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من متعدد  االختيارقواعد صياغة فقرة  مدى انتهاك الكشف عن
  األردنفي  شهادة الدراسة الثانوية العامة امتحانفي أسئلة 
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*  
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هــدفت هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن مــدى مخالفــة قواعــد صــياغة فقــرة    :ملخــص
دد في امتحان شهادة الدراسـة الثانويـة العامـة فـي األردن فـي ضـوء       االختيار من متع

قاعـدة للكشـف    18 ؛ باسـتخدام 2010 - 2007فقـرات لألعـوام مـن    2910مراجعـة  
أي مــا نســبته فقــرة  416وأظهــرت النتــائج أنَّ . عــن مخالفــة الفقــرة لقواعــد صــياغتها

% 12.6ه أي مـا نسـبت  فقـرة   366تضمنت مخالفـة واحـدة علـى األقـل، و    %  14.3
ــدة، وبشـــكل إجمـــالي وجـــدت     ــبته  782تضـــمنت أكثـــر مـــن مخالفـــة واحـ ــا نسـ أي مـ

ترتيب البدائل عموديًا : وتبين أنَّ أكثر قاعدتين انتهاكًا كانتا. فقرة مخالفة% 26.9
مقابـل  %. 9.8، وترتيب البدائل منطقيًا أو عدديًا أو أبجديًا بنسبة %67.7بنسبة 

فـي حـين حافظـت    %. 4.3الـى  % 0.2بـين   داعـ ذلك تراوحت نسبة انتهاك عشر قو
وتوصلت الدراسة إلى االسـتنتاج بـأنَّ امتحـان    . ست قواعد الفقرات على عدم انتهاك

ــار مــن          ــرة االختي ــي األردن، بشــكل عــام، يراعــي قواعــد صــياغة فق ــة ف ــة العام الثانوي
 متعدد، وأوصى الباحث بتغيير تعليمات كتابة فقرة االختيـار مـن متعـدد مـن مسـتوى     

 ،امتحــان الثانويــة العامــة : الكلمــات المفتاحيــة ( .االسترشــاد الــى مســتوى االلتــزام  
 ،االختبــارات ،االختيــار مــن متعــدد قواعــد صــياغة فقــرة  ،أســئلة االختيــار مــن متعــدد 

  ).األردن ،االختيار من متعدد
 

 
 

ــة ــدُت :مقدم ــارات      ع ــواع االختب ــر أن ــارات الموضــوعية أكث االختب
مــن متعــدد  االختيــار فقــرة دعــُتكمــا  ،تربــويفــي النظــام ال اســتخدامًا

                                         ;Gronlund, 1993) )1986،ثورنــدايك وهــيجن ( األكثــر شــيوعاً 
 Phelps,1996) .أشــــكاًال عديــــدة ُيحــــددها  ةتتخــــذ هــــذه الفقــــر إذ

ــانتور ــب (Cantor,1987)كـ ــية أربعـ ــحيحة : هـ ــة الصـ ــة  ؛اإلجابـ واإلجابـ
 )المـتن يتضـمن نفيـاً   (السالبة  واإلجابة ؛Best answer ًاصواباألكثر 

Negative answerواإلجابـــة الصـــحيحة المتعـــددة  ؛Combined-

response (K-type). 

مـــن متعـــدد؛ فـــالفقرة ُمْحكمـــة   االختيـــارفقـــرة إيجابيـــات  دتتعـــد
ــا، وتعــــدد   ــز بكفاءتهــ ــاء تتميــ ــتعماالتهاالبنــ ــداف  اســ ــها لألهــ ، وقياســ

ــي   ــة فــ ــيطة والمركبــ ــث البســ ــة   المباحــ ــل التعليميــ ــالوالمراحــ  ةمختلفــ
(Aiken, 1987)،    ــة ــى إمكانيـ ــافة إلـ ــتخدامهاباإلضـ ــي قيـــاس   اسـ فـ

لقيــاس  اســتخدامها علــى الــرغم مــن صــعوبةالعمليــات المعرفيــة العليــا 
ُيضـاف إلـى ذلـك كلـه      .(Hoepfl, 1994) مسـتويي التركيـب والتقـويم   

 Crocker and)أنها تسمح بمعاينة قدر كبير مـن المجـال السـلوكي    

Algina, 1986). 
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Detecting the Extent of Violating Multiple-Choice Item 
Writing Rules in the General Secondary Exam in Jordan 
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Abstract: The purpose of this study is to detect violations of the 
multiple-choice item writing rules in the General Secondary Exam 
(GSE) in Jordan. A total of 2910 test items administered from 2007 to 
2010 were reviewed and evaluated against 18 frequently occurring 
item-writing flaws.The results showed that 416 (14.3%) of the items 
contained at least one violation; 366 (12.6%) of the items contained 
more than one violation, and in total 782 (26.9%) items were violated. 
Also, the results showed that the most frequent violations were sorting 
options vertically (67.7%), and arranging options logically, 
numerically or alphabetically (9.8%). In addition, the percentage of 
violation for ten rules ranged from 0.2% to 4.3% while six rules were 
not violated. It is concluded that the GSE in Jordan takes into account 
the multiple-choice item writing rules. The researcher recommends 
that the item writing rules should be changed from giving instructions 
to compulsory commitment. (Keywords: General Secondary 
Examination (GSE), multiple-choice questions (MCQs), multiple-
choice writing rules, tests, multiple-choice, Jordan). 

  
  

مــن متعــدد؛  االختيــارلفقــرة هنــاك جوانــب ضــعف   ؛المقابــل يفــ
ــد تســتغرق   ــرة الفق ــاء وقتــ  الفق ــي إعــداد  ًاُمحكمــة البن ــا أنهــا  ، هاف كم
 اسـتخدامها فـي   وعدم إمكانيةتوفير البدائل الجذابة، تتصف بصعوبة 

ــي  ــب فــ ــار     الغالــ ــن األفكــ ــر عــ ــى التعبيــ ــدرة علــ ــاس القــ ــا قيــ  وتنظيمهــ
(Gronlund, 1993).  

وهـــو  ،األول :مكـــونينمـــن  ،مـــن متعـــدد االختيـــار ةفقـــر تتـــألف
: شــكلينعلــى  ويــأتي. أيضــًا "رومــةاألأو  الجــذر"بـــ  وُيعــرف ،المــتن

وعادًة مـا   .ناقصة عبارة ، والثاني على صورةسؤال األول على صورة
وال  بوضـوح قـدم الفكـرة الرئيسـية    ُي الـذي ُكتَّاب الشـكل األول  ال ُيفِضل

 ,Cantor)بالشـكل الثـاني للمـتن     يشير إلى اإلجابة الصحيحة مقارنـةً 

1987; Kehoe, 1995).    

 بمنزلةأو البدائل وهي الخيارات  وفهللفقرة؛ الثاني  مكونالا أمَّ
هــذه البــدائل هــو   وأحــدفــي المــتن،  الــوارد إجابــات محتملــة للســؤال 

 المموهـات "ـ ب بقية البدائل فتعرف في حين تعرف .اإلجابة الصحيحة
ــتتات( ــة  "أو " Distractors )المشــــــــ ــات الخاطئــــــــ " Foilsاإلجابــــــــ

(Crocker and Algina, 1986; Roid and Haladyna, 1982).  

