدق  )،  تحققت  لالختبار  القطع  درجة  نتائج  ( وبي%64وبلغت  نت 

درج تجاوزوا   الذين  الطلبة  نسبة  كانت  االختبار حيث  يتضمنها  التي  األساسية  املهارات  إتقان  في  للطلبة  األداء متوسط  أن مستوى  القطع  الدراسة  ة 

(60%.) 

)كما   العبادلة  التا2014قامت  للصف  الجبرية  املقادير  تحليل  وحدة  في  املرجع  محكي  اختبار  )بناء  عنوان  تحت  بدراسة  (حيث (  األساس ي  سع 

ار على  هدفت الدراسة إلى بناء اختبار محكي يقيس مدى إتقان طلبة الصف التاسع األساس ي للمهارات األساسية الرياضية في الوحدة حيث طبق االختب
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 (  490عينة مؤلفة من )  
ً
( فقره من نوع 24ائية من )  وطالبة من طلبة الصف التاسع األساس ي في محافظة الكرك وقد تكون االختبار بصورته النه  طالبا

املحتوى   االختيار من متعدد وقد التمييزي وصدق  الصدق  التحقق من  يتمتع بمؤشرات صدق عالية حيث تم  أن االختبار  إلى  الدراسة  نتائج  توصلت 

 (.  %43.5رجة القطع )لالختبار كما بينت نتائج الدراسة أن هناك تدنيا واضحا في أداء الطلبة حيث كانت نسبة الطلبة الذين تجاوزوا د

أجراها   دراسة  قواعد  2013)  ةالطراونوفي  تعلم  من  التراكمية  النتاجات  لقياس  الرياضيات  في  املرجع  محكي  اختبار  )بناء  بعنوان  كانت  والتي   )

اطن الضعف والقوة والتميز األسس في املرحلة األساسية ( هدفت هذه الدراسة إلى بناء أداة  قياس محكية املرجع في مادة الرياضيات بحيث تحدد مو 

   383لدى طالب املرحلة األساسية في إتقان نتاجات التعلم التراكمية لقواعد األسس وتحديد درجة القطع لالختبار  حيث كانت العينة مؤلفه من  
ً
 طالبا

 .   %39جاوزوا درجة القطع )عالمة النجاح (وطالبه ,ابرز نتائج هذه الدراسة أن هناك تدنيا واضحا في أداء الطلبة ,حيث كانت نسبه الطلبة الذين ت

( هدفت إلى التحقق من فاعلية النموذج اللوغاريتمي ذي املعلمة الواحدة )نموذج راش( ومطابقة البيانات  2012في دراسة قام بها الخياط ) 

الختبار   طلبة TIMSSللنموذج  من  عينة  على  االختبار  فقرات  تطبيق  تم  ,حيث  األساس ي  الثامن  الصف  ملستوى  الرياضية  املهارات  يقيس  والذي 

( عددها  بلغ  األساس ي  الثامن   (  599الصف 
ً
الختبار    طالبا  ) والثبات  )الصدق  السيكومترية  الخصائص  إيجاد  ,بعد  على  ،  TIMSSوطالبة  ولإلجابة 

( وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة إلى أن االختبار يتمتع بالصدق والثبات حيث بلغ   RUMM 2010رنامج اإلحصائي )أسئلة الدراسة تم استخدام الب

(   0,87مته )( أما معامل الصدق بداللة املحك بين درجات الطلبة على االختبار ودرجاتهم في مادة الرياضيات فقد بلغت قي0,9معدل ثبات االختبار )

 ( فقره للبيئة املحلية. 35( فقرة من فقرات االختبار والبالغ عددها )25إلى مناسبة ) وأشارت النتائج أيضا, 

( بدراسة هدفت إلى بناء اختبار محكي املرجع في الرياضيات يقيس تحصيل الطلبة في اإلحصاء وفق النموذج اللوجستي   2009)  حمادنة  كما قام  

 (  144وتكونت عينة الدراسة من )،  االختيار من متعدد( فقره من نوع  28تألف االختبار من )،  ثالثي املعلمة
ً
وطالبة من طلبة الصف األول الثانوي   طالبا

   ،العلمي في املدارس الحكومية في محافظه املفرق 
ً
( توصلت الدراسة إلى ما spss( وبرنامج )Bilog-mgباستخدام برنامج )  وبعد تحليل البيانات إحصائيا

( فقره من فقرات االختبار للنموذج اللوجستي 24وكذلك مطابقة االستجابات عن )،  جابة للفقرة في بيانات الدراسةيلي: تحقق افتراضات نظرية االست

املعلمة النموذج. ،  ثالثي  أربع فقرات لم تطابق  الفقرات )الصعوبة  وحذف  املتعلقة بتقديرات معالم  النتائج  بينت  أنها مقبولة  ،  التمييز  ، كما   ) التخمين 

 املحكات التي أوردها القياس التربوي .ضمن 

( ويلسون  دراسة  عينة  Wilson, 2007) وفي  تكونت  متعدد(  من  )اختيار  موضوعي  اختبار  باستخدام  الرياضية  املهارات  لقياس  هدفت  والتي 

املهارات الرياضية، ت566الدراسة من ) الطلبة تم إعطائهم مهارات في الجبر والحساب تعتمد على  م استخدام نموذج راش عند تحليل ( طالب، معظم 

 البيانات العتماد االختبار إضافة إلى وصف مستويات الطلبة في املهارات الرياضية أظهرت النتائج أن درجات الطلبة على املقياس تعتمد ع
ً
 لى األكبر سنا

 .تطابق في البيانات املجمعة من عينة الدراسة ومعرفة باملهارات الرياضية إضافة إلى مستوياتهم السابقة بالقدرات الرياضية، وأظهر النموذج

ات من    ِّياضيَّ
ة ملادة الر  ات األساسيَّ ة في العمليَّ ِّيجات املرحلة االبتدائيَّ

راسة لتقيس مهارات خر  ِّ
خالل بناء اختبار  وفي ضوء ما سبق جاءت هذه الد 

حادي املعلمة من 
ُ
 أفضل النماذج إذا ما تمَّ تحقيق فروضه. محكي املرجع وفق نموذج راش، حيث ُيَعدُّ نموذج راش األ

راسة: ِّ
 ُمشكلة الد 

ال إتقان  ات بشكل عام، وفي  ِّياضيَّ
الر  الب في مادة 

ُّ
للط راس ي  ِّ

الد  حصيل  التَّ نتيجة وجود ضعف في ُمستوى  راسة  ِّ
الد   برزت ُمشكلة 

ً
ات  طالبا للعمليَّ ت 

الباحثة من خالل وجودها   بشكل خاص، حيث الحظت  األربع  ة  كما الحظت األساسيَّ الضعف،  ة هذا  االبتدائيَّ للمرحلة  ات  رياضيَّ مة  ِّ
 
كُمعل امليدان  في 

ات، والذي ينعكس سلًبا على أدائهم في املواد   لبة في مهارات هذه العمليَّ
َّ
ي ُمستوى الط ِّ

 
طة من تدن توس ِّ

ُ
مي املرحلة امل ِّ

 
ة األخرى التي تحتاج  شكوى ُمعل العلميَّ

ات الحسابيَّ  رح  –ة األربع )الجمع إلى إتقان للعمليَّ
َّ
رب  –الط  القسمة(. –الضَّ

ة، مثل دراسة العنزي ونذير  ِّياضيَّ
ات الر  الب في مهارات العمليَّ

ُّ
ي ُمستوى الط ِّ

 
راسات التي أثبتت تدن ِّ

(، حيث أظهرت 2016)كما أن هناك كثيًرا من الد 

ادس االبتدائي للمها ف السَّ ات كانت ُمنخفضة. نتائجها أن درجة اكتساب التالميذ في الصَّ ِّياضيَّ
نة مقرر الر  ضمَّ

