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 ملخص
ة    ائي المعلم هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن التوافق بين النظرية الكالسيكية والنموذج ثن

د          تالوة والتجوي ام ال ة ألحك ادة النظري ار محكي المرجع في الم ق  . في مطابقة فقرات اختب ولتحقي
د، تكون من          ذلك تم تالوة والتجوي ام ال ة ألحك ادة النظري ) 41(بناء اختبار محكي المرجع في الم

وع  ن ن رة م ن   افق ة م ة مكون ى عين ق عل دائل، وطب ة ب ن أربع دد م ن متع ار م ًا ) 404(ختي طالب
ة من    اوطالبة تم  ذآور و  9( ًاقرآني  ًامرآز  )16(ختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقي اث  7لل ) لإلن

رة   )40(لى مطابقة إأشارت نتائج الدراسة .  2011/2012عاصمة عّمان، للعام الدراسي في ال فق
يكية، و ة الكالس ا تطابقت  )39(للنظري ة، آم ائي المعلم وذج ثن رة للنم ن  )39(فق ع آل م رة م فق

ة       . النظرية الكالسيكية والنموذج ثنائي المعلمة ار وفق النظري ات االختب ة معامل ثب وقد بلغت قيم
ة   )0.927(السيكية الك ائي المعلم ا معامل   ). 0.943(، بينما آانت وفق النموذج ثن د   أم الصدق فق

  .)0.65(لحديثة ، بينما آانت وفق النظرية ا)0.73(النظرية الكالسيكية بلغت قيمته وفق 

ختبار محكي المرجع، أحكام التالوة والتجويد، النموذج ثنائي المعلمة، ا :الكلمات المفتاحية
  .ة الكالسيكيةالنظري

 
Abstract 

This study aimed at detecting the compatibility between the classical 
test theory and the two parameter logistic model in item stratification of 
criterion-referenced test in provisions of recitation and tajweed. To 
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achieve the aim of the study a 4-multiple choice item criterion-referenced 
test about the provisions of recitation and tajweed was constructed, and 
applied on random-stratified of 404 students chosen from 16 quaranic 
centers (9 for males and 7 for females) in  the jordanian capital Amman, 
during the scholastic year 2011/2012. The results of the study indicated 
that 40 items fit the classical test theory, 39 items fit the two parameter 
logistic model, and 39 items fit both classical theory and two-parameter 
logistic model. The results also indicated that the test reliability 
coefficient according to the classical test theory was (0.927), while it was 
(0.943) according to the two-parameter logistic model. Furthermore, the 
criterion related validity according to the classical test theory was (0.66), 
while it was (0.65) according to the two-parameter logistic model. 

Keywords: Criterion-referenced test, Provisions of recitation and 
tajweed, Two-parameter logistic model, Classical test theory. 

  
  المقدمة
ة، وتع   ديع ارات   دالقياس من القضايا الهامة في البحوث السيكولوجية والتربوي حدى  إاالختب

تند   ارات بمختلف          إأهم أدوات القياس التي يس ة االختب ع أهمي ة،  وتنب رارات مهم اذ ق ا في اتخ ليه
رد والمجتمع      اة الف ة في حي رى   .أنواعها من خالل تعدد استخداماتها في تحقيق أغراض مختلف وي

اس ينبغي أن تصمم وتستخدم للغرض ال       ) 2010(عالم  ارات أدوات قي ي ُأعدت من   ذأن االختب
ه يرا  ؛أجل يرها تفس ن تفس ى درجات يمك ك للحصول عل ىوذل ا يع .ذي معن ودة  دآم ) 2010(ع

  . أبرز عناصر خطة التقويم ألي مدرس ىحدإاالختبارات 

ي البحوث ال را ف زا آبي ارات حي ت االختب د احتل ةوق يكولوجية والتربوي ذ أن وجدت س ، فمن
اييس  النفسية        ي،حرآة القياس النفس ارات والمق ق صدق االختب نفس بتحقي ا؛ اهتم علماء ال  وثباته

ة      ى عملي تخدامها ف د اس ذه األدوات، عن ى ه ن الموضوعية ف ة م ى درج ق أعل نهم لتحقي عيًا م س
 ). 2006أبو هاشم، ( القياس

ا  لى التطور إ) 2001(ويشير آاظم  الكبير في استراتيجيات بناء االختبارات، وتحليل فقراته
وال    ،ونتائجها وفق النظرية الكالسيكية ونظرية االستجابة للفقرة يكية حل فقد قدمت النظرية الكالس

ا،    ارات وتطويره ا عجزت عن حل     إلبعض المشكالت التي تواجه الباحثين في بناء االختب ال أنه
ذه المشكال   . مشكالت أخرى  اس متساو لكل         ومن ه اري في القي أ المعي ا تفترض أن الخط ت أنه

ة     لى الدقة، آما أن إوهذا يفتقر  ،المفحوصين التعبير عن قدرة الفرد يتم من خالل الدرجة الحقيقي
ه     ه فإن اًء علي رة، وبن توى الفق ى مس يس عل ل، ول ار آك ى االختب ه عل ن خالل أدائ ى تتضح م الت

رات   فتوى االختبار، وعالوة على ذلك سيتغير وضع قدرة الفرد حسب تغير مس ار والفق إن االختب
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ر خصائص      ر بتغي راد تتغي ا أن خصائص األف راد، آم ر خصائص األف ها بتغي ر خصائص تتغي
  .  (Hambleton, Swaminathan & Rogers,1999)االختبار من حيث السهولة والصعوبة

ا    في ضوء ذلك ظهرت نظرية االستجابة للفقرة محاولة لحل المشكال   ي عجزت أمامه ت الت
النظرية الكالسيكية، ولتطوير اختبارات ومقاييس أآثر دقة وموضوعية في قياس السمات النفسية 

رة        ؛والتربوية ة آبي ه من مؤشرات ذات فعالي ا قدمت ك لم ة عدة        .وذل ذه النظري د انبثقت عن ه وق
ار و  ي     نماذج ، جميعها تحدد العالقة بين األداء المالحظ للفرد على االختب درة الت ين السمة أو الق ب

ا في       .تكمن وراء هذا األداء وتفسره د من تحققهم وتستند هذه النماذج الى افتراضين أساسيين الب
ا، واالفتراض      وق به ائج موث ى نت ول عل ل الحص ن أج ات؛ م ااالبيان د   :ن هم ة البع أحادي

(Unidimensionality)واالستقالل الموضعي ، .(Local Independence)  ة  ويقصد بأحادي
م  يس س رات تق ع الفق د أن جمي ا أن   ةالبع د به ع فيقص تقاللية الموض ا اس دة، أم درة واح   أو ق

رات      ة الفق ى بقي ه عل ن إجابت ائيًا ع تقلة إحص اس مس رات المقي دى فق ى إح رد عل ة الف  إجاب
(Hambleton, & Swaminathan, 1985).         اذج هو عدد ذه النم ين ه ارق األساسي ب والف

  . (Dato & Leo, 2005)ف بها الفقرةالمعالم التي توص

ة،    ائي المعلم النموذج اللوجستي ثن ة ب ر    واهتمت الدراسة الحالي وذج أآث ذا النم د ه حيث يع
ا أشار عالم     الخصائص السيكومترية   النماذج شبها بالنظرية الكالسيكية من حيث   ، )1990(آم

رات   ع المؤش ا م ر اتفاق ه أآث ا أن يكآم رىالكالس اذج االخ ن النم ، (Hernandez, 2009) ية م
راتباإل اء الفق ي انتق وذج ف ذا النم ى أفضلية ه وذج .  (Pelton, 2002)ضافة ال ذا النم ي ه وف

أثر            دم ت وذج ع رض النم ين يفت ي ح ط، ف ا فق عوبتها وتمييزه ي ص ار ف رات االختب ف فق تختل
  :االستجابات بعامل التخمين، ويعبر عن هذا النموذج بالمعادلة التالية

 
  .جابة صحيحةإ (i)على الفقرة  (θ) القدرة ياحتمال اجابة المفحوص ذ: Pi (θ)حيث  -

- ai :  وهو ميل  منحنى خاصية الفقرة عند انعطاف المنحنى ،تمييز الفقرة.  

- bi :  رة ى   ،صعوبة الفق ل منحن ون مي دما يك درة عن ى متصل الق ع عل ي تق وهي النقطة الت
  .خاصية الفقرة أآبر ما يمكن

- D :  1.7اوي تقريبا ثابت التدريج ويس.  

زر   وقد فرق ام   Claserجلي اري المرجع       ) 1963(ع اس أحدهما معي وعين من القي ين ن  ،ب
ار، واآلخر         ها االختب ي يقيس درة الت ه في الق ويترآز االهتمام فيه على ترتيب الفرد بالنسبة ألقران

ق أو مستوى آفاي        ،ِمَحّكي المرجع رد بمستوى أداء مطل ة أداء الف ى مقارن ين دون  ويهدف إل ة مع
  ).2009عبابنة، (اآلخرين الحاجة إلى مقارنة أدائه بأداء األفراد 
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ة في   فالواقع الذي يجب أّل ا نغفله، هو أن التعليم لم يعد مقتصرًا على مجرد التمييز بين الطلب
ة     يالسمة المق ارات معين ابهم مه ى اآتس ل      ،سة، وإنما يجب أن يرآز عل ق أهداف محددة، ب وتحقي

ين في مجال من        وإتقان تلك  رد بمستوى أداء مع ة أداء الف المهارات والمعلومات، وبالتالي مقارن
  ). 2006الشريفين، (وهذا ما تهدف إليه االختبارات ِمَحّكية المرجع  ،السلوك

ارات التحصيلية    ) 2001(ويرى عالم  واع االختب أن االختبارات محكية المرجع تعد أآثر أن
ه وت مالءمة لقياس تحصيل الطلبة ا        قويم وب إتقانه ات المطل ارات والكفاي د المه وم بتحدي ا تق ؛ ألنه

ه     ا حقق دى م دير م م تق ن ث ر، وم كل مباش ا بش ها ومالحظته ن قياس درس م ن الم ة تمّك ة فائق بدق
ى    درس عل اعد الم ا يس دد، مم توى أداء مح ى مس اًء عل ات بن ارات والكفاي ك المه ن تل ب م الطال

تم تصنيف الطلب      ين  عملية التشخيص، حيث ي ى فئت ات       :ة إل ارات والكفاي ة للمه ر متقن ة وغي متقن
ب ي مستوى تحصيل الطال وة ف اط الضعف والق د نق م تحدي ي  ،المحددة، ث ارات الت ة المه ومعرف

