
                                                                              
                                               كلٌة التربٌةالرٌاضٌة للبنات

 األسئلة بنوك

 او مخزن ٌسمى ما بظهور العشرٌن القرن من الخمسٌنٌات اوائل فً االسئلة بنوك فكرة ظهرت

 مختلفة صور فً الموضوعة االسئلة من كبٌرة اعداد صٌاغة خالل من وذلك االسئلة مستودع

 .مختلفة معرفٌة ومستوٌات

 واسترجاع"حفظ" تخزٌن وامكانٌة الاللٌة للحاسبات المذهل للتطور نتٌجة الفكرة هذه وتطورت

 .وٌسر بسهولة بعد فٌها المخزونة االسئلة

 

 االسئلة بنوك مفهوم

 قدرة تقدٌر فً مختلفة مستوٌات ذات االسئلة من مجموعات فٌه توضع امن مكان هو األسئلة بنك

 لها التً اي المقننه المختلفة االسئلة من عدد او مجموعة اضافة او سحب طرٌقه عن وٌسهل معٌنة

 التمٌٌز ومعامل والصعوبة السهولة معامل: مثل ومعلومة ممٌزة سٌكومترٌة خصائص

 وحسب الدراسً المقرر وحدات وفق والمصنفة المفردات وثبات صدق وكذلك وفعالٌةالمشتتات

 تنظٌم ما حد الى تشبه بطرٌقة وذلك علٌها االجابة اثناء اداؤها المطلوب المعرفٌة العقلٌة المستوٌات

 .الكتب وفهرسة

 كل ٌقدمة الذي والمجال ٌقٌسة الذي والهدف سؤال كل معرفة ٌمكننا التصنٌف هذا ومن

 طرٌق عن معاٌرتها وٌتم التجهٌز سابق برنامج وفق الحاسب ذاكرة فً االسئلة وتخزٌن..سؤال

 .بها خاصة برامج وباستخدام معٌنة نماذج

 

 

 

 

 



 

 

 : االلكترونية االسئلة بنوك من الهدف

 :العام الهدف

 المنظومة لتطوٌر الهامة العملٌات احد التقوٌم أن باعتبار المدرسً التحصٌل تقوٌم أدوات تطوٌر

 التعلٌمٌة

 : الخاصة االهداف

 .لها السٌكومترٌة الخصائص جودة اي جودتها الشكل،وضمان حٌث من االسئلة نوعٌة تحسٌن.1

 الخصائص جودة اى جودتها ضمان مرة؛وبالتالً من اكثر الجٌدة االسئلة استخدام ضمان.2

 ..لها السٌكومترٌة

 حسب المختلفة الدراسٌة المواد فً االمتحانٌة واالوراق االسئلة واضعى من كوادر وتأهٌل اعداد.3

 ..المادة اختبار مواصفات جدول

 عملٌة اثناء بها ٌستعٌننوا ان ٌمكن جدٌدة افكارا تحمل المقننة االسئلة من بذخٌرة المعلمٌن امداد.4

 ..المحتوى اجزاء من جزء لكل المستمر البنائً التقوٌم عملٌة ةاثناء التدرٌس

 اي فً االختبارات وضع ٌسهل حٌث القٌاس عملٌة فى اكبر بمرونة للمعلم االسئلة بنوك تسمح.5

 .. الوقت نفس فً االختبارات من متكافئة صور عمل وربما وسهولة وبسرعة وقت

 واستغالل الموضوعٌة التحصٌلٌة االختبارات اسئلة بناء فً ٌبذله الذي المعلم وجهد وقت توفر.6

 .التدرٌس عملٌة تحسٌن فً الوقت هذا

 وفق حدة على طالب لكل التعلم نتائج على بالتعرف واالهتمام الذاتى التعلم على مساعدةالطالب.7

 ..االختبار لنتائج الكلٌة الدرجة على التعرف ولٌس وامكاناته سرعته

 ..التطبٌق عند او التداول عند او االسئلة وضع عند سواء االمتحانات سرٌة مشكلة من التخلص.8

 من متكافئة اختبارات استخدام خالل من وذلك عام كل االختبارات بناء فً المادٌة التكلفة تقلٌل.9

 ..وٌسر بسهوله البنك

 زمالئهم بنتائج ما سنة فً الطلبة اداء نتائج مقارنة على المعلم ٌساعد االسئلة بنوك استخدام.11

 مستوى الى راجعا كان اذا الرسوب معدالت فً االرتفاع سبب تحدٌد على وٌساعد سبقوهم الذٌن

 .االسئلة صعوبة مستوى الى او الطلبة اداء



 

 

 : االسئلة بنوك سلبٌات

 االمتحانات اداء بعد االوراق تجمٌع ٌتم االمتحانات بسرٌة تحتفظ التى المؤمنة البنوك حالة فً**

 .البنك حجم تكدس النتٌجة وتكون

 سرٌة تقل وبالتالى واجاباتها االسئلة معرفة الى ٌؤدى مرة من أكثر األسئلة استخدام تكرار**

 ..االمتحانات

 علٌها التعرف تم التً االسئلة عن عوضا جدٌدة اسئلة وضع :فً تتمثل إضافٌة أعمال هناك**

 . خاصة لبرامج وفقا االسئلة ادارة ثم السجالت الحفظفً عملٌات الى ؛اضافة

 صالحة غٌر تصبح االسئلة بعض :الن وذلك سنوات( 3-2) فترات على البنك محتوٌات مراجعة** 

