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 دم  :ـــمق

ى دعم إل وزارة التعليم العالى وحدة إدارة المشروعاتبمركز القياس والتقويم  يسعى
قيق تحلوذلك ، مؤساااااااساااااااات التعليم العال تطوير نظم تقويم الطالب واالمتحاانات ي  

الموضاااااوعية والعدالة ي  القياس وريع كفاءة التعليم الجامع  ي  مصااااار واالرتقاء ب  
وهذا ، األسااائلة وكعملية إعداد بنخطة تساااتهد   المركز ؛ لذا وضاااعوضااامان جودت  

من خطوات مساااااعدة الجامعات  لذى يقدم  المركز يعد خطوة مهمةاالرشاااااد  ا الدليل
على اعداد هذه البنوك حيث يوضااااااا  ماهية بنوك االسااااااائلة، اهميتها،مزاياها، مراحل 

 .االهدا  المرجوة من  هذا الدليل ن ان يحقق يميل، آ نشائهاإبنائها، ومتطلبات 
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 ماهي  بنك األئسلة :
دعات مستوُيعرَّ  بنك األسئلة بأن   نوع من بنوك المعلومات ، يشمل على العديد من 

 دات واألساائلةخزائن المفردات التى تضاام بدورها رصاايدائ هائالئ من المفراألساائلة  
  مسااتودع اساائلةنشاااء ، والخطوة األولى إلنشاااء بنك اساائلة هى إاالختبارية المقننة
مجموعة ضاااخمة من مساااتودع األسااائلة هذا ضاااموي،  Item Poolخزانة اسااائلة 

، وتصااااااانيفها حساااااااب وحدات ختباارياة التى تم مراجعاة صااااااايااغتهاااالالمفردات 
 :لةخطوات التالي المفردات ويقائ  مقرر الدراسى ، ويتم تقنين تلكالوموضوعات 

( 555-455تطبيق المفردات على عينااات تجريبيااة من الطالب تتراو  مااا بين ) -1
 طالبا.

لتحديد خواصااها اإلحصااائية كمعامالت    سااؤالإجابات الطالب لكل مفردةتحليل  -2
 السهولة والصعوبة والتمييز والثبات.

  تحتم خواصها اإلحصائية ضرورة تعديلها لكى تصبتعديل صياغة المفردات التى -3
 استبدالها بمفردات اخرى مناسبة.اكثر مناسبة ، وإال يتم حذيها  

، المقرر الدراساااااىمحتوى ودات وموضاااااوعات   المفردات حساااااب وحتصاااااني -4
والمساااتويات المعريية والعقلية التى تقيساااها ) التذكر ، الفهم ، التطبيق ، التحليل ، 
التركيب ، التقويم (، وترتيبها تبعائ لمساااااتوى صاااااعوبتها يتتدرج من األساااااهل إلى 

 األصعب.
لاااة يى جهااااز وبعاااد االنتهااااء من إجراءات التقنين يتم تخزين المفردات المعاااد -5

محاددة ، حيث يمكن بساااااااهولة تامة  DataBaseالكمبيوتر ويق قااعادة بيااناات 
اساااتخدام الكمبيوتر يى اختيار األسااائلة من البنك حساااب مواصااافات محددة إلعداد 

 اختبار ما. ونجد ان هناك نظامين اساسيين لبنوك األسئلة هما: 
ى يسااتخدم يى عمليات الذ Open Items Bankالمفردات المفتو  األساائلة  * بنك 

تخدمة اى بمثابة المفردات المسااا التشاااخيصاااىالتقويم التكوينى او البنائى ، والتقويم 
ى علي  ي االعتماد ألعضاء هيئة التدريسحيث يمكن  اثناء شار  المقرر الدراسى ،

 انتقاء مفردات اختبارية تناسب مختل  المواق  التعليمية.
الذى يستخدم  Secure Items Bankالمفردات المغلق او السارى األسائلة * بنك  

النهائى يى نهاية العام الدراسى، او نهاية الفصل الدراسى،  إلعداد اختبارات التقويم
هذا البنك سرية ال يمكن لغير المسئولين عن إعداد االمتحانات يى لذا يإن المفردات 
 االطالع عليها.
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 مزايا بنوك األئسلة  :

 
مكن والتى ي، التوجهاات المساااااااتقبلية يى التقويم مزاياا بنوك األسااااااائلاة كاأحاد ددتتعا

 تلخيصها يى :
تحقيق الموضاوعية يى التقويم ، وهذا هو الهد  األسااساى لبنوك األسئلة ، ويعتمد  -1

ن يتحقيق هاذا الهد  على مجموعة من العوامل التى يمكن ان تؤثر على بناء وتكو
تحديد ، وتحليلها ودى الدقة يى صياغة األسـاااااائلة، ومالقياسبنك األسئلة مثل يلسفة 
 مواصفاتها اإلحصائية.

المفردات واألسااااااائلاة المخزناة بهاا متقناة ومقننة ، لذا يمكن االعتماد عليها يى بناء  -2
 اختبارات جيدة لنظم االمتحانات.

ونة كسارعة الحصول على صور متكايئة من االختبارات تبعائ لمواصفات البنود الم -3
 للبنك.

هما اختلفت االختبارات إمكاانياة المقاارنة الموضاااااااوعية بين مساااااااتويات الطالب م -4
د نوطالما ان الب ،، ومهما اختلفت مستويات المجموعات التى ينتمون إليهاالمستخدمة

 يى بنك واحد ويقائ لعملية التعادل. قد تم تدريجها ومعايرتها
األساائلة بسااهولة وساارعة باسااتخدام الكمبيوتر  إمكانية تصااحي  البنود المعدة يى بنك -5

 مما يوير الكثير من الوقت والجهد.
 مرونة القياس حيث يسهل تشكيل اى اختبار يى اى وقت وبسرعة وسهولة. -7
يى بناء االختبارات وذلك بحصاااول  على  اعضااااء هيئة التدريستويير وقت وجهد  -8

 اختبارات جيدة من بنوك األسئلة طبقائ لمواصفات واهدا  المقرر الدراسى.
إتاحة الفرصة لقياس العمليات العقلية العليا وذلك نظرائ التساع المدى الذى يمكن ان  -9

 يغطي  البنك من حيث المحتوى او المستويات المعريية المختلفة.
يى إعداد اختبارات تكوينية بنائية لموضااوعات ووحدات المقرر الدراسااى تساااعد  -15

 اوالئ بأول.
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 مراحل بناء بنوك االئسلة :
 

 ان بناء بنوك االسئلة يمر باربعة مراحل اساسية ه :

 .مرحلة التخطيط لبناء االختبار 

 .)مرحلة التنفيذ ) صياغة األسئلة ومراجعتها 

 .مرحلة التجريب والتحليل 

  التطبيق وإعداد خطة التحسين والتطويرمرحلة 

 

( يقدم مخطط منظومي مفصل لهذه المراحل 1والشكل التخطيطي التالي رقم )

 :األربع 
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 (1شكل رقم )

 حل بناء االختباراتالمرمفصل ي مخطط منظوم
  

 اسئلة غير جيدة  اسئلة جديدة 

 التحليل االحصائ  األسئلة

 المرجعي لالختباربناء اإلطار 
 مرحة  التخطيط لبناء االختبار

 

 صياغة األسئلة ومراجعتها من حيث الشكل والمضمون
 مرحة  التنفيذ 

 

 تطبيق الصور االختبارية االستطالعية وتصحيحها

 بناء الصور االختبارية االستطالعية

 
 مرحة  تطبيق 

 بنوك األئسلة 

 وإعداد خط  

 التحئسين والتطوير

 

 اختيار اسئلة الصور االختبارية النهائية

 تكوين الصور االختبارية النهائية

 تطبيق الصور االختبارية النهائية

 تحليل الصور االختبارية النهائية

 تصدير التقارير المناسبة وتقديم التغذية المرتدة
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 :يتضح من الشكل الئسابق ان مراحل بناء بنوك االئسلة  هى

 
 مرحة  التخطيط لبناء االختبار:أوال: * 

 تمر هذه المرحلة المجموعة من الخطوات ه :
 (1) مةحق :( بناء االطار النظرى)المفاهيمي( لالختبار التحصيةي1)

 النتالج المتوقع  االجراء التنفيذى

 تحديدا دقيقائ.األهدا  تحديد  -1
ى المقرر الدراسى يى ضوء تحليل محتو -2

 .هدا األ
 التعلم المستهدية. تحديد نواتج -3
 االطار النظرى يى صورت  النهائية. -4

متكامل يى تقديم اطار نظرى  -
األهدا  صورت  النهائية متضمنا
 .ونواتج التعلم المستهدية

 

 (2بناء جدول مواصفات االختبار: )مةحق  (2)

 النتالج المتوقع  االجراء التنفيذى

االوزان تحديد )اعداد جدول مواصاااااافات االختبار متضاااااامنائ  -
الدرجة  -المساااتوى المعريى – النسااابية لموضاااوعات المحتوى

 نسب المستويات المعريية(.-زمن االختبار -الكلية 

جدول مواصاااافات  -
االخااااااااتاااااااابااااااااار 

 التحصيل  
تصور مبدئ  لعدد  -

المفردات الت  يبدا 
بااهااااا بااناااااء بنااااك 

 األسئلة.
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 :مرحة  التنفيذ  ثانيا:*

 (3ومراجعتها: )مةحق المفرداتمرحة  صياغ  وتتضمن هذه ال

 النتالج المتوقع  االجراء التنفيذى

 السؤالإعداد بطاقة تعري  المفردة -1

 اعداد برنامج بنك االسئلة لتخزين المفردات. -2

 مراجعة وتدقيق لمفردات االختبار. -3

 تحكيم المفردات. -4

من منساااااااق  تخزين المفردات بعااااد التحكيم -5

 ي  برنامج بنك األسئلة. المقرر

 المفردات ورقيائ والكترونيائ.حفظ  -6

تقديم  المفردات االختبارية بشااكل  -

متكاااماال يى صاااااااورتهااا النهااائيااة  

مراجعة ومحكمة من قبل منساااااق 

 المقرر

نسخة إلكترونية من المفردات يى  -

صااااورتها النهائية مخزنة يى بنك 

 االسئلة المعد لذلك.

 
 رحة  التجريب والتحةيل تتضمن ما يةي:ثالثا: م* 

 مجموعة من الخطوات ه :المرحلة بتمر هذه 
 ( التخطيط لةتطبيق االئستطالعى:1)

 النتالج المتوقع  االجراء التنفيذى

 تحديد عدد المشاركين يى تطبيق االختبار. .1
 اختيار المشاركين وتحديد معايير المشارك. .2
اعداد ادلة التطبيق االساااااتطالعى.) والذى يشاااااتمل  .3

تعليمااات  على كيفيااة ادارة الموق  االختبااارى من
وطريقة توزيع الصاااااور االختبارية وكذا توضاااااي  
طريقة االجابة اما يى كراسة االسئلة او ورقة اجابة 

 مستقلة(
 اعداد الجدول الزمنى للتطبيق. .4
 تحديد اماكن التطبيق. .5
 اعداد استمارات متابعة التطبيق. .6

تقديم  ادلة التطبيق  -
 االستطالعى.

 معايير اختيار المشاركين. -
 بعة التطبيق.استمارة متا -
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 ( تكوين الصور االختباري  لةتطبيق االئستطالعى:2)

 النتالج المتوقع  االجراء التنفيذى
 تحديد عدد االسئلة المطلوب تجريبها. -1

يقا و تحديد عدد الصااور االختبارية المطلوبة للتطبيق -2

 .لعدد المفردات االختبارية وزمن االختبار

ويق جدول  ساااااحب مفردات االختبار االسااااااتطالعى -3

 المواصفات)يدوى الكترونى(.

 تكوين الصور  االختبارية ومراجعتها. -4

 )يى امتحانات منتص  تطبيق االختبار االساتطالعى -5

 . الفصل الدراسى على سبيل المثال(

جراء التعديالت الالزمة يى ضاااااااوء نتائج التجريب إ -6

 االستطالعى.

تااقاااادياام  الصاااااااور االخااتااباااااريااااة 
 ل يىاالسااااااتطالعية بشااااااكل متكام

 .صورتها النهائية

 
 

 

 ( تطبيق االختبارات االئستطالعي :3)

 النتالج المتوقع  االجراء التنفيذى

من حيااااث  هاااااتطبيقوتاجهيز االختبااااارات  -
 (.... الكليات –مراجعة البيانات  -)التظري 

 كراسات االجابة بعد تطبيقها -
 استمارات التطبيق. -

 

 ( تصحيح االختبارات االئستطالعي :4)

 النتالج المتوقع  التنفيذى االجراء

 تجهيز غرية كنترول الدارة التصحي . .1
 اعداد خطة زمنية الدارة التصحي . .2
 تجهيز ادلة التصحي  لالسئلة المفتوحة. .3
اعاداد دليل اجراءات التصاااااااحي .) والذى   .4

تقدير الدرجات يى ضاااااااوء يشاااااااتمال على 
 (Rubricمقياس التقدير 

 دليل اجراءات التصحي . -
 دليل تصحي  االسئلة المفتوحة. -
 خطة زمنية الدارة التصحي . -
 تصحي  اوراق االجابة . -
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تحديد طريقة التصاااااحي  )يدوى الكترونى(  .5
 وتجهيز متطلبات .

 تصحي  اوراق االجابة كاملة. .6
تجهيز البيااانااات كاااملااة الجراء المعااالجااات  .7

 االحصائية.

الحصول على بيانات كاملة  -
وسليمة عن طالب التجربة 

 االستطالعية.
 اجراء العمليات االحصائية. -

 

 ( التحةيل االحصالي لالختبار االئستطالعى:5)

 النتالج المتوقع  االجراء التنفيذى

 تجهيز خرائط االختبار. .1

 تجهيز البرامج االحصائية المناسبة. .2

 إجراء التحليالت اإلحصائية. .3

استخالص نتائج التحليل االحصائى  -
 االختبارية.لالسئلة للمفردات 

 
 تتضمن ما يةي:التطبيق وإعداد خط  التحئسين والتطوير مرحة  رابعا: *

 مجموعة من الخطوات ه :تمر هذه المرحلة ب
 ( تكوين االختبارات األئسائسي :1) 

 النتالج المتوقع  االجراء التنفيذى

اختيار المفردات المناساااابة من خالل  -1
 المؤشرات االحصائية.

 تكوين نماذج االختبارات االساسية . -2
مراجعاااة الصاااااااور االختباااارياااة يى  -3

 صورتها النهائية.

يى صورتها االختبارات  -
 .النهائية بعد مراجعتها

 

 

 

 (4: مةحق)( تكوين خرالط االختبارات األئسائسي 2)

 النتالج المتوقع  االجراء التنفيذى

 تحديد اكواد التصحي  الخاصة بكل مفردة. -1
 كود المفردة. -2
 .Test Mapتجهيز خرائط االختبار -3
 مراجعة خرائط االختبار . -4

خرائط االختبااار كاااملااة بعااد  -
 مراجعتها من المختصصين.
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 ( ئسحب اختبارات التطبيق األئسائسى من برنامج إدارة بنوك األئسلة :3)

 النتائج المتوقعة االجراء التنفيذى

 تجهيز الصور االختبارية االساسية. -1
 تجهيز كراسات االختبار ويق اماكن التطبيق. -2
 مقرر لجنة اوتجهيز االظر  الخاصة بكل  -3
تجهيز اوراق االجاب  )اذا كانت مساااااتقلة يى حالة االسااااائلة  -4

 الموضوعية(.

سااااااااحااااب الصااااااااور  -
االختبارية االسااااساااية 

 يى شكلها النهائى.
 
 

 

 ( التخطيط لةتطبيق األئسائسى:4)

 النتالج المتوقع  االجراء التنفيذى

 تحديد عدد المشاركين يى تطبيق االختبار. .1
 اختيار المشاركين وتحديد معايير المشارك. .2
والذى يشااتمل إعداد ادلة التطبيق األساااسااى. .3

.) والااذى يشاااااااتماال على كيفيااة ادارة على 
الموق  االختباااارى من تعليماااات وطريقاااة 
توزيع الصااااااور االختبارية وكذا توضااااااي  
طريقة االجابة اما يى كراساااااة االسااااائلة او 

 ورقة اجابة مستقلة(
 الزمنى للتطبيق.إعداد الجدول  .4
 تحديد اماكن التطبيق. .5
 اعداد استمارات متابعة التطبيق. .6

 تقديم  ادلة التطبيق األساسى. -
 معايير اختيار المشاركين. -
 استمارة متابعة التطبيق. -

 ( تطبيق االختبارات األئسائسي :5)

 النتالج المتوقع  االجراء التنفيذى

تاجاهايز االختبااااارات للتطبيق من حيااااث  -1

 ....( الكليات–مراجعة البيانات  -)التظري 

 تطبيق اختبارات. -2

 كراسات االجابة . -
 استمارات التطبيق. -
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  :ي( تصحيح االختبارات األئسائس6)

 النتالج المتوقع  االجراء التنفيذى

 تجهيز غرية كنترول الدارة التصحي . .1
 اعداد خطة زمنية الدارة التصحي . .2
 تجهيز ادلة التصحي  لالسئلة المفتوحة. .3
 اعداد دليل اجراءات التصحي  . .4
تحادياد طريقاة التصاااااااحي  )يدوى الكترونى(  .5

 وتجهيز متطلبات .
 تصحي  اوراق االجابة كاملة. .6
تجهيز البيااانااات كاااملااة الجراء المعااالجااات  .7

 االحصائية.

 تصحي  االختبارات األساسية. -
 دليل اجراءات التصحي . -
 دليل تصحي  األسئلة المفتوحة. -
 التصحي .خطة زمنية الدارة  -
 تصحي  اوراق االجابة . -
الحصول على بيانات كاملة  -

وسليمة عن طالب التجربة 
 االساسية.