ُ
ة امل  رات األساسيَّ

ة،    ( إلىGreg,2008أشار جريج ) ة األساسيَّ ف الثامن في الواليات املتحدة األمريكية في املهارات الحسابيَّ نة من طالب الصَّ ِّ
أن هناك ضعًفا لدى عي 

ية، ال سيما في عمليتي الضرب   ِّ
لبة عند دراستهم للجبر ولغيره من ،  والقسمةوأن مهاراتهم فيها ُمتدن 

َّ
وقد أسهم ذلك في خلق عديد من املشكالت لدى الط

ِّياضية قبل إتقانهم املهارات ال
لبة لتلك املوضوعات الر 

َّ
ِّياضية املتقدمة، وأن تلك املشكالت نبعت كنتيجة لدراسة الط

الزمة، حيث يصعب املوضوعات الر 

 (. 2017)في الشيخي،  تمكنين من تلك املهارات بالشكل املناسبتقديم دروس الجبر لطلبة غير م

ا  ة  الحسابيَّ ات  العمليَّ ملهارات  ة  االبتدائيَّ املرحلة  ِّيجات 
خر  إتقان  ُمستوى  قياس  خاللها  من  يتمُّ  أداة  بناء  إلى  الحاجة  دعت  ملادة  لذلك  ة  ألساسيَّ

ات.  ِّياضيَّ
 الر 
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راسة: ِّ
 أسئلة الد 

ؤال  ق افتراضات نموذج راش كأحد نماذج استجابة الفقرة؟السُّ ل: ما مدى تحقُّ  األوَّ

اني: ما مدى ُمطابقة األفراد والفقرات لنموذج راش كأحد نماذج استجابة الفقرة؟  
َّ
ؤال الث  السُّ

ة استجابة الفقرة؟ الث: ما معلمة الصعوبة للفقرة وفق نموذج راش كأحد نماذج نظريَّ
َّ
ؤال الث  السُّ

ة؟السُّ  هائيَّ ِّ
ابع: ما درجة القطع لالختبار املحكي بصورته الن   ؤال الرَّ

ات  ة ملهارات العمليَّ ِّيجات املرحلة االبتدائيَّ
ؤال الخامس: ما ُمستوى إتقان خر  ة في مادة السُّ رب(؟ األساسيَّ رح، والقسمة، والضَّ

َّ
ِّياضيات )الجمع، والط

 الر 

راسة:  ِّ
 أهداف الد 

محكي   .1 اختبار  ة  بناء  نظريَّ باستخدام  ات  ِّياضيَّ
الر  مادة  في  ة  األساسيَّ ات  العمليَّ ملهارات  ة  االبتدائيَّ املرحلة  خريجات  إتقان  ُمستوى  يقيس  املرجع 

 استجابة الفقرة وفق نموذج راش.

ة استجابة الفقرة. .2 ة املبني وفق نموذج راش كأحد نماذج نظريَّ هائيَّ ِّ
 تحديد درجة القطع لالختبار بصورته الن 

ات. م  .3 ِّياضيَّ
ة في مادة الر  ات األساسيَّ ة للعمليَّ  عرفه ُمستوى إتقان خريجات املرحلة االبتدائيَّ

راسة:  ِّ
 أهمية الد 

فقرا  .1 معالم  ر  تحرُّ خالل  من  مة،  الس ِّ قياس  في  ة 
َّ
ق ِّ
والد  باملوضوعية  ع  يتمتَّ املرجع  محكي  اختبار  بناء  في  راسة  ِّ

الد  هذه  أهمية  درات  تكُمن 
ُ
ق من  ته 

ِّيجات املرحلة  
مي املادة في الكشف عن ُمستوى إتقان خر  ِّ

 
عل
ُ
درات املفحوصين من معالم الفقرة، ليصبح مرجًعا مل

ُ
ر ق ة  املفحوصين، وتحرُّ االبتدائيَّ

ة. ات األساسيَّ  للعمليَّ

ة  .2 ات األساسيَّ ة ملهارات العمليَّ ِّيجات املرحلة االبتدائيَّ
راسة عن ُمستوى إتقان خر  ِّ

ِّياضيات. تكشف هذه الد 
 في مادة الر 

مي املادة. .3 ِّ
 
ستخدمة لدى ُمعل

ُ
دريسية امل ظر باألساليب التَّ راسة من خالل نتائجها في إعادة النَّ ِّ

ساعد هذه الد 
ُ
 ت

ع عل .4 ِّ
شج 

ُ
م فيها، كما ت

ُّ
عل ات في نهاية كل مرحلة للكشف عن ُمخرجات التَّ ِّياضيَّ

راسة لبناء اختبارات في مادة الر  ِّ
د هذه الد  ِّ

بناء اختبارات تقيس ى  ُتمه 

ات.  ِّياضيَّ
لبة في مواد أخرى غير الر 

َّ
 كفايات الط

 :حدود الدراسة

ة: حدود افيَّ راسة على  ديموغر ِّ
 اقتصرت الد 

ً
عليم في مدينة تبوك. طالبا ادس في املدارس الحكومية التابعة إلدارة التَّ ف السَّ  ت الصَّ

ة: حدود عليم بمنطقة تبوك بمركز إشراف مدينة تبوكمدارس املرحلة  مكانيَّ ابعة إلدارة التَّ ة )بنات( التَّ ة الحكوميَّ  .االبتدائيَّ

ة: حدود اني للعام  زمانيَّ
َّ
راس ي الث ِّ

راسة في الفصل الد  ِّ
 ه. 1440 -ه 1439تم تطبيق الد 

ة: ة )الجمع    حدود املوضوعيَّ ات األساسيَّ د يقيس مهارات العمليَّ ِّ
راسة على بناء اختبار محكي املرجع من نوع االختيار من ُمتعد  ِّ

رح    –اقتصرت الد 
َّ
 –والط

رب  ة استجابة الفقرة )نموذج راش –الضَّ حادي املعلم لنظريَّ
ُ
موذج أ ة. وعلى النُّ ات في املرحلة االبتدائيَّ ِّياضيَّ

 (.  القسمة( في مادة الر 

راسة: ِّ
 ُمصطلحات الد 

سبة إلى محك )ُمستوى أداء ُمطلق( دون الحاجة إلى ُمقارنة أدائه بأداء األفراد الختبار املحكي املرجع: ِّ
 
  هو االختبار الذي ُيستخدم في تقييم أداء الفرد بالن

ت وف  التعريف اإلجرائي:  (.129:  2007اآلخرين )عالم،   دَّ عِّ
ُ
ة ومحددة لبناء اختبار من نوع االختيار من هو مجموعة من الفقرات التي أ ًقا لخطوات علميَّ

ات   ِّياضيَّ
ة األربع في مادة الر  ة في املهارات الحسابيَّ ِّيجات املرحلة االبتدائيَّ

د بأربعة بدائل ُيستخدم لقياس مهارات خر  ِّ
من خالل ُمقارنة أداء الفرد على ُمتعد 

د ُمسبًقا   )درجة القطع(.  هذا االختبار بُمستوى أداء ُمحدَّ

ة: ات األساسيَّ رب، والقسمة(.   العمليَّ رح، والضَّ
َّ
ات، وهي: )الجمع، والط ِّياضيَّ

ة األربع في الر  ات الحسابيَّ  ُيقصد بها العمليَّ

ة الستجابة للفقرة: أ   نظريَّ ية  ِّ
ؤ بأداء األفراد )أو تفسير أدائهم( في ضوء خاص  نبُّ ة التي تفترض إمكانية التَّ ى هي النظريَّ سمَّ

ُ
و خصائص مميزة لهذا األداء ت

مات  مات تكُمن خلف استجابات الفرد لبنود االختبار )سليمان ومراد, Traitsالس ِّ  (.224: 2002، وهي تفترض وجود واحد أو أكثر من هذه الس ِّ