ــار مــن متعــدد باهتمــام اختصاصــيي        ــاء فقــرة االختي وحظــي بن
القيــاس منــذ بــدايات القــرن الماضــي، إال أنهــا ُأخضــعت للتجريــب فــي    

ــة العـــام   إذ كثـــر الحـــديث عـــن   . (Rodriguez, 1997)1920بدايـ
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 ,Klimko)كمــا يقــول كلمكــو  وبــات مــن المهــم،قواعــد لصــياغتها، 

عد لصياغتها تستند إلى التجريب أكثر من كونهـا  ، تطوير قوا(1982
  .تمثل ُعرفًا

بـــــــل إنَّ العديـــــــد مـــــــن المتخصصـــــــين، ومـــــــنهم ردرجيـــــــوز      
(Rodriguez, 1997)  ًــًال إبـــداعيا ــًا أو عمـ ــا فنـ وثمـــة مـــن . اعتبرهـ

كروكـر؛  وذهـب  . (Withers, 2005) اعتبرها فنًا وعلمًا في آن واحد
إنـه  :" إلـى القـول   (Crocker and Algina,1986. P, 82) وألجينـا  

يتوجب توزيع قواعد صياغة الفقرات على الُكّتـاب عنـدما يكونـون مـن     
أمـــا جليســـون؛ وآليـــي؛ ". غيـــر المتخصصـــين علـــى وجـــه الخصـــوص 

فقد ذهبوا إلى أبعد  ,Gleason, Alley and Baker) (2010وبيكر 
ــة مــن أجــل           ــدهم ضــرورة فحــص كــل فقــرة وكــل إجاب مــن ذلــك بتأكي

  .نت الفقرة تتضمن انتهاكًا للقواعد أم التحديد ما إذا كا

إلى أهمية التدريب على  (DePalma, 1990) ويشير دي بالما
أشــار مجلــس التربيــة فــي الواليــات    كمــا . كتابــة الفقــرات الموضــوعية 

 الكاتــب أنَّإلــى  (Department of Education, 2000)ركيــة ياألم
مــــن فقــــرة  نيجعــــال جــــودةالجيــــدًا والفقــــرات ذات تــــدريبًا ُمــــدرب ال

  .االختيار من متعدد أسلوبًا فعَّاًال في التقييم

: وقد قام العديد من الباحثين فـي مجـال القيـاس التربـوي مثـل     
ــراون؛ وســـــاكس    ــيهمن؛ وبـــ ــرنس؛ ولـــ ــام؛ ومهيـــ  ;Pophamبوبهـــ

Mehrenes and Lehman; Brown; Sax )  المشــار إلــيهم فــي
Crocker and Algina, 1986 ( قــاالت العديــد مــن الم بمراجعــة

من خـالل  و .من متعدد االختيارفقرة  قواعد لصياغةوضع ل واألبحاث
والمقـــاالت المتخصصـــة بقواعـــد صـــياغة  والدراســـاتمراجعـــة الكتـــب 

 ;Aiken, 1987; Cantor, 1987)مـــن متعـــدد االختيـــارفقـــرة 

Ellsworth, Donnell, and Duel, 1990; Gronlund, 1993; 
Haladyna and Downing, 1989; Hoepfl, 1994; Kehoe, 

1995 ; Tarrant, Knierim, Hayes and Ware, 2006)  يظهـر 
ــمونها      ــددها ومضـ ــد فـــي عـ ــك القواعـ ــوع تلـ ــع. تنـ جرونالنـــد  إذ وضـ

(Gronlund, 1993) 18 وحددها هوفل تهاقاعدة لكتاب ،(Hoepfl, 

 ,Downing ودوننـغ  ؛بعشرة إرشـادات عامـة، وقـام هاالدينـا     (1994

1989) (Haladyna and كتابــًا فــي القيــاس التربــوي   46 راجعــةبم
 ةبــأربع عشــر  (Aiken, 1987)وحــددها آيكــن  . قاعــدة 43تطــوير ل

 ,Haladyna) جيـوس ورودر؛ ودوننغ؛ طور هاالدينا مؤخرًاو .قاعدة

Downing and Rodriguez, 2002) 31  ــى  توزعــتقاعــدة عل
 واإلجابـة  ؛متنهـا و ؛ومحتواها ؛إجراءات بناء الفقرة: عدة هي مجاالت

  .دراسة 27للتجريب في  جميعها ضعتوخ .والمموهات ؛الصحيحة

وتــأتي أهميــة دراســة قواعــد صــياغة فقــرة االختيــار مــن متعــدد   
يــرى هــامبلتون وســوامنياثان   بــاألثر المتوقــع لهــا فــي أداء الفــرد، إذ    

(Hambleton and Swaminathan, 1985 )  داء األأنَّ مســتوى
خصــائص الفقــرة أو االختبـــار   علــى الفقــرة أو االختبــار يتوقـــف علــى     

بنيـة الفقـرة مـن شـأنه     ل انتهـاك أي مـا يعنـي أنَّ   . وعلى خصائص الفرد
الــذي بــدوره يــؤثر فــي أداء  الخصــائص اإلحصــائية للفقــرة فــي التــأثير

وهــــــذا مــــــا حاولــــــت الدراســــــات . الفــــــرد علــــــى الفقــــــرة واالختبــــــار

(Downing, 2005;  Weiten,1984;  Nyquist,1981; 
Schrock& Muller,1982; Sireci, Wiley and Keller, 1998)  

ــرة           ــاك قواعــد صــياغة فق ــر انته ــا فــي أث ــه مــن خــالل بحثه التحقــق من
 .وفقراتــه فــي الخصــائص الســيكومترية لالختبــار االختيــار مــن متعــدد  

، ســليمان ؛1993ة، عــود(أجريــت دراســتان  علــى المســتوى العربــيو
ار مـــن متعـــدد وهنالـــك مـــن بحـــث أثـــر انتهـــاك فقـــرة االختيـــ ). 2001

ــة     ــة مثـــــل دراســـ ــيل الطلبـــ ــى تحصـــ ــياغتها علـــ ــانس لقواعـــــد صـــ إيفـــ
(Evans,1984)  فـي   إحصـائياً وجود فروق دالة  نتائجهاأظهرت التي

مقابـل  فقـرة مخالفـة فـي بنيتهـا،      15علـى  مجموعتين من الطلبـة  أداء 
  52المجمـــوعتين علـــى  أداء فـــي إحصـــائيًافـــروق دالـــة  عـــدم وجـــود

  .محكمة البناءفقرة 

للكشـف عـن   أجريت العديد مـن الدراسـات   ى جانب ذلك، فقد إل
أجـرى  فقـد   .لقواعـد صـياغتها   مـن متعـدد   االختيارفقرة  مدى انتهاك

 Tarrant, Knierim, Hayes and)تارنـت؛ وكنـايرم؛ وهـايس؛ وويـر    

Ware,2006)  فقرة مـن نـوع االختيـار     2770دراسة شملت مراجعة
خمس سنوات مـن العـام    طبقت على طلبة التمريض خالل(من متعدد 

أظهـرت النتـائج أنَّ نصـف    . قاعـدة  19فـي ضـوء   ) 2005إلى  2001
ــر مــن     % 46.2األســئلة  ــًا تنتهــك القواعــد، وأَّن أكث مــن % 90تقريب

كمـا أظهـرت   . األسئلة ُكتبت لقياس مستوى معرفي متدن لـدى الطلبـة  
مــن األســئلة كانــت مــن إعــداد المعلــم، فــي حــين    % 14.1النتــائج أنَّ 