 اجراء العمليات االحصائية. -

 

 ( التحةيل االحصالي لالختبارات األئسائسي :7)

 النتالج المتوقع  االجراء التنفيذى

 تجهيز خرائط االختبار. .1
تاجاهاياز الابرامج االحصااااااااااائيااااة  .2

 المناسبة.
 

استخالص نتائج التحليل االحصائى  -
 للمفردات االختبارية.

 تقديم نتائج االختبارات االساسية. -
اجراء التحليالت االحصائية العداد  -

 التقاريير الفنية.
 التقرير النهائى. -

 

 ( اعداد التقرير النهالى:8)

 النتالج المتوقع  االجراء التنفيذى

 وص  المفردات االختبارية وتحليلها. -1

 المؤشرات االحصائية المناسبة. تحديد -2

 مستوى اداء الطالب . -3

 نتائج االختبار. -4

جراء التحليالت االحصائية إ -
 العداد التقاريير الفنية.

 التقرير النهائى. -
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 ( اعداد خط  اثرالي  لةبنك :9)

 

 النتالج المتوقع  االجراء التنفيذى

 عداد مفردات اختبارية جديدة .إ -1
 االختبارية.زيادة عدد الصور  -2

 اثراء البنك بالمفردات الجيدة. -
 

 

والذى  (2وبعد االنتهاء من عرض مراحل اعداد بنوك االسئلة نقدم لكم الشكل التال  رقم )

 اللغة العربية واللغة االنجليزية:يوض  تديق دورة التقيييم الخاصة ببنوك االسئلة ب
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 (2شكل رقم )
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 االئسلة متطةبات انشاء نظام بنوك 

 مجموعة من المتطلبات المهمة وهذه المتطلبات هى: يتطلب إنشاء نظام بنوك االسئلة

 :Softwareالبرامج  (1

 .برنامج إدارة بنوك األسئلة 

 . برنامج التصحي 

 . برامج التحليل اإلحصائ 
 

 :Hardwareلمكونات المادي  ا (2

   اجهزةالحاسب الشخص PCs 

   خادم الملفاتFile Servers 

  1قواعد البياناتخادم DB Servers 

  الماسحات الضوئيةOMR Scanners 

   طابعات واجهزة متعددة الوظائMultifunction 
 

 :الموارد البشري  (3
 الموارد البشري  المتخصص  فى التحةيل اإلحصالي والقياس النفئسي -ا

 -وتتضمن الوظالف التالي : 

o :وهو مسئول عن إدارة الوحدة  مدير وحدة التحةيل اإلحصالي
 والتنسيق مع الوحدات األخرى لمباشرة العمل بسهولة ويسر.

o :مسئول عن التخطيط وإدارة عمليات القياس  خبير قياس وتقويم
 والتقويم الخاصة بالبنك والتحليل اإلحصائ .

o :مسئول عن تحليل المواد الدراسية المختلفة. محةل إحصالى 
 
 

                                           
 يمكن ان يعمل خادم قواعد البيانات كخادم ملفات وقواعد بيانات معًا. 1
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 الدرائسي ( المقرراتالمتخصص  فى المحتوى )الموارد البشري   -ب

 -وتتضمن الوظالف التالي : 
 اساتذة المقرر الدراسى. -
 منسق المقرر الدراسى. -

 الموارد البشري  المتخصص  فى تكنولوجيا المعةومات -جـ
 -وتتضمن الوظالف التالي : 

o  :مدير قواعد بيانات 
 .مسئول عن صيانة ومتابعة قواعد البيانات 
  احتياطية لقواعد البيانات بشكل منتظم.عمل نسخ 
o  :)مدير نظام التشغيل )ويندوز 
 .)مسئول عن صيانة ومتابعة نظام التشغيل )ويندوز 
 .مسئول عن تحديد صالحيات الويندوز لكل مستخدم 
o  :مدير شبكات 
 .مسئول عن صيانة ومتابعة الشبكات واألجهزة المتصلة بها 
 لتابع لها المستخدم )على سبيل إضاية األجهزة الجديدة إلى الشبكة ا

المثال ال يمكن  إضاية خبير محتوى على شبكة التحليل اإلحصائ  
 الداخلية(.

o  :مبرمج 
  مسئول عن تحليل وتصميم النظم المساعدة ي  تيسير وتسهيل العمل

 ي  جميع الوحدات.
   مسئول عن تطوير النظم المساعدة ي  تيسير وتسهيل العمل ي

 جميع الوحدات.
o البرامج:  مشغل 
  مسئول عن تويير الدعم الفنى الكامل لجميع المستخدمين ييما يخص

تشغيل البرامج او التعر  على بعض خصائص البرامج وخاصة 
 .IIBبرنامج إدارة بنوك األسئلة 

o  :مشغل أجهزة التصحيح 
 (  مسئول عن تشغيل وإدارة اجهزة الماس  الضوئOMR )

 عية والمقالية(.سئلة )الموضوألاالمسئولة عن تصحي  
 .إستخراج ملفات البيانات وتسليمها إلى الوحدات المختصة 
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o 2مدخل بيانات : 
 .مسئول عن إدخال األسئلة على برنامج إدارة بنوك األسئلة 
  مسئول عن تعديل األسئلة المراد تعديلها على برنامج إدارة بنوك

  األسئلة.

                                           
يراعى التخصصات والمهارات في إختيار مدخلي البيانات )على سبيل المثال يجب تواجد 2

 مدخلي بيانات لديهم مهارات كتابة المعادالت واللغات المختلفة(.
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 (1مةحق )
 

 المفاهيمي لالختبار التحصيةياإلطار 

 كلية:
 قسم :

 اسم المقرر : 
 الصف الدراسي:

 

 م
 المحتوى
طبقا 

 لتوصيفه

المواصفات 
العامة 
 للخريج

 ( NARSالمعايير القياسية األكاديمية) 

 عامة مهارية ذهنية معرفية

1-       
2-       

3-       
4-       
5-       
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اإلجرائية المتضمنةمؤشرات ) المعايير( إلى األهداف ليل التح  

 

المستوى  األهداف اإلجرائية المعيار م
 المعرفي

 نوع المفردة
 االختبارية

1  1 
 

  

2   
3-   
4-   
5-    

.....   
2-     

   
   
   
   

3-     
4-     
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(2مةحق )  

 االختبارإعداد )بناء( جدول مواصفات 
 تعريف جدول المواصفات:

هو )مخطط يربط العناصار األساسية للمحتوى بنواتج التعلم والمستويات المعريية، 
 ويحدد األهمية النسبية لكل منها (.

 المقرر الدراساااااا او هو مخطط تفصاااااايل )جدول ذو بعدين( يبين وحدات محتوى 
ونسبة التركيز لكل وحدة . كما يحدد نسبة األهدا  ونوعية األسئلة المخصصة لكل 

 جزء منها . 
وتعتبر ورقااة االختبااار التحصااااااايل  ، تطبيقااا عمليااا لمااا تم تحااديااده  يى جاادول 

 المواصفات  بخطوات عملية علمية منظمة ويق ما يأت  :
 محققة للغرض : يجب ان تكون اسااائلة االختبارتحديد الغرض من االختبار .1

 الذ  بن  االختبار من اجل .
 تحديد األوزان النسبية للمستويات المعريية ) الت  جاء شرحها ي  ثانيا ( .2
مجموعة األساااااااليب واإلجراءات الفنية الت  صااااااممت تحليل المحتوى  :   .3

إلى موضوعات رئيسة ثم تجزئتها إلى اهدا  قابلة المقرر الدراسيلتصني  
تحليل المحتوى لبناء جدول المواصاااافات نعرض لها ةألهميللقياس .ونظرا 

 بش ء من التفصيل
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 تحةيل المحتوى

 
 مفهوم تحةيل محتوى المقرر الدرائسي: 

 المعار  والمهارات األساسية المضمنة ي  الدروس وكتابتها (  تحديد)  
ومات ا  ] الوصول إلى مفردات المقرر الدراس  [ او بمعنى آخر ] إحصاء المعل

 [ .األساسية ي  المقرر الدراس 
 وتتم عملية تحليل المحتوى ويق تصني  معيٍن للمعار  . هو تصنيفها إلى  : 
 ) الحقالق ، المفاهيم ، التعميمات ، القوانين العةمي  ، النظريات العةمي  (

 أوال: الحقالق: 
وه  جمل تص  مالحظات خاصة بمادة او موقٍ  . وه  نتاج علم  ُمَجــّزا 
اليتضمن التعميم وغير قابل للنقاش ي  وقتها وقد يحدث عليها تعديل حسب البراهين 

الحقائق يمكن قياسها عن طريق المالحظة والتجريب الحديثة والجديدة . العلمية 
ا ي  النواح  المعريية التالية   –الحوادث  –: ) اسماء األشخاص  وتصن  غالبئ

 المسميات  (  –التواريخ 
 ثانًيا : المفاهيم : 

. بحيث إذا ذكرت الكلمة او  لفظي  وذهني وه  كلمات او مصطلحات لها داللة 
يه  ما يتكون لدى الفرد من ) معنى + يهم تبادر إلى الذهن معناه وداللت .المصطل  

الفـــــرد من اصطال  للكلمِة او عبارة او عملية ا  ما يتكون لدى  -( يرتبط بكلمٍة 
 ( موزالمصطلحات و الرية والمفاهــيم تشــــتمل ايضا )معــن

 ثالثا : التعميمات : 
بهة وه  جمل تصا  مجموعة مالحظات متشابهة او مواق  عامة متكررة ومتشا

يه  جمااال علمياااة صاااااااحيحاااة تعبرعن موق  ي  اكثر من موق  او حاااالاااة . 
   وليس جزئ  وال تكون ناتجا علميا مجزا. عاموشمول

 

 رابعا : القوانين العةمي  : 
ا  ، اط تناادرج تحاات قاااعاادة معينااةرات بينهااا عالقااة او ارتبااوه  مجموعااة متغي

وقااد يكون ، بينهااا عالقااة -عنهااا بصاااااااورة رمزيااة  مجموعااة مفاااهيم يمكن التعبير 
القاانون ثاابتا لمدة طويلة لكون  يمّر عبر دراساااااااات وتجارب عينية وقد يوصااااااا  

 بالثبات النسب  . 
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 :  خامئسا : النظريات العةمي  

ه  تصااااااورات ذهنية توضاااااا  مدى العالقة بين مجموعة من المباد  والتعميمات 
تاج الواسع وتح العلمية او العالقات او المتغييرات او الظواهر . وقد تتسام بالشمول

غاالباا إلى التجربة واإلثبات وتكون صاااااااالحة للعمل طالما انها ناجحة ي  تفساااااااير 
 المشاهدات ، وتعدل إذا حصل ما يناقضها حتى تصب  مالئمة . ومن مميزاتها : 

( وتنظمهااا ي  بط الحقااائق والمفاااهيم والمباااد  )التعميماااتانهااا تعماال على ر –ا 
 صورة لها معنى .

  (سئلة تفسيرية تنم  عملية التفكير. ) ايضل من الحقيقة والمفهوملها ا –ب 
 .(لمية وتطويرها )تساعد على التنبؤ بالظواهرتعمل على اكتشا  المعرية الع –ج 
 

 طرق تحةيل المحتوى : 
ي  مجموعة واحدة مثل مجموعة  المقرر الدراس تجميع العناصار المتماثلة يي  -ا  

 الحقائق . 
إلى موضوعات رئيسة ثم تجزئة هذه الموضوعات إلى المقرر الدراسيتقسايم   -ب 

 موضوعات يرعية . 
 فوالد تحةيل المحتوى : 

 .   الدراسة األسبوعية وخالل الفصل الدراسى او العام الدراس إعداد الخطط  -1
 اشتقاق األهدا  التدريسية وإعداد األنشطة المناسبة   -2
 اختيار االستراتيجيات وطرائق التدريس المناسبة .    -3
 اختيار الوسائل التعليمية المناسبة .   -4 
 .المقرر الدراس الكش  عن نقاط القوة والضع  ي   -5
 . التوازن ي  االختبارات التحصيليةتحقيق الشمولية و -6 

 فوالد جدول المواصفات :

 مختلفة من المجاالت ومهاراتها الفرعية.يوزع يقرات االختبار لتشمل انواعا  -
 يوزع يقرات االختبار لتشمل الموضوعات كاية.  -
 يوير صدقا عاليا لالختبار.  -
 يجعل االختبار اداة تشخيصية عالوة على كون  اداة تحصيلية .  -
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يوزع الزمن على الموضاااااوعات واهميتها ييعط  الوزن الحقيق  لكل جزء من  -
 اجزاء المادة.

 جدول المواصفات : كيفي  بناء

 لبناء جدول المواصفات نتبع الخطوات اآلتية:
 تحليل المحتوى الدراس  لوحدات المقرر كما سبق شرح  . .1
 تحديد وزن كل وحدة دراسية ) موضوع ( من خالل: .2

 عدد األهدا  اإلجرائية ) نواتج التعلم المستهدية( . -
 ( المخصصة.) عدد الساعات عدد المحاضرات -
 مستوى من المستويات المعريية.تحديد وزن كل  .3

 مةحوظ  :  يجب مراعاة األهمي  النئسبي  لةوحدة ومجال التقييم       
 

 
 طرق تحديد أوزان الوحدات الدرائسي  في جدول المواصفات

 

قسااام  على عدد ا ، ثمالدراسااا  موضاااوعحدد عدد األهدا  ي  ال لطريق  األولى:ا
 .%155ي   واضرب النتائج للموضوعاتاألهدا  الكلية 

 

 مثال :

م  ثم اقس  الدراس موضوعحدد عدد السااعات المقررة لتدريس ال :الطريق  الثاني  
 . %155واضرب الناتج ي   عدد ساعات المقرر الدراسىعلى مجموع 

 
 مثال :

 المجموع 4 3 2 1 موضوعرقم ال

 لمحاضراتعدد ا
 )عدد الساعات(

8 15 12 15 45 

 %155 %22 %27 %33 %18 موضوعوزن ال

 

 المجموع 4 3 2 1 الموضوعرقم 

 65 25 15 25 15 الموضوع عدد اهدا 

الموضوع بالنسبة الى وزن 
 الموضوعات الكلية

17% 42% 25% 33% 155% 
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ويمكن إيجاد وزن وحدة دراسية تبعائ ألهمية هذه الوحدة ومراعاة ذلك عند حساب 
اوزان الوحدات المختلفة بالطرق الساااابقة وزيادة نسااابة مئوية بسااايطة لوزن الوحدة 

 األكثر اهمية. 

 
 
 
 

  

http://www.heep.edu.eg/


 
 

 التعليم العالى وحدة إدارة مشروعات تطوير   

 (133( فاكس داخلى  )518داخلي) 11685933ت:  الجيزة -عشرالدور الثاني  –المهندسين -ش أحمد عرابي 69
Giza Tel: 33458610 EXT –floor  th12-96 Ahmed Oraby St., El Mohandseen)Fax: EXT) 235)301) 

E-mail: mac@heep.edu.eg 
www.heep.edu.eg 

26 

 

 

 تحةيل المحتوى

 الموضوع م

المفاهيم والتعميمات  المحاضرات األهداف اإلجرائية
 والنظريات

متوسط 
التمثيل 
عدد  النسبي

 األهداف
نسبة 
 األهداف

عدد 
 المحاضرات

نسبة 
 المحاضرات

عدد 
المفاهيم 
والحقائق 
والنظريات 

 وغيرها

نسبة 
المفاهيم 
والحقائق 
والنظريات 

 وغيرها

1-  
 

       

2-  
 

       

3-  
 

       

4-  
 

       

5-  
 

       

 %111       اإلجمالي 
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 مواصفات االختبارجدول 

 

قم
لر
ا

 

الموضوع 
 الدرائسي

 المئستويات المعرفي 
 المجموع

111% 
 المعرية 
 ) التذكر( %

 التطبيق% الفهم  %
المئستويات 
 العةيا  %

 تعر  إنتاج تعر  إنتاج تعر  إنتاج تعر  إنتاج

1  
 

        

2  
 

        

3  
 

        

4  
 

        

5  
 

        

      االجمالى
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 اوال :جدول مواصفات االختبار بالنئسب  الملوي 

 

المئستويات  م
 المعرفي 

 الموضوع
 الدراس   

 

 المئستويات المعرفي 

 المجموع

 المعرية  111%
 )التذكر( %

 التطبيق% الفهم %
 المستويات

 العليا  % 

 %28 %15 %8 %5 %5 1الموضوع  1

 %31 %15 %15 %15 %1 2الموضوع  2

 %41 %5 %2 %15 %24 3الموضوع  3

 االجمالى
35% 35% 25% 25% 155% 

 

 ئسلة ألنواع األمواصفات االختباربالنئسب  الملوي  ثانيا :جدول 

م
المئستويات   

 المعرفي 

 
 
 
 

الموضوع 
 الدراس  

 المجموع المئستويات المعرفي 
 المعرية  111%

 ) التذكر( %
المستويات  التطبيق% الفهم    %

 % العليا 

 تعر  إنتاج تعر  إنتاج تعر  إنتاج تعر  إنتاج 1

الموضوع 
1 

        

الموضوع  2
2 

        

الموضوع  3
3 

        

 %111     االجمالى
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 (3مةحق )

 
 ومراجعتها بناء المفردات االختباري 

 
للمفردات االختباااارياااة دور مهم ي  تقويم نواتج تعلم الطالب، وتحااادياااد 

تحقيقهم لمعايير األداء الجيد؛ لذا تعد مهارة صياغتها احد اهم المعايير الت  مستوى 
، حتى ال يعزو اعضااااااااء هيئاة التدريسينبغ  ان تكون ضااااااامن معاايير جودة اداء

مسااااتوى اداء الطالب إلى عوامل ال دخل ل  بها كعدم وضااااو  تعليمات المفردة او 
خرى للصااااااياغة الجيدة عدم وضاااااو  المطلوب من ، او عدم مراعاة الشااااااروط األ

 للمفردة. 
 