حادي املعلمة نموذج راش  
ُ
موذج أ هتم بتحديد موقع الفقرة االختبارية على سلم ، وقد اقترحه جورج راش، ويOne – parameter Model: ُيطلق عليه النُّ

درة الفرد باختبار معين على نفس متصل الفقرات )عالم، 
ُ
 (. 699: 2015صعوبة لجميع الفقرات التي تشكل االختبار، كما يهتم بتدريج ُمستويات ق

راسة: ِّ
 ُمجتمع الد 

راسة من جميع   ِّ
ن ُمجتمع الد   تكوَّ

ً
ادس  طالبا ف السَّ راس ي  ت الصَّ ِّ

ة للعام الد  املدارس الحكوميَّ ة  1440-ه  1439بمدينة تبوك في  ه حسب إحصائيَّ

 . ( مدرسه108( طالبة بواقع )5242ن )إدارة تعليم تبوك والبالغ عدده
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راسة:  ِّ
نة الد  ِّ

 عي 

( من  راسة  ِّ
الد  نة  ِّ

عي  نت   من  (  205تكوَّ
ً
االبتدائيطالبا السادس  الصف  نة  ت  ِّ

العي  اختيار  وتمَّ  في ،  ن  ُمبيَّ هو  كما  ة  العنقوديَّ ة  العشوائيَّ بالطريقة 

 (. 1الجدول رقم )

 عينة الدراسة :(1جدول )

نة الكلية  العدد اسم املدرسة  م ِّ
سبة املئوية من العي  ِّ

 
 الن

 % 10,73 22 أروى بن أنيس  1

امنة عشرة  2 ة الثَّ  % 18 37 االبتدائيَّ

اسعة عشرة  3 ة التَّ  % 21,95 45 االبتدائيَّ

الثون  4 الثة والثَّ ة الثَّ  % 49 101 االبتدائيَّ

 % 100 205 املجموع 

راسة:  ِّ
ة الد   منهجيَّ

ا لجمع البيانات بواسطة اختبار محكي تمَّ تحليله إحصا حليلي الذي يستخدم أسلوًبا مسحيًّ راسة املنهج الوصفي التَّ ِّ
فق  اعتمد في هذه الد  ا بما يتَّ ئيًّ

راسة. مع أسئلة وأهداف  ِّ
 الد 

راسة:  ِّ
 أداة الد 

مهارات   يقيس  املرجع  محكي  اختبار  بناء   تمَّ 
ً
مادة طالبا في  والقسمة(  رب،  والضَّ رح، 

َّ
والط )الجمع،  ة  األساسيَّ ات  العمليَّ في  ادس  السَّ ف  الصَّ ت 

ت صياغة ) ات وفق نظرية استجابة الفقرة باستخدام نموذج راش، حيث تمَّ ِّياضيَّ
د بأربعة بدائل لكل فقرة، ولكل ( فقرة من نوع اال 45الر  ِّ

ختيار من ُمتعد 

 فقرة إجابة واحدة صحيحة. 

 بناء األداة: 

 تحديد الغرض من االختبار وهو قياس مهارات ال •
ً
ة )الجمع طالبا ات األساسيَّ رح  –ت في العمليَّ

َّ
رب  –الط ات.  –الضَّ ِّياضيَّ

 القسمة( في مادة الر 

حتوى الذي يقيسه االختبار   •
ُ
ة )الجمع تحديد امل ات األساسيَّ ن العمليَّ رح  –الذي يتضمَّ

َّ
رب(.  –القسمة  –الط  الضَّ

)الجمع    • ة  األساسيَّ ات  العمليَّ على  تحتوي  التي  الدروس  رح    –تحديد 
َّ
رب    –الط ابع،    –الضَّ الرَّ ف  الصَّ من  لكل  ات  ِّياضيَّ

الر  كتب  في  القسمة( 

اني
َّ
ل والث راسيين األوَّ ِّ

ادس االبتدائي للفصلين الد   .والخامس, والسَّ

األربع،  • ات  العمليَّ من  عملية  لكل  السلوكية  األهداف  املكررة   صياغة  األهداف  حذف  ُمراعاة  مع  املادة  ومشرفات  بمعلمات  باالستعانة  وذلك 

ة.  واألهداف  التي تحتوي مهارة غير أساسيَّ

 بناء جدول مواصفات حسب عدد األهداف وُمستوى كل هدف.   •

لية على بناء فقرات االختبار استناًدا إلى األهداف السلوكية التي تمَّ إعدادها، حيث اشتمل االختبار في صو  • فقرة من فقرات االختيار من  45رته األوَّ

د بأربعة بدائل، لكل فقرة بديل صحيح واحد فقط، مع األخذ باالعتبار األسس واملعايير الفنية في صياغة هذه الفقرات.  ِّ
 ُمتعد 

و  • القياس  تخصص  في  التدريس  هيئة  أعضاء  من  املحكمين  من  عدد  على  األولية  صورته  في  االختبار  مناهج وطرق  تمَّ عرض  وتخصص  التقويم 

ات وطلب منهم إبداء رأيهم في مدى ارتباط الفقرات للهدف السلوكي املتعلق بها، وضوح وسالمة الصياغة اللغوية ِّياضيَّ
وإبداء أي  تدريس ومعلمي الر 

 مالحظات يرونها مناسبة من خالل االستبيان املعد للتحكيم.  

موعة من االقتراحات واملالحظات التي بناًء عليها جرى تعديل بعض الفقرات بحيث يصبح االختبار جاهًزا  تمَّ األخذ بآراء املحكمين، حيث قدموا مج •

 للتطبيق امليداني.

 إعداد ورقة تعليمات لالختبار وورقة نموذج اإلجابة.  •

لي لالختبار:   التجريب والتطبيق األوَّ

ة ) ليَّ لحق رقم )( فقرة.  45تمَّ تطبيق االختبار بصورته األوَّ
ُ
راسة بلغ عددهن  5امل ِّ

نة الد  ِّ
ة من خارج عي  نة استطالعيَّ ِّ

طالبة،    40( يوضح ذلك على عي 

 حيث انحصر الغرض من التطبيق على تحديد الزمن الذي تستغرقه ال
ً
ت في اإلجابة عن فقرات االختبار، والتعرف على ُمستوى صعوبة الفقرات طالبا

الصي التمييزية، ومدى وضوح  درتها 
ُ
ببرنامج  وق ت االستعانة  تمَّ للفقرات، حيث  اللغوية  تمَّ تحديد ITMANاغة  لي لالختبار  األوَّ التطبيق  ، وباالعتماد على 

  (.2( دقيقة، وتم حساب ُمعامالت الصعوبة والتمييز للفقرات كما في الجدول رقم )45الزمن املناسب لالختبار بواقع )
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 ُمعامالت الصعوبة والتمييز لفقرات الختبار للعينة الستطالعية  : (2جدول )