  .أتقنها والتي لم يتقنها، وبالتالي يستطيع المدرس وضع البرامج العالجية المناسبة

ن أداء المت   ر تفصيًال ع ات أآث ة لمعلوم ة الماس ؤولين  فالحاج اعد المس ين تس يعلم اذ  ف اتخ
ان قرارات تخص المتعلمين في العملية التعليمية، وظهور فكرة التعلم حتى اإل ى   إ... تق خ، أدت إل ل

  . ظهور االختبارات محكية المرجع

د المنصرم   اء    إذ ،وقد احتلت حرآة القياس الِمَحّكي حيزًا مهمًا في التاريخ في العق وجه علم
 ،هتمامهم في السنوات األخيرة الماضية إلى زيادة فاعلية المنظومة التعليميةالقياس التربوي جل ا

  .وقياس نواتجها

دايك        ا ثورن ارات، فيعرفه ذه االختب ات له ومع تطور االختبارات الِمَحّكية فقد تباينت التعريف
(Thorndaike, 1997, p56)  ا ًا ضيقاً     " :بأنه ي تغطي نطاق ارات الت وتستعمل ألجل    ،االختب

را تمكنق ام  ".رات ال ا  باب ا  (Popham, 1978, P.94)أم ا بأنه د عرفه ي "فق ارات الت االختب
دة   د من مرآز     ؛تستخدم للتأآد من مستوى الفرد بالنسبة إلى مجال سلوآي محدد بصورة جي للتأآ

  ".الفرد بالنسبة إلى مجال سلوآي محدد

تعلم   هوأن الهدف من التعلم الِمَحّكي المرجع ) 2004(النبهان ويرى  التحقق من اآتساب الم
في آفايات أو مهارات أساسية تعبر عن نواتج تعليمية محددة، وتشخيص الصعوبات التي تواجهه 

ار   ) 2007(أما العزاوي . أثناء التعلم أو التدريب ة      محفيشير لالختب ي المرجع من خالل مقارن ّك
ة    ن أداء المجموع ر ع ين بصرف النظ توى أداء مع ب بمس ارات  ف. أداء الطال ن االختب دف م اله

وتحديد مدى تقدمه بالنسبة إلى مجموعة المهارات واألهداف  ،ِمَحّكية المرجع هو تقويم أداء الفرد
   ).2011القفاص، (في ضوء مجموعة من المحَكات المحددة مسبقًا 

ه،       أن إلى ) 2001(عالم ويشير  أداء أقران رد ب ة أداء الف تم بمقارن ة ال ته االختبارات المحكي
ذي   وإ ة وال نما تهتم باتخاذ قرارات تعليمية تتعلق بمدى إتقان المتعلم للمحتوى الدراسي المحدد بدق

وعتين     ى مجم ين إل نيف المتعلم الل تص ن خ ار، م ه االختب دإ :يقيس وى  اح ذا المحت ة له هما متقن
ة، وبتشخيص جوانب الضعف  ر متقن دىواألخرى غي ى  ل وجيههم إل ين لت ر المتقن ين غي المتعلم
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رام ة      الب تعلم بالنقط ة أداء الم ى مقارن اًء عل تم بن نيف ت ة التص بة، إال أن عملي ة المناس ج العالجي
ين        ي تفصل ب ع الت ة القط مى بدرج ا يس ل م ي تقاب يل، والت ى متصل التحص بقًا عل ددة مس المح

  . سيالمتقنين وغير المتقنين للمحتوى الدراسي المق

ايرا  و ا  درجة ا ) Tiratira, 2009, p41(يعرف تايرات ى متصل يع    " :لقطع بأنه  دنقطة عل
لبية   ة والس ين التصنيفات اإليجابي ول فصال ب ى المقب د األدن دها الح ن آ". عن ل م ا آ ينوعرفه  ل

ين  " :أنهاب (klein et al., 2009, p163)ن يوآخر نقطة على مقياس الدرجات المالحظة تميز ب
ين ر المتقن ين وغي دل ". األشخاص المتقن ا بي ة القطع ف) Biddle, 1993(أم ى أن درج ير إل يش

  .تستخدم للفصل بين األشخاص الذين نجحوا في االختبار والذين لم ينجحوا

ا            وقد د درجة القطع؛ مم ة تحدي ويم حول طريق اس والتق اء القي ين علم آثر النقاش والجدل ب
رك   فهياستخدمت الدراسة الحالية طريقة ندلسكي، حيث أدى الى ظهور عدة طرق،  آما أشار بي

(Berk, 1980) ا   إضافة ا تناسب فقرات االختيار من متعدد، باإل ى سهولة تطبيقه ذه   . ل د ه وتعتم
ا يشير ب     وم حسب م ـرك  ـالطريقة على أحكام الخبراء، حيث تق ى  ) (Berk, 1980ي أن يحدد  عل

 ؛القدرة الدنياذوي  المفحوصينمن بين بدائل آل فقرة تلك التي يمكن استبعادها من قبل آل محكم 
ا ال ي نظرهم اإلألنه ل ف رد  تمث از الف ى لمستوى اجتي د األدن ون الح رة، ويك ة الصحيحة للفق جاب

ة  اء         و  للفقرة مقلوب عدد البدائل المتبقي د االنته رة، وبع ة الصحيحة للفق ال االجاب ل احتم ذي يمث ال
ين    ع المحكم رات وجمي ين      ،من التحكيم يتم جمع القيم لجميع الفق ى عدد المحكم اتج عل  ؛ونقسم الن

ل درجة القطع           ل ذي يمث ار وال از في االختب ى لمستوى االجتي كي نحصل على متوسط الحد األدن
  .يبين نتائج التحكيم )1(وملحق 

بانتقاء فقرات االختبارات المحكية وتقصي الخصائص  وقد تعددت الدراسات التي اهتمت
 ،)1999 ،بيعنا(و، (John, 1990)جون دراسة  :مثل السيكومترية وفق النظرية الكالسيكية

الحر (و، )2002 ،أبو لبدة(و، (Smith, 2001)سميث و ،)1999، الكحلوت والحموري(و
بانتقاء فقرات  آما تعددت الدراسات التي اهتمت. )2004 ،اليونس(و، )2004 ،والروبي

في مواضيع  وفق نظرية االستجابة للفقرة وتقصي الخصائص السيكومترية ،االختبارات المحكية
 ,Azeem & Gondal)و، )2006الشريفين، (و، )2009حمادنة، (دراسة  :مختلفة منها

2011) ، (Rich & Duncan & و Navarro &  Ricketts, 2009) ،و)Hernandez, 
  (Lopez , Perez, Smith & Castillo, 2007). و ، )2009

ي اهتمت    ارات   وعلى صعيد الدراسات الت ا وفق النظريت     ،بتصميم االختب اء فقراته ين وانتق
رة،    يكية واالستجابة للفق د أجرى    الكالس ز أفق ين      (Owens, 2000)وين ة ب دراسة بهدف المقارن

اء        ك من خالل بن رة، وذل معايير اختيار الفقرات وفق النظرية الكالسيكية ونظرية االستجابة للفق
ا  اخمسة مقاييس مختلفة في عدد فقر اء فقراته امالت الصعوب    و. تها، وفي طرق انتق دير مع م تق ة ت

اين        امالت الثباتوالتب ة من حيث مع م تمت المقارن ائج الدراسة    . والتمييز، ث ى وجود   إأشارت نت ل
ائج   إفروق ذات داللة  ى  حصائية في الثبات لصالح نظرية االستجابة للفقرة، آما أشارت النت أن إل

ل   الخطأ المعياري في التقدير لفقرات المقاييس التي تم انتقائها وفق نظرية االستجابة ل ان أق لفقرةآ
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م انتق   ي ت اييس الت رات المق ه لفق يكية اؤمن ة الكالس ق النظري ا وف اوي  .ه رت جمح ) 2000(وأج
دفت  ة ه ى ادراس ا  إل ن خالل نماذجه رة م تجابة للفق ة االس ة ونظري ة التقليدي ين النظري ة ب لمقارن

 )1061(فقرة على عينة مكونة من  )39(الثالث، حيث طبقت مقياس للقدرة الرياضية مكون من 
ة   إأشارت نتائج الدراسة  .طالبا وطالبة في الصف التاسع ى مطابق ة،     )33(ل ة التقليدي رة للنظري فق

ة، و   )20(و رة  )35( فقرة للنموذج أحادي المعلم ة، و    فق ائي المعلم رة للنموذج    38للنموذج ثن فق
ين مع   إلى عدم وجود فروق ذات داللة إثالثي المعلمة، آما أشارت النتائج  ات  حصائية ب املي الثب

روق ذات             ى وجود ف ائج ال ة، في حين أشارت النت ائي المعلم ة والنموذج ثن وفق النظرية التقليدي
داللة احصائية بين معاملي الثبات وفق النظرية التقليدية والنموذج أحادي المعلمة لصالح النظرية 

ة   ي المعلم وذج ثالث بة للنم ال بالنس ذلك الح ة، وآ ان  .التقليدي رى آ ة  )Kan, 2006(وأج دراس
ة    ) الصعوبة والتمييز(لمقارنة بين الخصائص السيكومترية إلى اهدفت  ة التقليدي من خالل النظري

فقرة من  )25(والنموذج ثنائي المعلمة لنظرية االستجابة للفقرة، ومن أجل ذلك قام بتحليل بيانات 
ه         دم ل ذي تق وطني، وال توى ال د المس ار تحدي رات اختب ب و )553105(فق ي  طال ة ف   طالب

امج  ومن ثم حللت الفقرات من خالل   المدارس الثانوية، امج    SPSSبرن ة، وبرن ة التقليدي   للنظري
Bilog-MG3 و Iteman ةل ائي المعلم وذج ثن راض  . لنم ق افت ة عن تحق ائج الدراس فرت نت أس

ي       ائية ف ة إحص روق ذات دالل دت ف ا وج املي، آم ل الع الل التحلي ن خ رات م د للفق ة البع أحادي
ة، و   وسط معلمة صعوبة الفقرة بين النظريتين ولصالحمت ائي المعلم روق ذات   النموذج ثن وجود ف

ين النظريتين ولصالح         رة ب ز الفق ة تميي ة    داللة إحصائية في متوسط معلم ائي المعلم ، النموذج ثن
علمة باإلضافة إلى أن معامالت االرتباط بين النظرية التقليدية والنموذج ثنائي المعلمة في تقدير م

رة         ز الفق ة تميي اط في معلم امالت االرتب دى مع وفي دراسة   . الصعوبة قوية جدًا، وآذلك الحال ل
لمقارنة بين معامالت الصدق  إلى االتي هدفت (Ferrando & Chico, 2007) فيراندو وشيكو 