 مةحوظ :

يعبر مصاطل  المفردة االختبارية عن السؤال ومجموعة من البيانات حول  
ومنها الهد  اإلجرائ  الذ  يقيسااااا  الساااااؤال وكذا المساااااتوى المعري  ل ، وبعض 

 الخصائص السيكومترية المتوقعة للسؤال وغيرها من البيانات المتعلقة بالسؤال.
 

 ئسلة  وفوالدها التربوي أهداف األ
 

 الوظائ  األساسية لتوجي  األسئلة:
 لموضوع ما يى درس ما. الطالبتثير الفضول واالهتمام لدى  -1

 تعمل على تركيز االنتباه على قضية او مفهوم معين. -2

 على توجي  األسئلة ألنفسهم ولآلخرين. الطالبتشجع  -3

 العلنية ييما بينهم.، والمشاركة الطالبتحقق التواصل بين  -4

 ، وتقيم نفس .الطالبتسهم يى إظهار معار   -5

على نحو إبداع  يحين يوج  الفرد سااؤاالئ، يالسااؤال  الطالبتوير يرصااة لتعلم  -6

 دالة بأن من يوج  السؤال يفكر ومن هنا يان التفكير يبدا حين يثار السؤال.

 حتوى السابق.الوقو  على الخبرات السابقة للتالميذ يى ذات الم -7

 لمحتوى المقرر. الطالبالوقو  على مدى تتبع  -8
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 للطالب.تثبيت المعلومات التى تم تعليمها  -9

 .الطالبتساعد يى تشخيص مواطن الضع  لدى  -15

 على االشتراك يى التعليم والتعلم وما يتعلق ب  من انشطة. الطالبحث  -11

 وتشجيعهم وحثهم على المنايسة. الطالبجذب انتباه  -12
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 نواع المفردات االختباري 
 
 

 
 
 
 
 
 

 لية المتطلبة صياغة مفردات )أسئلة ( االختبار حسب العمليات العق
 أثناء االجابة على األسئلة

 أسئلة انتقاء االستجابة )التعرف(

اإلختيار بين 
 بديلين

 

سئلة االختيار 
 من متعدد

 المزاوجةأسئلة

 ()المطابقة

 صياغة مفردات )أسئلة ( االختبار حسب العمليات العقلية المتطلبة 
 أثناء االجابة على األسئلة

 ملء الفراغ  أسئلة اإلكمال أسئلة اإلجابات القصيرة  أسئلة المقال 
 

 صياغة مفردات )أسئلة ( االختبار حسب العمليات العقلية المتطلبة 
 أثناء االجابة على األسئلة

 أسئلة المقال 

 صياغة مفردات )أسئلة ( االختبار حسب العمليات العقلية المتطلبة 
 أثناء االجابة على األسئلة

 طويل
حر

 أسئلة المقال 

 صياغة مفردات )أسئلة ( االختبار حسب العمليات العقلية المتطلبة 
 أثناء االجابة على األسئلة

 يرقص

 صياغة مفردات )أسئلة ( االختبار حسب العمليات العقلية المتطلبة 
 أثناء االجابة على األسئلة

 أسئلة إنتاج االستجابة )االستدعاء(

 صياغة مفردات )أسئلة ( االختبار حسب العمليات العقلية المتطلبة 
 أثناء االجابة على األسئلة

 صياغة مفردات )أسئلة ( االختبار حسب العمليات العقلية المتطلبة 
 االجابة على األسئلةأثناء 

 أسئلة إنتاج االستجابة )االستدعاء(

 صياغة مفردات )أسئلة ( االختبار حسب العمليات العقلية المتطلبة 
 أثناء االجابة على األسئلة

 أسئلة إنتاج االستجابة )االستدعاء(

 صياغة مفردات )أسئلة ( االختبار حسب العمليات العقلية المتطلبة 
 ة على األسئلةأثناء االجاب

 صياغة مفردات )أسئلة ( االختبار حسب العمليات العقلية المتطلبة 
 أثناء االجابة على األسئلة

 صياغة مفردات )أسئلة ( االختبار حسب العمليات العقلية المتطلبة 
 أثناء االجابة على األسئلة

 صياغة مفردات )أسئلة ( االختبار حسب العمليات العقلية المتطلبة 
 أثناء االجابة على األسئلة

http://www.heep.edu.eg/


 
 

 التعليم العالى وحدة إدارة مشروعات تطوير   

 (133( فاكس داخلى  )518داخلي) 11685933ت:  الجيزة -عشرالدور الثاني  –المهندسين -ش أحمد عرابي 69
Giza Tel: 33458610 EXT –floor  th12-96 Ahmed Oraby St., El Mohandseen)Fax: EXT) 235)301) 

E-mail: mac@heep.edu.eg 
www.heep.edu.eg 

32 

 
 : مفردات إنتاج االئستجاب أوال

إلى العديد من المفردات االختبارية وشااااروط يد من الدراساااااتاشااااارت العد 
 إعدادها وصياغتها وهى: 

 مفردات المقال  -1
بأن يجيب على األسااااااائلة  الطالبي  هاذا النوع من المفردات ، ُيطلاب من 

مطالب بتنظيم وعرض حقائق ومصاااطلحات او مفاهيم،  الطالببكلمات من عنده، ي
 –او ايكار، او يقوم بنشاااط إبداعى، وعادة ما تبدا هذه األساائلة بكلمات مثل )ناقش 

 اذكر .... إلخ(.  –اكتب ما تعر  عن  –قارن  –اشر  
 

تكون عبارة او اكثر) مقال قصااير (، وقد تتطلب األساائلة إجابة قصاايرة قد 
وقاد تتطلاب إجااباة طويلة قد تصااااااال إلى عدة يقرات ) مقال طويل (؛ بهد  قياس 
مهارة الطالب ي  التعبير عن المعلومات والمعار  واأليكار، وتقديمها ي  صااورة 

 منظمة ومنطقية صحيحة.
 

م هذا ذ يقدوما يميز مفردات المقال حرية االساااتجابة التى تويرها للمتعلم، إ
ن عنده الحرية يى ا الطالبالنوع من المفردات  سؤاال معينا يتطلب اإلجابة علي . و

يقرر كيفية تفساااااير المشاااااكلة والمعلومات التى يساااااتخدمها، وكيفية تنظيم اإلجابة، 
وتركيبها، وهكذا تساااااعد مفردات المقال على قياس اهدا  معينة، مثل القدرة على 

 لطالباتكاامال بين األيكار، والتعبير عنها، باساااااااتخدام الفاظ االبتكاار والتنظيم، وال
الخاااصاااااااة، وهااذه الجوانااب المهاااريااة تتفوق مفردات المقااال على انواع المفردات 

 األخرى ي  قياسها.
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 مخرجات التعةم التى تقيئسها مفردات المقال:

رة القااد( القاادرة على التعبير الكتااابى حيااث تكمن األهميااة األولى لهااذا النوع من 1
 على اإلنتاج والتكامل والتعبير عن األيكار. 

دعاء باساااااات الطالب( القدرة على انتقاء المعلومات وتنظيمها والربط بينها إذ يقوم 2
اإلجابة التى تربط بين عناصر مختلفة من المقرر ويعيد تنظيمها، وتركيبها 

 بالطريقة التى يراها.
قوم ارتباطا كبيرا بالهديين السابقين يقد ي ( القدرة على االبتكار ويرتبط هذا الهد 3

بإعادة تنظيم وتألي  بعض عناصاااار الموضااااوعات بطريقة جديدة  الطالب
 مبتكرة او قد يقوم بابتكار يكرة جديدة إذا كانت المفردة تتطلب ذلك.

( القدرة على التفكير الناقد والتقويم: وتظهر الميزة الكبرى لهذا الهد  يى دراسة 4
بية واللغات األخرى بشااااكل عام، وبخاصااااة يى األعمال األدبية. اللغة العر

ة يجب ان وحتى تكون مفردات المقال صااااااادقة يى قياس األهدا  السااااااابق
او مواق  جديدة تتي  للمتعلم ان يطبق علي  ما تتعلق األسااااائلة بمشاااااكالت 

 درس  من موضوعات.
المشاااااااكلة التى نشاااااااط ويااعال يى اختياره للمعلومات المتعلقة ب الطاالاب( تجعال 5

 ثم ينظمها ويربط بينها ويخرجها يى موضوع متكامل.سؤال يطرحها ال
( تركز على العمليات العقلية العليا وذلك ألنها تتطلب عمل استنتاجات ومقارنات 6

 وتحليالت وإصدار األحكام على المعرية بأنواعها المختلفة.
إلى التعود على العادات ين الطالب( إذا احسااااان صاااااياغة اسااااائلة المقال يإنها تديع 7

الدراساااية الجيدة التى تمكنهم من اإللمام بالحقائق المهمة، وإدراك العالقات 
 بينها، ويهم واستيعاب المحتوى وتحقيق اهداي .

 مميزات مفردات المقال:
تتميز األسااااااائلاة المقاالياة بعادة مميزات من اهمها إتاحة الفرصاااااااة للطالب إلظهار  

 إمكانيات  من حيث:

 األيكار وترتيبها ي  سياق متسق. تنظيم 

 .نقد األيكار وتقويمها 

 .التعبير عن وجهات نظره 

 .تخير المهم من نقاط من جوانب اإلجابة 

 .اإلجابة دون تخمين 

 .ال تتطلب وقتا وجهدا ي  اإلعداد 
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 عيوب مفردات المقال:

  غير شااااااااملاة ال تغطى وال تشااااااامل اجزاء المنهج وإنما تركز على اجزاء
ا يفسااااا  المجال امام الطالب للحظ والمصاااااادية وبذل الجهد ي  محدودة مم

 توقع اسئلة االمتحان بدال من بذل  ي  االستيعاب.

  محدودية الموضاااوعية والعدالة حيث يختل  تقدير المصاااححين ي  إعطاء
 الدرجة بل قد يختل  المصح  نفس  مع نفس  من وقت آلخر.

 ظرك.اض  عيوبا اخرى لألسئلة المقالية من وجهة ن 

  صاااااااياغتها تفتقر ي  كثير من األحيان للوضاااااااو  مما قد يؤدى يى بعض
األحياان إلى اختال  الطلبة يى يهم المقصاااااااود منها، وهذا يؤدى إلى عدم 
توييق البعض يى التوصال إلى اإلجابة المطلوبة ليس لضع  مستواهم يى 

 المادة، وإنما لعدم وضو  المطلوب من سؤال المقال.

  الطالب مهاارة لغوية يى التعبير الكتابى، ويى طريقة قاد يكون لادى بعض
عرض وربط وتنظيم المعلوماات، ييؤثر هاذا على المصاااااااح ، مماا يجعل  
يعطى درجة عالية جدا، لموضوع قد ال يتضمن ايكارا جوهرية ذات قيمة، 
بمعنى ان اإلطاار الاذى توضاااااااع ييا  اإلجابة، قد يؤثر على نوعية الدرجة 

 الموضوعات ودقتها.بصر  النظر عن سالمة 

  تحتاج اساااااائلة المقال إلى وقت طويل يى اإلجابة عليها، يإن عدد األساااااائلة
وبخاصااااااة يى المقال المسااااااتفيض، يكون قليالئ، وبالتال  يإن األجزاء التى 
يغطيهاا اختباار باأكملا  محادودة، وبالتال  يإن اختبار المقال قد ال يقيس إال 

 وى.جزءا محدودا من المجال الدراسى للمحت

   ،يتطلب تصااااااحي  اساااااائلة المقال وقتا طويال عالوة، على إجهادها للمعلم
وذلااك ألن كاال طااالااب يحاااول ان يكتااب اكبر قاادر ممكن من الصااااااافحااات، 
العتقااده باأن الكم ل  تأثير كبير على الدرجة التى يحصااااااال عليها حتى لو 

 كان هذا الكم غير مرتبط بصلب الموضوع.
 

 قواعد صياغ  مفردات المقال

 جب ان يكون الساااااؤال واضاااااحا ومحددا بحيث تكون المشاااااكلة التى ي
ين ويمكن تحقيق ذلاااك بااااختباااار الطاااالبيطرحهاااا واحااادة يى اذهاااان 

 المصطلحات الدقيقة ومراجعة السؤال عدة مرات للتأكد من وضوح .
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  يفضاااال اسااااتخدام عبارات من شااااأنها ان تقيس المسااااتويات العليا من
ن، اربط، يسر، انقد،...الخ، وذلك طبقا األهدا  مثل: لماذا، اشر ، قار

 لنواتج التعلم.

  بقواعد القياس المتدرج للمتعلم  الطالبإعالمrubrics. 

  حتى يمكن قياااس مخرجااات التعليم الساااااااابق ذكرهااا يجااب ان يتجنااب
السااااااؤال بكلمات مثل امن وماذا، ومتى، واذكر وحددا وغير ذلك من 

والمعلومااات. ويمكن اساااااااتخاادام الكلمااات التى ترتبط بتااذكر الحقااائق 
عبارات اخرى من شأنها ان تقيس المستويات العليا من األهدا  مثل ا 
لماذا، واشااار ، وقارن، واربط، ويسااار اساااباب، وحلل وانقدا وبالطبع 
يإن العبارة التى يستخدمها واضع السؤال تتوق  على مخرجات التعليم 

 التى يريد قياسها.
 

 مفردات المقال: مؤشرات جودة )محكات الحكم(
يتي  السااااااؤال قدرا كبيرا من الحرية للمتعلم إلبداء آرائ ، وما يجول ي  تفكيره  -1

 ووجدان .
من تنظيم المعلومات المرتبطة  الطالبيعرض السااااؤال المشااااكلة بشااااكل يمكن  -2

 بالمشكلة والربط بينها إلخراج موضوع متكامل.
المختلفة ، بما تتطلب  من عمل  يحقق السؤال التركيز على العمليات العقلية -3

 استنتاجات ومقارنات وتحليالت وإصدار احكام.
يشجع السؤال عادات دراسية جيدة تمكن الطالب من اإللمام بالحقائق الهامة،  -4

 وإدراك العالقات بينها.
 على اإلبداع. الطالبيقيس السؤال قدرة  -5
 ليل ، واستعداده لدمج المعار على تلخيص ما قراه وتح الطالبيبرز السؤال قدرة  -6

 العلمية تكامليائ ووظيفيائ ويكريائ وعمليائ. 
 يصاغ السؤال بطريقة واضحة المطلوب ال غموض ييها. -7
 يقدم السؤال بطريقة جيدة إطار إجابة الطالب بدقة وموضوعية ووضو . -8
 ين.الطالبيتناسب الوقت المخصص لسؤال المقال بما يتالءم وطبيعة  -9
 تغطى األسئلة موضوعات المقرر الدراس . -15
يوجد طريقة جيدة لتقدير الدرجة تقلل من ذاتية المصح  )موضوعية التصحي   -11

 ألسئلة المقال(.
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 يتضمن السؤال طريقة تصحي  سهلة وواضحة للمصح . -12
ابة اختر اإلج -يتسم التنوع يى طريقة عرض األسئلة بأشكال متنوعة )رسوم -13

 ابتك(.ثم يسر اج
 يقيس السؤال موضوعا واحدا يقط محدد. -14
 تعليمات السؤال واضحة خالية من االزدواجية مثل )ص  واذكر واشر .....(. -15
-ميز –بين  –وض   –تبدا صياغة السؤال يطلب محدد واض  مثل ) وازن  -16

.) 
 

 مفردات المقال المطورة:
تكون على هيئة مفردات مقالي  قصيرة تغطى قدرائ كبيرائ من المقرر، وه   -1

باذلك تتغلب على قصاااااااور المفردات المقالي  التقليدية، وال تغفل مميزاتها. 
وينبغ  االهتمام بوضاااااو  الصاااااياغة ووضاااااع قواعد قياس متدرج لتقدير 

 الدرجة. 
تعد ختيار وتكون على هيئة مفردات اختيار من بدائل مع تفساااير سااابب اال -2

تلااك النوعيااة من المفردات تطويرا للمزج بين مفردات االكمااال التقليااديااة 
ومفردات االختيار من متعدد. وينبغ  االهتمام بوضااو  الصااياغة ووضااع 
قواعد قياس متدرج لتقدير الدرجة وبخاصاااااااة جانب تفساااااااير االجابة وقد 

على هااذه المفردات يى قياااس   TIMSSاعتماادت المسااااااااابقااة الاادوليااة 
 المستويات العليا للتفكير. 

 
 مفردات اإلكمال -2

ياات ييهااا بعض الكلمااات او يعطى للطااالااب ي  هااذه المفردات عبااارة حااذ 
ان  الطالباو الرموز ، وتم وضاااااااع مكاانهاا خط او عادة نقط، ويطلب من األعاداد 

يكتب من عنده الكلمات المحذوية التى تجعل معنى العبارة مكتمالئ وواضااحائ. بهد  
 قياس مهارة الطالب ي  وضع الكلمة المناسبة ي  الفراغ الذ  يكمل العبارة المعطاة 

 مزايا مفردات اإلكمال:
 سهولة وضعها وتصحيحها. -1
 شاملة نسبيا للمادة العلمية المراد االختبار ييها. -2
 مجال التخمين ييها ضعي  نسبيا. -3
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 مخرجات التعةم التى تقيئسها مفردات اإلكمال

 ( اختبار معانى المفردات والمصطلحات.1
( اختبار المخرجات المتعلقة بالحقائق البساااااايطة كاألسااااااماء والتواريخ واألحداث 2

 واألماكن واألوصا  البسيطة.
 ( اختبار المخرجات المتعلقة بمعرية المباد .3
 ( اختبار المخرجات المتعلقة بمعرية الطريقة واألسلوب.4
 بقياس التفسير البسيط للمعلومات.( اختبار المخرجات المتعلقة 5

 قواعد إعداد مفردات اإلكمال
( يجب ان تصاغ العبارة الناقصة يى شكل مختصر على قدر اإلمكان حتى يكون 1

لي  تماما وال يصل  السؤال واضحا ال غموض يي  وبحيث تتحدد اإلجابة ع
 ملء الفراغ إال باإلجابة المطلوبة.