مــــن % 49.4منهــــا مــــن بنــــوك األســــئلة، وأن %  36.2جعت اســــتر
وأظهـرت النتـائج مراعـاة الفقـرات     . األسئلة كانت غير معروفة المصدر

كمــا . التــي ُكتبــت لقيــاس مســتوى معرفــي متــدن القواعــد بشــكل جيــد 
أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــرق دال إحصــائيًا بــين معرفــة مصــدر         

ــئلة؛ وغيـــر  (الســـؤال  ــبة ) معـــروف المصـــدرالمعلـــم؛ وبنـــك األسـ ونسـ
كمــا أظهــرت النتــائج أنَّ األســئلة مــن إعــداد المعلــم    . انتهــاك القواعــد 

كانت أكثر ميًال ألن تكون مكتوبة بمسـتوى معرفـي عـال، وأنَّ اإلجابـة     
الصحيحة تتوزع بشكل متساٍو علـى جميـع البـدائل دون تحيـز لمكـان      

  .موقع اإلجابة الصحيحة

 (Hansen and Dexter, 1997)وقـــام هانســـن ودكســـتر 
باإلضـافة إلـى    ،المحاسـبة  فـي كتـب   ةالواردة فـي عشـر   األسئلةبتحليل 
 Certified Public مدقق الحسـابات القانونيـة   شهادة امتحانأسئلة 

Accountant (CPA) فقـرة   لصـياغة قاعـدة   17تطبيـق   استنادًا إلى
ــار ــائج أنَّ و. مـــن متعـــدد االختيـ ــئلة كتـــب  % 75أظهـــرت النتـ مـــن أسـ
مـن   االختيـار بة تنتهك واحـدة أو أكثـر مـن قواعـد كتابـة فقـرة       المحاس
 امتحـــانمـــن فقـــرات أســـئلة % 70، لـــم تنتهـــك فـــي المقابـــل. متعـــدد
CPA  ــك   اعــزقــد و .قواعــد الصــياغة ــان ذل ــى  االخــتالفالباحث  أنَّإل
يـتم  ، واألسـئلة يتلقـون تـدريبًا علـى كتابـة      CPA امتحـان  أسـئلة كتَّاب 

ــة األســئلة  ــل اســتخدامها بعكــس   مكثــف  بشــكل مراجع ــب  قب مــؤلفي كت
مــن  االختيــارالمحاســبة الــذين لــم يتــدربوا علــى كيفيــة صــياغة فقــرة     

كمــا أظهــرت النتــائج أنَّ بعـض االنتهاكــات ُتصــحح دون إعــادة  . متعـدد 
شـئ ممـا    ال"و" جميع مـا ذكـر  " :حذف البديلين: تحرير للفقرة مثل

بـاع القواعـد   ، وإتمنفيـة ، وتضمين المتن كلمات كثيرة، وكلمات "ذكر
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وهــذه المخالفــات شــكلت مــا نســبته    .الطبيعيــة فــي القواعــد والتــرقيم 
  .مخالفة تم الكشف عنها 490من أصل % 38

كتابـــًا مقـــررًا فـــي علـــم ثالثـــة وثالثـــين أشـــارت نتـــائج مراجعـــة و
 ؛إلسـورث مـن جانـب   كتب في القياس التربـوي  تسعة النفس التربوي و

أنَّ بـ  (Ellsworth, Donnal and Duel, 1990)وديويـل   ؛ودانيـال 
التـــي تضـــمنتها تلـــك الكتـــب مـــن متعـــدد  االختيـــارمـــن فقـــرات % 60

 الخبـــراءالتـــي يوصـــي مـــن القواعـــد أو أكثـــر  ةواحـــد قاعـــدة انتهكـــت
  .تهاعند صياغ بإتباعها

ومن جهٍة ثانية؛ تزداد أهمية قواعـد صـياغة فقـرة االختيـار مـن      
تبــار؛ وهــذا يجعــل  متعــدد بزيــادة أهميــة القــرارات المترتبــة علــى االخ  

ــائج المهمــة    ــارات ذات النت واالختبــارات  high stakes testsاالختب
ــة ــزام      standardized testsالمقنن ــر بضــرورة الت ــة بصــورة أكب معني

ــا       ــدد؛ كونه ــار مــن متع ــرة االختي ــا بقواعــد صــياغة فق ــرة  –مطوريه فق
تمثل الشكل األكثر تفضيًال لالسـتخدام فـي هـذه     -االختيار من متعدد

ــاراتاال ــى   .  (Phelps,1996)ختبـــ ــها علـــ ــة نفســـ وتنطبـــــق األهميـــ
االمتحانــــات ذات النتــــائج المهمــــة المســــتخدمة فــــي المــــدارس، مثــــل 

  .High School Exit Examامتحان الثانوية العامة 

 االمتحانــات بجــودةوزارة التربيــة والتعلــيم   وفــي األردن اهتمــت 
 إذ. يــة العامــةالثانوامتحــان شــهادة الدراســة  خاصــًةبو ؛الصــادرة عنهــا

تعقـــد لجنـــة االمتحانـــات العامـــة فـــي وزارة التربيـــة والتعلـــيم اجتماعـــًا 
ــا   ــئلة ومنهـ ــار واضـــعي األسـ ــرار أســـس اختيـ ــة  : إلقـ ــاء لجنـ عـــدد أعضـ

أعضـاء وحسـب المـادة     3-2واضعي األسئلة بحيث يكـون العـدد بـين    
: ويتم اختيار أعضاء لجان واضعي األسئلة من الفئـات اآلتيـة  . ووزنها
ومشــرفي القيــاس والتقــويم فــي إدارة  المنــاهج،  ،التربــويين ينالمشــرف

التعلــيم المهنــي،   االمتحانــات واالختبــارات، ومشــرفي أو اختصاصــيي   
وأعضــــاء هيئــــة تــــدريس مــــن الجامعــــات األردنيــــة إذا تعــــذر وجــــود   
ــي     ــة فـــ ــيم، وبخاصـــ ــة والتعلـــ ــادر وزارة التربيـــ ــن كـــ ــين مـــ المتخصصـــ

  ).2007عليم،التربية والت وزارة(التخصصات الهندسية 

األســـئلة  بكتابـــةتعليمـــات خاصـــة  وعملـــت الـــوزارة علـــى وضـــع 
 االختبـار لألسئلة الواردة فـي كراسـة    ًاوخصصت أوزان ،بجميع أنواعها

مـن  % 15 -10مـا نسـبته   الموضـوعية   األسـئلة الواحد؛ بحيث تمثل 
فــي حــين تمثــل األســئلة    . لمبحــث الواحــد لحجــم األســئلة اإلجمــالي   

وأعـدت مجموعـة    .مـن حجـم األسـئلة    %90 -85المقالية مـا نسـبته   
 .العــام االمتحــانخطــوات بنــاء فــي ضــمنتها  لكتابــة األســئلة رشــاداتإ

التـي ُيجمـع    والتعليم مـع بعـض القواعـد    إرشادات وزارة التربية وتتفق
وقـد حـددتها    .فـي مجـال القيـاس التربـوي     ونوالعامل ونالباحثعليها 

يمكـن الرجـوع إلـى موقـع     ( ادًاإرشـ  بـاثني عشـر  وزارة التربية والتعليم 
غيـر إلزامـي    –) للحصول عليهـا  moe.gov.joوزارة التربية والتعليم 

 وزارة( فريــق إعــداد امتحــان الثانويــة العامــة      ُتســتخدم مــن جانــب   -
  ).2007، التربية والتعليم