 ُمعامل  رقم الفقرة 

 الصعوبة 

 ُمعامل 

 التمييز

ُمعامل   رقم الفقرة 

 الصعوبة 

  ُمعامل رقم الفقرة  ُمعامل التمييز

 الصعوبة 

 ُمعامل التمييز

1 0,80 0,51 16 0,73 0,26 31 0,70 -0,01 

2 0,76 0,25 17 0,66 -0,02 32 0,60 0,30 

3 0,70 0,38 18 0,65 0,26 33 0,55 0,32 

4 0,79 0,24 19 0,72 0,38 34 0,66 0,21 

5 0,70 0,22 20 0,77 0,39 35 0,57 0,33 

6 0,50 0,33 21 0,67 0,22 36 0.57 -0,21 

7 0,50 0,38 22 0,60 0,41 37 0,80 0,27 

8 0,55 0,34 23 0,80 0,28 38 0.77 -0,38 

9 0,73 -0,08 24 0,79 0,44 39 0.77 0,44 

10 0,77 0,56 25 0,50 0,22 40 0,79 0,30 

11 0,75 0,38 26 0,65 0,29 41 0,80 0,20 

12 0,79 0,34 27 0,80 0,37 42 0,52 0,45 

13 0,70 0,44 28 0,50 0,34 43 0,52 0,39 

14 0,75 0,48 29 0,57 0,23 44 0,65 0,20 

15 0,57 0,37 30 0,62 0,48 45 0,30 0,22 

عامل الصعوبة  
ُ
عامل التمييز  0,80 أعلى قيمة مل

ُ
 0,56 أعلى قيمة مل

عامل الصعوبة 
ُ
عامل التمييز 0,30 أقل قيمة مل

ُ
 0,38- أقل قيمة مل

عامالت الصعوبة  
ُ
ط الحسابي مل ِّ

توس 
ُ
عامالت التمييز 0.68 امل

ُ
ط الحسابي مل ِّ

توس 
ُ
 0,28 امل

ضح من   )يتَّ رقم  )2الجدول  بين  تراوحت  االستطالعية  نة  ِّ
للعي  املرجع  االختبار محكي  نموذج  في  الصعوبة  ُمعامالت  أن  ط  0,80و  0,30(  بُمتوس ِّ  )

موذج بين )0,68حسابي قدره ) ط حسابي قدره )0,56و  0,38-(، بينما تراوحت قيم ُمعامالت التمييز في نفس النُّ (، وقد تم حذف خمس  0,28( بُمتوس ِّ

 (. 285: 2014(، وتم االحتفاظ بباقي الفقرات بناء على املعايير اإلحصائية التي ذكرها عودة )38-36 -31-17 -9ت تمييزهن بالسالب )فقرا 

1. ( بين  يتراوح  التي ُمعامل تمييزها  أعلى من )0,39  -0,20الفقرة  التي ُمعامل تمييزها  تمييز مقبول وينصح بتحسينها، والفقرات  عتبر 0,39( ذات 
ُ
ت  )

 ( تكون مقبولة.0,20فقرة جيدة التمييز, بمعنى عام الفقرات أعلى من )

 ( تكون مقبولة وينصح االحتفاظ بها.0,80 -0,20الفقرات التي ُمعامل صعوبتها يتراوح بين ) .2

عادلة كرونباخ ألفا )
ُ
، حيث بلغ ُمعامل Spss( باستخدام برنامج Cronbach Alphaكما تمَّ استخراج ُمعامل ثبات االتساق الداخلي لالختبار وفقا مل

راسة تتمتع بدرجة عالية من الثبات. 0,91الثبات  ِّ
 ، وهذا يعني أن أداة الد 

ة )جمع البيانات( هائيَّ ِّ
 :تطبيق الختبار بصورته الن 

ن من   كوَّ
ُ
وامل ة،  هائيَّ ِّ

الن  بصورته  االختبار  إعداد  تمَّ  أن  تمَّ وضع    40بعد  املدارس فقرة،  ُمديرات  التنسيق مع  وتمَّ  لتطبيقه،  ناسبة 
ُ
امل عليمات  التَّ

مات املادة لتحديد موعد وآلية تطبيق االختبار.  ِّ
 
 وُمعل

راسة البالغ عددهن ) ِّ
نة الد  ِّ

 ( 205تمَّ تطبيق االختبار على عي 
ً
راسة. طالبا ِّ

نة الد  ِّ
 ت في املدارس التي تمَّ تحديدها لعي 

ا. Excel، وتفريغ البيانات في ملف تمَّ تصحيح أوراق اإلجابة عالجتها إحصائيًّ
ُ
 تمهيًدا مل

 صدق وثبات األداة:

حتوى واألسئلة على املحكمين، أصحاب الخبرة واالخت
ُ
حتوى(، وذلك من خالل عرض األهداف وامل

ُ
د من صدق االختبار )صدق امل

ُّ
أك صاص،  تمَّ التَّ

وفًق  االختبار  فقرات  على  الالزمة  التعديالت  االختبار  وإجراء  ثبات  تقدير  تم  فقد  الثبات  أما  املحكمين.  واقتراحات  آلراء  بصورته االمبريقيا  التجريبي   :

ة وفق نموذج راش باستخدام برنامج  هائيَّ ِّ
 (، وهو ثبات عاٍل.82، حيث بلغ الثبات )Bilog–MG3الن 

ة:  األساليب اإلحصائيَّ

حليل العاملي االستكشافي للكشف عن  • حادية الُبعد بواسطة برنامج الالتَّ
ُ
 .   spssأ

ة باستخدام برنامج ) • نة االستطالعيَّ ِّ
 (. ITMMANاستخراج ُمعامالت الصعوبة والتمييز للعي 

ة استجابة الفقرة باستخدام برنامج  •  .Bilog–MG3استخراج ُمعامل الصعوبة وفًقا نموذج راش لنظريَّ
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الداخلي لالختبار وف • االتساق  عادلة كرونباخ ألفا )حساب ُمعامل ثبات 
ُ
الثبات ،  ,Spss( باستخدام برنامج  Cronbach Alphaًقا مل وحساب ُمعامل 

 .Bilog–MG3بواسطة برنامج  االمبريقي

نة البحث مع نموذج راش.  • ِّ
طابقة بيانات عي 

ُ
 استخدام مربع كاي مل

طات الحسابية واالنحرافات املعيارية بواسطة برنامج  • توس ِّ
ُ
 . spssاستخدام امل

ط بين  للفرق  اإلحصائية الداللة عن  للكشف( T) اختبار تخداماس • رجات ُمتوس ِّ  . Spss برنامج بواسطة  الدَّ

 النتائج وتفسيرها: 

ق افتراضات نموذج راش كأحد نماذج استجابة الفقرة؟  ل: ما مدى تحقُّ ؤال األوَّ  السُّ

ة الُبعد    .1 حاديَّ
ُ
 : Unidimensionalityافتراض أ

)تمَّ   العاملي  حليل  التَّ باستخدام  االفتراض  هذا  من  ق  حقُّ برنامج  Factor Analysisالتَّ خالل  من   )SPSS   ة ئيسيَّ الرَّ املكونات  طريقة  باستخدام 

(principle Component Analysis( رقم  الجدول  ويظهر   ،)3( الكامن  الجذر  قيم   )Eigen Values( ر  فس ِّ
ُ
امل التباين  (  Explained Variance( ونسب 

اني. 
َّ
ل على العامل الث  للعوامل األربعة األولى وناتج قسمة الجذر األوَّ

 (: قيم الجذر الكامن ونسب التباين املفسر للعوامل األربعة وناتج قسمة الجذر األول على العامل الثاني 3جدول )

ت الـ 3ُنالحظ من الجدول رقم )
َّ
ل تخط ر للعامل األوَّ فس ِّ

ُ
حادية الُبعد، كما أن قسمة الجذر الكامن للعامل  كمؤشر على    %20( أن قيمة التباين امل

ُ
أ

ساوي )
ُ
اني نجدها ت

َّ
ل على الجذر الكامن للعامل الث حادي الُبعد، 2(، وهي نسبة تزيد على العيار )3‚209األوَّ

ُ
اني للحكم على االختبار أنه أ

َّ
(، وهو املؤشر الث

حقَّ  إذا  الُبعد  حادية 
ُ
أ لشرط  ًقا  ِّ

ُمحق  االختبار  ُيعتبر  املؤشرين )أبو فودة حيث  أحد  الجذور 2016  ،ق  تمثيل  الُبعد من خالل  حادية 
ُ
أ افتراض  ز  ويتعزَّ  .)