( يجب اال تحتوى العبارة على عدد كبير من الفراغات ألن وجود يراغات كثيرة 2
يؤدى إلى غموض السااؤال وبالتالى إلى تنوع اإلجابات تنوعا كبيرا ويجب 

 اال تحذ  من العبارة إال الكلمات الرئيسية يقط.
وكقاعدة عامة يحسن ان تحتوى العبارة على كلمة واحدة ناقصة او كلمتين 

 الطالبون من يهم السؤال واإلجابة علي .ناقصتين يقط حتى يتمكن 
 

 مؤشرات جودة صياغ  مفردات اإلكمال:

 .وضع الفراغ قرب نهاية العبارة 

 .تحذ  الكلمة المهمة من العبارة 

 .عدم وضع العبارة بنصها من الكتاب 

 .وجود يراغ يقط ي  العبارة 

 .تساوى عدد الفراغات ي  البنود 

  .توجد إجابة واحدة يقط للفراغ 
 

 مفردات اإلكمال المقيد:
تعتبر هذه األسئلة صورة من صور اسئلة اإلكمال، ولكن تعطى للمتعلم مجموعة 
من الكلمات يختار من بينها لتكملة الجملة بما يتناسب؛ بهد  قياس مهارة الطالب 

   اختيار الكلمة المناسبة ووضعها ي  مكانها المناسب.ي
 مؤشرات جودة صياغ  مفردات اإلكمال المقيد: 
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 .وضع الكلمات الت  سيتم االختيار منها يوق او تحت العبارة 

 .التوزيع العشوائ  للكلمات الت  سيتم االختيار منها 

 .عدد الكلمات المعطاة تزيد بمقدار ثالثة على األقل 

 الجملة بنصها من الكتاب. عدم وضع 
 
 مفردات التعرف عةى المصطةحات  -3

يعطى للطااالااب ي  هااذه األسااااااائلااة مجموعااة جماال ويطلااب مناا  إعطاااء المعنى او 
المصااااطل  الذ  يدل على هذه الجمل؛ بهد  قياس مهارة الطالب ي  التعر  على 

 المصطل  بدقة.
 

 مؤشرات جودة صياغة اسئلة التعر  على المصطلحات:

 اط  بالمحتوى الدراس .ارتب 

 .يقيس هديا تعليميا محددا 

 .وضو  العبارة 

 .تستخدم العبارة نصا من الكتاب 
 
 أئسلة  الصور والرئسوم والجداول -4

اجزاء رساااام بعض األشااااكال او تكملة  الطالبي  هذه األسااائلة، يطلب من 
ها تعتمد اإلجابة يي او التعر  على عالقة متغيرين او ان يجيب على اسااائلةالرسااام 

او الجداول؛ بهد  قياس مهارة الطالب ي  االسااااااتجابة باسااااااتخدام على الرسااااااوم 
 الصور والرسوم والجداول.

 
 

 مؤشرات جودة صياغة اسئلة الصور والرسوم والجداول:

 .وضو  التعليمات 

 .تواير الصور الصحيحة 

 .ارتباط السؤال بالمحتوى 

 .يقيس هديا تعليميا محددا 

   الرسم او الجدول.وضو 
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 :selection: المفردات االختباري  تعرف االئستجاب   ثانيا
ي  هذا النوع من المفردات تقدم للمتعلم عدة إجابات للساااااؤال او حلول للمشاااااكلة،  

وعلي  ان يتخير اإلجابة او الحل الصاحي  من بينها او ايضل هذه اإلجابات وتسمى 
هذه المفردات باألسئلة الموضوعية ألنها تتسم بموضوعية التصحي ، ا  ال يختل  

 ة إلى األنواع اآلتية:تصحيحها من يرد آلخر. وتقسم هذه الفئ
 االختيار من متعدد. .1
 المزاوجة. .2
 الترتيب. .3

 وييما يل  عرض ألنواع المفردات االختبارية المتضمنة ي  بنوك األسئلة.
 :productionثانيا : المفردات االختباري  إنتاج االئستجاب   

  ان يعطى إجابت الطالبويعر  باألساااائلة المفتوحة اإلجابة ويتطلب هذا النوع من 
 عن السؤال او المشكلة الت  تطر  علي ، وتقسم هذه الفئة إلى:

 اسئلة المقال. .1
 اسئلة اإلكمال. .2
 معرية المصطلحات. .3
 الصور والرسوم .4

 
 تى بش ء من التوضي  ألنواع المفردات االختباريةأون
 

 أوال : أنواع مفردات  تعرف االئستجاب 
 أئسلة  االختيار من متعدد 

تعتبر اسائلة االختيار من متعدد اكثر األسئلة الموضوعية شيوعا ، وتتكون  
يى ابساااط صاااورها من مشاااكلة وعدة حلول بديلة، وتطر  المشاااكلة إما يى صااايغة 
اساتفهامية، وإما على شاكل عبارة ناقصاة، وتسامى المشاكلة بأصل السؤال )الجذر( 

Stemتملة يى حالة الساااااااؤال، ، اماا الحلول الباديلة يهى عبارة عن اإلجابات المح
، وتتضاااامن البدائل Alternativesوتساااامى الحلول او اإلجابات البديلة )بالبدائل( 

إجااباة واحدة صاااااااحيحة وعدد من اإلجابات الخاطئة التى يطلق عليها المشاااااااتتات 
Distrostors  ين الذين ال الطالباو المموهات ووظيفة المشااااااتتات صاااااار  انتباه

هد  هذا النوع قياس مهارة الطالب ي  اختيار اإلجابة يعريون اإلجابة الصحيحة وي
 الصحيحة من بين البدائل المقترحة للسؤال.
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 مزايا أئسلة  االختيار من متعدد

 من اهم مزايا اسئلة االختيار من متعدد ما يلى:
 موضوعية التصحي . -
 تغطى اجزاء كثيرة من المحتوى. -
 سهلة التصحي . -
 تستغرق وقتا اقل ي  اإلجابة. -
 عنصر التخمين ييها اقل من اسئلة الصواب والخطأ. -
مرونتها الكبيرة، إذ من الممكن استخدامها يى قياس عديد من مخرجات  -

 التعلم.
تلفاات نظر المفحوص إلى ضااااااارورة التمييز، ومعريااة الحقااائق معريااة  -

 دقيقة.
 

 عيوب أئسلة  االختيار من متعدد
 اسئلة االختيار من متعدد مايلى: من عيوب 

، ويتطلب من  وقتائ اعضااااااااء هيئة التدريسادها يحتاج إلى جهد كبير من قبل إعد -
 طويالئ لمراجعة المادة الدراسية الختيار الفقرات وإعدادها.

ال تصااااااال  لقيااس مخرجاات التعلم التى تتعلق باالتألي  والتنظيم واالبتكار والتى  -
 تتعلق بالتعبير الكتابى.

إلى كتابة اساااااائلة اختيار من متعدد لقياس  ساعضاااااااء هيئة التدرييميل كثير من  -
 التذكر.

 صعوبة بناء اسئلة اختيار من متعدد خالية من العيوب. -
 تحتاج إلى نفقات كثيرة يى طباعتها. -
 يظل المجال ييها مفتوحائ لشئ من الغش والتخمين. -
لمادة ليخشاااى إن لم تعد إعدادائ متقنائ ان تكون منخفضاااة الصااادق، قليلة الشااامولية  -

 الدراسية، وان تقتصر على قياس هد  التذكر دون غيره.
 يزداد ييها احتمال اإلجابة بالتخمين. -

 مخرجات التعةيم التى يقيئسها
( قياااس التااذكر: مثاال تااذكر المعلومااات والحقااائق والمصاااااااطلحااات، والمباااد  1

واإلجراءات والطرق والتعميماات والنظريات، إلى غير ذلك من مخرجات 
 األول لألهدا  التربوية المعريية.المستوى 
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قياس الفهم واالساااتيعاب: ويى هذه الحالة يجب ان يكون الموق  المتضااامن يى ( 2

، اما إذا احتوى الساااؤال على موق  مطابق لما الطالبالساااؤال جديدائ على 
ين يااإن هااذا الساااااااؤال لن يقيس إال مساااااااتوى تااذكر المعلومااات الطااالبمر باا

 والحقائق.
المعلوماااات والحقاااائق والمبااااد  والنظرياااات: ويجاااب ان يكون ( قيااااس تطبيق 3

 .الطالبالموق  يى هذه الحالة ايضائ جديدائ على 
( قيااس القادرة على التحليال: ومن امثلاة ذلاك القادرة على اساااااااتنتاج الوظيفة، او 4

التركيب الضامنى من نص مكتوب، او األيكار المستخدمة يى وثيقة ما، او 
، او استخدام معايير الطالبصر موق  ما جديد على القدرة على تحليل عنا

 معينة لتحليل موق  من المواق .
( قياس القدرة على التقويم: ومن امثلة ذلك القدرة على إصدار األحكام على عمل 5

معين او يكرة معينة، او التعر  على القيم ووجهات النظر المسااتخدمة يى 
او اساااااااتخدام مجموعة من  عمال ماا، احكم على عمل بمقارنت  بعمل آخر،

 المعايير إلصدار حكم معين.
 

 قواعد بناء أئسلة  االختيار من متعدد
د المقصو الطالب( يجب ان يحتوى اصال الساؤال مشكلة محددة تمامائ بحيث يفهم 1

من المشااكلة دون حاجة إلى االسااتعانة بالبدائل لتوضاايحها. والمعيار األساااسااى 
ملة هو القدرة على االسااااتجابة ألصاااال الحتواء اصاااال السااااؤال على مشااااكلة كا

 السؤال دون النظر للبدائل.
إلى التكهن بما يقصااده  الطالب( يجب ان تصاااغ المشااكلة بدقة: بحيث ال يضااطر 2

واضاع السؤال، ولذلك يجب ان يحتوى السؤال على كل المعلومات الالزمة للحل 
 وإن بدت بديهية.

يجب ان يوضااااع خط تحت اداة  ( يجب تجنب صاااايغة النفى كلما امكن ذلك، وكما3
 ويضعها يى اعتباره عند اإلجابة على السؤال. الطالبالنفى حتى ينتب  إليها 

( يجب ان يكون كل بديل مناسابائ لغويائ ألصال السؤال يإذا كانت الكلمة األولى من 4
 البديل الصحي  ياعالئ يجب ان تبدا كل البدائل األخرى بفاعل وهكذا.

جابة الصاااااحيحة اطول بشاااااكل مساااااتمر من البدائل الخطأ يقد ( يجب اال تكون اإل5
اشاااارت بعض الدراساااات إلى ان المساااتجيبين يختارون البدائل الطويلة اكثر من 

 اختيارهم للبدائل القصيرة.
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( يجب تجنب االرتباطات بين اصل السؤال واإلجابة الصحيحة يكثيرائ ما ترد كلمة 6
ألنها تشااااااب  كلمة وردت يى اصاااااال يى اإلجابة الصااااااحيحة تكون عالمة عليها 

 السؤال. ولكن ال بأس من وضع مثل هذه الكلمات يى اإلجابات الخطأ.
( يجب عدم اسااتخدام اجميع اإلجابات السااابقة صااحيحةا يقد تبين ان اسااتخدام هذا 7

البديل يؤدى إلى ان يكون السااؤال سااهالئ للغاية إذا كان هو البديل الصااحي  ومن 
ذا البديل خاطئائ يإن  يكفى الستبعاده مجرد االشتباه يى ان ناحية اخرى يلو كان ه

 احد البدائل األخرى خاطئ.
 

 محكات الحكم عةى أئسلة  االختيار من متعدد
 ترتبط المفردة بالهد  التى وضعت لقياس . -1
 يصاغ السؤال بلغة سهلة ومفهوم  ال زيادة ييها وال غموض. -2
 بسهولة. الطالبيعبر السؤال عن مشكلة واضحة ومحددة يفهمها  -3
 تتفق البدائل واألصول العلمية لكتابة بدائل السؤال. -4
تصاغ البدائل بشكل يبدو جذابا ومعقوال ظاهريائ للطالب غير المتقنين لهد   -5

 السؤال.
 يوجد عبارات نفى يى السؤال تحدث إرباكا غير مرغوب للمتعلم. -6
 تستخدم عبارات المفردة نصائ من الكتاب الدراسى بما يشجع على الحفظ. -7
 يحتوى جزر السؤال على مؤشرات لإلجابة او التحيز ألحد البدائل. -8
 يحتوى السؤال على كلمات زائدة يمكن االستغناء عنها وال يتغير المعنى. -9
لغوية والصياغة اليتحقق التكايؤ يى البدائل من حيث عدد الكلمات المستخدمة  -15

 )التأنيث، التذكير، المفرد، المثنى(.
 هل يرتب األرقام المستخدمة يى البدائل. -11
مدى جدة السؤال:)استخدام مادة ييها جدة يى صياغة المشكالت لقياس الفهم -12

 والقدرة على تطبيق المباد (  
 مدى مناسبة الوقت المسمو  لإلجابة عن السؤال. -13
 قياس المستويات المعريية المختلفة. -بطريقة جيدة-ال يحقق السؤ -14
 ين.الطالبيستطيع السؤال تشخيص جوانب القوة والضع  لدى  -15
يستطيع السؤال التمييز بين الطالب حسب درجة إتقانهم للهد  )مؤشرات   -16

 اداء(.
 .د ماحتكون البدائل عبارات قصيرة إلى  يشمل السؤال الجانب األكبر، بينما -17
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تكون اإلجابة الصحيحة واحدة وقطعية، او إجابة تفضل على غيرها بشكل  -18

 واض .
 توزع البدائل الصحيحة عشوائيائ بين اسئلة االختبار. -19
عدم استخدام اى من المفردات السابقة او الالحقة لإلجابة على إحدى مفردات  -25

 االختبار.
سئلة اتوى يوير استقالليت  عن غيره من يتناول كل سؤال جانبائ مهمائ يى المح -21

 االختبار.
 تكتب البدائل يى نمط لغوى واحد وبسيط. -22
 تكون البدائل صحيحة وواضحة الصحة، والمشتتات واضحة الخطأ  -23
 يتم ترتيب المفردات التى تقيس هديائ واحدائ. -24
 تستخدم يى المفردة عبارات غريبة على الطالب. -25
 ت االختبار مستويات صعوبة وسهولة متنوعة.تعكس مفردا -26
 

 مؤشرات جودة متن الئسؤال:
 ينبغي توافر المؤشرات اآلتي  في متن/جذر ئسؤال االختيار من متعدد: 

 .ا  تكون صياغة متن السؤال واضحة، دقيقة، قصيرة، صحيحة لغويئ

 .تجنب التلمي  او اإليحاء باإلجابة الصحيحة ي  متن السؤال 

  النف  كلما امكن ذلك.تجنب صيغة 

 .يتضمن متن السؤال جميع الكلمات الت  تتكرر ي  جميع البدائل المقترحة 

  يتضاااامن متن السااااؤال المفهوم او المصااااطل  إذا كان الهد  من السااااؤال
 تعري  هذا المفهوم.

 .إمكانية اإلجابة عن السؤال دون النظر للبدائل 
 مؤشرات جودة بدالل الئسؤال:

 حدة يقط صحيحة او مفضلة.تكون هناك إجابة وا 

 .تتجانس البدائل ي  محتواها وترتبط بمجال السؤال 

  تعتمااد الباادائاال على األخطاااء الناااشااااااائااة من نقص المعلومااات او الفهم
 الخاطئ.

  تكون المصااطلحات والكلمات المسااتخدمة ي  البدائل معروية كلها لدى
 ين.الطالب

  واإلجابة الصحيحة.تجنب االرتباطات اللفظية بين متن السؤال 
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  تجنب استخدام عبارات اجميع  كل ما سبق صحي ا، او ا كل ما سبق
 خطأا

  توزيع اإلجابة الصااحيحة على المواقع المختلفة للبدائل توزيعا متساااويا
 وبشكل عشوائى.

 ( بدائل طبقا للمرحلة العمرية.5( إلى )4يتراو  عدد البدائل ما بين ) 

 ة اطول من المشااااتتات، ا  تتضاااامن يجب آال تكون اإلجابة الصااااحيح
 جميع البدائل نفس عدد الكلمات تقريبا.

 
  matchingأئسلة  المزاوج  -6

تتكون اسااااااائلااة المزاوجااة من قااائمتين متوازيتين تحتوى كاال منهمااا على 
مجموعة من العبارات او الرموز او الكلمات او الصااااااور او األشااااااكال وتسااااااامى 

وتسمى المفردات  premisesالعناصار الت  تتأل  منها القائمة األولى بالمقدمات 
المزاوجة مقدار  وتقيس اسئلة responsesالت  يختار منها الطالب باالساتجابات 

ويهد  هذا النوع من األسااائلة  ؛كبير من الحقائق المرتبطة ي  زمن قصاااير نسااابيا
قياس مهارة الطالب ي  الرابط بين المعلومات الموجودة ي  قائمتين تتضمن القائمة 

 األولى اسئلة، وتتضمن الثانية إجاباتها.
 

 مؤشرات جودة صياغ  أئسلة  المزاوج :

 ،ا  تتضمن نفس الموضوع حتى تكون االستجابات  تجانس المقدمات معا
 متجانسة.

 .يتضمن السؤال مقدمات واستجابات قصيرة قدر اإلمكان 

 .زيادة عدد االستجابات عن عدد المقدمات بمقدار ثالثة عناصر على األقل 

  الخ، ي  حين تكتب 3، 2، 1تكتب المقدمات إلى اليمين وتأخذ ارقاما..
 قمة بحرو  ا ، ب، ج...إلخ.االستجابات إلى اليسار ومر

 .ترتب المقدمات واالستجابات ترتيبا منطقيا 

  وضع قوسين إلى جانب كل رقم من ارقام المقدمات يكتب يي  رموز
 االستجابات.