ــا ســـبق  ــا تنـــوع  يتضـــح ممـ الدراســـات  المخالفـــات التـــي تناولتهـ
 ,Ellswoerth, et al)عضـها  وتنـوع أهـدافها؛ إذ هـدفت ب    السـابقة، 

1983; Tarrant, et al, 2006)   إجـراء مسـح للمخالفـات التـي     إلـى
، فصـولها الـواردة فـي    أثنـاء كتـابتهم لألسـئلة   فـي   الكتب ويرتكبها مؤلف

المخالفـات التـي    (Hansen and Dexter, 1997) كمـا تنـاول بعضـها   
ــا كتـــاب أســـئلة االمتحانـــات العامـــة، واالمتحانـــات ذات   ــائج  يرتكبهـ النتـ

األمـر الـذي يؤسـس لضـرورة مراجعـة امتحـان الثانويـة العامـة          المهمة؛
مــدى االلتــزام  باعتبــاره مــن االختبــارات ذات النتــائج المهمــة، وفحــص  

ــئلة     ــة أسـ ــيم عنـــد كتابـ ــة والتعلـ ــعها وزارة التربيـ بالتعليمـــات التـــي تضـ
ــة  ــة العامـ ــان الثانويـ ــك،  .امتحـ ــوء ذلـ ــي ضـ ــأتي وفـ ــة   تـ ــة الحاليـ الدراسـ

أسـئلة امتحـان    فـي  فقرة االختيار مـن متعـدد   انتهاكمدى عن  لكشفل
لقواعــد صــياغتها، تمهيــدًا لدراســات   الثانويــة العامــةشــهادة الدراســة 

تستقصــــي أثــــر المخالفــــات علــــى  -فــــي حــــال تأكيــــدها  -مســــتقبلية 
  .الخصائص السيكومترية لالمتحان وفقراته

  وأسئلتها مشكلة الدراسة

شــهادة  امتحــان علــى نتــائج تبــةالحاســمة المترتفــرض القــرارات 
: مثــــلبمواصــــفات جيــــدة  تمتعــــه ضــــرورة الثانويــــة العامــــةالدراســــة 

ــات( ــدق ؛الثبـ ــوعية ؛والصـ ــةوالموضـ ــا )؛ والعدالـ ــة   مـ ــن أهميـ ــد مـ يزيـ
وبــالرغم مــن ذلــك،   .مرحلــة إعــداد األســئلة لتحقيــق تلــك المواصــفات  

) وأخطــاء فــي المحتــوى ؛مطبعيــةالو ؛مالئيــةاإل( :األخطــاء فــإن بعــض
ويقــاس حــدوث ذلــك بشــكل    . قــع فــي أثنــاء مرحلــة إعــداد األســئلة     ت

أو العالمــات؛  زيــادة: (واضــح بــاإلجراءات التــي تتخــذها الــوزارة مثــل  
عنـد اكتشـافها لألخطـاء؛    ) أو إلغـاء السـؤال   ها؛إعادة النظر في توزيع

ــياغة بعـــض     األمـــر الـــذي يؤســـس الفتـــراض وجـــود مخالفـــات فـــي صـ
؛ علـى وجـه الخصـوص    مـن متعـدد   يـار االختفقرة  األسئلة وفي صياغة

 وفقدان المموهات لفاعليتهـا أحيانًا،  هايترتب عليه عدم وضوح وهذا
عدالـة   فـي  ومـن شـأن ذلـك أن يـؤدي إلـى التـأثير سـلباً       . أحيانًا أخرى

  .االمتحان، وموضوعيته، وجودته التي تسعى الوزارة لتوفيرها

فـي   اكاالنتهـ  مـدى جاءت الدراسة الحالية للكشف عـن   ،من هنا
ــرة   ــة فق ــاربني ــي أســئلة    االختي  امتحــان شــهادة الدراســة   مــن متعــدد ف

سـعت  فـإن الدراسـة    ؛وبشكل أكثر تحديـداً  .في األردن الثانوية العامة
 :اآلتيةإلجابة عن األسئلة ل

ة االختيــار مــن  فقــر صــياغة قواعــد نســبة الفقــرات المخالفــة ل   مــا .1
فــي األردن العامــة  الدراســة الثانويــة  امتحــان أســئلةفــي  متعــدد

 ؟2010-2007للدورتين الصيفية والشتوية لألعوام من

 األكثــر انتهاكــًا فــي مــن متعــدد  االختيــارفقــرة  قواعــد صــياغة مــا  .2
الثانويـــة العامـــة فـــي األردن للـــدورتين الدراســـة  امتحـــانأســـئلة 

 ؟2010-2007الصيفية والشتوية لألعوام من 

  أهمية الدراسة

 :ية فيعملالحالية ال مثل أهمية الدراسةتت

 االختيــارتطــوير أداة للكشــف عــن مخالفــات قواعــد صــياغة فقــرة     .أ 
، وتتمتــع االختبــارات التحصــيليةيســتخدمها مطــورو  مــن متعــدد

 . بدرجة مقبولة من الصدق والثبات
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عينــة مــن أســئلة االختيــار مــن متعــدد فــي امتحــان شــهادة   تحليــل   .ب 
ــن      ــوام مــ ــة لألعــ ــة العامــ ــة الثانويــ ، 2010إلــــى  2007الدراســ

ــخيص ــائعة    وتشـ ــاء شـ ــل أخطـ ــي تمثـ ــات التـ ــة   المخالفـ ــي كتابـ فـ
االختبـارات فـي    للمعنيين بشـؤون  فقراتها، وتقديم تغذية راجعة
 .بتلك المخالفات ردنوزارة التربية والتعليم في األ

تطبيـق أداة الكشـف عـن     إلـى ضـرورة  دوائـر االختبـارات    نظر لفْت  .ج 
ــارقواعــد صــياغة فقــرة    مخالفــات ــاء   مــن متعــدد  االختي عنــد بن

 .تامخالفالتجنب الوطنية ل االختبارات التحصيلية

 واإلجراءاتالطريقة 

  العينة 

مـن متعـدد فـي     االختيـار مـن جميـع أسـئلة     تكونت عينة الدراسـة 
 األردنشـــهادة الدراســـة الثانويـــة العامـــة فـــي      امتحـــانجميـــع فـــروع  

وقد جـرى  ( 2010 -2007للدورتين الصيفية والشتوية لألعوام من 
ــار هــذه الســن   ــي     اختي ــارات بشــكلها اإللكترون ــع االختب ــوافر جمي وات لت

فقط؛ األمر الذي  2007على موقع وزارة  التربية والتعليم منذ العام 
أســئلة فقــد تــم مراجعــة  األســئلةولتحديــد  ).ســهل مــن الوصــول إليهــا

الثانويـة  الدراسـة  شـهادة   المتحـان  األكاديميـة والمهنيـة   فروعالمباحث 
مبحثـًا للـدورات الشـتوية أي     228بواقع  ،والصيفية الشتوية تيهوربد

ــًا للــدورات الصــيفية أي مــا نســبته     261، و%46.6مــا نســبته   مبحث
ــغ عد إذ%. 53.4 ــبلـ ــروع يـ ــة د الفـ ــروع) 5(األكاديميـ ــي؛ : (فـ العلمـ

ــة   ــارين؛ والتعلــــيم  /واألدبــــي؛ والشــــرعي؛ واإلدارة المعلوماتيــ مســ
ــة   ) الصــــحي ــروع المهنيــ ــد الفــ ــذلك عديــ ــروع) 5(وكــ ــي؛ الزرا: (فــ عــ