ا باستخدام برنامج ) ن 1( أو مخطط سكري، الذي يظهر في الشكل رقم )Scree Plot( بما ُيعرف باختبار فحص العوامل )SPSSالكامنة بيانيًّ (، والذي بيَّ

ز ب ل يتميَّ حادية الُبعد لبيانات االختبار. أن الجذر الكامن األوَّ
ُ
 شكل واضح عن الجذر الكامن لبقية العوامل، وهذا مؤشر أيًضا على أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حليل العاملي  :(1شكل ) صة من التَّ
َ
ستخل

ُ
 مخطط سكري لقيم الجذور الكامنة للعوامل امل

 

 

سبة املئوية  الجذر الكامن  العامل  ِّ
 
 الن

ر  ِّ
فس 
ُ
 التباين امل

سبة املئوية  ِّ
 
للتباين الن

ر التراكمي  ِّ
فس 
ُ
 امل

الجذر  الكامن  األول 

الجذر  الكامن  الثاني
 

ل   3‚209 21‚741 21‚741 8‚696 األوَّ

اني  28‚516 6‚775 2‚710 الثَّ

الث  34‚405 5‚889 2‚356 الثَّ
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 :    Local Independenceافتراض الستقالل املوضعي  .2

ا؛ أي إن املفحوص على فقرة ما ال  ينص هذا االفتراض على   ة عن بعضها إحصائيًّ
َّ
ختلفة في االختبار ُمستقل

ُ
أن استجابات املفحوصين للفقرات امل

الفقرة األخرى. ويذكر هامبلتون وسومينثان بأدائه على  إيجاًبا  ر سلًبا وال 
َّ
افتراض االستقالل (  Hambleton&Swaminathan ,1985:22-25)  يتأث أن 

ق افتراض االستقالل املاملوضعي ُيكا ِّ
ة الُبعد في املقياس، فإن املقياس ُيحق  حاديَّ

ُ
ق افتراض أ ة الُبعد، ويعني أنه إذا تحقَّ حاديَّ

ُ
 وضعي.فئ افتراض أ

رعة: .3 ر من السُّ حرُّ  افتراض التَّ

درتهم، وليس إلى تأثير
ُ
د أن عدم إجابة األفراد عن فقرات االختبار يعود إلى انخفاض ق

ُّ
أك رعة في اإلجابة عن طريق إعطائهم الوقت   تمَّ التَّ عامل السُّ

 الكافي لهم أثناء تطبيق االختبار.

اني: ما مدى ُمطابقة األفراد والفقرات لنموذج راش كأحد نماذج استجابة الفقرة؟ 
َّ
ؤال الث  السُّ

 ُمطابقة األفراد لنموذج راش: .1

راسة ) ِّ
ة باستجابات أفراد الد   (  205تمَّ إدخال البيانات الخاصَّ

ً
حليل    Bilog–MG3( فقرة على برنامج  40ت عن فقرات االختبار )طالبا ونتج عن التَّ

( كاي  مربع  إحصائي  خالل  )𝑋2من  الداللة  ُمستوى  عند   )0.01( ُمطابقة  عدم  اإلحصائ3(  الداللة  قيمة  كانت  راش، حيث  لنموذج  أفراد  ملقدار (  ية 

ة ثانية بعد 202(؛ لذا تمَّ حذف استجاباتهم واإلبقاء على استجابات )0.01االحتمالية أقل من ) حليل مرَّ ( طالبة بعد التحقق من ُمطابقتهن من خالل التَّ

 الحذف.

 ُمطابقة الفقرات لنموذج راش: .2

حليل للبيانات بواسطة برنامج  ت إعادة التَّ ( 𝑋2خالل إحصائي مربع كاي )الختبار مدى ُمطابقة فقرات االختبار لنموذج راش من  Bilog –MG3تمَّ

حليل عدم ُمطابقة 0.01عند ُمستوى الداللة ) كما في  (،38، 34، 32، 26، 16، 11, 7, 3فقرات، وهي الفقرات ذات األرقام التسلسلية ) 8(، ونتج عن التَّ

الداللة اإلح  (4الجدول رقم ) أقل من )حيث كانت قيمة  حليل 0.01صائية ملقدار االحتمالية  التَّ إعادة  ت  تمَّ الفقرات، وبعد ذلك    (؛ لذا تم حذف هذه 

 ( فقرة لنموذج راش.32ُمطابقة جميع الفقرات املتبقية )ونتج عن ذلك 

 ُمطابقة فقرات الختبار لنموذج راش : (4جدول )

 ُمستوى الدللة  (𝑿𝟐قيمة )  الفقرة رقم  ُمستوى الدللة  (𝑿𝟐قيمة )  رقم الفقرة 

1 2,4 0,794 21 1,3 0,939 

2 1,3 0,970 22 4.8 0,567 

3 18,6 0,002 23 1,8 0,936 

4 6,6 0,159 24 1,8 0,872 

5 6,5 0,259 25 3,3 0,655 

6 2,7 0,746 26 18,8 0,008 

7 18,6 0,002 27 5,5 0,361 

8 7,5 0,186 28 6,8 0,239 

9 2,6 0,757 29 6,8 0,395 

10 1,9 0,856 30 2,9 0,577 

11 21,3 0,0007 31 4,4 0,623 

12 3,6 0,733 32 18,1 0,006 

13 1,7 0,944 33 3,9 0,569 

14 6,4 0,271 34 18,5 0,007 

15 1,9 0,924 35 10,9 0,053 

16 20,5 0,001 36 8,6 0,198 

17 8,0 0,153 37 2,8 0,837 

18 10,2 0,116 38 15,5 0,008 

19 2,2 0,897 39 5,8 0,324 

20 9,5 0,146 40 2.1 0,910 

ن في صورته ال ات وفق نموذج راش يتكوَّ ِّياضيَّ
ة في الر  ات األساسيَّ عتمدة  وبذلك تمَّ الحصول على اختبار محكي املرجع يقيس مهارات العمليَّ

ُ
ة امل هائيَّ ِّ

ن 

 ( فقرة. 32من )
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ة الفقرة؟  الث: ما معلمة الصعوبة للفقرة وفق نموذج راش كأحد نماذج نظريَّ
َّ
ؤال الث  السُّ

 . التالي كما في الجدول   Bilog –MG3علمة الصعوبة للفقرة والخطأ املعياري لتقدير املعلمة من خالل برنامج تم تقدير م

 قيم معلمة الصعوبة للفقرة والخطأ املعياري : (5جدول )

 للصعوبة الخطأ املعياري  الصعوبة  الفقرة  رقم  للصعوبة الخطأ املعياري  الصعوبة  رقم الفقرة 

1 -2,228 0,303 17 -1,101 0,269 

2 -0,792 0,263 18 0,584 0,262 

3 -2,413 0,312 19 1,598 0,290 

4 -0,984 0,265 20 1,467 0,286 

5 -0,101 0,271 21 -2,431 0,312 

6 -1,465 0,279 22 2,428 0,333 

7 -2,228 0,303 23 2,773 0,348 

8 -0,906 0,263 24 1,826 0,296 

9 0,025 0,258 25 1,554 0,258 

10 0,776 0,265 26 0,136 0,258 

11 1,510 0,290 27 -1,943 0,288 

12 -0,234 0,261 28 2,834 0,352 

13 -1,990 0,293 29 0,583 0,270 

14 -0,049 0,261 30 1,920 0,297 

15 0,098 0,265 31 1,643 0,285 

16 -0,793 0,269 32 1,173 0,278 

ط الحسابي والحد األدنى والحد األعلى لتقديرات معالم الفقرة كما في الجدول رقم) وقد توس ِّ
ُ
 ( 6تمَّ حساب امل