ة من        رة، طبقت أداة الدراسة المكون ى   )20(وفق النظريتين الكالسيكية واالستجابة للفق رة عل  فق
بتدائية الذين تتراوح أعمارهم ما طالبًا وطالبة من المدارس اإلسبانية اال )1002(عينة مكونة من 

ين  ًا )12-11(ب ائي  .عام وذج الثن يكية والنم ة الكالس ق النظري رات وف ل الفق م تحلي  ت
دق     املي الص ين مع ائية ب ة احص روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع ائج إل ارت النت ة، أش  المعلم

ق النظري ة وف ائي المعلم وذج الثن يكية والنم تر    .ة الكالس ايَميلو وسلفس ة ج دفت دراس ا ه  آم
)Jimelo & Silvestre, 2009 (     رة من خالل للمقارنة بين النظريتين التقليدية واالستجابة للفق

دها    )26(فقرة بدرجة قطع    )60(بناء اختبار محكي المرجع في مادة األحياء يتكون من  م تحدي ت
امعيين الجدد      )326(الدراسة على  أداة طبقتحيث  بطريقة أنجوف، ة الج طالبًا وطالبة من الطلب

ا   ة أريلون ي جامع ريتين     .ف ق النظ ات وف ل البيان م تحلي ن وت الل م امج  خ ة  SPSSبرن للنظري
الل     ن خ ات م ت البيان ث حلل رة حي تجابة للفق ة االس وذج راش نظري ل نم ة، ومث التقليدي

ائج     WINSTEPS.برنامج ى أن   أشارت نت ار طابقت       )33(الدراسة إل رات االختب رة من فق فق
غ  ، النظريتين ة      آما بل ة التقليدي ًا لنظري ات وفق رة      )0.72(معامل الثب غ لالستجابة للفق  في حين بل

ة          ،)0.70( د مستوى الدالل ة إحصائية عن روق ذات دالل ى عدم وجود ف  وأشارت النتائج أيضًا إل
)0.05=α(  ي دز   . ن النظريتين في متوسط صعوبة الفقرات ب ا هيرنان  )Hernandez, 2009(أم

ة       ار استعداد السرعة العقلي فقد أجرى دراسة بهدف المقارنة بين تمييز الفقرات وصعوبتها الختب
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ة   تعداد السرعة العقلي ار اس ق اختب رة، حيث طب تجابة للفق يكية واالس تخدام النظريتين الكالس باس
ة من    )40(بقسميه اللفظي وغير اللفظي والمكون من  ة    )229(فقرة على عينة مكون ًا وطالب طالب

ة  . من طلبة آليات مدنية مانيال ائي المعلم  .تم تحليل البيانات وفق النظرية الكالسيكية والنموذج ثن
ة     روق ذات دالل ود ف دم وج ن ع ائج ع فرت النت ق   إأس ا يتعل ك فيم ريتين، وذل ين النظ ائية ب حص

ز للقسم اللفظي     وآذلك بمتوسطي  ،بمتوسطي معلمة الصعوبة ة التميي ر اللفظي     ،معلم ذلك غي وآ
ة   دوين     .من اختبار استعداد السرعة العقلي ا أدي هدفت    (Adedoyin, 2010)وفي دراسة أجراه

رة            إلى ا ة االستجابة للفق ة ونظري ة التقليدي راد في النظري الم األف دير مع ات تق ل   ،لتحقق من ثب مّث
م تطب . األخيرة النموذج الثنائي المعلمة ى من    ت ة األول ة في       يق الورق ة العام ار شهادة الثانوي اختب

غ عددها     )40(الرياضيات في بوتسوانا، التي تضم  ة بل فقرة من نوع اختيار من متعدد، على عين
ة )5000( ٍب وطالب ات   . طال ي ثب ة إحصائية ف ًا ذات دالل اك فروق ة أن هن ائج الدراس رت نت أظه

ا وذج ثن الح النم راد لص الم األف دير مع ة تق تخدام نظري ة الس ذه الدراس دعو ه ة، وت ئي المعلم
الم    . االستجابة للفقرة في بناء اختبارات ومقاييس القدرة واإلنجاز ى  ) 2011(وهدفت دراسة س إل

ار          ا اء اختب ي بن يكية ف ة الكالس ة والنظري ائي المعلم وذج ثن ين النم ق ب دى التواف ن م ف ع لكش
ة للصف السادس ا       وم العام رة   50تكونت أداة الدراسة من    . ألساسي تحصيلي في مبحث العل فق

ة الدراسة من        دد، وتكونت عين ة      )567(اختبارية من نوع اختيار من متع ة من طلب ًا وطالب طالب
ام الدراسي          ة لمحافظة جرش للع دارس التابع ل   . 2010/2011الصف السادس في الم م تحلي وت

امج   الل برن ن خ ات م ى تحق . MG3–Bilogالبيان ائج إل ارت النت ة  اق أش ات نظري فتراض
من الفقرات نفسه فقرة للنظرية الكالسيكية، ومطابقة العدد  )36(االستجابة للفقرة، وآذلك مطابقة 

ة   ائي المعلم ائج    . للنموذج ثن ا أشارت النت ى  آم د مستوى       إل ة إحصائية عن روق ذات دالل  وجود ف
)α  =0.05 (     تج ة االس الح نظري ة لص ن جه ريتين م ات للنظ املي الثب ين مع ين  ب رة، وب ابة للفق

  .ّكي لصالح نظرية االستجابة للفقرة من جهة أخرىمحمعاملي الصدق ال

ة االستجابة    إلى بداسة هدفت (Onn, 2013) وقام أون  ة ونظري مقارنة بين النظرية التقليدي
ات    ،للفقرة ة الثب اة ومعلم . مّثل األخيرة النموذج ثنائي المعلمة، وذلك من حيث عدد الفقرات المنتق
ّون من      ول اء مك ادة الفيزي وع     50تحقيق هدف الدراسة قام الباحث بإعداد اختبار في م رة من ن فق

ا      ًاطالب )69(اختيار من متعدد، طبق على عينة مؤلفة من  دارس في نيجيري ة الم . وطالبة من طلب
ك   د ذل الل    وبع ن خ ار م رات االختب ت فق امج حلل امج   SPSSبرن ة، وبرن ة التقليدي  للنظري

  X-calibreprogrameفقرة  )29(أسفرت نتائج الدراسة عن مطابقة . لنظرية االستجابة للفقرة
ائج    )38( للنظرية التقليدية، و ات في     فقرة للنموذج ثنائي المعلمة، آما بينت النت دني معامل الثب ت
ريتين  ن النظ ل م ي      ، إال أن آ ات ف ل الثب ن معام ى م ة أعل ائي المعلم وذج ثن ات للنم ل الثب معام

 .)0.490(، )0.674(حيث بلغت قيمتي معامل الثبات على التوالي   ،التقليدية النظرية

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

ة   رة       لقد حاز موضوع المقارن ة االستجابة للفق يكية ونظري ة الكالس ين النظري ام    ب ى اهتم عل
اء           ا في انتق ان مدى التوافق بينهم ك لبي رة؛ وذل ة االستجابة للفق رات   الباحثين منذ ظهور نظري فق

ة  تمختلف االختبارات والمقاييس، وبيان أي من النظريتين يمكن أن  قدم فوائد قّيمة للعملية التعليمي
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اس السمة       رات لقي ار فق ى اختي بمختلف مراحلها، وآذلك أي من النظريتين تتمتع بقدرة أفضل عل
كل أدق   ها بش راد قياس ي ي ائ    ،الت ع بخص ارات تتمت اييس أو اختب وين مق الي تك  ص وبالت

ائج البحوث والدراسات    إسيكومترية جيدة وأآثر موضوعية،  فبعضها   ،ةتناقض م جاءت ال أن نت
ار  ل      إأش يكية مث ة الكالس رات النظري ى مؤش رة عل تجابة للفق ة االس رات نظري وق مؤش ى تف   :ل
دوين  دراسة  ز  و، (Adedoyin, 2010) أدي الم،  (و، (Owens, 2000)أوين ان  و، )2011س  آ

(Kan, 2006) ي ي ح ار  نف ر بعضها األأش ين  إخ روق ب ود ف دم وج ى ع ة ل رات النظري مؤش
ل    رة مث تجابة للفق ة االس يكية ونظري ة  :الكالس اوي، (دراس يكو  و،  )2000جمح دو وش  فيران

(Ferrando & Chico, 2007) ،و وسيلفستر  و ي  . (Jimelo & Silvester, 2009)جيميل فف
درة الدراسات ال  إضافة ضوء هذه التناقضات باإل ة       لى ن ي بحثت في مجال المقارن ة الت ين  محلي ب

رة  تجابة للفق ة االس يكية ونظري ريتين الكالس احثين  –النظ م الب دود عل ي ح ك ف ذه  -وذل اءت ه ج
ة ل رة الدراس تجابة للفق ة االس يكية ونظري ريتين الكالس ين النظ ة ب ار   ،لمقارن اء اختب ن خالل بن م

 ،قق في صالح من تصب نتائج هذه الدراسةأحكام التالوة والتجويد؛ وذلك للتح مقررتحصيلي في 
دعم، حيث    ار أو          إوأي نظرية ت رات أي اختب اء فق ا الخاصة في انتق ن لكل من النظريتين طرقه

اء         . مقياس ابه أو اختالف النظريتين في انتق د مدى تش وتتلخص مشكلة الدراسة الحالية في تحدي
ي  يلي ف ار التحص رات االختب ررفق تالوة والتجو مق ام ال توى أحك ددها، ومس ث ع ن حي د م ي

ار  ،صعوبتها  ذلك صدق االختب ا، وآ ه وتمييزه د حاولت الدراسة اإل وثبات ة ، وق ئلة  عنجاب األس
  :التالية

  ما مدى مطابقة فقرات اختبار أحكام التالوة والتجويد مع النظرية الكالسيكية في القياس؟   -

  رية االستجابة للفقرة؟ما مدى مطابقة فقرات اختبار أحكام التالوة والتجويد مع نظ -

ار   - ما مدى التوافق بين النظريتين الكالسيكية ونظرية االستجابة للفقرة في انتقاء فقرات اختب
  أحكام التالوة والتجويد المعد لهذه الدراسة؟

يكومترية  - ا الخصائص الس ات(م د ) الصدق والثب ذي أع د ال تالوة والتجوي ام ال ار أحك الختب
  ن الكالسيكية واالستجابة للفقرة؟لهذه الدراسة وفق النظريتي