 .االمتحانات فً لالستخدام

 .االسئلة جودة من للتاكد البنك محتوٌات مراجعة ٌجب لذا قدرتها تفقد االسئلة بعض•

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نظامان للتعامل مع بنوك األسئلة

 بنك األسئلة المفتوح
 

الهدف منه هو استخدام االسئلة فً عملٌة التقوٌم البنائً "التكوٌنى"وفً التقوٌم التشخٌصً؛والبنك 
التعلٌمٌة باستخدام الحاسب ٌشجع المعلمٌن على انتقاء مفردات االسئلة التً تتناسب مع المواقف 

االلى المرتبط بالبنك مباشرة من خالل شبكات االتصال وبالتالً نجد ان البنك ٌخدم التعلم الفردى 
وٌستخدم هذا النظام فً الوالٌات المتحددة االمرٌكٌة وكذلك التعلم من اجل االتقان  

 
 

 بنك األسئلة المؤمن المغلق
 

وضوعٌة المقننة والمخزونة بالبنك فً التقوٌم النهائً فقط سواء الهدف منه هو استخدام االسئلة الم
 كان فى نهاٌة الفصل الدراسً او فً نهاٌة العام ولذا تعتبر اسئلته سرٌة تماما

.وٌستخدم هذا النظام فً انجلترا واسترالٌا ومصر  
 

:ٌجب تحدٌد بعض العوامل قبل انشاء البنك منها : 

على تحقيقها؟ما االهداف التى سيعمل البنك   

 ما حجم القوى البشرية التى يحتاجها اى بنك؟

 ما نوع الخبرات التى يحتاجها البنك؟

دامه في ما الفتة الزمنية التى يحتاجها البنك الصحيح ليصبح جاهزا للتعامل مع االسئلة وجاهزا الستخ

 اعداد االوراق االمتحاني

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اجراءات اعداد بنوك االسئلة

المتبعة في اعداد بنوك االسئلةالمراحل   : 

  تحدٌد االهداف المطلوب تحقٌقها فً المجاالت المتعددة "المعرفٌة ؛الوجدانٌة

 .؛النفسحركٌة"وتعٌٌن الوزن النسبً لتلك االهداف

 .او واضعً االسئلة بمراكز  عضاء هٌئة التدرٌسالتدرٌب المكثف لقاعدة عرٌضة من ا

ٌة لألهداف التعلٌمٌة ؛وصٌاغة انواع مختلفة منن االسئلة الصٌاغة اإلجرائ: االمتحانات على

؛والتعرف على المستوٌات المختلفة لالسئلة ؛وحساب الخصائص الفنٌة لالسئلة مثل حساب 

معامل السهولة والصعوبة ومعامل التمٌز وفعالٌة المشتتات؛والمواصفات الفنٌة لالختبار كلة 

 .. مثل حساب الصدق والثبات

 .كبٌرة من االسئلة على المحتوى الدراسً المقرر وفً ضوء جدول المواصفات  كتابة اعداد

والخصائص الفنٌة لالسئلة .ثم ٌتم تحكٌم هذه االسئلة العطاء نوع من التغذٌة الراجعة 

 .. لواضعى االسئلة حول ما كتبوه من اسئلة ومستوٌاتها العقلٌة ومواصفاتها الفنٌة

  حسب الموضوعات وحسب االداء فى مخزن االسئلةتجمٌع االسئلة المقننه وتصنٌفها .. 

 .ٌتم تسجٌل كل سؤال فً بطاقة خاصة به تحتوى كل المعلومات المتعلقة بالسؤال .. 

  تخزٌن مجموعة من االسئلة المعدة فً ذاكرة الحاسب االلى الموجودة بالبنك تمهٌدا

 .. الستخدامها فى اعداد الورقة االمتحانٌة

 . البرامج بواسطة المتخصصٌن فً ضوء فلسفة القٌاس المستخدم طبقا اعداد مجموعة من

 ..لمتطلبات الموقف االختباري

  مراجعة البنك.ٌجب مراجعة بنك السئلة بصفة دورٌة كل ثالث سنوات بواسطة خبٌر المادة

 : بغرض التاكد من

بدال منه ويقيس نفس استبعاد السؤال الذى تم استخدامه فى اربعة امتحانات او اكثر ووضع سؤال  **

 .المعلومات وفي نفس مستوى االداء العقلى

استبعاد األسئلة غير المناسبة نتيجة للتغيرات في مجال التخصص مثل اضافة او حذف موضوعات **

 .. جديدة للمقرر الدراسي

 .. استبعاد األسئلة غير المستقلة والتي تجيب بعضها على بعض االخر**

ن االسئلة في كل خلية من خاليا جدول مواصفا ت االختبار بحيث تتناسب الحفاظ على عدد معين م**

 ..تقريبا مع النسبة المحسوبة "المطلوبة"من تلك الخلية وبنفس االمواصفات الفنية

 :التأكد من نظام ادارة البنك ومدى صحته وافضل طريقة ممكنة ومثال ذلك**

 هل اسئلة البنك تم حفظها فى بطاقات خاصة بها؟-
 وهل حفظت فى ملفات في المكان الصحيح ؟-

 هل تم تسجيل كامل لجميع المعلومات ذات العالقة؟-

 