ولكــل فــرع   )والصــناعي؛ واالقتصــاد المنزلــي؛ والفنــدقي؛ والســياحي    
د يـ بلـغ مجمـوع عد   وقـد . مباحث عدة ُتقدم أسئلتها بأربعة مستويات

ــرات  ــي تلــك االمتحانــات جميعهــا    مــن متعــدد   االختيــارفق ) 2190(ف
 .وكونت هذه الفقرات عينة هـذه الدراسـة   .لكل منها أربعة بدائل فقرة

والمباحــث حســب العــام   الفقــراتعديــد توزيــع  يوضــح) 1(والجــدول 
  .الدراسي والدورة

في امتحان الثانوية للدورتين من متعدد  االختيارفقرات ل العدد والنسبة المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: 1الجدول
  2010 -2007 الصيفية والشتوية لألعوام من

  *المتوسط  ةمباحث الكليعديد ال  عديد الفقراتالعام الدراسي
 **مدى الفقراتواالنحراف المعياري

 صيفية شتوية صيفية شتوية

2007 
287 

)47.4(%
318 

)52.6(%
50  

)47.6(%
55)1(  

)52.4(%  
5.76  

)3.07(  0 ~  13  

2008 
367 

)39.6(%
559 

)60.4(%
56 

)37.8(%
92 

)62.2(%  
6.26  

)2.88(  0 ~  15  

2009 
564 

)67.7(%
269 

)32.3(%
82 

)63.1(%
48 

)36.9(%  
6.41  

)2.52(  0 ~  13  

2010 
211 

)38.6(%
335 

)61.4(%
40 

)37.7(%
66 

)62.3(%  
5.15  

)3.10(  0 ~  15  

  228 261  2910  اإلجمالي
5.95  

)2.91(  0 ~  15  
  ات في جميع المباحثالمدى لعدد الفقر **المتوسط واالنحراف المعياري لعدد الفقرات في جميع المباحث            *        

  .األكاديمية؛ والمهنية: التي تطرح ضمن الفروعيعزى اختالف عدد المباحث من دورة ألخرى ضمن العام الواحد إلى عدد المباحث ومستوياتها  )1(                                                 

 
فقــرة  صــياغةقواعــد الكشــف عــن انتهــاك   أداة: "أداة الدراســة 

  "ختيار من متعدداال

االختيـار مـن متعـدد     لكشف عن انتهـاك فقـرة  اجرى تطوير أداة 
عـدد مـن الدراسـات     من خـالل مراجعـة   )1الملحق ( لقواعد صياغتها

كــإجراء للكشــف عــن المخالفــة فــي بنيــة   Rulesالتــي وظفــت القواعــد 
علــــى األدب الســــابق  األداةفــــي إعــــداد هــــذه  ُأعتمــــدوقــــد  .الفقــــرة

 االختيـار وقواعـد صـياغة فقـرة     ؛ومواصفاتها ؛ضوعيةختبارات المولال
 Ellsworth, Donnell, and Duel, 1990; Haladyna)من متعدد 

and Downing, 1989; Haladyna, Downing and 
Rodriguez, 2002; Hoepfl, 1994; Frey, Peterson, 
Edwards, Pedrotti and Peyton, 2003 ;Tarrant, Knierim, 

Hayes and Ware, 2006) .إلــى هــذه الدراســات تــم   وبــالرجوع

ــى   ــداإلطـــالع علـ ــا، ف القواعـ ــر  جـــرى ومجاالتهـ ــد األكثـ ــار القواعـ اختيـ
ــتخدام، و    ــة االســـ ــن ناحيـــ ــرارًا مـــ ــابهة  تكـــ ــد المتشـــ ــتبعاد القواعـــ  اســـ

مـة لتحقيـق   ئقاعـدة مال  30 تم فرز ،وبناًء على ذلك .والمتداخلة معًا
 عبـارات،  صـورة على  هذه القواعد تضعو و. أهداف الدراسة الحالية

ُصممت هذه األداة في ضـوء البيانـات الالزمـة لإلجابـة عـن أسـئلة       كما 
معلومــات عامــة حــول عينــة الدراســة  علــى األداة  احتــوت إذالدراســة، 

) مـن متعـدد   االختيارشهادة الدراسة الثانوية من نوع  امتحانأسئلة (
ــرع: وهـــي ــتوى ؛والمبحـــث ؛الفـ ــراتوعـــدد  ؛والمسـ ــار فقـ ــن  االختيـ مـ
  .من متعدد االختيارصياغة فقرة  قواعد باإلضافة إلى ؛متعدد

ألداة تم عرضها في صورتها األوليـة  اللتأكد من دالالت صدق و
فــي  هممــن يحملــون درجــة الــدكتورا   خبــراءعلــى ثالثــة   )قاعــدة 30(
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وطلــب إلــيهم الحكــم علــى شــمولية القواعــد ألبعــاد   القيــاس والتقــويم،
ــار مـــن متعـــدد، وضـــما   ــة ن عـــدم التـــداخل فقـــرة االختيـ ــا، ودرجـ بينهـ

ــار مــن متعــدد علــى        ــى درجــة ارتباطهــا باالختي مقرؤيتهــا، باإلضــافة إل
وقــد أخــذ الباحــث بــآراء المحكمــين، ومالحظــاتهم،  . وجــه الخصــوص

فقرة اختيار من متعـدد مـن أسـئلة     40كما جرى سحب . وتعديالتهم
القواعـد  الثانوية العامـة عشـوائيًا، وطبقـت عليهـا األداة لتحديـد أكثـر       

صـياغة بعـض    تأعيـد  جميـع اإلجـراءات السـابقة،   وفـي ضـوء   . شيوعًا
  .قاعدة 18من بصورتها النهائية  القواعد، وظهرت األداة

ثبـات المقـدرين    ُحسـب فقـد   ؛مـا يتعلـق بـدالالت الثبـات     ما فـي أ
 تعرضـــ ؛ إذلتقـــدير ثبـــات األداة فـــي الكشـــف عـــن الفقـــرات المخالفـــة 

مــن اثنــين علــى مقــدرين   فقــرة 23 أســئلة مختــارة عشــوائيًا وعــددها  
فــي القيــاس والتقــويم بعــد تزويــدهم بــأداة الكشــف عــن   المتخصصــين

ــار مــن    تســجيل  المخالفــات واالتفــاق علــى أســس   انتهــاك فقــرة االختي
نســـبة التوافـــق بـــين  إيجـــادبعـــد ذلـــك تـــم . متعـــدد لقواعـــد الصـــياغة

ي وهـ ) 0.533(علـى األداة، فكانـت نسـبة االتفـاق      المقدرينتقديرات 
للثبات بـين   (Cohen’s kappa)نسبة متوسطة حسب معادلة كوهين 

المقدرين، وقد ُيفسر انخفاض الثبات إلى وجود بعـض القواعـد التـي    
ــى         ــم عل ــدر للحك ــدى المق ــرة ل ــة بمضــمون الفق ــة أكاديمي ــاج معرف تحت

مؤشرًا على ثبـات األداة فـي الكشـف    قيمة االتفاق  اعتبرتو .مخالفتها
كمــا اعتبــرت خطــوات  ،مــن متعــدد االختيــارة عــن المخالفــات فــي فقــر 

بنـاء األداة والضــوابط واألحكــام التـي جــرت فيهــا للقائمـة دلــيًال يمكــن    
ــة مــن الدقــة فــي الكشــف عــن المخالفــات        االســتناد إليــه بدرجــة مقبول