ط الحسابي الحد األدنى والحد األعلى لتقديرات معالم الفقرة : (6جدول ) ِّ
توس 

ُ
 امل

 0,258 الحد األدنى للخطأ  2,431- الحد األدنى للصعوبة 

 0,352 الحد األعلى للخطأ  2,834 والحد األعلى للصعوبة 

ط الحسابي  توس ِّ
ُ
ط الحسابي  0,344 امل توس ِّ

ُ
 0,282 امل

( رقم  الجدول  من  ضح  )6يتَّ بين  تراوحت  قد  الصعوبة  معلمة  قيمة  أن  ــــــــ  2,431-(  ــــــ ــــــ )2,834ــ ط حسابي  بُمتوس ِّ الخطأ  0,344(  قيم  وتراوحت   ،)

ـــــ 0,258)املعياري ملعلمة الصعوبة بين  ــــــ ــــــ ــــــ ط حسابي )0,352ــــ  (.0,282( بُمتوس ِّ

ة؟  هائيَّ ِّ
ابع:ما درجة القطع لنموذج الختبار بصورته الن  ؤال الرَّ  السُّ

لنموذج   االختبار  لفقرات  استجاباته  بُمطابقة  ع  يتمتَّ الذي  االختبار  ونموذج  القطع(  )درجة  باملحك  قة  ِّ
 
تعل

ُ
امل للنتائج  سبة  ِّ

 
نماذج  بالن كأحد  راش 

 
ُ
وامل الفقرة،  استجابة  ة  نظريَّ وفق  بناؤه  تمَّ  الذي  املرجع  تحصيلي محكي  اختبار  إلى  لنا  توصَّ ما  بعد  فإنه  للفقرة،  استجابته  ة  )نظريَّ ن من  ( فقرة 32كوَّ

ع بدالالت صدق وثبات م ة الذي يتمتَّ ات األساسيَّ عتمدة لقياس مهارات العمليَّ
ُ
ة امل هائيَّ ِّ

فق مع متطلبات نموذج راش، تبقى بصورته الن  قبولة، ومعايير تتَّ

ف كأحد الطرق التحكيمية التي تتمركز حول االختبار، حيث  Angoff Methodدرجة القطع لهذا االختبار، لذلك تم اختيار طريقة أنجوف ) ( التي ُتصنَّ

ات ويعملون في املرحل ِّياضيَّ
مي مادة الر  ِّ

 
ة )ثمانية من ُمعل راسيَّ ِّ

لب منهم تعبئة تمَّ تعيين مجموعة من املحكمين الُخبراء في ُمحتوى املادة الد 
ُ
ة(، وط ة االبتدائيَّ

 استبانة تقدير درجة القطع.  

رت بـ)ومن  ِّ
د 
ُ
باع خطوات تحديد درجة القطع وفق طريقة أنجوف تمَّ تحديد درجة القطع التي ق ِّ

ح ذلك.  7والجدول رقم )، ( درجة21خالل ات  ِّ
 ( ُيوض 

 تقدير آراء املحكمين وفق طريقة أنجوف لتحديد درجة القطع: (7جدول )

م   أرقام الفقرات  ِّ
 
حك

ُ
امل

ل   األوَّ

م   ِّ
 
حك

ُ
امل

اني
َّ
 الث

م   ِّ
 
حك

ُ
امل

الث
َّ
 الث

ابع  م الرَّ ِّ
 
حك

ُ
م   امل ِّ

 
حك

ُ
امل

 الخامس 

م   ِّ
 
حك

ُ
امل

ادس   السَّ

م   ِّ
 
حك

ُ
امل

ابع  السَّ

م   ِّ
 
حك

ُ
امل

امن 
َّ
 الث

1)  0,8 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8 0,88 0,9 

2)  0,6 0,85 0,8 0,6 0,7 0,85 0,9 0,8 

3)  0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,88 0.8 

4)  0,7 0,9 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8   0,7 

5)  0,6 0,5 0,5 0,6 0,7 0,8 0,5 0,5 

6)  0,7 0,6 0,6 0,8 0,9 0,8 0,7 0,65 

7)  0,9 0,7 0,8 0.8 0,7 0,75 0,8 0,8 
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8)  07 0,8 0,6 0,7 0,9 0,7 0,7 0,7 

9)  0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,65 0,6 0,7 

10)  0,6 0,5 0,6 0,8 0,6 0,7 0,6 0,8 

11)  0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 0,5 0,6 

12)  0,85 0,9 0,6 0,8 0,8 0,7 0,75 0,7 

13)  0,8 0,9 0,6 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 

14)  0,8 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

15)  0,9 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9 0,7 0,7 

16)  0,9 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,7 

17)  0,9 0,8 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 

18)  05 0,55 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 

19)  0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 

20)  0,8 0,6 0,85 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 

21)  0,9 0.9 0,9 0,9 0.9 0,9 0,95 0,95 

22)  0,5 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,85 0,6 

23)  0.5 0.6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

24)  0,5 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

25)  0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 06 0,6 0,6 

26)  0,6 0,65 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

27)  0,8 0,7 0,8 0,6 0,7 0,8 0,9 0,6 

28)  0,8 0,8 0,8 0,6 0,8 0,85 0,6 0,8 

29)  0,8 0,6 0,8 0,6 0,8 0,8 0,8 0,8 

30)  0,7 0,6 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

31)  0,6 0,8 0.5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7 

32)  0,55 0.5 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 0,7 

 22 21 22 22 22 23 21 22 املجموع  

 21=   درجة القطع 

( ِّياضيات 
الر  مادة  في  ة  األساسيَّ ة  الحسابيَّ ات  العمليَّ ملهارات  ة  البتدائيَّ املرحلة  ِّيجات 

خر  إتقان  ُمستوى  ما  الخامس:  ؤال  رح، السُّ
َّ
والط الجمع، 

رب(؟  والقسمة، والضَّ

طالبة   لكل  الكلية  رجات  الدَّ تمَّ حساب  ؤال  السُّ الحسابية لإلجابة عن هذا  ات  العمليَّ مهارات  مهارة من  في كل  باالختبار، وكذلك حساب درجاتها 

 
َّ
رب، والقسمة(. )الجمع، والط  رح، والضَّ

ط الح توس ِّ
ُ
ِّياضيات تمَّ حساب امل

ات الحسابية في مادة الر  ة ملهارات العمليَّ ِّيجات املرحلة االبتدائيَّ
واالنحراف سابي  وللكشف عن ُمستوى إتقان خر 

 املعياري لدرجات ال
ً
 (. 8ت الكلية على االختبار كما في الجدول رقم )طالبا

ط الحسابي والنحراف املعياري لدرجات ال: (8جدول ) ِّ
توس 

ُ
 امل

 
 ت الكلية على الختبار طالبا

نة  الكلي  ِّ
ط الحسابي  حجم العي  توس ِّ

ُ
 االنحراف املعياري  امل

205 18‚17 3,450 

ضح من   )يتَّ رقم  لل8الجدول  الكلية  رجات  الدَّ ط  ُمتوس ِّ أن   ) 
ً
)طالبا بلغ  االختبار  )17‚18ت على  املعياري  واالنحراف  درجة  3‚45(،  من  أقل  وهي   ،)

بلغت ) التي  ال  21القطع  ط درجات  بين ُمتوس ِّ للفرق  الداللة اإلحصائية   درجة(، وللكشف عن 
ً
اختبات على االختبار  طالبا تمَّ استخدام  القطع  ر  ودرجة 

(T )( تائج كما في الجدول رقم  (. 9والنَّ

ط درجات ال(T)اختبار : (9جدول ) ِّ
 لحساب الفرق بين ُمتوس 

 
 ت على الختبار ودرجة القطعطالبا

 

 

ضح من الجدول رقم ) ا عند ُمستوى )( أن الفرق بين 9يتَّ ِّيجات على االختبار ودرجة القطع دالٌّ إحصائيًّ
ط درجات الخر   (. 0‚05ُمتوس ِّ

 