بين معامل الثبات ) = 0.05α(هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
  ؟المحسوب وفق النظرية التقليدية والمحسوب وفق النموذج ثنائي المعلمة

بين معامل الصدق ) = 0.05α(هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -
  ؟سوب وفق النظرية التقليدية والمحسوب وفق النموذج ثنائي المعلمةالمحكي المح

  أهمية الدراسة
ي    ة ف ذه الدراس ة ه ن أهمي د  أتكم ا تضيف المزي ال    إنه ي مج ث ف ي تبح ات الت ى الدراس ل

ة تع         إن الدراسة الحالي ا ف رة، ومن هن تجابة للفق ة االس يكية ونظري ة الكالس ين النظري ة ب  دالمقارن
ود  تكماًال للجه دداس ذا الص ي ه ة ف دي   .المبذول ير مع ي تبص ة ف ذه الدراس ة ه ل أهمي وتتمث
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ا د من صدقها وثباته ي تزي ارات والت رات االختب ل فق ي تحلي ارات بأفضل الطرق ف ا . االختب آم
اس     تخدم لقي ن أن تس دة يمك يكومترية جي اس ذات خصائص س وير أداة قي ي تط ا ف ل أهميته تتمث

ذه     ية ألحكام التالوة والتجويد، المهارات المتطلبة في المادة النظر د في ه ار المع وقد يشكل االختب
رآن    نواة لبنك أسئلة للمادة النظرية ألحكام التالوة والتجويد في  الدراسة ى الق جمعية المحافظة عل
  .الكريم

رة،          تجابة للفق ة االس ل لنظري ة آممث ائي المعلم اريتمي ثن وذج اللوغ تخدام النم ا أن اس آم
ة      يضيف أهمية أخرى ل د المقارن وازن عن ق الموضوعية والت حيث تمثلت    ،هذه الدراسة في تحقي

ي     ودة ف رات الموج ي المؤش ز، وه ي الصعوبة والتميي ي معلمت يكية ف ة الكالس رات المقارن مؤش
  . النموذج ثنائي المعلمة

  التعريفات اإلجرائية
ريم    رآن الك ى الق ة عل ة المحافظ ة جمعي اره   :طلب راوح أعم ذين تت ة ال م الطلب ين  ه ا ب   م م

ام      ) 16 - 12( ان للع ة لمحافظة عم روع التابع سنة، ويجلسون على مقاعد الدراسة في مراآز الف
2011/2012.  

د   :التالوة والتجويد علم وله جانبان نظري وعملي، فالنظري يعني معرفة أحكام علم التجوي
ران    ي فوالعملي يعني تطبيق القواعد التجويدية النظرية . وقواعده وحفظها وفهمها الوة الق اء ت أثن

ريم  د ). 2009شكري واخرون، (الك ى وق ة عل ة الحالي ام اقتصرت الدراس ة ألحك ادة النظري الم
  . في منهاج المنير المتبع في جمعية المحافظة على القرآن الكريم" المبتدئة"التالوة والتجويد 

رد هو االختبار الذي  :ّكي المرجعمحاالختبار  بمستوى أداء بمستوى    يتم فيه مقارنة أداء الف
ة       ة مرجعي ط أداء جماع ه بمتوس بقا دون مقارنت دد مس الم، (أداء مح ة  ). 2001ع ي الدراس وف

و  ة ه الرجوع الحالي ده الباحث ب ار أع ادة  إاختب د للم تالوة والتجوي ام ال ي أحك ر ف اب المني ى آت ل
  .فقرة ) 41(وتكون االختبار بصورته النهائية من  ،النظرية  في المبتدئة

ى يع        : مة القطع عال ا حت ى الطالب اجتيازه ي عل ة الت اً  دهي العالم ). 2001عالم،  ( متمكن
ى  إوفي الدراسة الحالية تشير   ى يع       ل ا حت ى الطالب اجتيازه ي عل ة الت ًا   دالعالم ام   متمكن في أحك

  ).20(وقد بلغت هذه الدرجة التي حسبت وفق طريقة ندلسكي  ،التالوة والتجويد

أحد نماذج النظرية الحديثة في القياس، ويقدر هذا النموذج معلمتين  :النموذج ثنائي المعلمة
ا ين : هم ة التخم ة معلم ون قيم ي حين تك رة، ف ة صعوبة الفق ز ومعلم ة التميي اوي ) Ci(معلم تس

  .)2001عالم، ( صفرًا

رة  ة صعوبة الفق ى  ):bi(معلم ة عل ةهي نقط مة الكامن دها أن  متصل الس ع عن ي يتوق الت
ين      ،i  = (0.5( إلجابة الصحيحة عن الفقرة احتمال ايكون  ة التخم ة معلم ) Ci(عندما تكون قيم

  ).2001عالم، ( تساوي صفرًا
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د نقطة   المميز للفقرة هي ميل المنحنى  ):ai(معلمة تمييز الفقرة  اطع  عن نقطة انقالب   (التق
ين  عندما تكون قيمة معلم ) bi(أي عند النقطة المناظرة لمعلمة الصعوبة  ،)المنحنى ) Ci(ة التخم

  ).2001عالم، ( تساوي صفرًا

ا   :الخصائص السيكومترية ات   ويقصد به ذه الدراسة    ). 2001عالم،  (الصدق والثب وفي ه
  .ختبار أحكام التالوة والتجويد الُمعد لهذه الدراسةالهي الصدق والثبات 

  محددات الدراسة 
رآن    - ى الق ة عل ة المحافظ ة جمعي ى طلب ة عل ة الدراس ة اقتصرت عين روع محافظ ريم لف الك

ام   ة لع ان المتعاون ابع    ،2011/2012عم امس والس اني والخ ان األول والث روع عم ي ف وه
روع          اقي ف ى ب ائج الدراسة عل يم النت وعمان النسائي في بعض مراآزهم، وهذا يحد من تعم

  .في المملكة

م  النظرية  مادةعلى الالطلبة  تمكنقياس للدراسة في هذه ااقتصرت فقرات االختبار المعد  - لعل
مقدمات علم التجويد، ( :وهي ،في محتوى مادة المبتدئة المتضمنة ستة أبعادالتالوة والتجويد 

ملة،   و تعاذة والبس ه،       واالس د وأنواع ام الم يم، وأحك ون والم ام الن روف   وأحك ارج الح مخ
  .، وهذا يحد من تعميم النتائج على باقي األبعاد)الصفات الالزمة للحروفووألقابها، 

  .اقتصرت الدراسة على النموذج ثنائي المعلمة -

  .اقتصرت الدراسة على طريقة ندلسكي لتحديد درجة القطع -

  الطريقة واالجراءات

  مجتمع الدراسة
ة    ي محافظ ريم ف رآن الك ى الق ة عل ة المحافظ ة جمعي ع طلب ن جمي ة م ع الدراس ون مجتم تك

اني   العاصمة األردنية، والمنتظمين في الدراسة في مراآز الجمعي وفق  وعددهم   ،ة في الفصل الث
زا   )160(طالبًا وطالبة موزعين على ) 11424( 2011حصائي لعام التقرير اال ع  (مرآ  98بواق

  ).طالبة 4272ناث تضم مرآزا لإل 62طالبا، و 7152مرآزا للذآور تضم 

  عينات الدراسة
ين      ة محكم ن خمس ع م ة القط د درج ين لتحدي ة المحكم ت عين ين ف  تكون ن المتخصص ي م

اس  والمناهج وأساليب تدريس التربية االسالمية،  ون    القي ذين يحمل ويم، وال ام    إوالتق جازة في أحك
  . التالوة والتجويد

ن   ة م ة مكون ى عين ار عل ق االختب م تطبي د ت ى ) 404(وق وزعين عل ة م ًا وطالب  )16(طالب
ذآور، وسبعة مراآز لإل     (مرآزا  اث بواقع تسعة مراآز لل ين توز  )1(وجدول   ،)ن ع الطالب   يب ي

  .وفقا لمتغيري الصف والجنس
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وفقًا لمتغيري الصف  توزيع الطالب الذين طبق عليهم اختبار التالوة والتجويد):  1(جدول 
  والجنس

 الصف الجنس
 المجموع العاشر التاسع الثامن

 222 78 90 54 ذآور
 182 66 55 61 إناث

 404 144 145 115 المجموع

  أداة الدراسة 
 )50(الدراسة من اختبار في أحكام التالوة والتجويد، تكون بصورته األولية من  تكونت أداة

ة             ة لطلب ام التجويدي ة لألحك درة النظري يس الق دائل تق ة ب دد من أربع فقرة من نوع اختيار من متع
ذا المستوى،       الدورات المبتدئة، حيث تمت   ة له اد التابع ع األبع ة جمي ى     تغطي اد عل ك باالعتم وذل

دئ آتاب المن ة في         .ير ألحكام التالوة والتجويد للمستوى المبت ك األسس العلمي د روعي في ذل وق
ى سبعة         و). 2006عالم،  (بناء االختبارات محكية المرجع   رات عل ذه الفق ك عرض ه د ذل م بع ت

د   إمحكمين من المعلمين العاملين في المراآز القرآنية والحاصلين على  تالوة والتجوي ؛ جازة في ال
ك  لتحد ا، و  وذل دف الخاص به رات باله ن الفق رة م ل فق وى آ اط محت دى ارتب د م رة اي اء الفق نتق

ه في       األنسب لكل هدف، ) 2010عودة،  (وذلك من خالل جدول معامل التوافق المنصوص علي
ك تكونت الصورة       .والذي يبين درجة اتفاق المحكمين على الفقرة األنسب للهدف   وفي ضوء ذل

د درجة القطع وفق         .2 فقرة آما هو مبين في ملحق )41(النهائية لالختبار من  م تحدي ك ت د ذل بع
  .20درجة القطع  آانتخمسة محكمين وطريق ندلسكي من خالل عرض االختبار على 

  تصحيح االختبار
دويًا    ار ي بعد االنتهاء من تطبيق االختبار على أفراد عينة الدراسة، تم تصحيح أوراق االختب

  :تباع التعليمات التالية عند التصحيحامثقب الخاص باالختبار، وقد تم باستخدام مفتاح التصحيح ال

ات  - اراتاإل(فحص العالم ي ) ش م الت ة ت ي األوراق الخاصة باإلجاب ن  ؛وضعها ف د م للتأآ
رة    ر الفق وجود عالمة واحدة أمام آل فقرة، وفي حالة وجود أآثر من عالمة أمام الفقرة تعتب