  .واإلجابة عن أسئلة الدراسة
  النتائج ومناقشتها

 صـياغة  قواعـد نسبة الفقـرات المخالفـة ل  ما : نتائج السؤال األول
الدراســـة  امتحـــان أســـئلةفـــي  ة االختيـــار مـــن متعـــددفقـــر

-2007للدورتين الصيفية والشتوية لألعـوام مـن    الثانوية
 ؟ 2010

ــى أنَّ ) 2(يشــير الجــدول   ــرة  416إل مــن أصــل  %) 14.3(فق
 366فقــــــرات تضــــــمنت مخالفــــــة واحــــــدة علــــــى األقــــــل، و      2910

إجمـالي  وبشـكل  . فقرة تضمنت أكثر مـن مخالفـة واحـدة   ) 12.16%(
ــدت  ــل    %) 26.9( 782وجـ ــن أصـ ــة مـ ــرة مخالفـ ــرات 2910فقـ . فقـ

بالرغم من وجود هـذه االنتهاكـات فـي أسـئلة امتحـان الثانويـة العامـة،        
إّال أنهــا تعــد قليلــة مقارنــًة بنتــائج دراســات أخــرى بحثــت فــي الكشــف   
عـــن انتهاكـــات قواعـــد تختلـــف عـــن قواعـــد الدراســـة الحاليـــة، ومنهـــا  

أظهـرت   التـي   (Ellsworth, et al., 1990) دراسـة إلسـورث وآخـرين   
مـن أسـئلة االختيـار مـن متعـدد فـي بنـك األسـئلة لمـادة          % 60انتهاك 

وأقــل مــن نســبة االنتهــاك فــي فقــرات امتحــان المحاســبة   . علــم الــنفس
 ,Hansen and Dexter)% 75المسترجع مـن بنـك األسـئلة البالغـة     

 2770لت وأقــل كــذلك مــن نســبة االنتهــاك فــي مراجعــة شــم  . (1997
 ,Tarrant)% 46.2فقـــرة مـــن نـــوع االختيـــار مـــن متعـــدد البالغـــة  

Knierim, Hayes and War,2006).  

ذلـــك يعنـــي أنَّ ثمـــة التزامـــًا مـــن جانـــب وزارة التربيـــة والتعلـــيم  
بقواعـــد صـــياغة فقـــرة االختيـــار مـــن متعـــدد فـــي أثنـــاء كتابـــة أســـئلة    

وأنَّ فقــرات %. 73.13امتحــان الثانويــة العامــة بشــكل عــام، وبنســبة  
مــن وزن % 15إلــى % 10التــي تشــكل مــن   –االختيــار مــن متعــدد  

وقــد يعــزى ارتفــاع نســبة عــدم     . جيــدة مــن ناحيــة البنيــة    -االمتحــان
انتهاك بنية فقرات االختيار من متعدد في امتحان الثانويـة العامـة إلـى    
حــرص الــوزارة علــى اختيــار فريــق وضــع األســئلة بعنايــة وفــق أســس      

فة إلــى وجــود متخصصــين فــي القيــاس والتقــويم بــين معتمــدة، باإلضــا
أعضــاء فريــق وضــع األســئلة الــذي تشــكله فــي كــل دورة ُيعقــد فيهــا       
امتحـــان الثانويـــة العامـــة؛ األمـــر الـــذي يـــوفر درجـــة عاليـــة مـــن الدقـــة 

  . والموضوعية اللذين تسعى الوزارة لتوفيرهما

ر مـن  ومقابل ارتفاع نسبة االلتزام بقواعد صياغة فقرة االختيـا  
ــات قــد          ــإن ثمــة بعــض المخالف ــة، ف ــة العام متعــدد فــي امتحــان الثانوي

فقـرة  %) 26.9( 782ُسجلت في أثناء مراجعـة الفقـرات؛ إذ وجـدت    
وقد ُيفسر وجود فقرات مخالفـة فـي   . فقرات 2910مخالفة من أصل 

) كمــا تســميها وزارة التربيــة والتعلــيم (صــياغتها إلــى كــون التعليمــات  
ملزمة؛ األمر الذي يجعل تناول تلـك القواعـد    هي لالسترشاد وليست

غيــر ملــزم، إضـــافًة إلــى عموميتهـــا، وعــدم تضـــمينها جميــع القواعـــد      
وهـذا يخـالف مـا جـاء بـه      . المتفق عليها بـين الخبـراء والمتخصصـين   

مـــن وجـــوب  (Crocker and Algina,1986) كروكـــر؛ والجينـــا 
ــابتهم     ــار لألســس المعياريــة عنــد كت للفقــرات،  مراجعــة مطــوري االختب

وتوزيع قواعـد صـياغة الفقـرات علـى الُكّتـاب عنـدما يكونـون مـن غيـر          
وهــذا يزيــد مــن مخــاوف أْن تصــبح الفقــرة . المتخصصـين فــي كتابتهــا 

أكثر ذاتية منها موضوعية فـي حـال عـدم التـدرب علـى كتابتهـا؛ األمـر        
الذي يزيد من احتماليـة تحيـز نتـائج االمتحـان، كمـا يشـير لـذلك دي        

ــا  ــده   . (DePalma,1990)بالمـــ ــا أكـــ ــذا مـــ ــنوهـــ ــتر  ؛هانســـ ودكســـ
(Hansen and Dexter,1997)       فـي دراسـتهما علـى أهميـة التـدريب

ــين        ــان اخــتالف نســبة االنتهــاك ب ــر الباحث ــة الفقــرات، إذ فسَّ علــى كتاب
أســـئلة امتحـــان المـــدقق القـــانوني فـــي   أســـئلة كتـــب المحاســـبة وبـــين 

يتلقــون تــدريبًا  CPA امتحــان أســئلةكتَّــاب  أنَّإلــى  CPAالمحاســبة 
ــة   ــى كتابــ ــئلةعلــ ــئلة ، واألســ ــة األســ ــتم مراجعــ ــكل يــ ــل   بشــ مكثــــف قبــ

المحاسبة الذين لم يتدربوا على كيفية  مؤلفي كتباستخدامها بعكس 
  . من متعدد االختيارصياغة فقرة 

 

 

 

 

 

 

 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 86

عديد الفقرات المخالفـة لقواعـد فقـرة االختيـار مـن      : 2الجدول 
ية العامة للدورتين الصـيفية والشـتوية   متعدد في امتحان شهادة الثانو

  2010-2007لألعوام من 
 العام

الدراسي

عدد 
الفقرات
في 

الدورتين

 عديد المخالفات
 أربع ثالث اثنان واحد  ال شيء

2007 605  382 118 63 36 6 

2008 926  807 80 27 12 0 

2009 833  571 111 84 53 14 
2010 546  368 107 51 20 0 

 20 121 225 416 2128 لكليالمجموع ا

)%0.69()%4.16()%7.73()%14.3()%73.13( النسبة المئوية
       عديد فقرات االختيار من متعدد في جميع المباحث ولجميع التخصصات في كل دورة خالل العام  :ن

            .الدراسي   

 من متعـدد  االختيارفقرة  قواعد صياغةما : تائج السؤال الثانين
ــًا فــــي  ــئلة  األكثــــر انتهاكــ ــانأســ ــة امتحــ ــة الثانويــ  الدراســ