 .كتابة السؤال مكتمال ي  نفس الصفحة 

 .استخدام المصطلحات الكمية بدال من الكيفية 
 

 أئسلة  إعادة الترتيب: -7
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ي  هاذه األسااااااائلاة عاددا من الكلمات او المصاااااااطلحات او  الطاالابيعطى 

األحاداث او التواريخ او العملياات وغيرهاا... ويطلب من  ترتيبها ويق نظام معين؛ 
 بهد  قياس مهارة الطالب ي  ترتيب األحداث المعلومات  األيكار ويق نظام محدد.

 :مؤشرات جودة صياغ  أئسلة  إعادة الترتيب

 دا.يقيس السؤال هديا واح 

 .توزيع عناصر السؤال توزيعا عشوائيا 

 (  عنصرا.9-5احتواء السؤال على حوال ) 
 وجود يواصل واضحة بين عناصر السؤال.
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 المقال( CR) بطاق  المفردة االختباري  

 مشروع بنوك األئسلة   

Department  .....قئسم 

 1 0 0 0 0         
 

 كود الئسؤال

Standard  :المعيار 

Objective  الهدف اإلجرالي: 

Points  :النقاط 

 

S
e

le
c

t 
o

n
e
 c

h
o

ic
e

 i
n

 

e
a

c
h

 s
e

c
ti

o
n

 

Subje
ct 

Grade Type Domain Cogn
itive 

Level 

   Sec st1  MCQ  1  1 

   Sec rd 2  Matching  2  2 

   Sec rd 3  Ordering  3  3 

   Sec rd 4  CR  4   

 1.   
 

  

Key (Comments)  )  تقدير الدرج ( Points 

 1 
2 

Identification Card 

UniqueID Difficulty Discrimination Date Item 
Writer 

     

Expected Item 
Difficulty 

(% of students 
answering correctly) 

 
Easy 

(90%) 
 Medium(50%)  

Hard 
(10%) 
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 كلية:........................

 قسم:........................

 

 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 

 

 بياناتعامة

الصح   :السؤال نوع
 والخطأ

االختيار من  
 المتعدد

  مقالي قصير 

 

 K  U  C  :المعرفي المستوى
 

  :مستوىالصعوبة

  :اإلجابةالصحيحة  :العظمى الدرجة

  :المفتاحية الكلمات

 

 محتوىالسؤال

 

 أدلةاإلجابة
 

 

 بياناتالمراجعة

  :المراجع  :المؤلف

 الصحيحة من الطالبتوقع صعوبة السؤال من اإلجابة 
 (%01صعب )  (%01متوسط الصعوبة)  (%11صعب ) 

IRT Curves 

 

 

       

  لؤاــــكودالس

  الهدف اإلجرائي:
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 :........................كلية
 :........................قسم

 

 

 
 
 
 

 
 

              السؤال: كود
 

  الهدف اإلجرائي:

 

 

General Information 
Item Type: 

 
 True & 

False 
 Multiple 

choose 
 Short Easy 

 
 

Cognitive Level:  K  U  C 
 

Difficulty Level:  

Learning Outcome:  

Maximum Score:  Correct Answer:  
Keywords:  

 

Item Content 
 

 

Rubrics 
 

 

Audit Information 

Author:  Reviewer:  

 

IRT Information 

a:  b:  c:  
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(4مةحق )  
 

 خرالط االختبار
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 (5مةحق )

 رشادى لتدريب وإعداد وإدارة وتنفيذ عملية التقويمإنموذج 

ام  ذ عمةي  التقويم بائستخدفيما يةي نموذج ائسترشادي لتدريب وإعداد وإدارة وتنفي
 ارات الموضوعي  المميكن  ويتضمن هذا النموذج عدة مراحل:باإلخت

 الموضوع اوالئ: مرحلة اإلعداد للتقويم 

 دارة الموق  االختبار إثانيائ: 

 دارة ميكنة تصحي  األوراق اإللكترونيةإثالثائ: 

كما يتضمن ايضائ مجموعة من المالحق الت  توض  كل خطوة من خطوات كل 
 مرحلة. 

 

 أوالً: مرحة  اإلعداد لةتقويم الموضوعي

مراساااالة األقسااااام العلمية بالمؤسااااسااااة التعليمية لتحديد اعضاااااء هيئة التدريس  -1
نساااااخة من المشااااااركين ي  إجراء االختبارات الموضاااااوعية المميكنة )مريق 

 (.1 7الخطاب ملحق رقم 

عمل لقاء تنوير  ومناقشة مع السادة األساتذة المشاركين ي  وضع االختبارات  -2
للجامعة، التقويم مدخل إلصال  التعليم، الموضاوعية ويتضمن: الدور التربو  

 اهم مرتكزات التقويم، خطوات بناء بنوك األسئلة.

ختبارات الموضاااوعية وتتضااامن: تحليل عقد ورش عمل للتدريب عل  بناء اإل -3
محتو  المقرر، صاااااااياااغااة األهاادا  اإلجرائيااة وعماال جاادول المواصااااااافااات، 

والتعليمات الخاصاااااة بترتيب وصاااااياغة األسااااائلة، وشاااااكل الورقة اإلمتحانية، 
الصاااااااور المختلفاة لكراساااااااات األسااااااائلاة داخل األظر  وكتابة البيانات عل  
االظر ، وكذا شااااااكل ورقة االجابة االلكترونية لتدريب الطالب عليها وتنته  

 (.9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2بتطبيق استمارة تقويم ورشة العمل )ملحق رقم 

 الموضوعية.تقديم المساعدة ي  صياغة األسئلة  -4
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 عمل قائمة بالمقررات تتضمن المقررات التى تطبق اإلختبار الموضوعى. -5

عمل جدول زمن  لألقسام العلمية لطباعة كراسات الألسئلة الموضوعية بحيث  -6
 تغل  بتعليمات األجابة للطالب.

مراساااالة ادارة الكلية لتويير األعداد الالزمة من اوراق اإلجابة اإللكترونية قبل  -7
األمتحااان بوقاات كااا   وإمااداد كنترول االمتحااان الموضاااااااوع  بااأعااداد  انعقااد

 الطالب بكل يرقة.

 

 دارة الموقف االختباريإثانياً: 
اجتماع مع الساادة رؤساء اللجان والمراقبين للتأكيد عل  اسلوب تنظيم الموق   -1

 .تبار  وتوزيع التعليماتاإلخ
عية واعداد الطالب حصاار اللجان الت  تتضاامن اسااتخدام االختبارات الموضااو -2

 .بها
لجنة  لتحضاااااااير مظااري  األوراق اإللكترونية وكتابة البيانات عليها، تبعائ لك -3

 (. 7  7وعدد الطالب بها )ملحق 

 ختم األوراق بختم الكنترول والتاريخ ووضعها ي  المظاري . -4
ي  يوم األمتحان، يتم توزيع المظاري  عل  الساااادة المالحظين باألضااااية ال   -5

.سخة ورقية تتضمن التعليمات تقديم ن  ويتم مراجعة هذه التعليمات معهم شفاهةئ
ة الزائدة بعد المرور عل  اللجان بهدوء لجمع اوراق األجابة وكراساااات األسااائل -6

 .موايقة االدارة
عمل إحصااائية لحصاار اعداد الغياب والحضااور ومراجعتها مع اعداد األوراق  -7

 .الزائدة
 

 وراق اإللكتروني ثالثاً: ادارة ميكن  تصحيح األ
 
اساااااتالم اوراق االجابة االلكترونية وكراساااااات األسااااائلة من الكنتروالت بعد  -1

 .ن ي  ضوء احصائية الغياب والحضوراالنتهاء من االمتحا
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ختبارية، رة اإلتادقيق اوراق االجااباة االلكترونية )مراجعة رمز رقم الصاااااااو -2

مراجعة البيانات ودقة حصااااراعداد اوراق االجابة االلكترونية لكل صااااورة، 
 تظليل اإلجابات ويرز األوراق الت  تحتاج ال  تصحي  يدو  وغير ذلك(.

اساااتخدام الماسااا  الضاااوئ  ي  تقدير درجات الطالب بعد التأكد من صااايانت   -3
 وتويير ظرو  حسن استخدام .

 مراجعة تقدير الدرجات لبعض األورق )باستخدام نماذج تصحي  يدو (. -4

( لتعديل الدرجة تبعائ لقوانين Factorتحتااج ال  معاامل ) تحادياد المواد الت  -5
 ولوائ  المؤسسة.

تساااااااليم األوراق اإللكترونيااة بعااد تقاادير الاادرجااات ال  الكنتروالت المعنيااة،  -6
 وتسليم كراسات األسئلة ألعضاء هيئة التدريس ويقائ لألعداد المطبوعة.
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 (7/1) مةحق رقم

 

 
 

 األستاذ الدكتور رئيس مجلس قسم .........

 تحية طيبة وبعد،  

نفيد سيادتكم علمائ بأن الكلية )المعهد( بصدد تقديم ورشة عمل للتدريب عل  كيفية اعداد االختبارات الموضوعية. برجاء اإلعالن 
مساعد، مدرس( بقسمكم الموقر، وايادتنا بأسماء من يرغب من السادة اعضاء هيئة عنها لجميع اعضاء هيئة التدريس )استاذ، استاذ 

التدريس ي  موعد اقصاه )...........( حت  يتسن  البدء ي  التدريب قبل وضع امتحانات الفصل الدراس  األول. علمائ بأن مدة 
 التدريب ).........( ايام.

 

 وتفضلوا بقبول واير االحترام،،

 

 عميد الكلية        الموضوع   ل التقويمرئيس كنترو

 موجه لرؤساء األقسام العلمية خطاب
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(7/2مةحق رقم )  

 

 شعار المؤسسة
 جامعة .....
 كلية .....
 قسم .....
 الشعبة: ...

  الدراس :األول الثانىامتحان الفصل 
 الفرقة: ....

 الدرجة الكلية لإلمتحان...
 زمن االمتحان: ....

 مــــــــــــــــــــــــــادة ...............امتحان 
 كود المقرر
 الصورة ) * (

 اجب عن جميع األسئلة التالية:
 ييما يل  )يذكر العدد( سؤال تختر اإلجابة الصحيحة لكل سؤال بتظليلها ي  مكانها المناسب بالورقة اإللكترونية

 )تحدد الدرجة والزمن المتوقع لإلجابة عن السؤال(
(1 )..................................................................................................................................... 

 )ا( ....                    )ب( ....                      )ج( ....                    )د( ....                  

 نموذج إخراج ورقة إمتحانية
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 (7/3)مةحق رقم 

 

 

 

 الثاني( لعام ......-ي )األولامتحان الفصل الدرائس

 أوراق اإلجاب  اإللكتروني 

 

 ..............................القسم: ...........................       الشعبة: ..............................     الفرقة الدراسية: 

 تاريخ اإلمتحان: ...................     الزمن: ......................................... المادة: ...........................

 .......... ال  ............رقم اللجنة: .....................       مكان اللجنة: ........................     رقم الجلوس: من 

 عدد الطالب = عدد األوراق اإللكترونية =  ...........................

 استاذ المادة:   ............................

 البيانات الخاصة بمظاريف أوراق األسئلة الموضوعية
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 (7/4مةحق رقم )

 

 

 القئسم أئستاذ المادة اإلمتحانتاريخ  عدد الطالب الفرق  الدرائسي  ائسم المقرر

      

      

      

      

 قائمة بالمقررات التي تطبق اإلختبار الموضوعي 
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 (7/5مةحق رقم )

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 غالف تعليمات اإلجابة الخاص بكراسات األسئلة الموضوعية

 شعار المؤسسة 
 جامعة ...................
 كلية ......................

 قســــــم .................
 ...............الشعبة: .....

 امتحان الفصل الدراسي:  ....
 الفرقة: ....

 الدرجة الكلية لإلختبار:......
 زمن االمتحان: .....

 المادة: .....
 كود المقرر:

 : أ/ ب/ ج/ د الصورة
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 تعةيمات اإلختبار

 :.راءة التعةيمات التالي  بإهتمامعزيزي الطالب الرجاء ق
 :مالحظات هام 

 زمن اإلختبار .... ساعة. .1
 ال تكتب او تضع عالمات عل  كراسة األسئلة. .2
 ممنوع إستخدام الكوريكتور. .3
 يستخدم القلم الرصاص اوالئ وبعد التأكد من اإلجابة الصحيحة يستخدم القلم الجا . .4

 يركز تظليل اإلجابة ي  مركز الدائرة هكذا: 
 

 .صفًراال يعتد باإلجابة عند إختيار إجابتين، وتحسب درجة إجابة السؤال  .5

 يرجي مراعاة اآلتي عند اإلجاب  عةي األئسلة  الموضوعي  وذلك في الورق  اإللكتروني :

 اجب عن جميع األسئلة. .1
 اكتب البيانات ي  المكان المخصص بورقة اإلجابة اإللكترونية. .2
 المبينة اعاله ي  ورقة اإلجابة اإللكترونية )بجوار اسم المادة الدراسية(.اكتب رمز الصورة األختبارية  .3
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ظلل )سود( باستخدام القلم الجا  رقم الكود الخاص بك ي  المكان المخصص لذلك بداية من العمود األيسر )وتجده ي   .4
 الكش  الذ  توقع علي  امام اسمك(.

 كترونية، وي  حالة حاجتك لإلستفسار اطلب المساعدة.ظلل )سود( األجابة الصحيحة ي  ورقة اإلجابة اإلل .5
 تحت كل سؤال اربع اجابات )بدائل(، واحدة يقط منها صحيحة. .6

 .)اقرا بعناية السؤال والبدائل األربعة )ا(، )ب(، )ج(، )د 
 .تخير اجابة واحدة يقط وحدد رمزها 

 :مثال 
 (: عاصمة يرنسا3السؤال رقم )

 )ب( باريس    )ا( لندن 
 )د( واشنطن    برلين)ج( 

 ( ي  ورقة اإلجابة اإللكترونية 3اإلجابة الصحيحة للسؤال رقم )( ه  باريس ورمزها )ب( وبالتال : ظلل )سود
 ( كالتال :3الدائرة )ب( امام رقم السؤال )

 

1  

 

2  

 د ج ب أ

 د ج ب أ
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3  

 

4  
 

ا للداخل  .7 بعد اإلنتهاء من اإلمتحان ضع ورقة اإلجابة اإللكترونية داخل كراسة األسئلة بحيث يكون الجانب المخطط متجهئ
ا داخل كراسة اإلجابة العادية وسلم الجميع ال  األستاذ المالحظ.  ثم ضعهما معئ

  

 د ج ب أ

 د ج ب أ
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(7/6مةحق رقم )  

 

 

 

 السيد األستاذ الدكتور  ..................................

 

 تحية طيبة وبعد،،

 

برجاء التفضل بالموايقة عل  شراء عدد ..... رزمة ورق خاصة باإلجابة اإللكترونية لزوم اإلمتحانات 
 الموضوعية.

 

 ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير،،

 خطاب موجه إلدارة المؤسسة لتوفير مستلزمات اإلختبارات الموضوعية
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 (7/7مةحق رقم )

 

 
  

 السيد األستاذ الدكتور  ..................................
 

 تحية طيبة وبعد،،

ذلك ويتشر  كنترول التقويم الموضوع  بدعوة سيادتكم إلجتماع يوم .... الموايق .... الساعة .... ي  مقـــر الكنترول بال....، 
 بخصوص تنظيم الموق  اإلختبار  الخاص باإلمتحانات الموضوعية وكيفية توعية الطالبات بإستخدام ورقة اإلجابة اإللكترونية.

 

 ونأمل تشري  سيادتكم.

 وتفضلوا بقبول يائق اإلحترام،،

 عميد المؤسسة        رئيس الكنترول

  

 لدعوة أعضاء هيئة التدريس للتعرف علي تنظيم الموقف االختباريخطاب 
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 (7/8مةحق رقم )

 

 

 ل  حضرات السادة األساتذة المشريين عل  لجان اإلمتحان الخاصة باإلختبارات الموضوعية إ

 رجاء مراعاة اإلجراءات اآلتي  خالل األمتحان:

  األسئلة كاآلت :إذا كان هناك اكثر من صورة إختبارية رجاء ان توزع كراسات 

 ب ا ب ا ب ا

 ا ب ا ب ا ب

 ب ا ب ا ب ا

 ا ب ا ب ا ب

مع مراعاة إذا كان هناك طالب متغيب نفترض وجوده وال يتم توزيع كراسة األسئلة الخاصة ب  وذلك حت  يكون هناك ثبات 
 لنظام التوزيع.

 

 تعليمات تنظيم الموقف اإلختباري الخاصة بالمشرفين علي لجان اإلمتحان 
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  من متعدد.يسلم لكل طالب ورقة اإلجابة االلكترونية  والت  تختص بأسئلة اإلختيار 

  :يمأل الطالب البيانات عل  ورقة اإلجابة االلكترونية والمطبوعة ي  المربع اعل  الورقة من اليمين وتتضمن 
o :كود الطالب: )كتابة(        اإلسم 
o :الثان (-الفصل الدراس : )األول       المادة الدراسية 

 
 واسااطة تظليل األماكن الدالة بداية من العمود األيساار وذلك يحدد الطالب الكود الخاص ب  عل  ورقة اإلجابة اإللكترونية ب

 باستخدام القلم الجا  )كنموذج ورقة اإلجابة(.
 دم عينبة عل  الطالب بتدوين رمز صورة كراسة األسئلة )ا، ب، ج، د( عل  ورقة اإلجابة اإللكترونية والمحايظة عليها و

 ائستخدام الكوريكتور نهالًيا.
   اسئلة اإلختيار من متعدد بتظليل المكان المناسب لإلجابة الصحيحة من وجهة نظره.يجيب الطالب عل 
  ورق  اإلجاب  اإللكتروني  داخل كرائس  األئسلة  بحيث يكون الجانب بعد اإلنتهاء من اإلجابة عل  اإلمتحان، يضااع الطالب

 المخطط من الداخل ويئسةم كالهما الي المالحظ.
 رول.تسلم جميع األوراق ال  الكنت 
  إذا طلب ا  طالب المساعدة ي  طريقة تظليل اإلجابة عل  ورقة اإلجابة اإللكترونية يوج  انتباه الطالب ال  المثال المدون

 غالف كرائس  األئسلة .عل  
 

 مع الشكر والتقدير،،
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 (7/9مةحق رقم )

 

 

ائسم المقرر  
 والقئسم

 تاريخ اإلمتحان عدد الطالب الفرق  الدرائسي 
أرقام الةجان 
 اإلمتحاني 

موقع الةجان 
 اإلمتحاني 

      

      

      

      

 حصر لجان اإلختبارات الموضوعية وأعداد الطالب بها
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 (7/11مةحق رقم )

 

 

 جامعة ........