  .ات هي اإلجابة الصحيحةالغية حتى وإن آانت إحدى العالم

حيح     - اح التص ق مفت ة       (يطب ا بعالم ار إليه اآن المش ب األم د ثق ًا     xبع ابق تمام ي تط والت
  .ويضبط المفتاح على هذه الورقة ،على ورقة اإلجابة) المربعات على ورقة اإلجابة

رة         - ات الصحيحة عن آل فق ة    ،إعطاء درجة واحدة لإلجاب ة الخاطئ د   ،وصفر لإلجاب أو عن
رك ال ةت رة دون إجاب وع  ،مفحوص الفق ة تساوي مجم ة المفحوص الكلي إن درج الي ف وبالت

 .درجة) 41(واألربعين فقرة، بحد أقصى  ةدرجاته على فقرات االختبار الواحد
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  المعالجة االحصائية
ة ئلة الدراس ن أس ة ع ى لإلجاب ات إل ت البيان وب أدخل رة الحاس امج و ،ذاآ تخدم البرن اس

ز   :مثل ،حليالت الالزمة للنظرية التقليديةلعمل الت SPSS اإلحصائي رة والتميي ا  صعوبة الفق ، آم
ون،   اط بيرس ل ارتب ن خالل معام ي م ل الصدق المحك اب معام م حس ات  ت ل الثب اب معام وحس

املي للتحقق من      ، )KR–20( 20ريتشاردسون  –بطريقة آودر ل الع ة  أآما تم اجراء التحلي حادي
  .البعد

إلجراء التحليالت اإلحصائية الالزمة لنظرية Bilog– MG3  آما استخدم برنامج
والتمييز اللتين يقدرهما النموذج ثنائي  االستجابة للفقرة، حيث تم استخراج معلمتي الصعوبة

مبريقي لهذا النموذج، وآذلك وتم أيضًا من خالل البرنامج استخراج معامل الثبات اإل .المعلمة
بعد . )تعاقب(دورة  25يقوم بتقدير المعالم بعد اجراء ، علما بأن البرنامج معامل الصدق المحكي

ذلك تم الكشف عن داللة الفرق بين معاملي الثبات الناتجين من النظرية التقليدية والنموذج ثنائي 
آذلك تم  .(AL Sawalmeh & Feldet, 2000)السوالمة وفلت المعلمة من خالل معادلة 

لناتجين من النظرية التقليدية والنموذج ثنائي الكشف عن داللة الفرق بين معاملي الصدق ا
  .لمعامالت االرتباط للعينات المترابطة )t-test(اختبار  المعلمة باستخدام

  النتائج ومناقشتها

ة بالسؤال االول ائج المتعلق دى : النت ا م د م تالوة والتجوي ام ال ار أحك رات اختب ة فق مطابق
 للنظرية الكالسيكية؟

م   )SPSS(باستخدام برنامج  ة الدراسة    ت ل استجابات عين امالت الصعوبة     تحلي لحساب مع
ة             رة إجاب ابوا عن الفق ذين أج ة ال ة للطلب اد النسبة المئوي م اعتم والتمييز لفقرات االختبار، حيث ت

ار       معاملصحيحة آ رات االختب رة من فق رة      ، صعوبة لكل فق ز لكل فق ا حسب معامل التميي  بينم
ان اد مؤشر برين ين )2( وجدول .باعتم ن  يب رة م ز لكل فق امالت التميي امالت الصعوبة ومع مع

  .فقرات االختبار

قبل حذف  معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار وفق النظرية الكالسيكية ):2(جدول 
  .الفقرات غير لمطابقة

 معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل التمييز معامل الصعوبة رقم الفقرة
1 0.68 0.39 22 0.57 0.44 
2 0.38 0.38 23 0.54 0.50 
3 0.83 0.42 24 0.80 0.49 
4 0.79 0.41 25 0.59 0.52 
5 0.56 0.27 26 0.75 0.67 
6 0.79 0.51 27 0.62 0.58 
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 )2(تابع جدول رقم ... 
معامل التمييزمعامل الصعوبةرقم الفقرةمعامل التمييزمعامل الصعوبة رقم الفقرة

7 0.78 0.52 28 0.64 0.53 
8 0.54 0.25 29 0.54 0.40 
9 0.62 0.21 30 0.70 0.44 
10 0.56 0.27 31 0.71 0.47 
11 0.65 0.34 32 0.77 0.57 
12 0.69 0.35 33 0.79 0.52 
13 0.88 0.28 34 0.65 0.54 
14 0.80 0.42 35 0.62 0.49 
15 0.65 0.52 36 0.67 0.48 
16 0.81 0.40 37 0.50 0.48 
17 0.71 0.50 38 0.55 0.56 
18 0.49 0.10 39 0.56 0.47 
19 0.73 0.59 40 0.48 0.41 
20 0.50 0.50 41 0.57 0.53 
21 0.66 0.50    

 0.10 0.38   القيمة الصغرى
 0.67 0.88    القيمة العظمى

ومعامالت  ،)0.88- 0.38(أّن معامالت صعوبة الفقرات تراوحت بين  )2(يالحظ من جدول 
للمدى المقبول لصعوبة ) 2010(ليه عودة إوبناًء على ما أشار ). 0.67- 0.10(التمييز تراوحت بين 

ذا آان إجيدة  دن الفقرة تعا، وآذلك بالنسبة لتمييز الفقرة، حيث )0.80–0.20(والذي يتراوح بين  الفقرة
يتراوح بين  ذا آان معامل تمييزهاإ، ومقبولة وينصح بتحسينها )0.39(معامل تمييزها أعلى من 

البة ، وس)0.19- صفر(، وضعيفة وينصح بحذفها اذا آان معامل تمييزهايتراوح بين )0.39–0.20(
سهلة في هذا  عدت) 0.80( لىوعليه فإن الفقرات التي يزيد معامل صعوبتها ع. التمييز يجب حذفها

ت ذات تمييز عد) 0.20(، والفقرات التي يقل معامل تمييزها عن )16، 13، 3(وهي الفقرات  ،االختبار
ييز لها جيدة وضمن ألن معامالت التم ؛تم االحتفاظ بالفقرات السهلة قد، و)18(وهي الفقرة  ،ضعيف

، وبذلك تم استبقاء )18(بينما تم حذف الفقرة . المدى المقبول، ومن أجل الحفاظ على صدق المحتوى
، في حين آانت الفقرات غير المطابقة فقرة واحدة فقط من %)97.56( فقرة أي ما نسبته) 40(

رية التقليدية تتميز وقد آانت الفقرات المطابقة للنظ ،%)2.44(بنسبة بلغت  فقرات االختبار
والمالحظ في نسبة الفقرات المطابقة للنظرية التقليدية في هذه . بمعامالت صعوبة وتمييز مناسبة

الفقرات المطابقة للنظرية التقليدية في الدراسات  نسبة الدراسة وجود اختالف آبير بينها وبين
، )2000(دراسة جمحاوي  األخرى، حيث بلغت نسبة الفقرات المطابقة للنظرية التقليدية في
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 ،لى اختالف حجوم العيناتإ، وقد يعزى ذلك )0.72، 0.846(، على التوالي )2011(وسالم 
المستخدمة في هذه الدراسات، وهذا مرّده أيضًا إلى أوجه القصور في النظرية  وعدد الفقرات

ت الصعوبة تختلف معامال حيث تتأثر خصائص فقرات االختبار بعينة األفراد، إذ ،التقليدية
  .والتمييز لفقرات االختبار باختالف أفراد العينة وحجمها

مطابقة فقرات اختبار أحكام التالوة والتجويد ما مدى : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
 لنظرية االستجابة للفقرة؟

جراء التحليل العاملي إل) SPSS(من افتراض أحادية البعد تم تم استخدام برنامج لتحقق ل
وذلك للبيانات المتعلقة  ،(Principal Components Analysis)المكونات الرئيسة  طريقةب حس

عوامل قيمة الجذر ) 10(فقرة، وقد أفرز التحليل ) 41(على  وطالبة طالب) 404(باستجابات 
ويبين . من التباين الكلي%) 55.9379(واحد، وتفسر مجتمعة ما نسبته  علىالكامن لكل منها تزيد 

قيم الجذور الكامنة، ونسبة التباين المفسر لكل عامل، وآذلك نسبة التباين المفسر  3جدول 
  .التراآمي

 .نتائج التحليل العاملي لالختبار ):3( جدول

العامل
 استخالص مجموع مربعات التشبعات الجذور الكامنة اإلستهاللية

   التباين الكلي
%المفسر

 المفسر التباين
   اينالتب الكلي %التراآمي

%المفسر
 المفسر التباين

 %التراآمي
1 11.256127.454027.4540 11.256127.454027.4540 
2 2.1139 5.1558 32.6098 2.1139 5.1558 32.6098 
3 1.5582 3.8006 36.4104 1.5582 3.8006 36.4104 
4 1.3538 3.3020 39.7124 1.3538 3.3020 39.7124 
5 1.2796 3.1210 42.8334 1.2796 3.1210 42.8334 
6 1.2106 2.9526 45.7860 1.2106 2.9526 45.7860 
7 1.0897 2.6578 48.4438 1.0897 2.6578 48.4438 
8 1.0553 2.5739 51.0177 1.0553 2.5739 51.0177 
9 1.0131 2.4709 53.4886 1.0131 2.4709 53.4886 
10 1.0042 2.4492 55.9379 1.0042 2.4492 55.9379 
11 0.9292 2.2663 58.2042    

أنَّ هناك عدة مؤشرات يمكن أن يستدل من خاللها على تحقق  )3(يتضح من جدول 
، وتفسرما نسبته )11.2561(قيمة الجذر الكامن للعامل األول افتراض أحادية البعد منها، ف

ويعد االختبار أحادي البعد إذا آانت نسبة ما يفسره العامل  .من التباين الكلي%) 27.4540(
إذا آان الجذر الكامن للعامل األول  آذلك، (Reckase, 1979)تقريبًا %) 20(األول أآثر من 
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آبيرًا بالمقارنة مع الجذر الكامن للعامل الثاني، والنسبة بين بقية الجذور الكامنة المتتالية األخرى 
الجذر وعالوة على ذلك إذا آانت نسبة  .(Warm, 1978)تم التوصل إليه  متقاربة، وهذا ما 

 فهذا دليل على تحقق أحادية البعد ،)2( علىامل األول إلى الجذر الكامن للعامل الثاني تزيد الكامن للع
)Hambleton & Swaminathan, 1985( .  