ط الفروق  ُمستوى الداللة  درجات الحرية  قيمة ت  الكلي   ُمتوس ِّ

15,851 204 0,00 3,820 
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ة في ِّيجات املرحلة البتدائيَّ
 : كل مهارة  وللكشف عن ُمستوى إتقان خر 

 لقطع من خالل املحكمين  كالتالي :كل مهارة ثم تحديد درجة ا  تمَّ تحديد أسئلة 

درجات(، ثم   5(، وتمَّ تحديد درجة القطع من خالل املحكمين، وبلغت درجة القطع )1و  2و  3و  4و  5و  6و  28و  30وهي )  أسئلة،  8وعددها    مهارة الجمع

ِّيجات على هذه األسئلة.
ط الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات الخر  توس ِّ

ُ
 حساب امل

رح
َّ
رح، وعددها  مهارة الط

َّ
(، وتمَّ تحديد درجة القطع من خالل املحكمين، وبلغت درجة  7و 8و 9و 10و  11و 32أسئلة وهي ) 6تمَّ تحديد أسئلة مهارة الط

ِّيجات على هذه األسئلة.  4القطع )
ط الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات الخر  توس ِّ

ُ
 درجات(، ثم حساب امل

(، وتمَّ تحديد درجة القطع من  12و  13و  14و  15و  16و  17و  18و  19و  29و 31أسئلة، وهي: )  10ارة الضرب وعددها  تمَّ تحديد أسئلة مه  مهارة الضرب

ِّيجات على هذه األسئلة. 7خالل املحكمين، وبلغت درجة القطع )
ط الحسابي واالنحراف املعياري لدرجات الخر  توس ِّ

ُ
 درجات(، ثم تمَّ حساب امل

أسئ  مهارة القسمة القسمة، وعددها  تمَّ تحديد  )  8لة مهارة  القطع من خالل  20و  21و  22و  23و  24و  25و  26و  27أسئلة وهي:  (، وتمَّ تحديد درجة 

القطع ) ل  5املحكمين، وبلغت درجة  املعياري  الحسابي واالنحراف  ط  توس ِّ
ُ
امل ِّيجات على هذه األسئلة  درجات(، ثم  حساب 

الخر  والنتائج كما في  .درجات 

 (. 10الجدول رقم )

ِّيجات على : (10جدول )
ط الحسابي والنحراف املعياري لدرجات الخر  ِّ

توس 
ُ
 كل مهارة : امل

ط الحسابي  حجم العينة  مهارة توس ِّ
ُ
 االنحراف املعياري  امل

 0,984 5,13 205 الجمع 

 0,923 3,89 205 الطرح

 1,756 4,91 205 الضرب 

 1‚422 3‚25 205 القسمة 

( رقم  الجدول  ضح من  أن  10يتَّ  )( بلغ  الجمع  أسئلة مهارة  ِّيجات على 
للخر  رجات  الدَّ ط  )5‚13ُمتوس ِّ املعياري  واالنحراف  تجاوزت  0‚984(،  وقد   ،)

ِّيجات على أسئلة مهارة الطرح بلغ )درجات(،  5درجة القطع التي بلغت )
رجات للخر  ط الدَّ (، وهي 0‚923(، واالنحراف املعياري )3‚89كما يتضح  أن ُمتوس ِّ

ِّيجات على أسئلة مهارة الضرب بلغ )  4لقطع التي بلغت )أقل من درجة ا 
رجات للخر  ط الدَّ (، 1,756(، واالنحراف املعياري )4‚91درجات(، كما أن ُمتوس ِّ

( بلغت  التي  القطع  درجة  من  أقل  )  7وهي  بلغ  القسمة  مهارة  أسئلة  على  ِّيجات 
للخر  رجات  الدَّ ط  ُمتوس ِّ أن  يتضح  كذلك  واالنحراف 3‚25درجات(،   ،)

ط درجات ا   درجات(،  4(، وهي أقل من درجة القطع التي بلغت )1‚ 422املعياري ) ِّيجات على أسئلة وللكشف عن الداللة اإلحصائية للفرق بين ُمتوس ِّ
لخر 

تائج كما في الجدول رقم )Tتمَّ استخدام اختبار )لكل مهارة  ودرجة القطع  مهارات العمليات األساسية   (. 11(، والنَّ

ط   (Tختبار ) ا : (11جدول ) ِّ
 ودرجة القطع درجات الخريجات على أسئلة مهارات العمليات األساسية  لحساب للفرق بين ُمتوس 

 املهارة  Tقيمة  الحرية  درجات  مستوى الداللة  متوسط الفروق 

 الجمع  1,197 204 0,057 0,132

 الطرح 1,665 204 0,097 0,107

 الضرب  17,060 204 0,00 2,093

 القسمة  17,637 204 0,00 1,751

ضح من الجدول رقم ) ا عند ُمستوى )11يتَّ ِّيجات على مهارة الجمع ودرجة القطع غير دالة إحصائيًّ
ط درجات الخر  كما  (.0‚05( أن الفرق بين ُمتوس ِّ

عند   ا  إحصائيًّ دال  غير  القطع  ودرجة  رح 
َّ
الط مهارة  على  ِّيجات 

الخر  درجات  ط  ُمتوس ِّ بين  الفرق  )أن  درجات   أما(.0‚05ُمستوى  ط  ُمتوس ِّ بين  الفرق 

ا عند ُمستوى ) ِّيجات على مهارة الضرب ودرجة القطع دالٌّ إحصائيًّ
ِّيجات على مهارة القسمة ودرجة    كذلك    (.0‚ 05الخر 

ط درجات الخر  الفرق بين ُمتوس ِّ

ا عند ُمستوى )  (. 0‚05القطع دالٌّ إحصائيًّ

تائج وتفسيرها:  ص النَّ
َّ
 ُملخ

ل إلى الكامن األوَّ الجذر  أن قيم  تعامد 
ُ
دوير امل ة والتَّ ئيسيَّ نات الرَّ ِّ

كو 
ُ
امل حليل العاملي لالختبار باستخدام  اني   أظهرت نتائج التَّ

َّ
الث الكامن  قيم الجذر 

ة الُبعد تحقَّ 2كانت أعلى من ) حاديَّ
ُ
ده استخدام ما  (؛ مما ُيشير إلى وجود سمة سائدة للمقياس؛ لذا ُيمكن القول إن افتراض أ

َّ
ق في املقياس، وهذا ما أك

اني   PlotScreeُيعرف بمخطط سكري  
َّ
ل إلى الجذر الكامن للعامل الث ن أن الجذر الكامن للعامل األوَّ ة الُبعد لالختبار، حيث تبيَّ حاديَّ

ُ
ق افتراض أ في تحقُّ

 كانت عالية. 
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ة  ق افتراضيَّ اني تحقُّ
َّ
ر الث ِّ

 
ؤش

ُ
تائج كذلك امل ل أكثر منأظهرت النَّ ر للعامل األوَّ فس ِّ

ُ
باُين امل ة الُبعد وهو قيمة التَّ حاديَّ

ُ
، وبما أن هذا االفتراض قد %20أ

 
َّ
ُمستقل االختبار  في  ختلفة 

ُ
امل للفقرات  املفحوصين  استجابات  إن  أي  املوضعي؛  االستقالل  افتراض  ق  ِّ

ُيحق  االختبار  فإن  لالختبار  ق  بعضها تحقَّ عن  ة 

ا، وبذل فق مع دراسة )حمادنة, البعض إحصائيًّ راسة، وهذا يتَّ ِّ
ة االستجابة للفقرة في بيانات الد  ق افتراضات نظريَّ  (.  2009ك تحقُّ

ة استجابة الفقرة، وفي ضوء نتائج ت قة بُمطابقة االستجابات عن فقرات االختبار لنموذج راش وفق نظريَّ ِّ
 
تعل

ُ
تائج امل نت النَّ حليل استجابات  كما بيَّ

ت ب205)
ً
ت، واإلبقاء على )3؛ فقد تم حذف استجابة )Bilog –Mg3استخدام برنامج  ( طالبا

ً
ا فيما 202( طالبا ق من ُمطابقتهن، أمَّ حقُّ التَّ ( طالبة بعد 

( عند ُمستوى 𝑋2، ومن خالل إحصائي مربع كاي )Bilog –Mg3( فقرة باستخدام برنامج  40يخصُّ ُمطابقة الفقرات لنموذج راش فقد نتج عن تحليل )

 ( فقرة.  32فقرات، حيث تمَّ حذفها، واإلبقاء على ) 8( عدم ُمطابقة 0.01داللة )ال

( بين  تراوح  للفقرات  الصعوبة  ُمستوى  أن  راش  نموذج  وفق  الفقرة  بُمعامل  قة  ِّ
 
تعل

ُ
امل تائج  النَّ أظهرت  ـــــ  2,431-كما  ــــــ ــــــ ط حسابي  2,834ـــ بُمتوس ِّ  )

(0,344.) 