 كلية  .......

 كنترول .......

 األستاذ الدكتور عميد الكليةالسيد 

 تحية طيبة وبعد،،

برجاء التفضل بالموايقة عل  مرور مندوبين من كنترول التقويم الموضوع  عل  لجان اإلمتحان ي  األيام الت  تستخدم ييها 
ن األسئلة الزائدة ع األسئلة الموضوعية واوراق اإلجابة اإللكترونية،  وذلك إلستالم كل من اوراق اإلجابة اإللكترونية وكراسات

 عدد الحضور ي  كل لجنة.

 وييما يل  بيان بالمقررات واألقسام والشعب وتاريخ وموعد اإلمتحان واسماء األساتذة رؤساء اللجان المعنية:

 القسم رئيس اللجنة تاريخ اإلمتحان الفرقة  الشعبة  القسم اسم المادة

 خطاب موجه إلدارة المؤسسة لتيسير مهام أعضاء الكنترول
 
 
 
 
 غ
 ف
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 (7/11مةحق رقم )

 

 

 المادة
الفرق / الشعب / 

 القئسم
عدد الطالب 
 الحضور

عدد الطالب 
 المتغيبين

إجمالي عدد الطالب 
 )األوراق اإللكتروني (

 تاريخ التئسةيم
توقيع عضو 

 الكنترول المئستةم

       

       

       

       

       

 والغياب لتسليم األوراق اإلمتحانيةجدول بإحصائية الحضور 
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 (6ملحق )

 

 ت بائستخدام النظري  الحديث  تحةيل وتدريج المفردا
 

التى يتم تخزينها ي  البنك ، او  CalibrationItem تعد عملية تدريج األسااائلة والمفردات  

ويقئا للنماذج بمثابة تحقق من إمكانية ان  Empirical Validationالتحقق من الصااادق اإلمبريق  

( مماثل للمنحنى المتوقع من النموذج. وبذلك يمكننا القول ICCيكون للمفردة منحنى مميز إمبريق  )

بأن النموذج يطابق البيانات المتعلقة باالسااتجابات. غير ان  من الضاارور  قبل التحقق من الصاادق 

التى تف  بالشااااااروط الفنية ي  صااااااياغتها –الجيدة يقط  اإلمبريق  للمفردات، ان تخضااااااع المفردات

 للتجريب والتدريج لك  ال يكون هناك ياقدا كبيرا ي  الجهد والموارد. -وصدق محتواها

يقدر علي  مساااااااتوى  Scaleُهو بناء ميزان   Calibrationوالمقصاااااااود بعملياة التادريج  

تها. ويتطلب بناء الميزان تحديد صااااعوبة المفردة، ا  يتحدد علي  موقع كل مفردة من حيث صااااعوب

. ويمكن تنفيذ عملية  Scaling Unitوتعري  او اختياار وحده الميزان  Originنقطاة األصااااااال 

 التدريج على النحو التال  :

ينبغ  تطبيق مجموعااة المفردات او األسااااااائلااة على مجموعااة من الطالب من ذو  القاادرات  (ا)

 التى تمثل المنحى المميز للمفردة.المتباينة، ويتم اختيار الدالة الرياضية 

يتم تقدير بارمترات قدرة كل طالب، وصاااااااعوبة كل مفردة بتطبيق احد نماذج االساااااااتجابة   (ب)

 للمفردة بإستخدام برامج الحاسوب التى تتعامل مع نماذج اإلستجابة المختلفة.

يزة تقاادير ماادى مطااابقااة النموذج لكاال مفردة، وذلااك لقياااس اإلختال  بين المنحنيااات المم (ج)

اإلمبريقيااة لكاال منهااا والمنحنيااات المميزة المتوقعااة من النموذج. ويزودنااا هااذا اإلجراء بقاادر 

كبير من البيانات المفيدة. إذ يمكن حساااب صاايغة عددية لمسااتويات القدرة المطلوبة للحصااول 

على كل درجة للمفردة، وكذلك حساااب األخطاء المعيارية لتقديرات قدرة كل طالب ممثلة ي  

و تقديرات صعوبة كل مفردة او سؤال للتحقق    Information Functionالمعلومات دالة

 من مدى دقة هذه التقديرات.
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 إعداد الصور االختباري  التجريبي :  -1

تجهيز مسااااتودع اساااائلة يتضاااامن خمس اساااائلة لكل ناتج تعلم،  -
 ويفضل البدء ي  إعدادها مع شر  كل محاضرة.

 سؤال على األقل. 35الصورة االختبارية تتضمن  -
-midتطبق ي  مواق  اختبارية حقيقية مثل االمتحان النصف   -

term  امتحانات اعمال السنة ،quizzes  . 

على األقال، وتعد بإحدى الطرق  2عادد الصاااااااور االختباارياة:  -
 اآلتية:

: بحيث يكون Shuffleطريقة خلط التوزيع لنفس األسااائلة  -1

ي   11هو نفسااااااا  رقم  Aي  الصاااااااورة  1الساااااااؤال رقم 

هو نفس   Aي  الصورة  2مثال، والساؤال رقم  Bالصاورة 

 ، وهكذا. Bي  الصورة  25رقم 

 Aي  الصااورة  1بحيث يكون للسااؤال رقم طريقة التكايؤ:  -2

، ا  ل  نفس المحتوى  Bساااااااؤاال مكايئا ل  ي  الصاااااااورة 

 ة المحتمل.وناتج التعلم ومستوى الصعوب

: بحيث Anchoring itemsطريقة المفردات المشاااتركة  -3

من عدد األسااائلة، بشااارط اال  %25تتكرر ي  كل صاااورة 

توضاااااع ي  بداية او نهاية االختبار، ويكون لها مساااااتويات 

 Coreصااااعوبة متابينة، وتساااامى األساااائلة التى ال تتكرر 

items  . 
 

يدة )تسااالسااال مراعاة تواير جميع شاااروط الورقة االمتحانية الج -

واحد ألرقام األسااائلة من اول ساااؤال ألخر ساااؤال ي  الصاااورة 

الواحدة، تعليمات اإلجابة ي  الصااااااافحة األولى، الزمن، توزيع 

الدرجات، اال يقساااام السااااؤال الواحد على صاااافحتين، تحاشاااا  

األسااااااائلة ي  الورقة  كثرةالمطبعية واإلمالئية، وعدم األخطااء 

ل إجابة واحدة، وان إجابة كل الواحدة، والتأكد من ان لكل ساااؤا
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ساااؤال ي  الصاااورة االختبارية الواحدة ال ترتبط بإجابة ساااؤال 

آخر، ترتيب اسااااائلة النوع الواحد اصاااااواب وخطأ، اختيار من 

 .متعدد،...ا من السهل إلى الصعب، .... (

 إجراءات التطبيق: -2

تدريب المالحظ على طريقة توزيع الصور المتكايئة ويقا لمقاعد  -1

الطالب: ي  الشاااااااكال الموضااااااا ، بحيث ال يعطى المالحظ  جلوس

 طالبين متجاورين نفس الصورة.

 Cو  Bو  Aصور لالختبار  B 3و  Aصورتين لالختبار 

A B A 

B A B 

A B A 
 

B A C 

A C B 

C B A 
 

 

تادرياب المالحظ للتعامل مع ورقة اإلجابة اإللكترونية: الختم ال  -3

يمس الاادوائر، ال تاادبس ، التااأكااد من اساااااااتخاادام الطااالااب للقلم 

،  H، وال يستخدم ا  قلم رصاص علي  الرمز  B2الرصااص 

التأكد من تظليل الطالب لرقم الصااورة االختبارية، وكتابت  لرقم 

 جلوس  من اليسار ثم تظليل .

الطااالااب للتعاااماال مع ورقااة اإلجااابااة اإللكترونيااة: القلم  تاادريااب -4

،  H، وال يستخدم ا  قلم رصاص علي  الرمز  B2الرصااص 

يكتب رقم الجلوس من اليسار ثم يظلل، تظليل اإلجابة الصحيحة 

 لكامل دائرة واحدة يقط، وان تظليل إجابتين يعطى صفرا.

من الطالب  التنبي  على اسااااتالم جميع اوراق األساااائلة واإلجابة -5

 بعد انتهاء االمتحان.
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 إجراءات التصحيح: -6

التاأكد من: جمع اوراق إجابة الصاااااااورة االختبارية الواحدة مع  -7

بعضاااااها، وتظليل اساااااتاذ المقرر لنموذج اإلجابة لكل صاااااورة 

اختباارياة على اوراق إجااباة إلكترونية مماثلة للت  اساااااااتخدمها 

وواضااااااا  ولكامل الطالب، وان تظليل الطالب إلجابات  ساااااااليم 

 الدائرة.

 Aعند التصاااحي  اإللكترون : يوضاااع نموذج اإلجابة للصاااورة  -8

، Aكأول ورقة لمجموعة اوراق إجابات الطالب على الصااورة 

كأول ورقة لمجموعة  Bثم يوضااااااع نموذج اإلجابة للصااااااورة 

 ، وهكذا. Bاوراق إجابات الطالب على الصورة 

حين ترصااد ي  يصااححها البرنامج السااؤال من درجة واحدة، و -9

او نص   2او  1× المرآة ينقل المجموع كما هو او يتم  ضرب  

 او ...... ، وتجمع مع درجة األسئلة المقالية إن وجدت.

يأخذ اسااااتاذ المقرر ملفات نتائج التصااااحي  اإللكترون  من  -15

مركز التصاحي  ي  نسختين: إلكترونية و ورقية؛ للوقو  على 

 مستوى الطلبة واألسئلة.

معاامل الصاااااااعوبة ومعامل الكالئسللللللليكي لةنتلالج:  التحةيلل -11

 التمييز

 Difficulty Indexمعامل الصعوب  -12

 يحسب عن طريق المعادلة التالية لكل سؤال

سهولة معامل 

 السؤال
= 

 خاطئةعدد اإلجابات ال

عدد اإلجابات الصحيحة + عدد 

 اإلجابات الخطأ

 وييما يل  تفسير لقيم معامل الصعوبة المحسوب 
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 التفسير معامل الصعوبةقيمة 

 السؤال صعب جدا، ويراجع 5225اقل من 

 السؤال صعب 5245اقل من  – 5225

 السؤال متوسط الصعوبة 5265 - 5245

 السؤال سهل 5285، 5265بين 

 السؤال سهل جدا، ويراجع 5285اكثر من 
 

 Discrimination indexمعامل التمييز  -13

 %27تصااااااااعديا، ثم يحدد اعلى ترتب الدرجة الكلية لالختبار 

من  %27من إجمااال  عاادد الطالب كمرتفعى األداء ، وادنى 

، ويحسب معامل التمييز جمال  عدد الطالب كمنخفضاى األداءإ

 عن طريق المعادلة التالية لكل سؤال

 معامل تمييز السؤال =

 نخفضمعامل صعوبت  لمجموعة األداء الم -معامل صعوبت  لمجموعة األداء المرتفع 

نسبة اإلجابات الصحيحة لمجموعة  –= نسبة اإلجابات الصحيحة لمجموعة اعلى األداء 

 ادنى األداء
 

 وييما يل  تفسير لقيم معامل التمييز المحسوب 

 التفسير قيمة معامل التمييز

 تمييز جيد يأكثر 5235

 تمييز مقبول، ويراجع السؤال 5235 - 5225

 او يحذ ال يميز، ويراجع  5219 –صفر 

 بالسالب
 ضعي  او هناك خطأ ي  مفتا  التصحي 

 ويحذ 
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تقال قيماة معاامال التمييز للساااااااؤال عنادماا تقال قيمة معامل  -14

)األسئلة الصعبة جدا(، او عندما تزيد قيمة  5225الصعوبة عن 

 )األسئلة السهلة جدا(. 5285معامل الصعوبة عن 

تشاااااااتيت البدائل )االختيارات(: تطبق نفس خطوات  يااعلية -15

معاااماال التمييز ولكن على كاال باادياال للساااااااؤال الواحااد لمعريااة 

ي  تشااتيت الطالب، ويسااتخدم نفس الجدول السااابق ي   ياعليت 

 تفسير قوة التشتيت ولكن بعكس اإلشارة.

 

  فاعةي(: إحئسلللللللب معامل الصلللللللعوب  ومعامل التمييز و1تلدريب )

 نتالج تطبيق الئسؤال التاليتشتيت البدالل ل

 مجموع الطالب د ج ب* أ البدالل

 155 35 5 65 15 مجموعة الطالب مرتفع  األداء

 155 15 25 15 65 مجموعة الطالب منخفض  األداء

 *  البديل الصحي 

 

 ألن البديل ب هو البديل الصحي الحل: 

  5235=  255( ÷  15+  65صعوبة السؤال = )

 متوسط الصعوبةالتفسير: سؤال 

 

 5255( = 155÷15) –( 155÷65تمييز السؤال = )

 التفسير: سؤال تمييزه جيد 

 

 5255 -( = 155÷65) –( 155÷15قوة تشتيت البديل ) ا ( = )

 التفسير: بديل قوة تشتيت  جيدة
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 5225 -( = 155÷25) –( 155÷5قوة تشتيت البديل ) ج ( = )

 التفسير: بديل قوة تشتيت  مقبولة

 

 5225( =  155÷15) –( 155÷35وة تشتيت البديل ) د ( = )ق

التفساااااااير: ألن الباديل قوة تشاااااااتيت  موجبة؛ يحذ  ألن  اكثر جذب 

 الطالب مرتفع  األداء مع ان  البديل الخطأ.

 

(: إحئسب معامل الصعوب  وتشتيت البدالل لنتالج تطبيق الئسؤال 2تدريب )
 التالي

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 هو البديل الصحي  Bألن البديل الحل: 

صاااعوبة الساااؤال = نسااابة الطالب الذين اختاروا البديل الصاااحي = 
5253  

 التفسير: سؤال متوسط الصعوبة
حيث لم يختره   Eمقبول، يحذ  البديل  Dتشااااااتيت البدائل: البديل 

يتم  Cوالبديل  Aاحد، او كان للسااااااؤال اربعة بدائل يقط، والبديلين 
إعادة صااااااياغتهما ألن نساااااابة من اختارهما من الطالب لم تصاااااال 

15%. 
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(: إحئسلب معامل الصعوب  وتشتيت البدالل لنتالج تطبيق الئسؤال 3تدريب )
 التالي

 
 هو البديل الصحي  Aألن البديل الحل: 

صاااعوبة الساااؤال = نسااابة الطالب الذين اختاروا البديل الصاااحي = 
5289  

دا ، يفضل ان تعاد صياغت ، او يحذ   تماما التفسير: سؤال سهل ج
إال ي  حاال رغباة اساااااااتاذ المقرر ي  جذب الطالب للحل ي  بداية 

 .GREاو  SAT( مثل االختبارات الدولية warm-upاالختبار )
حيث لم يختره احد، او كان للسؤال   Eتشتيت البدائل: يحذ  البديل 

اربعة بدائل يقط، وباق  البدائل يتم إعادة صياغتها ألن نسبة اختيار 
 .%15الطالب لكل منهم لم تصل 

 

(: إحئسب معامل الصعوب  والتمييز لنتالج تطبيق أئسلة  الصواب 4تدريب )
 والخطأ اآلتي 

 الحل: 

 :47الئسؤال رقم 

 ي  هو البديل الصح Aألن البديل 

  5299معامل صعوبة السؤال = 

http://www.heep.edu.eg/


 
 

 التعليم العالى وحدة إدارة مشروعات تطوير   

 (133( فاكس داخلى  )518داخلي) 11685933ت:  الجيزة -عشرالدور الثاني  –المهندسين -ش أحمد عرابي 69
96 Ahmed Oraby St., El Mohandseen-12th floor – Giza Tel: 33458610 EXT)235) Fax: EXT)301) 

E-mail: mac@heep.edu.eg 
www.heep.edu.eg 

56 

 التفسير: سؤال سهل جدا ويفضل حذي 

 تقريبا 5253= 525254= 97244  –155تمييز السؤال  = 

 التفسير: سؤال ال يميزه، ويحذ 

 

 :48الئسؤال رقم 

 هو البديل الصحي   Aألن البديل 

  5291معامل صعوبة السؤال = 

 التفسير: سؤال سهل جدا ويفضل حذي 

 تقريبا 5255= 525513= 89274  –94287السؤال  = تمييز 

 التفسير: سؤال ال يميز، ويحذ 

 

 :49الئسؤال رقم 

 هو البديل الصحي   Eألن البديل 

  5245معامل صعوبة السؤال = 

 التفسير: سؤال متوسط الصعوبة

 تقريبا 5241= 52413= 25264  –66267تمييز السؤال  = 

 التفسير: سؤال تمييزه جيد

 

 :51ال رقم الئسؤ

 هو البديل الصحي   Aألن البديل 

  5239معامل صعوبة السؤال = 

 التفسير: سؤال صعب

 تقريبا 5213= 521272= 25264  –38236تمييز السؤال  = 

 التفسير: سؤال ال يميز، ويراجع او يحذ .
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 بعض الرئسوم الذى من الممكن توظيفها  

  
للبديل الصــــــحيح )ذي اللون األحمر( يالحظ أن نســــــبة اختيار أفراد العينة 

مرتفعة عبر متصــل الدرجات في الشــكل المعبر عن المفردة الســهلةا بينما 
 .يالحظ انخفاض هذه النسبة في الشكل الخاص بالمفردة الصعبة
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تزيـد القـدرة التمييزيـة للمفردة بزيـادة زاويـة الميـل الـذي يمثلهـا الخط المائل 
الصحيح عن الخط األفقيا وهذا ما يتضح في المرسـوم على منحنى البديل 

 الشكلين السابقين
ويمكن من خالل الصــــــــــــور اإلرشــــــــــــادية الســــــــــــابقة الحكم على جودة مفردات 

 .االختبار واتخاذ القرارات المناسبة تجاهها
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 (7مةحق )

 قراءة إثرالي  عن القياس والتقويم وبنوك األئسلة 

الحالى بعض المفاهيم والمصطلحات الت  تتطلب تعريفا اجرائيا  لجزءيتناول ا

يوحد الفكر ويحدد المسار تحديدا واضحا ومن اهم هذه المفاهيم والمصطلحات 

 ما يل : 

 Item Bankingبنوك األئسلة   -1

بنك األسئلة هو مكان آمن توضع يي  مجموعات متنوعة من األسئلة 

معينة ويسااااهل عن طريق  سااااحب او  ذات مسااااتويات مختلفة ي  تقدير قدرة

إضاااية مجموعة او عدد من األساائلة المختلفة المقننة ا  الت  لها خصااائص 

ساايكومترية مميزة ومعلومة مثـااااااال : معامل السااهولة والصااعوبة ، ومعامل 

التمييز ، ويعالية المشاتتات وكذلك صادق وثبات المفردات ، والمصنفة ويق 

ويات العقلية المعريية المطلوب اداؤها وحدات المقرر الدراس  وحسب المست

اثناء اإلجابة عليها ، وذلك بطريقة تشااب  إلى حد ما تنظيم ويهرسااة الكتب . 