  ؟2010-2007للدورتين الصيفية والشتوية لألعوام من 

فقـرات   2910لإلجابة عن هذا السؤال؛ تـم تقيـيم مـا مجموعـه     
إذ يشـــير . اختيــار مـــن متعــدد باســـتخدام أداة الكشـــف عــن االنتهـــاك   

ة االختيـار  مخالفـة لقواعـد كتابـة فقـر     2827إلـى وجـود   ) 3(الجدول 
كمـا يتضـح مـن خـالل الكشـف      . فقـرات  2910من متعدد وجدت فـي  

عن المخالفات أنَّ أكثر القواعد انتهاكًا في صـياغة فقـرة االختيـار مـن     
ــدة    ــت قاعـــ ــدد كانـــ ــاً  "متعـــ ــدائل عموديـــ ــب البـــ ؛ 1970=ن" (ترتيـــ

ترتيــــب البــــدائل منطقيــــًا أو عــــدديًا أو    : "، ثــــم القاعــــدة %)67.7
ــديًا ــرار    ). %9.8؛ 284=ن" (أبجـ ــبة تكـ ــت نسـ ــك تراوحـ ــل ذلـ مقابـ

البـدائل متسـقة   : لعشر قواعد مثـال % 4.3إلى % 0.2االنتهاك بين 
، والبدائل ال تتضمن مؤشـرات نحـو   %)4.3؛ 124= ن(في طولها 

، وخلـــو البـــدائل مـــن األلفـــاظ %)3.8؛112=ن(اإلجابـــة الصـــحيحة 
%). 3.4؛ 100=ن" (فقط"أو" دائمًا"أو " قطعًا: "المحددة مثل

يخلـو المـتن مـن أخطـاء اإلمـالء      : حين لم تنتهك ست قواعـد هـي  في 
والقواعـــد؛ وصـــياغة المـــتن ال توجـــه الطالـــب نحـــو اإلجابـــة مباشـــرًة؛ 

ال "والبــدائل مســتقلة عــن بعضــها بعضــا؛ والبــدائل تخلــو مــن البــديل 
مــن البــديل   كإجابــة  صــحيحة؛ وتخلــو المموهــات "  شــيء ممــا ذكــر 

ال "تخلو المموهـات مـن البـديل    كإجابة صحيحة؛ و"  جميع ما ذكر"
ــرف ــة     "أعـ ــحيحة أو اإلجابـ ــة الصـ ــل اإلجابـ ــط يمثـ ــد فقـ ــديل واحـ ؛ وبـ
 .األصح

للدورتين الصيفية والشـتوية لألعـوام    الدراسة الثانوية امتحانأسئلة  في المنتهكة من متعدد االختيارفقرة  قواعد صياغة عديد) 3(الجدول 
  2010-2007من 

 
  بنية الفقرة

  
  القاعدة

  الفاتالمخ
  %*  المجموع

2007  2008  2009  2010  

  المتن

 0.0 0 0 0 0 0 والقواعداإلمالءمن أخطاءيخلو

 0.6 18 2 6 4 6 ةضللمًاخدعكلمات تمثلخلو مني

 0.2 7 2 2 1 2 مباشرًةاإلجابةنحوالطالبوجهصياغته ال ت

 0.8 24 3 6 5 10 أو النفي المركب"عدا"أو"ال"مثلالنفيمن  خلوي

 البدائل/ المموهات

 9.8  284 85 65 68 66 أو أبجديًامرتبة منطقيًا أو عدديًا

 67.7 1970 325 620 620 405 مرتبة عموديًا

 0.0 0 0 0 0 0 امستقلة عن بعضها بعض

 2.5 74 8 26 15 25 محتواهامتجانسة في

 4.3 124 22 35 32 35 متسقة في طولها

 0.0 0 0 0 0 0 كإجابة صحيحة"ذكرمماشيءال"تخلو من البديل

 0.0 0 0 0 0 0 كإجابة صحيحة"ما ذكرجميع"البديل تخلو من

 0.0 0 0 0 0 0 "ال أعرف"تخلو من البديل

 3.8 112 20 32 25 35 الصحيحةنحو اإلجابةتتضمن مؤشرات ال

"دائمًا"أو"قطعًا"تخلو من األلفاظ المحددة مثل
 "فقط"و

23 22 32 23 100 3.4 

 2.0 58 12 16 12 18 متساوية في الجاذبية ظاهريًا

 1.2 36 4 7 15 10 وغيرها"ال"الكلمات المنفية مثلمن تخلو

 اإلجابة الصحيحة
 0.7 20 2 4 8 6 ال تمثل البديل األطول

 0.0 0 0 0 0 0أو اإلجابة األصحبديل واحد فقط يمثل اإلجابة الصحيحة
  .لوجود فقرات ال تتضمن مخالفات وبعض الفقرات تتضمن أكثر من مخالفة واحدة% 100جموع النسب ال يساوي م* 
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والنتيجة الحالية ُتعد امتدادًا لتفسير نتائج السؤال األول الـذي  
إذ يتضــح تركيــز . مــن الفقــرات فقــط كانــت مخالفــة% 26.9أظهــر أنَّ 

ترتيــب "األولــى، قاعــدة : اعــدتينمعظــم تلــك المخالفــات فــي انتهــاك ق 
؛ وقد ُيعزى ذلـك إلـى اعتمـاد    %67.7بنسبة بلغت " البدائل عموديًا

 4إلـــى  3الـــوزارة االقتصـــاد فـــي حجـــم كراســـة األســـئلة ليصـــبح مـــن   
صــفحات فــي معظــم األحيــان، باعتبــار أنَّ ترتيــب البــدائل عموديــًا مــن   

تيـب البـدائل   تر"أمـا القاعـدة الثانيـة فهـي      .شأنه زيادة حجـم الكراسـة  
فجــــاء فــــي المرتبــــة الثانيــــة بنســــبة  " منطقيــــًا أو عــــدديًا أو أبجــــديًا

؛ وقــد ســاهم فــي ارتفــاع هــذه النســبة اســئلة المباحــث التــي         9.8%
ــواد    ــل مـ ــة مثـ ــًا عدديـ ــمن قيمـ ــوم   : تتضـ ــيات؛ وعلـ ــاء؛ والرياضـ الفيزيـ

وشـكل انتهــاك هـاتين القاعـدتين معــًا    . األرض؛ والكيميـاء دون غيرهـا  
ــة األســئلة التــي     % 77.5مــا نســبته   مــن مجمــوع االنتهاكــات فــي عين

وهـــذا يـــدعم االســـتنتاج بـــأنَّ ثمـــة التزامـــًا بقواعـــد  . تمـــت مراجعتهـــا
صــياغة فقــرة االختيـــار مــن متعـــدد ضــمن األســئلة التـــي مثلــت عينـــة       
الدراســة الحاليــة، وأنَّ االنتهــاك طــال، بشــكل كبيــر، قاعــدتين يمكــن        

ي تراعيــه الــوزارة فــي اختصــار  اعتبــار أن لهمــا عالقــة باالقتصــاد الــذ  
  .عدد االوراق اضافًة إلى شكلية الفقرة من ناحية ترتيب البدائل

مـن مجمـوع   % 19.5كما شكل انتهاك عشر قواعد مـا نسـبته   
مـع األخـذ باالعتبـار    (االنتهاكات في عينة األسئلة التي تمت مراجعتهـا  

لوجــــود بعــــض الفقــــرات  % 100بــــأنَّ مجمــــوع النســــب ال يســــاوي  
التـي انصـب معظمهـا فـي البـدائل      ) منة أكثر مـن مخالفـة واحـدة   المتض