امبلتون وسواميناثان    ه إذا تحقق     )Hambleton & Swaminathan, 1985(وأشار ه إلى أن
 .االستقالل الموضعيافتراض أحادية البعد في االختبار، فإّن االختبار يحقق افتراض 

 تحليل، ل(BILOG –MG 3)بعد التحقق من افتراض أحادية البعد تم استخدام برنامج و
استجابات عينة الدراسة؛ بهدف الكشف عن األفراد غير المطابقين للنموذج ثنائي المعّلمة، وقد أفرزت 

دة التحليل الختبار مطابقة تمت إعابعد ذلك . عدم مطابقة خمسة أفراد للنموذج نتائج التحليل ألول مرة
آما تم ، حيث ُقدِّرت معلمة الصعوبة، ومعلمة التمييز لفقرات االختبار، الفقرات للنموذج ثنائي المعّلمة

يبين ) 4(وجدول . لحسن المطابقة) 2χ(حساب مطابقة الفقرة للنموذج ثنائي المعلمة عن طريق اإلحصائي 
  .ذج ثنائي المعلمةالمؤشرات اإلحصائية لكل فقرة وفقًا للنمو

الثنائي المعّلمة قبل حذف  معلمة الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار وفقًا للنموذج ):4(جدول 
 .الفقرات غير المطابقة

  رقم
الفقرة

 معلمة
التمييز

  الخطأ
 المعياري
  لمعلمة
 التمييز

  معلمة
الصعوبة

  الخطأ
 المعياري
  لمعلمة
الصعوبة

 التشبع
  الخطأ
 المعياري
 للتشبع

  2آا
  لحسن
المطابقة

 درجة
الحرية

 احتمالية
 الخطأ

1 1.0130.142 -0.9340.145 0.7120.1 16.4 8 0.0368
2 1.1260.132 0.579 0.111 0.7480.088 9.6 9 0.3857
3 1.74 0.234 -1.3790.13 0.8670.116 2.4 6 0.8783
4 1.3840.181 -1.3240.137 0.81 0.106 5.4 7 0.6146
5 0.7170.11 -0.4210.158 0.5830.09 5.9 9 0.7492
6 1.8960.263 -1.1430.099 0.8840.123 3.9 6 0.6892
7 1.9890.255 -1.0890.093 0.8930.115 4.7 6 0.583 
8 0.5540.099 -0.2680.192 0.4840.086 3.4 9 0.9446
9 0.6330.109 -0.8220.206 0.5350.092 8.9 9 0.4448
10 0.7590.113 -0.3880.144 0.6040.09 14.5 9 0.1065
11 0.8210.119 -0.88 0.166 0.6350.092 9.8 9 0.3654
12 1.1250.15 -0.8860.123 0.7470.099 18.5 7 0.0099
13 1.5840.255 -1.87 0.219 0.8460.136 4.9 5 0.4308
14 1.65 0.218 -1.2890.117 0.8550.113 3.6 6 0.7257
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 )4(تابع جدول رقم ... 

  رقم
الفقرة

  معلمة
 التمييز

  الخطأ
 المعياري
  لمعلمة
 التمييز

  معلمة
 الصعوبة

  الخطأ
 المعياري
  لمعلمة
 الصعوبة

 التشبع
  الخطأ
 المعياري
 للتشبع

  2آا
  لحسن
 المطابقة

 درجة
 الحرية

 احتمالية
 الخطأ

15 1.5430.172 -0.6020.088 0.8390.093 4.7 8 0.7903 
16 1.5790.215 -1.3860.135 0.8450.115 2.3 6 0.8873 
17 1.6290.19 -0.8360.095 0.8520.099 2.8 8 0.9465 
18 0.3490.078 0.116 0.286 0.3290.074 22.7 9 0.0069 
19 2.44 0.292 -0.78 0.068 0.9250.111 5.7 6 0.4601 
20 1.3480.16 0.008 0.088 0.8030.096 10.3 8 0.244 
21 1.5830.195 -0.6260.088 0.8450.104 4.7 7 0.6944 
22 0.9290.117 -0.4010.127 0.6810.085 6.4 9 0.7003 
23 1.5840.171 -0.1460.079 0.8460.091 5.1 8 0.7434 
24 1.9460.241 -1.2030.098 0.8890.11 5.3 6 0.5027 
25 1.5640.18 -0.34 0.081 0.8430.097 5.8 7 0.565 
26 2.6410.283 -0.8780.071 0.9350.1 8.7 6 0.1893 
27 1.4060.16 -0.5010.098 0.8150.093 17.6 8 0.0247 
28 1.6760.193 -0.5420.082 0.8590.099 3.8 8 0.875 
29 0.9140.127 -0.1820.122 0.6740.094 16.7 9 0.0536 
30 1.6570.215 -0.7980.088 0.8560.111 6.2 7 0.5134 
31 1.8210.229 -0.7690.08 0.8770.11 11.6 7 0.1148 
32 2.6820.383 -0.9430.063 0.9370.134 7.6 5 0.1767 
33 2.3480.303 -1.0660.079 0.92 0.119 5.8 6 0.4457 
34 1.9210.212 -0.5350.073 0.8870.098 4.9 7 0.6688 
35 1.6230.194 -0.4510.08 0.8510.102 5.3 8 0.7243 
36 1.51 0.172 -0.7020.089 0.8340.095 4.1 7 0.7646 
37 1.6790.171 -0.0230.077 0.8590.088 10.9 8 0.2046 
38 1.8 0.18 -0.2220.074 0.8740.087 9.7 8 0.2884 
39 1.5640.171 -0.2340.08 0.8430.092 8.9 8 0.3495 
40 1.3150.143 0.06 0.092 0.7960.087 11.2 9 0.2595 
41 1.5520.169 -0.2730.081 0.8410.092 2.5 9 0.9809 
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رات  )4(يتضح من جدول  ًا ) 18، 12(أّن الفق ة وفق ائي المعلم وذج ثن ة للنم م تكن مطابق ل
؛ )α=0.01(لحسن المطابقة عند مستوى داللة إحصائية   )2χ(شر المطابقة المعتمد على قيمة لمؤ

أما باقي الفقرات والبالغ عددها   %.4.9فقرة أي ما نسبته  41أي أنه تم استبعاد فقرتين من أصل 
ا    )39( اظ به م االحتف بتها       ،فقرة فقد ت ة    .%95.1حيث طابقت النموذج وبلغت نس وحسب نظري

 ًاذات استقالل إحصائي عن بعضها بعض     دجابة للفقرة فان الفقرات التي طابقت النموذج تعاالست
  .وعن عينة المفحوصين

ذه    يالحظ مما سبق وجود اختالف بين نسبة الفقرات المطابقة لنظرية االستجابة للفقرة في ه
رة في دراسة          ة االستجابة للفق ة لنظري رات المطابق آل من جمحاوي    الدراسة الحالية ونسبة الفق

ي  (Onn, 2013)وأون ،)2000( والي      الت ى الت ا عل ة فيه رات المطابق بة الفق ت نس بلغ
ذه           ،)0.897،0.76( رات المستخدم في ه ات وعدد الفق ى اختالف حجوم العين وقد يعزى ذلك إل

ات ث  ،الدراس ا تخطت إحي اس  )50(شخص و )1000(نه ار أو المقي رة لالختب زى فق د يع ، وق
 .ف صيغة الفقرات في هذه الدراساتلى اختالإآذلك 

ما مدى التوافق بين النظرية الكالسيكية ونظرية : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
  االستجابة للفقرة في اختيار فقرات االختبار المعد لهذه الدراسة؟

مة ونتائج مؤشرات النموذج ُثنائي المعّل الكالسيكيةإجراء المقارنة بين نتائج المؤشرات تم 
. استخراج عدد ونسبة الفقرات المستبعدة في آل نظرية من النظريتين ، وقد تمًامع بعضها بعض

  .يبين عدد ونسبة الفقرات حسب مطابقتها في آل من النظريتين )5(وجدول 

  .تصنيف الفقرات حسب مطابقتها للنموذج ثنائي المعلمة والنظرية الكالسيكية ):5( جدول

 عدد  حالة الفقرة وفقًا
 الفقرات 

 نسبة 
 الفقرات 

 %2.44 1 غير مطابقة في النظريتين
 صفر صفر النموذج ثنائي المعلمةغير مطابقة آالسيكيًا ومطابقة في 

 %2.44 1 ومطابقة آالسيكيًا النموذج ثنائي المعلمةغير مطابقة في 
 %95.12 39 مطابقة في النظريتين

 %100.0 41 الكلي

وجد اتفاق بين المؤشرات الكالسيكية والنموذج ثنائي المعلمة في أنه ي )5(يالحظ من جدول 
آما يوجد اتفاق بين المؤشرات الكالسيكية والنموذج ثنائي المعلمة في  استبعاد فقرة واحدة،

، في حين ال يوجد اتفاق بين المؤشرات الكالسيكية والنموذج ثنائي المعلمة لفقرة )39(استبقاء 
آما  .للنظرية الكالسيكية ها وفقاؤبينما تم استبقا ،لنموذج الثنائيلوفقًا  واحدة، حيث تم استبعادها

 وعليه فإن الفقرات التي تم . للنظرية الكالسيكية) 40(مطابقة ) 5(يتضح من جدول 
صنفت على أنها فقرات غير مطابقة، بينما الفقرات التي لم تستبعد فصنفت على أنها  استبعادها
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دراسة جايَميلو وسلفستر و ،)2011(هذه النتيجة مع دراسة سالم  وقداتفقت. فقرات مطابقة
)Jimelo & Silvestre, 2009( نه في آل دراسة على حدة من هذه الدراسات تطابق ا، حيث

  .الفقرات مع النظريتينمن نفسه العدد 
لالختبار ) الصدق والثبات(ما الخصائص السيكومترية : النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع

  ذي أعد لهذه الدراسة وفق النظريتن الكالسيكية والحديثة في القياس؟ال
 –لحساب معامل الثبات لالختبار باستخدام معامل آودر(SPSS) استخدم برنامج 

الخاص  ليفنجستونالذي ُيعد متطلبًا لمعادلة الثبات لمعامل  )KR–20( 20ريتشاردسون 
لتقدير الثبات  (BILOG–MG 3)برنامج آما تم استخدام باالختبارات ِمَحّكية المرجع، 

قبل حذف الفقرات غير المطابقة  يبين قيم معامالت الثبات) 6(، وجدول )التجريبي(بريقي ماإل
  .وبعد حذفها وفقًا للمؤشرات الكالسيكية والنموذج ثنائي المعلمة

رية قيم معامالت الثبات لالختبار قبل وبعد حذف الفقرات غير المطابقة للنظ ):6(جدول 
  .الكالسيكية والنموذج ثنائي المعلمة