وهذا التصااااني  يمكننا من معرية كل سااااؤال والهد  الذ  يقيساااا  والمجال 

الذ  ينتم  إلي  كل ساااااؤال . وتخزن األسااااائلة ي  ذاكرة حاساااااب آل  ويق 

تم معايرتها عن طريق نماذج معينة وباسااااتخدام برنامج سااااابق التجهيز ، وي

 برامج خاصة بها .

 : يوجد نظامان لكيفي  التعامل مع بنوك األئسلة 

 : النظام األول وهو بنك األئسلة  المفتوح-ا     

بنائ  ( الئلة ي  عملية التقويم التكوين  )الهد  من  هو استخدام األس

وي  التقويم التشااخيصاا  ، والبنك يشااجع اعضاااء هيئة التدريس على انتقاء 

مفردات األسائلة الت  تتناساب مع المواق  التعليمية باساتخدام الحاسب اآلل  
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المرتبط بالبنك مباشاارة من خالل شاابكات االتصااال ، ولذلك يإن البنك يخدم 

 التعلم الفرد  ، وكذلك التعلم بغرض اإلتقان .

 :الثاني هو بنك األئسلة  المؤمن )المغةق( النظام-ب       

الهد  من  هو اساااااتخدام األسااااائلة الموضاااااوعية المقننة والمخزونة 

بالبنك ي  التقويم النهائ  يقط ساواء كان ي  نهاية الفصاال الدراساا  او نهاية 

 العام ولذا تعتبر اسئلت  سرية تمامائ .

 ( : EducationalMeasurementالقياس التربوي )   -2

او يرد او خاصية تربوية  هو عملية تقدير كم  لما يوجد ي  منظومة ظاهرة

  ا  ي، اعتمادائ على اساليب وادوات تقويم تعط  معطيات كمية ؛ من سمات

 صورة رقميةويق شروط معينة .  

 ( : AssessmentEducationalالتقييم  التربوى ) -3

ما على بيان قيمة الشااااااا ء، يهو إعطاء قيمة او وزن يقتصااااااارا التقيي      

للش ء المراد تقييم  ي  ضوء معايير او محكات كمية او كيفية او هما معائ، 

يالتقويم اعم من التقييم؛ ألن التقييم ال يتجاوز إعطاء القيمة او إصدار الحكم 

 بالنسبة للش ء المراد تقييم .

 ( : EducationalEvaluationالتقويم التربوي )   -4

يعن  امرين : بيان قيمة الشاا ء، وتعديل  او تصااحي  الخطأ  ي  اللغة التقويم

 يي .

هو عمليااة منظوميااة ا  تتم ي   ويعر  التقويم اصاااااااطالحااائ بااأناا  ا       

دار ، تستهد  إصخطوات متسلسلة وكل خطوة تؤثر ي  األخرى وتتأثر بها 

على ماادخالت ا  نظااام تربو  وعملياااتاا ،  -باادقااة وموضاااااااوعيااة  -الحكم 
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ومخرجات ، ثم تحديد جوانب القوة والقصاااااااور ي  كل منهما، تمهيدائ التخاذ 

 قرارات مناسبة إلصال  ما قد يتم الكش  عن  من نقاط الضع  والقصورا.

واح    على نوعلى ذلك يالتقويم التربو  عملية تشاااااخيصاااااية تهد  التعر

القوة ونواح  الضاااااااع ، وعملياة عالجياة تهاد  الى التحساااااااين والتعاديل 

 والتطوير.

 ( : Forma Testاالختبار المقنن )   -5

هو االختبار الذ  يتم بناؤه وتطويره من قبل يريق من المختصااين ولصااال  

يتم من األيراد . و مؤسااااسااااة معينة ، كما يتم تطبيق  على عينة كبيرة نساااابيائ 

( ل  يتضااامن تعليمات خاصاااة بالتطبيق والتصاااحي  Manualوير دليل )تط

ومعلومات عن مؤشرات الصدق والثبات وخصائص الفقرات وتفسير النتائج 

( خااصاااااااة يتم اشاااااااتقاقها . وتعر   Normsعليا  ي  ضاااااااوء معاايير ) 

 االختبارات المقننة بالمنشورة ، ومن امثلتها اختبارات الذكاء .

 ( : Itemالمفردة االختباري  )   -6

ه  السؤال ، او العبارة ، او التمرين ، او المهمة ، او المسألة الت  يتضمنها 

االختبااار او المقياااس او اداة التقييم، اضااااااااايااة الى مجموعااة من البيااانااات 

التفصااايلية مثل ناتج التعلم الذى يهد  الساااؤال لقياسااا  والمساااتوى المعريى 

يرها من البيانات االحصااااائية ، وتصاااااغ المفردات وصااااعوبة السااااؤال وغ

اختباااارياااة من نوع انتااااج االختباااارياااة  باااأكثر من نمط ، يمنهاااا مفردات 

 ، ومنها تعر  االستجابة .االستجابة

 ( :  Test Validityصدق االختبار )   -7

هو ان يقيس االختبار الذ  وضااااااع من اجل  ، ا  مدى صااااااالحية االختبار 

 محدد .ب لقياس هد  او جان
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 (:FormativeEvaluationالتقويم البنالي أو التكويني )  -8

عملية تشاااخيصاااية تصاااحيحية مساااتمرة ، تهد  إلى تقويم تحصااايل او اداء 

، وتشااخيص جوانب القوة والضااع  عة من األيراد وتحديد احتياجاتهامجمو

 ي  اداء الفرد ) تحصيل  ( .

 ( : SummativeEvaluationالتقويم الختامي )  -9

عمليااة تلخيص طوليااة تقوم على التقاادم عبر الزمن وترم  إلى إبراز اهم 

النتائج المتساااقة المتكاملة والمبنية على مجمل التقويم البنائ  .كما يهد  إلى 

تقويم مساااااااتوى تمكن او إتقاان مجموعاة من األيراد وتقويم مكانة الفرد من 

 حقق  ي  مرحلة من اجل تساااكين  ي  برنامج معين او تحديد المساااتوى الذ 

ة ار االنتقال إلى المرحلمراحل تدريب  او تعليمية متسالسلة من اجل اتخاذ قر

 .، وكذلك تقويم الفاعلية النسبية لبرامج او مناهج معينةالتالية

 ( :  Observationالمالحظ  )   -11

ه  اسااااااالوب علم  ي  جمع المعلومات المتعلقة بسااااااالوك محدد او ظاهرة 

د اساااالوب المالحظة على اسااااتقبال مثيرات حسااااية بصاااارية محددة ، ويعتم

وسامعية ، للسالوك موضوع المالحظة وتسجيل مظاهره وتصنيفها ووصفها 

 بطريقة علمية .

 ( :  Interviewالمقابة  )   -11

ه  اساالوب علم  منظم لجمع البيانات والمعلومات عن الساالوك او الظاهرة 

 موضوع القياس .

 criterion – Referenced Testsاالختبار محكي المرجع   - 12

( C R T ) 
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هو االختبار الذ  يساااتخدم ي  تقدير اداء الفرد ي  ضاااوء محك او مساااتو  

 اداء مطلق محدد مسبقا دون ان نوازن اداءه بأداء األيراد األخرين .

 

 ) Norm-Referenced Testsاالختبللار جمللاعي المرجع   - 13

NRT )  

هو ذلك االختبار الذ  يستخدم ي  تقدير اداء المتعلم بالنسبة ألداء المتعلمين  

 اآلخرين ي  نفس القدرة الت  يقيسها ذلك االختبار.

 

   Criterion المحك   -14

يقصااد ب  مسااتو  اداء معين يتحدد بمواصاافات معينة مصااوغة ي  صااورة 

و اء المختبرين ااهدا  ساالوكية بحيث يمكن اسااتخدام  ي  تحديد مسااتو  اد

ن بحيث يمكتصاااانيفهم بحسااااب درجة اتقانهم ألهدا  محتو  تعليم  معين. 

نتيجة لمقارنة اداء الفرد ي  االختبار بهذا المجال ان نعر  ما يستطيع الفرد 

 ان يؤدي  وما ال يستطيع .

   Competenceالكفاي    - 15

لمحددة تحديدا ه  المجموعاة المتكااملاة من المعاار  والمهاارات الوظيفية ا

دقيقا والمرتبطة معا ي  شااااكل وترتيب منطق  بحيث يمكن قياسااااها عند ا  

مساااااااتو  ويكن ان يكتسااااااابها ويتقنها المتعلم من خالل برنامج تعليم  معد 

 اعدادا خاصا لهذه الغرض . 

 : (PerformanceCriteriaمحكات األداء ) - 16

ر ضوئها . وتساعد هذه المعاييه  المستويات الت  يتم تقييم اداء الطالب ي  

يى تحقيق موضااااااوعية التقويم  من ناحية ، وتزويد المتعلم بمعلومات مهمة 

عن التوقعاات الت  تقود إلى الهاد  او الغااياة المنشاااااااود تحقيقهاا من نااحية 

 اخرى

http://www.heep.edu.eg/


 
 

 التعليم العالى وحدة إدارة مشروعات تطوير   

 (133( فاكس داخلى  )518داخلي) 11685933ت:  الجيزة -عشرالدور الثاني  –المهندسين -ش أحمد عرابي 69
96 Ahmed Oraby St., El Mohandseen-12th floor – Giza Tel: 33458610 EXT)235) Fax: EXT)301) 

E-mail: mac@heep.edu.eg 
www.heep.edu.eg 

54 

 

 :(MasteryLevelمكن أو اإلتقان )مئستوى الت - 17

. ويرتفع الطالب إلي   هو المسااااااتوى الذ  يصاااااال  الطالب ي  ادائ  التعلم 

تاادريجيااائ من جزء من المطلوب تعلماا  إلى معظماا  حتى يصاااااااال إلى كاال 

 المطلوب .

 ( : ItemAnalysisتحةيل المفردات االختباري  ) - 18

ه  عملية يحص اسااااتجابات المفحوصااااين على يقرات االختبار للحكم على 

 مستوى نوعية كل يقرة . 

 ( :  Item Difficulty Indexمعامل صعوب  المفردة )   - 19

ه  نسااابة المفحوصاااين الذين اجابوا تلك الفقرة إجابة صاااحيحة . وتمتد قيم 

معامل الصاعوبة بين الصفر والواحد ، وتزداد درجة صعوبة الفقرة كلما قل 

 معامل صعوبتها .

 :( ItemDiscrimination Indexمعامل تمييز المفردة )   - 21

المفحوصاااااااين من يئااة ذو  األداء المنخفض قاادرة الفقرة على التمييز بين 

 وذو  األداء المرتفع ي  إجابتهم على الفقرة .

 ( :  Item Validityصدق المفردة )   - 21

هو حاصاال ضاارب االنحرا  المعيار  لدرجات الممتحنين على تلك الفقرة 

بمعاامال ارتبااط الادرجاات على تلاك الفقرة باالدرجات الكلية للممتحنين على 

 الخارج  .المحك 
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 ( :  Item Reliabilityثبات المفردة)   - 22

هو حاصاال ضاارب االنحرا  المعيار  لدرجات الممتحنين على تلك الفقرة 

بمعاااماال ارتباااط الاادرجااات على تلااك الفقرة بااالاادرجااات الكليااة على المحااك 

 الخارج  .

 ( : Test Reliabilityثبات االختبار )   - 23

ما يهد  إلي  على مدى يترات زمنية ومناساابات المدى الذ  يقيس االختبار 

مختلفة ، ويشير الثبات إلى مدى دقة المقياس واستقراره وخلوه من األخطاء 

 العشوائية . 

 :(Error ofMeasurement)  خطأ القياس  - 24

 ومقادار الفرق بين الدرجة الت  يحصااااااال عليها المفحوص ) الدرجة الخام ا

 :. ويقع خطأ المقياس ي  نوعينالمفترضااااة )الحقيقية(المالحظة ( والدرجة 

 عشوائ  ومنتظم .

 : (BehavioralObjectiveهدف ئسةوكي )   - 25

عبارة تعليمية او تدريسااية تشااتمل على الساالوك المتوقع والشااروط الت  يتم 

 ومئستوى التمكن أو األداء المطةوبييها ذلك السلوك 

 Achievement (Test)) :االختبار التحصيةي - 26

اساالوبتقويم  يحاول ان يقيس بموضااوعية مقدار ما اكتسااب  او حقق  الطالب 

من معرياة ومهاراتتعليمية نتيجة للتدريس ي  لحظة محددة وي  موضاااااااوع 

معين، مثال القراءة او العلوم اوالريااضاااااااياات.وبنااء على نتاائج االختبارات 

ر طالب الدراس ، او تطويالتحصايلية يتم عادة الحكم على مساتوى تحصيالل

االختبااارات  . اساااااااااليااب التاادريس لتتوايق مع حاااجااات الطالب وقاادراتهم
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التحصااااايلية قد يبنيها اعضااااااء هيئة التدريس انفساااااهم ي  الظرو  المعتادة 

  . داخل الفصل ،وقد يتم إعدادها وتقنينها على المستوى الوطن 

 

 ( : Pre Assessmentاختبار قبةي )   - 27

بداية دراس  او قبل البدء بأ  تدريس ييالتقييم الذ  يتم قبل بداية العام الوهو 

 العام الدراس  

 

  Formative Test : اختبار تكويني - 28

بغرض ((Instructionاختبااااريعطى لمرات متعاااددة خالل يترة التااادريس

نقاااط الضاااااااع  لاادياا  بهااد  ثم التعر  على الطااالااب، ومنقياااس مااا تعلمهاا

النوع هذا  .التكوين  توضا  مدى تقدم الطالبالدراس نتائج االختبارمعالجتها.

التخطيط المساااااااتقبل  هيئااة التاادريس يياامن االختبااارات يسااااااااعااد اعضااااااااء

 summative) االختباار التكوين  هو خال  االختباار الختااام للتادريس.

test)  واألخير يساااااااتهااد  تقييم تحصاااااااياال الطااالااب ي  نهااايااة المقرر ،

ر قرار بترقيت  إلى مسااااتوى دراساااا  اعلى. درجات الدراساااايبقصااااد إصاااادا

 االختبار التكوين  ال تدخلغالبا ي  االختبار النهائ 

 

  Post Test : اختبار بعدي - 29

 ( Treatment ) اختبار او تقويمينفذ بعد انتهاء يترة التجربة او المعالجة

 .أثر التجربة او ياعلية طريقة التدريسساو يترة التدريس بغرض قيا
 

 المعايير القومي  األكاديمي  -31

 -ي  ضوء اهدا  التعليم العال  –اعدت هيئة ضمان جودة التعليم واالعتماد 

 هذه المعايير
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الت  تتضمن مواصفات الخريج وما ينبغ  ان يكتسب  من معار  ومهارات. 

 تؤهل الطالب

لتعليمية العضاوية المجتمع ومتطلبات المهن المساتقبلية. وقد تتبنى المؤساسة 

 هذه المعايير او

 .توير معاييرها شريطة ان ال تقل عن الحد األدنى المطلوب
 

 :Standardsالمعايير القيائسي   - 31

عبارات تشاااااير إلى الحد األدنى من الكفايات المطلوب تحقيقها لغرض       

معين، ويعتبر الحاد األدنى هو اقال الكفااياات الواجب توايرها لدى الفرد ك  

يلحق بالمسااااااتوى األعلى، ولك  يؤد  وظيفت  ي  المجتمع. وتحدد المعايير 

علم، يعرياا  المتمخرجااات التعليم والتعلم المرغوبااة، متمثلااة ييمااا ينبغ  ان 

 ويقوم ب  من اداءات.

 ( :  Rating Scalesمقاييس التقدير )   - 32

اداة تصااحي  ُمصااممة تمثل القواعد األساااسااية للحكم على مسااتويات األداء. 

لقياس األداء الواقع  او العمل  ُتعطى يي  اوصااااايائ لخصااااائص محددة على 

 القياس .