ــم     . أو المموهــات فــي المقابــل؛ أظهــرت النتــائج وجــود ســت قواعــد ل
خلو المتن من أخطاء اإلمـالء والقواعـد؛ وصـياغة المـتن     : تنتهك هي

ال توجه الطالـب نحـو اإلجابـة مباشـرًة؛ والبـدائل مسـتقلة عـن بعضـها         
ــن ا   ــو مـ ــدائل تخلـ ــًا؛ والبـ ــديل بعضـ ــر "لبـ ــا ذكـ ــيء ممـ ــة " ال شـ كإجابـ

كإجابـــة " جميـــع مـــا ذكـــر "صـــحيحة؛ وخلـــو المموهـــات مـــن البـــديل  
؛ وبــديل واحــد  "ال أعــرف"صــحيحة؛ وخلــو المموهــات مــن البــديل    

وقـد ُيفسـر هـذا االلتـزام بسـبب نمطيـة       . فقط يمثل اإلجابة الصـحيحة 
بـة  القواعد التي تسير عليهـا لجنـة االمتحـان فـي الـوزارة فـي أثنـاء كتا       

جميــع مــا : "فقــرات االختيــار مــن متعــدد، وتجنبهــا اســتخدام البــدائل  
  .في جميع الفقرات" ؛ أو ال أعرف"ال شيء مما ذكر" ؛ أو"ذكر

  الخالصة والتوصيات

فحصــــت هــــذه الدراســــة المخالفــــات الواقعــــة فــــي كتابــــة فقــــرة   
ــوام مـــن      ــة أعـ ــة ألربعـ ــة العامـ ــئلة الثانويـ ــار مـــن متعـــدد فـــي أسـ االختيـ

ــ 2007-2010 ط مــن عمــر امتحــان شــهادة الثانويــة العامــة الــذي     فق
إذ أظهـرت  . عامـًا فـي األردن ومـا زال    47امتد اسـتخدامه ألكثـر مـن    

النتائج وجود مخالفات لقواعـد صـياغة فقـرة االختيـار مـن متعـدد فـي        
. مـن األسـئلة التـي تمـت مراجعتهـا     % 27األسئلة لـم تتجـاوز نسـبتها    

ترتيـب  : "انتهـاك قاعـدتين همـا   وأنَّ معظم تلك المخالفات تركزت فـي  
ترتيــب البــدائل منطقيــًا "؛ و%67.7بنســبة بلغــت "ً البــدائل عموديــا

، وشـــكل انتهـــاك هـــاتين %9.8بنســـبة بلغـــت " أو عـــدديًا أو أبجـــديًا
وفــي ضــوء مــا توصــلت إليــه   %. 77.5القاعــدتين معــًا مــا مجموعــه   

  : الدراسة الحالية من نتائج، يوصي الباحث بما يلي

 فــي إرشــادات بنــاء أســئلة االختيــار مــن متعــدد التــي   إعــادة النظــر
تتبناها وزارة التربية والتعليم، وآلية تنفيذها عند إعـداد أسـئلة   
امتحان الثانوية العامة لتتوافق وقواعد صياغة فقـرات االختيـار   

 . من متعدد التي ُيجمع عليها الخبراء والمتخصصين

    التـي تتبناهـا وزارة   نقل تعليمات كتابة أسئلة االختيار مـن متعـدد
التربيــة والتعلــيم مــن مســتوى االسترشــاد إلــى مســتوى االلتــزام  

 .سعيًا لتقليص االنتهاكات إلى أقل حد ممكن

   كتابـــة بـــدائل فقـــرة االختيـــار مـــن متعـــدد بشـــكل عمـــودي داخـــل
 .كراسة األسئلة

      ــًا أو أبجــديًا فــي جميــع ضــرورة ترتيــب البــدائل عــدديًا أو منطقي
 .االختبارات

  دراسات على األنواع األخرى من أسئلة امتحانـات الثانويـة   إجراء
العامــة مــن غيــر االختيــار مــن متعــدد لبحــث مــدى التــزام الُكتــاب 

 .بقواعد صياغتها
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  من متعدد االختيارف عن انتهاك قواعد صياغة فقرة أداة  الكش )1(لحق الم

قاعدة لصياغة فقرة االختيار من متعدد ) 18(وتتضمن . صياغتهافقرة االختيار من متعدد لقواعد  انتهاكلكشف عن لهذه األداة تستخدم 
  . )المتن؛ والبدائل؛ والمموهات؛ واإلجابة الصحيحة: (موزعة على أربعة أبعاد

طبق األداة لفحص انتهاك الفقرة أو عدم مخالفتها لقواعد الصياغة؛ كل مرة بتمعن، وبوقٍت كاٍف، ثم  من فقرات االختبار فقرة واحدة اقرأ
عن عدم انطباق القاعدة في المربع الذي يعّبر المقابل لها أو ) غير انتهاك(انطباق القاعدة في المربع الذي يعّبر عن ) ( عالمةوضع وذلك ب

   .)مخالفتها(
  المبحث                                            ورةالد

    ةالفقر رقم                                                الفرع
        المستوى
ال تنطبقتنطبق   القاعدة  بنية الفقرة التسلسل

1. 

  المتن

     والقواعد اإلمالء من أخطاء الفقرة تخلو

    ةضللم ًاخدعل كلمات تمثخلو من المتن ي .2

    مباشرًة اإلجابةنحو  الطالبوجه صياغة المتن ال ت .3
    أو النفي المركب "عدا"أو " ال" :مثلالنفي من  خلوالمتن ي .4
5. 

/ المموهات
 البدائل

   أو أبجديًا مرتبة منطقيًا أو عدديًاالبدائل 
    البدائل مرتبة عموديًا .6
    ًاا بعضمستقلة عن بعضهالبدائل  .7
   محتواهامتجانسة في البدائل  .8
   البدائل متسقة في طولها .9

   كإجابة  صحيحة" رمما ذك شيءال "الفقرة تخلو من البديل  .10
   كإجابة صحيحة" جميع ما ذكر" البديل الفقرة تخلو من .11

   "ال أعرف"الفقرة تخلو من البديل  12
   الصحيحة نحو اإلجابةشرات تتضمن مؤ الالبدائل  .13

14. 
" دائمًا"أو " قطعًا"تخلو من األلفاظ المحددة مثل  تالمموها

 "فقط"و
  

   ظاهريًا المموهات متساوية الجاذبية .15
    وغيرها "ال" الكلمات المنفية مثل من جميع المموهات تخلو  .16
اإلجابة  .17

 الصحيحة

   ألطول اإلجابة الصحيحة ال تمثل البديل ا
    أو اإلجابة األكثر صحة بديل واحد فقط يمثل اإلجابة الصحيحة .18

   )    (عدد المخالفات في الفقرة الواحدة 
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  نماذج من مخالفات أسئلة امتحان الثانوية العامة لقواعد صياغة فقرة االختيار من متعدد) 2(الملحق 
  ).13(و رقم ) 6(رقم : انتهاك القاعدة : مثال )1(

  

  ).5(و رقم ) 6(رقم : انتهاك القاعدة : مثال )2(

 

 ).14(و رقم ) 6(رقم : انتهاك القاعدة : مثال )3(

  

  ).4(و رقم ) 6(رقم : انتهاك القاعدة : مثال )4(

  

  ).5(و رقم ) 6(رقم : انتهاك القاعدة: مثال )5(

 