 المعالجة وفق
 حالة الفقرات غير المطابقة

  عدد
األفراد  بعد الحذف قبل الحذف

عدد الفقراتمعامل الثباتعدد الفقراتمعامل الثبات
 404 40 0.9270 41 0.9272 الكالسيكية

 399 39 0.9433 41 0.9454 النموذج ثنائي المعلمة

أن ثبات االختبار وفق النموذج ثنائي المعلمة آان أعلى منه وفق  )6( من جدوليالحظ 
وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة  ،حذف الفقرات غير المطابقةالنظرية التقليدية، وذلك قبل وبعد 

  .(Onn, 2013)أون 
ة آمحك في مادة التربية اإلسالميالمدرسي تم استخدام التحصيل صدق فقد إلى الأما بالنسبة 

خارجي، حيث تم حساب معامل االرتباط بين نتائج الطلبة على اختبار أحكام التالوة والتجويد 
ومعدالتهم في مادة التربية اإلسالمية لدى مدرسيهم في المدارس المسجلين فيها، وذلك آما هو 

  .)7(موضح في جدول 
الفقرات غير المطابقة وفقًا قيم معامالت الصدق الِمَحّكي لالختبار قبل وبعد حذف  ):7( جدول

  .للنظرية الكالسيكية والنموذج ثنائي المعلمة

 وفق المعالجة
 عدد الصدق الِمَحّكي لالختبار

األفراد بعد حذف الفقرات غير المطابقةقبل حذف الفقرات غير المطابقة
 عدد الفقرات القيمة عدد الفقرات القيمة

 404  40  0.7343 41 0.6595 التقليدية
 399 39 0.6549 41 0.6508 ثنائي المعلمة
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ة الصدق ال   )7(يالحظ من جدول  ر        محأن قيم رات غي د حذف الفق ار ارتفعت بع ي لالختب ّك
ي   حيث بلغت  ،لنموذج ثنائي المعلمةالمطابقة، وذلك وفقا  للنظرية التقليدية وا قيمة الصدق الِمَحّك

ًا لل  ة   لالختبار قبل حذف الفقرات غير المطابقة وفق ة التقليدي  )0.734(وأصبحت  ) 0.660(نظري
ة    ة التقليدي ًا للنظري ة      بعد حذف الفقرات غير المطابقة وفق ائي المعلم ًا للنموذج ثن ا بلغت وفق  ، بينم

بعد حذف  ) 0.655(للنموذج ثنائي المعلمة وأصبحت قبل حذف الفقرات غير المطابقة  )0.651(
  .للنموذج ثنائي المعلمةالفقرات غير المطابقة 

ة      : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس د مستوى الدالل ة إحصائية عن هل يوجد فرق ذو دالل
)α  =0.05 (          ة والمحسوب وفق النموذج ة التقليدي ات المحسوب وفق النظري بين معامل الثب

  ثنائي المعلمة؟
 المحسوب وفق النظرية التقليدية والمحسوبتم الكشف عن داللة الفرق بين معامل الثبات 

باستخدام معادلة السوالمة وفلت   Fوفق النموذج ثنائي المعلمة من خالل حساب االحصائي
(Alsawalmeh & Feldet, 2000) التالية:  

1α    -1                             

1     -    α2                                                                               

 :ناحيث 

- α1 : النظرية التقليديةالمقدر من ثبات المعامل .  

- α2 : النموذج ثنائي المعلمة( نظرية استجابة الفقرةالمقدر من خالل ثبات المعامل.(  

  .يبين نتائج التحليل )8(وجدول 

لفحص مدى االختالف بين معاملي الثبات الناتجين من ) F(نتائج اإلحصائي  ):8(جدول 
  .النظريتين

 المعالجة
 وفق

  املمع
 الثبات

  عدد
الفقرات

  عدد
األفراد

  Fقيمة 
االرتباطالمحسوبة

  عدد
  األفراد

المشترآين

  درجة
 الحرية

  الداللة
اإلحصائية

 404 0.927040التقليدية
  ثنائي  12262.9130.000 0.985399 1.286

 399 0.943339 المعلمة

ة إحصائية ) 8(يتضح من جدول  روق ذات دالل ة أعاله وجود ف د مستوى الدالل =  α(عن
ة       ) 0.05 ائي المعلم وذج الثن ة والنم ة التقليدي ق النظري ات وف املي الثب دير مع ي تق الح، ف  ولص

ة المحسوبة     ة ذات   ، F( 1.286( لإلحصائي  النموذج الثنائي المعلمة، حيث بلغت القيم وهي قيم
ة      توى الدالل د مس ائية عن ة إحص ة اإلح  )α  =0.05(دالل ت الدالل ث بلغ ائية ، حي   . )0.000(ص
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ع   ة م ذه النتيج ت ه د اتفق دوين   وق ة أدي ز  ،(Adedoyin, 2010)دراس ة أوين   ودراس
(Owens, 2000)، (2000)بينما اختلفت مع دراسة جمحاوي ، (2011)دراسة سالمو . 

هل يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة : النتائج المتعلقة بالسؤال السادس
)α  =0.05 ( امل الصدق المحكي المحسوب وفق النظرية التقليدية والمحسوب وفق بين مع

  النموذج ثنائي المعلمة؟
ين معامل الصدق المحكي          رق ب ة الف ة     تم الكشف عن دالل ة التقليدي المحسوب وفق النظري

ة    ائي المعلم وذج ثن ق النم وب وف ائي    ،والمحس اب االحص الل حس ن خ امالت  )t-test(م لمع
امالت الصدق    ، حيث (Glass & Hopkins, 1984)ة ترابطاالرتباط للعينات الم تم حساب مع

وذج   رة للنم تجابة للفق ة واالس ًا للنظريتين التقليدي رات وفق د حذف الفق ل وبع ار قب ي لالختب الِمَحّك
ة          ادة التربي ي م ة ف ة الدراس راد عين ي ألف يل المدرس تخدام التحص الل اس ن خ ة م ائي المعلم ثن

تالوة        اإلسالمية آمحك خارجي، وح ام ال ار أحك ى اختب ة عل ائج الطلب ين نت ساب معامل االرتباط ب
ه وجدول     والتجويد ومعدالتهم في مادة التربية اإلسالمية لدى مدرسيهم في المدارس المسجلين في

  .يبين نتائج التحليل )9(

الصدق المحكي الناتجين  لفحص مدى االختالف بين معاملي )t-test(نتائج اختبار  ):9( جدول
  .ن النظريتينم

  االختبار
 : وفقًا لـ

  معامل
 الصدق

  عدد
 األفراد

  درجات
 الحرية

   tقيمة
 المحسوبة

  االرتباط
  البيني

  الداللة
 اإلحصائية

 399 0.6549  ثنائي المعلمة 0.052 0.985 1.335 396 404 0.7343 التقليدية

   ةداللعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال )9(يتضح من جدول 
)α  =0.05( حيث  ،بين معاملي الصدق المحكي وفقًا للنظرية التقليدية والنموذج الثنائي المعلمة

عند مستوى  وهي قيمة غير دالة إحصائيًا، )t-test( )1.335( لإلحصائي بلغت القيمة المحسوبة
جة مع دراسة وقد اتفقت هذه النتي .)0.052(حيث بلغت الداللة اإلحصائية  ،)α  =0.05(الداللة 

وقد يعزى  ،)2011(بينما اختلفت مع دراسة . (Ferrando & Chico, 2007)فيراندو وشيكو 
ألن  ؛ن استخدام عالمات التحصيل في مادة التربية اإلسالمية آمحك خارجي ليس مناسباأل ذلك

 اتعوشتمل على موضت مادة التربية اإلسالمية ليست متعلقة بأحكام التالوة والتجويد فقط،بل
مادة التربية اإلسالمية آانت لطلبة من  فيآما أن عالمات الطلبة  ،ووحدات أخرى مختلفة
  .مستويات صفية مختلفة

  خالصة
تم تحليل فقرات اختبارأحكام التالوة والتجويد المعد في هذه الدراسة وفق النظرية 

ظرية الكالسيكية، بينما تم الكالسيكية والنموذج ثنائي المعلمة، وقد تم استبعاد فقرة واحدة وفق الن
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استبعاد فقرتين وفق النموذج ثنائي المعلمة، واتفقت النظرية الكالسيكية مع النموذج ثنائي 
لى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند إوأشارت النتائج  .المعلمة في استبعاد فقرة واحدة

قليدية والنموذج الثنائي في تقدير معاملي الثبات وفق النظرية الت )α  =0.05(مستوى الداللة 
في حين أشارت الى عدم وجود فروق ذات داللة . ولصالح النموذج الثنائي المعلمة، المعلمة

بين معاملي الصدق المحكي وفقًا للنظرية التقليدية  )α  =0.05( إحصائية عند مستوى الداللة
بين النظرية التقليدية  لى وجود اتفاقإوتقود هذه النتائج مجتمعة . والنموذج الثنائي المعلمة
  . والنموذج الثنائي المعلمة

 التوصيات
 .عادة الدراسة على منطقة جغرافية أآبرإ .1

 .عادة الدراسة باستخدام النموذج ثالثي المعلمة لنظرية االستجابة للفقرةإ .2
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  )1(ملحق 
لتحديد درجة القطع حسب طريقة ندلسآياراء المحآمين

 المحكمون
رقم 
 المحكم الخامسالمحكم الرابع المحكم الثالث المحكم الثاني المحكم االول الفقرة

1 0.33 0.5 0.5 0.33 0.5 
2 0.5 0.5 0.33 0.5 0.5 
3 0.5 0.5 0.5 0.33 0.5 
4 0.33 0.5 0.33 0.5 1 
5 0.5 0.5 0.5 0.33 0.5 
6 0.5 0.33 0.5 0.5 0.5 
7 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
8 0.5 0.5 0.5 0.33 0.33 
9 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