ا فيما   رت درجة  أمَّ ِّ
د 
ُ
أنجوف، حيث ق مين وفق طريقة  ِّ

 
ثمانية ُمحك القطع بواسطة  دت درجة  ِّ

ُحد  القطع لالختبار فقد  بنتائج تحديد درجة  ق 
َّ
يتعل

 ( درجة.21القطع بـ)

 
ً
ي درجات الطالبا ِّ

 
ة تدن ات األساسيَّ ة للعمليَّ ِّيجات املرحلة االبتدائيَّ

ة بُمستوى إتقان خر  تائج الخاصَّ ي بحيث بلغ  كما أظهرت النَّ ِّ
 
ل
ُ
ت على االختبار الك

ة ) يَّ ِّ
 
ل
ُ
رجات الك ط الدَّ رت بـ)17,18ُمتوس ِّ ِّ

د 
ُ
فق مع دراسة الشيخي )21(، وهي أقل من درجة القطع التي ق مين، وهذا يتَّ ِّ

 
حك

ُ
(، التي  2017( درجة وفق تقدير امل

ط للعمليَّ  توس ِّ
ُ
ف األول امل ات.كشف فيها عن وجود ضعف في درجة إتقان طالب الصَّ ِّياضيَّ

ة في الر  ة األساسيَّ  ات الحسابيَّ

ت عل
ً
ط درجات الطالبا تائج أن ُمتوس ِّ ة على كل مهارة، فقد أظهرت النَّ ِّيجات املرحلة االبتدائيَّ

ا فيما يُخصُّ ُمستوى إتقان خر  ى أسئلة مهارة الجمع أمَّ

بـ)5,13بلغت ) رت  ِّ
د 
ُ
التي ق القطع  )  ( درجات.والفروق5(، حيث تجاوزت درجة  الداللة  املتوسطات غير دالة إحصائيا عند مستوى  ا مهارة 0,05بين  .أمَّ  )

رح )
َّ
ت على أسئلة مهارة الط

ً
ط درجات الطالبا رح فقد بلغ ُمتوس ِّ

َّ
رت بـ)3,89الط ِّ

د 
ُ
( درجات.والفروق بين املتوسطات  4(، وهي أقل من درجة القطع التي ق

الداللة  وذلك الن  ا مهارة   غير دالة إحصائيا عند مستوى  .أمَّ أن يكون فرق ذو داللة إحصائية   أقل من  القطع  الدرجات  ودرجة  بين متوسط  الفروق 

ت على أسئلة الضرب )
ً
ط درجات الطالبا رب فقد بلغ ُمتوس ِّ رت بـ)4,91الضَّ ِّ

د 
ُ
( درجات. أما الفروق بين املتوسطات 7(، وهي أقل من درجة القطع التي ق

ا    فقد كانت دالة إحصائيا. ت )أمَّ
ً
ط درجات الطالبا رت بـ)3,52مهارة القسمة فقد بلغ ُمتوس ِّ ِّ

د 
ُ
( درجات. والفرق بين  5(، وهي أقل من درجة القطع التي ق

 املتوسطات ذات داللة إحصائية.

ات:  وصيَّ  التَّ

1. ( ة  هائيَّ ِّ
الن  املقياس بصورته  ات كاختب32استخدام هذا  ِّياضيَّ

الر  ة في  ات األساسيَّ العمليَّ طة من  ( فقرة لقياس  توس ِّ
ُ
امل املرحلة  ار تشخيص ي في بداية 

ات.  ِّياضيَّ
مي الر  ِّ

 
َبل ُمعل  قِّ

ة املرجع في مختلف املهارات واملواد. .2 ة االستجابة للفقرة لبناء اختبارات محكيَّ  استخدام نظريَّ

ة   .3 حصيليَّ لبة على االختبارات التَّ
َّ
ة بتدريب الط مي املرحلة االبتدائيَّ ِّ

 
رات  ضرورة زيادة اهتمام ُمعل دة وُمرتبطة ضمن ُمقرَّ ِّ

التي تحتوي على مهارات ُمتعد 

ر لهم.  ات وتقديمها بشكل ُميسَّ ِّياضيَّ
 الر 

املفاهيم وال .4 لها دور كبير في توضيح  والتي  ة،  االبتدائيَّ املرحلة  ة والنماذج في  اليدويَّ عليمية واملحسوسات  التَّ بالوسائل  ة االهتمام  ات األساسيَّ عمليَّ

ة لل ِّياضيَّ
 طلبة.الر 

ة.  .5 صات غير العلميَّ خصُّ ة للتَّ ات في املرحلة االبتدائيَّ ِّياضيَّ
عليم على عدم إسناد مهمة تدريس مادة الر   أن تحرص وزارة التَّ

قترحات:
ُ
 امل

الثي املعلم. .1
ُ
موذج اللوجستي ث ات وفق النُّ ِّياضيَّ

ة في مادة الر  ات األساسيَّ  بناء اختبار محكي املرجع في العمليَّ

ة استجابة الفقرة. بناء اختب .2 ة وفق نظريَّ ِّيجي املرحلة االبتدائيَّ
ات لخر  ِّياضيَّ

ة في مادة الر  ِّياضيَّ
 ار محكي املرجع لقياس الكفايات الر 
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Abstract: The aim of this study was to construct a reference test to measure the basic processes in 
mathematics according to the theory of paragraph response, where using the single- logistic model (Rush 
model), The study sample consisted of (205) students of the sixth-grade primary school in the city of Tabuk. 
To achieve the objective of the study, the test of the reference theorem was built in the basic operations of 
mathematics; consisting of 32 paragraphs of the type of multiple choices, the degree of cutting was 
determined to be (21), the results were analyzed by ITMAN, Bilog-MG3, and Spss. The results showed that 
the assumptions of the single-parameter logistic model were met (32) a paragraph, (8) non-conforming 
items were deleted, and the results of the sample included the exclusion of (3) individuals who did not 
conform to the model. The results of the analysis of female students on the overall test showed a low level of 
female students, where the average score (17.18), which is less than the degree of finalized, estimated at 
(21).Further the results of the analysis of the grades of the students on each skill showed that the average 
grade of the students was less than the finalized grade in all skills except for the skill of collection, which 
averaged the students' scores in the questions of the skill of collection (5, 13), Where it exceeded the degree 
of finalized, which was estimated at (5) degrees, In light of the results of the study, the researcher 
recommended using this measure in its final form to measure the basic processes in mathematics as a 
diagnostic test at the beginning of the intermediate stage by the mathematics teachers, She also 
recommended the need to increase the interest of primary school teachers in the training of students on the 
achievement tests that contain multiple skills and linked to the mathematics courses and provide them in a 
way that facilitates them. 

Keywords: To construct a test; reference theorem; Basic Operations; Paragraph Response Theory. 
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