10 0.5 0.5 0.5 0.33 0.5 
11 0.33 0.5 0.33 0.5 0.5 
12 0.5 0.5 0.5 0.5 0.33 
13 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
14 0.33 0.5 0.5 0.33 0.5 
15 0.5 0.5 0.33 0.5 0.33 
16 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
17 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
18 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
19 0.5 0.5 0.5 0.33 0.5 
20 0.5 0.5 0.5 0.5 0.33 
21 0.5 0.5 1 0.5 1 
22 0.5 0.5 0.5 0.33 0.5 
23 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
24 0.33 0.5 0.33 0.5 0.33 
25 0.5 0.5 0.5 0.33 0.5 
26 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
27 0.33 0.5 0.5 0.33 0.5 
28 0.5 0.5 0.5 0.33 0.5 
29 0.33 0.5 0.5 0.5 0.33 
30 0.5 0.5 0.33 0.33 0.5 
31 0.33 0.5 0.33 0.5 0.33 
32 0.5 1 0.5 0.5 0.5 
33 0.33 0.5 0.33 0.5 0.5 
34 0.33 0.5 0.5 1 0.5 
35 0.5 0.5 0.33 0.5 0.33 
36 0.5 0.5 0.33 0.5 0.5 
37 0.33 0.5 0.5 0.5 0.33 
38 0.5 0.33 0.5 0.5 0.5 
39 0.33 0.5 0.5 0.5 0.5 
40 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
41 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 19.97 18.96 19.3 20.66 18.46 المجموع
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  )2( ملحق
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )لمبتدئة ا( اختبار تحصيلي في مادة التالوة والتجويد 
 /7 2011/2012  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :الحكم الشرعي للجانب العملي في التجويد هو. 1
 مباح .مستحب                 د .فرض آفاية            ج .الفرض عين         ب .أ    

  :الفائدة التي تتميز بها طريقة الدراية عن طريقة الرواية هي أن. 2
  .عليه ءىمقريد الطالب ما يقرأ اليقرأ أمام الطالب ثم يع ءىمقرال  .أ    
  .يصبح الشخص حافظا لتالوة القرآن عارفا بأحوالها وأمورها .ب   
  .يخشى على اإلنسان من النسيان مع مرور الوقت وعدم التالوة .ج    
   . الشخص إذا نسي شيئا رجع إلى القاعدة فصحح قراءته بناًء عليها .د    

 :يعنى اللحن الجلي بـ. 3
  .تغيير حرآة إعراب أو بناء للحرف  .أ    
  .تغيير درجة تفخيم أو ترقيق الحرف .ب   
  .عدم اإلتيان بغنة اإلدغام واإلخفاء  .ج   
 . عدم تطبيق أحكام النون الساآنة  .د    

 :هو } ِصَراَط الَِّذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم {اللحن الجلي في اآلية الكريمة. 4
  ).               ِصَراَط(رآات عند آلمة مد األلف أربع ح  .أ    
  ).ِصَراَط(تفخيم الراء وترقيق األلف في آلمة  .ب   
  ).             ِصَراَط(مد األلف ست حرآات في آلمة   .ج   

  ).ِصَراِط(إبدال حرآة الفتح بالكسر في آلمة   .د    

  :التالوة أثناءمن اآلداب التي يراعيها القارئ . 5
  .                                    داء وعمل سجدات التالوةأ   .أ    
  ج.                            اختيار مكان مناسب للتالوة .ب    

  .                       التسوك و تنظيف األسنان  .ج   .
  .الحرص على إتقانه وحفظه  .د    

  :فيواحدة من التالية تعتبر مثاًال على اللحن الخ. 6
  .          سائل  – سآئل  .أ    
  .            الَحَمَد –الَحْمُد  .ب   
  .          طآِئفِة –طآِئفٌة  .ج   

  .النَّاَس –النَّاُس  .د    
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  :لتجاء واالعتصام والتحصن إلى اهللا تعالىيطلق على اإل. 7
  العون .اء                دالرج .البسملة               ج  .االستعاذة              ب .أ    

  :أهم أسباب البدء باالستعاذة عند تالوة القرآن. 8
 .ن قراءة القرآن الكريم من أعظم القراءاتأل  .أ    
  . تهيئة لتالوة آالم اهللا سبحانه وتعالى بتدبرألنها  .ب    
  .الن اهللا سبحانه يحب القارئ الحسن التالوة .ج    
  .من اللغو والرفث وتطيب لهألنها طهارة للفم  .د    

  :يستحب الجهر باإلستعاذة إذا آان القارئ يقرأ. 9
 .         سواء اقرأ سرا أم جهرا )منفردا(خاليا   .أ    
  .مع جماعة ولم يكن هو المبتدئ فيهم  .ب    
  .         بوجود من يستمع إليه من األشخاص  .ج    
  .سريةفي الصالة الجهرية أوالصالة ال  .د    

  :من األوجه الصحيحة عند اقتران االستعاذة بأول سورة التوبة هو. 10
 .             وصل األول بالثاني وقطع الثالث  .أ      
  .وصل األول بالثاني وبالثالث  .ب      
  .                   وصل االستعاذة بما بعدها مباشرة  .ج      
  .الثالثقطع األول ووصل الثاني ب  .د      

  :)إذا قطعت القراءة(تعاد االستعاذة في أحد المواضع التالية . 11
  بسبب العطاس  .د.         بسبب النسيان  .لرد السالم        ج  .لسجود التالوة      ب  .أ      

  :يطلق على بعد مخرج النون الساآنة عن مخرج بعض الحروف علة. 12
  اإلخفاء  .د.                    اإلقالب  .ج.               اإلدغام .ب.            اإلظهار  .أ      

  :يطلق على إدخال حرف في حرف بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا. 13
  اإلخفاء  .اإلقالب                   د  .اإلدغام                ج .اإلظهار             ب  .أ      

  :هو)بنيان(الحكم في آلمة . 14
  إدغام شفوي .إظهار مطلق            د .إظهار شفوي        ج .إظهار حلقي        ب .أ      

يطلق على النطق بالنون الساآنة أو التنوين بحالة بين اإلظهار واإلدغام عارية عن التشديد مع بقاء الغنة . 15
  : بمقدار حرآتين

  اإلظهار الشفوي       .أ
  اإلظهار المطلق        .ب
  اإلخفاء الحقيقي            .ج
  اإلخفاء الشفوي .د
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ة         . 16 روف التالي د الح دها اح ع بع وين إذا وق اآنة أو التن ون الس دي للن م التجوي ـ، ن:( الحك ) ف، ب،خ،ه
  :بالترتيب

  إخفاء            –إظهار  -إظهار -إقالب -إخفاء   .أ      
  إدغام –إخفاء  –إدغام  –إظهار –إخفاء   .ب      

  إدغام          –إظهار -إظهار -إقالب  –إخفاء   .ج      
  إظهار –إدغام  –إظهار -إقالب  –إخفاء   .د      

َوَحِريرًا  َوَجَزاُهْم ِبَما َصَبُروا َجنًَّة (11) َنْضَرًة َوُسُرورًا َوَلقَّاُهْم َفَوَقاُهُم اللَُّه َشرَّ َذِلَك اْلَيْوِم{اآلية الكريمة . 17
  :الميم الموجودة فيها هي أحكام ،})12(
 إظهار حلقي ، إخفاء شفوي                     .أ      
  إظهار شفوي، إخفاء حقيقي  .ب      
  إظهار مطلق ، إخفاء شفوي                     .ج      
  إظهار شفوي، إخفاء شفوي   .د      

  :ُيعّرف المد على أنه إطالة الصوت بحرف من حروف. 18
  المد دون اللين                         .أ      
  اللين دون المد  .ب     
  المد أو اللين         .ج     

  غير المد واللين     .د      

  :تتميز حروف اللين عن حروف المد بأنها مسبوقة. 19
  بالضم ما قبلها  .بالفتح ما قبلها                                 ب  .أ      
  بالكسر ما قبلها  .بحرآة ما قبلها                                 د  .ج      

  :السبب في تسمية المد الطبيعي بهذا االسم. 20
  . لوقوع الساآن األصلي بعد حرف المد .ب.    لخروج حروفه من الفم من غير آلفة .أ      

  .         لخلقة السليمة ال ينقصه عن حدهن صاحب األ .د.                نفصال المد عن الهمزال. ج     

 :من أحكام المد الفرعي بسبب الهمز ليستواحدة من اآلتية . 21
 .المنفصل .د.                  المتصل .ج.               الالزم .ب.                البدل .أ        

  :سمي المد المتصل بهذا لـ. 22
  .وجود الهمزة بعد حرف المد مباشرة في آلمة واحد .ب.      متيناتصال حرف المد بالهمزة في آل .أ
  .وجود حرف المد بعد الهمزة مباشرة في آلمة واحد .د.  اتصال حرف المد بالهمزة في آلمة واحدة .ج

  ")ِلُتنِفُقوا فى سِبيِل ُتْدَعْوَن َهُؤالِء َهَأنُتْم(حكم المد في ما تحته خط في اآلية الكريمة التالية . 23
 . الزم مخفف  .د.        منفصل حكمي  .ج.         واجب متصل .ب.     منفصل حقيقي .أ       

  :مثاال على مد البدل دواحدة من التالية تع. 24
 .َلَيُئوٌس .د    .َبآُءوَو  .ج                 .َءاَدَم .ب             .الُسوء  .أ       
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  .د الطبيعي الكلمي.      ج  الالزم الحرفي.      ب الطبيعي الحرفي.      أ الالزم الكلمي      

  :على الترتيب) قةآالح) ( ُحيِّيُتم) ( وأنزلنآ إليك(الحكم في ما تحته خط من اآليات الكريمة التالية . 26
 الالزم               –المنفصل  –التمكيين   .أ      
  الالزم –المتصل  –المنفصل   .ب      
  المنفصل          -المتصل   –الالزم    .ج     
  الالزم -تمكيين   –المنفصل   .د     

حسب قوتها من األآثر ) مد التمكين، المتصل، العارض للسكون، الالزم(الترتيب الصحيح للمدود التالية . 27
 :قوة إلى األقل قوة

 تمكين        –الزم  – متصل –عارض للسكون  .أ      
  تمكين -الزم –عارض للسكون  –متصل   .ب      
  تمكين        -متصل -عارض للسكون  –الزم   .ج      
  تمكين -عارض للسكون –متصل  -الزم   .د      

  :المخرج الذي ال يمكن تحديده بدقة هو المخرج. 28
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  :يطلق على التجويف أو الخالء الممتد من فوق الحنجرة إلى الشفتين مخرج.29
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  :تنقسم مخارج الحلق الخاصة إلى. 30
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  :الصورة الصحيحة للنطق بحرف الفاء هي .31
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  :على الترتيب) س، م، هـ(تلقب الحروف التالية . 32
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  األسيلة –النطعية  –الحلقية  .ب      
  الحلقية                –الشجرية –اللثوية  .ج      

  الحلقية –اللثوية  –األسيلة  .د      

  ):ف، ل، ع(المخارج العامة للحروف التالية على التوالي . 33
  .                      الخيشوم –الحلق  –الشفتان  .أ      

  .الحلق –الشفتان  –الجوف  .ب      
  .                 الحلق –اللسان  –الشفتان  .ج      
  .الشفتان –اللسان  –الحلق  .د      
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  .     اإلصمات واإلذالق  .ج      
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