 طالب ويستطيع اداءه . وتخبروهى قياس وصفى لتحديد مستوى ما يعري  ال

 هذه الوصفات المقوم او اعضاء هيئة التدريس القائم بالتقويم

باالخصاااااااائص او العالماات الت  يبحث عنها ويتطلع لها ي  عمل الطالب ، 

 وكي  يضع هذا

 .العمل بناء على ذلك على مقياس متدرج سبق تحديده
 

 : Evidenceالشاهد/ الدليل  - 33

واألشااياء الملموسااة والمرئية والمسااموعة الت  يجب ان يبحث ه  البراهين 

 عنها اعضاء هيئة التدريس
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ويأخذها ي  اعتباره عند إصااااادار احكام على مدى اكتسااااااب الطالب لنواتج 

 .التعلم المقصودة

ويمكن االساااااااتنااد إليا  ي  الحكم على األداء ويق مقااييس التقادير المتدرجة 

Rubrics : البراهين، واألدلااااة: الملموسااااااااااة، والمرئيااااة، ا، وتتمثاااال ي

والمساااااااموعاة، الت  يجاب ان يبحاث عنهاا المقوم او المراجع، وياأخذها ي  

اعتباره عند إصاااادار احكام على مسااااتوى اداء المؤسااااسااااة، ومن ابرز هذه 

الشاواهد واألدلة قواعد البيانات، ومحاضار االجتماعات، والتقارير السنوية، 

إجراء المالحظات، وعمليات التقويم، والساااااااجالت ونتائج عقد المقابالت، و

 المختلفة، )سجالت: الحضور والغياب، والمتابعة ......إلخ(.
 

 Learning Outcomesنواتج التعةم  - 34

ا ه  كل ما يستطيع ان يؤدية المتعلم من معار  ومهارات واتجاهات وقيم 

واعضاء هيئة ويق معايير قياساية محددة، إضااية إلى ما خططت المؤساساة 

التدريس إلكساب  للمتعلمين، ويكون المتعلم قادرائ على ادائ  ي  نهاية دراسة 

 مقرر دراس  او برنامج تعليم  محددا.
وتعد نواتج التعلم المنتج النهائ  للمؤسسة، الذ  يظهر ي  صورة متعلمين     

ن كويملكون القدر المطلوب من المعار  والمهارات واالتجاهات والقيم ويسل

 سلوكا معينا بناء على اكتسبوه.
 

 التقويم التربوي وضمان جودة التعةيم -35

إن الهاد  الرئيس للتقويم التربو  هو ضاااااااماان جودة العملياة التربوية 

ونواتجها؛ ذلك ألن الغرض من جهود المؤساااااساااااات التربوية هو إكسااااااب 

الطالب والطاالباات، وبقياة قطااعات المجتمع، العلوم والمعار  والمهارات 

والسالوكيات واالتجاهات، الت  سابق تحديدها بوضاو  من خالل السااياسات 

ولاذلك يإن  مياة، والخطط الادراساااااااياة، والمنااهج والبرامج المختلفاة. التعلي

 التقويم يركز على جودة النتائج النهائية. 
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إن التقويم الذ  يساهم ي  ضامان جودة التعليم يجب ان يتناول الغرضين     

الرئيساااااين للتقويم وهما: التقويم لتحساااااين التعلم، وتقويم التعلم للتعر  على 

 قيق  للمعايير. جودة نواتج  وتح

إن الهد  الرئيس لتقويم التعليم، هوالتأكد من جودة العملية التربوية 

ومخرجاااتهااا وتااأثيراتهااا وينبثق من هااذا الهااد  مجموعااة من األهاادا  

 الفرعية منها:

تحساااين مساااتوى اداء الكلية من خالل االساااتناد إلى المعلومات الت   -

 العالقة بفاعلية اداء الكليةيويرها التقويم الذ  يكشااا  العوامل ذات 

والمؤثرة يي . والكشااااا  كذلك عن المشاااااكالت ومواطن الضاااااع  

 للتعامل معها بفاعلية.

التحقق من ان متطلبااات واحتياااجااات الجهااات ذات العالقااة بااالتعليم  -

 مثل الطالب واألسرة والمجتمع المحل  والوطن قد تحققت.

عااايير واألهاادا  التواصااااااال حول القيم التربويااة يااالتقويم يحاادد الم -

ومستويات اإلنجازات المتوقع تحقيقها، من قبل القائمين على العلمية 

التربوياة يالتقويم ل  دور تثقيف  حول التوقعات من المؤساااااااساااااااات 

 التعليمية ومعايير الحكم على جودة ادائها.

من خالل التقويم النهائ    Accountabilityالمساءلة )المحاسبية(  -

(Summative Evaluation)   الذ  يهد  بشااااااكل رئيس إلى

تحديد الجهة المسؤولة عن سياسات او برامج او ممارسات تربوية، 

ومادى نجاحها ي  القيام بمساااااااؤولياتها، وتحقيقها للنتائج المحدودة، 

و َمن  المطلوب إنجااازهااا، ومعريااة جوانااب التقصاااااااير إن وجاادت 

 المسؤول عنها، ومكايأة األداء الفاعل للمؤسسة.

ؤشارات التربوية عن النظام التعليم  بشكل شامل للمساعدة جمع الم -

 ي  التخطيط ووضع برامج التحسين المستمر.

تحااديااد المشاااااااكالت الت  تعترض تحقيق الجودة للعمليااة التعليميااة  -

 ومخرجاتها.
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 تويير المبررات للموارد المالية والبشرية الت  تكرس للتعليم. -

ية جميع عناصر العمل تويير تغذية راجعة تساهم ي  تحساين مستوى -

 التعليمية وعملياتها ونواتجها.

 معايير التقويم التربوي: -36

تقويم يجااب ان يعتمااد على معااايير إن المنطلق لبناااء ا  نظااام         

(Standards )   واضاااااحة ومحددة، ويقصاااااد بالمعايير ي  مفهومها

الحديث الوصااااا  المحدد لما يجب ان يتعلم  الطالب ويساااااتطيع عمل . 

 وللمعايير عادة شكالن رئيسان هما:

  معاايير المحتوى(content standards)  وه  شااااااابيهاة بما يطلق

عليا  عاادة اهادا  التعليم، وه  الت  تحادد ماا يجاب ان يعري  الطالب، 

ساااااااتطيع عملا  ي  المواد الادراساااااااياة المختلفاة مثال: الريااضااااااايات وي

 إلخ .…والعلوم

  معااااايير األداء(performance standards)    وه  الت ،

 .تحدد مستويات التعلم المتوقعة من الطالب من معايير المحتوى
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 وعةى ذلك فالتقويم الجيد ال بد وأن يتصف بعدة معايير، تتمثل فيما يةي:  

المعيار األول: صللللدق وموضللللوعي  التعبير عن األداء األصلللليل )الواقعي( 
 لةمتعةّم. 

 يعّبر التقويم بصدق عن أداء المتعةم.  1ع. م

 المؤشرات:  

 يركز التقويم على األداء الواقع  للمتعلم.   -1

 يعتمد على مؤشرات اداء واضحة.   -2

 يعتمد على صدق استجابات المتعلمين. -3

 التقويم بالصدق والموضوعية.تتص  ادوات  2ع.م

 المؤشرات: 

 توير ادوات القياس مفردات صادقة لقياس اداء المتعلم. -1

ية. -2 ج بوحدة ُمعرَّ  يتواير صدق ترتيب المفردات على مقياس مدرَّ

يتعاااادل تقااادير اداء المتعلم، رغم اختال  ادوات القيااااس، او  -3

 المجموعة الت  ينتم  إليها.

وموضوعية الحكم على مستويات كل يتواير صدق، وثبات،  -4

 من: إتقان المتعلمين، والتمييز بينهم، وتتبع تغيُّر اداءاتهم.

 تقويم لتوجيه مئسار عمةي  التعةم.المعيار الثاني: ائستمراري  ال

ع. 
  1م

 يتصف التقويم باالئستمراري .
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 المؤشرات:  

 هايتها.نيقترن التقويم بعملية التعليم والتعلم من بدايتها إلى  -1

يسااااااتمر التقويم بصاااااافة دورية منتظمة: يوميائ، واساااااابوعيا،  -2

 وشهريائ... إلخ.

يوجِّ  التقويم مسار عملية التعليم والتعلم نحو تحقيق األهدا   2ع.م
 المتوقَّعة.

 المؤشرات: 

تتعااّدد انواع التقويم بين التقويم: القبل ، والبنااائ  )التكوينى(،  -1

 والتجميع  )النهائ (.

 التقويم تغذية راجعة مستمرة لتحقيق األهدا  المتوقعة.يوير  -2

المعيار الثالث: شمول التقويم كاف  جوانب التعةم، وتنوع : أئساليبه، 
 وأدواته.

ع. 
  1م

 يشمل التقويم كاف  جوانب التعةم وأنشطته المختةف .

 المؤشرات:  

يشااامل التقويم: المدخالت، والعمليات، والمخرجات لعناصااار  -1

 التعليمية. المنظومة

 تغط  عمليات التقويم كاية األنشطة: الصفيَّة والالصفيَّة. -2

تشاااااامل ادوات التقويم مختل  انواع االختبارات، واساااااااليب  -3

 التقويم.
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 يحقق الشمول، والتكامل بين مجاالت التعلم. -4

 يتنوع التقويم ؛ ليالئم حاجات المتعلمين المختلفة. 2ع.م

 المؤشرات: 

 التقويم وادوات ؛ ويق األهدا  التعليمية.تتعّدد اساليب  -1

 تتنوع ويق استراتيجيات التعلم المختلفة. -2

تراعى مسااااااتويات المتعلمين المتنوعة، والفروق الفردية  -3

 بينهم.

 تتعدد ويق ظرو  المتعلمين ذوى االحتياجات الخاصة. -4

المعيار الرابع: توافر آليات ميئسرة لعمةيات التقويم، تتئسم : بالشفافي ، 
 لوضوح،والعالني .وا

تتوافر آليات تئساعد القالمين بالتقويم عةى إعداد أدوات التقويم   1ع. م
 الماللم .

 المؤشرات:  

تتواير آليات التقويم لتنمية قدرات اعضاااء هيئة التدريس على  -1

 إعداد ادوات التقويم.

توير مصاااااااادر متعددة وكايية، تسااااااااعد القائمين على عملية  -2

 األدوات المالئمة.التقويم ي  إعداد 

 تتواير آليات تساعد على ضبط مواق  التقويم. 2ع.م
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 المؤشرات: 

 توجد خطة واضحة، ولوائ  منظمة لضبط موق  التقويم. -1

تتواير إجراءات محاااددة وواضاااااااحاااة لضااااااابط الموق   -2

 االختبار .

تتواير قواعاااد محاااددة، ومعلناااة للتعاااامااال مع الحااااالت  -3

الخااااصاااااااااة، والمواق  الطاااارئاااة: المرض، والغيااااب، 

 والتأخير، والغش،... 

تتواير آليات تساااعد المساائولين عن التقويم للتعامل مع اسااتجابات  3ع.م
 .المتعلمين

 المؤشرات: 

 تتص  تعليمات تقدير درجات المتعلمين بالوضو  والتحديد. -1

 تستخدم الميكنة ي  تصحي  االختبارات الموضوعية. -2

 توير نظاما دقيقا لمراجعة عمليات تقدير درجات المتعلمين. -3

 تعتمد على معايير دقيقة ي  اختيار القائمين بأعمال االمتحانات. -4

 تتواير آليات واضحة ودقيقة ألعمال االمتحانات. -5

 يرتكز التقويم على نظام واض ، ومعلن. 4ع.م.

 المؤشرات: 

 تتص  خطة التقويم، وإجراءات  بالوضو ، والعالنية. -1
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يتمكن المهتمون باااالتعليم: اعضااااااااااء هيئاااة التااادريس ،  -2

والمتعلِّمون، واولياء األمور، والمجتمع من تفهم إجراءات 

 التقويم، ونتائج . 

 تعلن نتائج التقويم ي  الوقت المحدد، وبأساليب متعددة. -3

 جهات ومئستويات التقويم.المعيار الخامس: تعدد 

 ُيوظف المتعةم التقويم الذاتي في تعديل مئساره التعةيمي.  1ع. م

 المؤشرات:  

ا للتقويم الذات  للمتعلم. -1  تتي  اساليب التقويم يرصئ

 تنمِّ  المؤسسة التعليمية ممارسات التقويم الذات . -2

 يستخدم المتعلم التقويم الذات  ي  تحسين مساره التعليم .  -3

 

م مسئولون من داخل المؤسسة اداء المتعلم. 2ع.م  ُيقوِّ

 المؤشرات: 

يشارك المسئولون: اعضاء هيئة التدريس، وهيئة التوجي  الفن ،  -1

 واإلدارة بالمؤسسة التعليمية، ي  تقويم اداء المتعلم.

 ُتوظ  نتائج التقويم ي  تحسين المستوى التعليم  للمؤسسة. -2

م مسئولون من  3ع.م.  خارج المؤسسة اداء المتعلم.ُيقوِّ

 المؤشرات: 

م مسئولون من المديرية   اإلدارة التعليمية اداء المتعلمين. -1  يقوِّ
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م المتعلم مؤسسات خارجية، مثل: الهيئة القومية لضمان جودة  -2 يقوِّ
التعليم واالعتماااد، والمركز القوم  لالمتحااانااات والتقويم التربو ، 

 والمسابقات الدولية،... ووسائل اإلعالم المتعددة،

 التقويم؛ لتنمي  وتطوير المتعةم.المعيار الئسادس: ائستثمار 

 يتيح التقويم فرًصا لةمعنيين به؛ لتنمي  المتعةم وتطويره.  1ع. م

 المؤشرات:  

ص التقويم نقاط القوة، وجوانب الضع  لدى المتعلم. -1  يشخِّ

 يتي  الفرصة لعالج جوانب الضع  لدى المتعلم. -2

 يعمل على إثراء وتدعيم نواح  القوة لدى المتعلم. -3

ا لقياس المهارات المعريية العليا. 2ع.م  يتي  التقويم يرصئ

 المؤشرات: 

 تتضمن ادوات التقويم مفردات لقياس المستويات المعريية العليا. -1

 يهتم التقويم بالقياس الدينام  ي  تنمية عمليات التفكـــير العليا. -2
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 المراجع
(. دراساااااااة نظريااة نقااديااة حول القياااس 1988محمااد كاااظم) امينااة -

مؤسااسااة الكويت للتقدم ،الموضااوع  للساالوك)نموذج راش(،الكويت

 .العلم 

( . االختبااارات والمقاااييس  2556صاااااااال  الاادين محمود عالم )  -

 . األردن –، عمان رالتربوية والنفسية . دار الفك

التربو  ي   والتقويم( . القياس  2557صال  الدين محمود عالم )  -

 دار المسيرة ،األردن –عمان ،العملية التدريسية

: التقويم التربو  البديل اسااساا  (2554) صااال  الدين محمود عالم -

 .القاهرة، دار الفكر العرب النظرية والمنهجية وتطبيقات  الميدانية، 

: التقويم التربو  المؤسااااساااا  (2557) صااااال  الدين محمود عالم -

ر القاهرة، دار الفكاساااسااا  ومنهجيات  وتطبيقات  ي  تقويم المدارس، 

 .العرب 

(.االختبارات والمقاييس ي  العلوم 2552صال  مراد،امين سليمان) -

 القاهرة، دار الفكر العربى. النفسية والتربوية،

اءة (. اثر حجم العينة ي  دقة وكف1998صال  مراد،محمد الشايع ) -

ضااام اختبارين ي  العام وبناء بنوك األسااائلة ي  الدول العربية،ندوة 

 اليونسكو،القاهرة. -بنوك األسئلة،ايبداس

: تقويم نواتج  (2558)الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد -

 .، الهيئة، القاهرة التعلم

: وثيقااة (2559) الهيئااة القوميااة لضااااااامااان جودة التعليم واالعتماااد -

 .القاهرة، الهيئةستويات المعيارية للمنهج للتعليم الجامع ، الم

 

-Hambleton, R.K.et al.(1977). Development in latent 

trait theory: A review of models, technical issues, 

http://www.heep.edu.eg/


 
 

 التعليم العالى وحدة إدارة مشروعات تطوير   

 (133( فاكس داخلى  )518داخلي) 11685933ت:  الجيزة -عشرالدور الثاني  –المهندسين -ش أحمد عرابي 69
96 Ahmed Oraby St., El Mohandseen-12th floor – Giza Tel: 33458610 EXT)235) Fax: EXT)301) 

E-mail: mac@heep.edu.eg 
www.heep.edu.eg 

55 

and applications. Paper  Presented at the Joint 

meeting of the NCME and the AERA,  N.Y., April. 

- Hambleton, R.K.(1987). Item response theory: 

Principles and  Application.N.Y.:Klumer. 

-Mourad,S.A.&Mostafa,M.(1981). The 

development of an Arabic Aptitude Test, Report  

No. Journal of College of Education, Mansoura  

University, V.4. 

- Mourad,S.A.&Mostafa,M.(1982). Thedevelopment 

of an Arabic   Aptitude Test,Report No. Journal of 

College of Education, Mansoura University, V.5. 

-Wright,B.&Stone,M.(1979).Best test design: 

handbook for Rasch measurement. Chicago: MESA 

press. 

- Wright,B.,Mead,R.& Bell,S.(1980). BICAL: 

Calibrating items with Rasch model, Research 

Memorandum. Dept. of Ed.University of Chicago, 

Chicago. 

 عــــمواق
http://elmontaza2009.jeeran.com/%D8%B1%D9%8A%D
8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA/archive/20
09/4/843946.html 
http://www.horoof.com/dirasat/tadreesfa3al.html 
http://www.geocities.com/dr_mosad/index94.htm 
http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=14121 
www.geocities.com/d00ra24/torok.doc 
http://www.drmosad.com/index83.htm 
http://alyaseer.net/vb/archive/index.php?t-2494.html 
http://azaheer.org/vb/archive/index.php/t-2789.html 

http://www.heep.edu.eg/
http://elmontaza2009.jeeran.com/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA/archive/2009/4/843946.html
http://elmontaza2009.jeeran.com/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA/archive/2009/4/843946.html
http://elmontaza2009.jeeran.com/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7%D8%AA/archive/2009/4/843946.html
http://www.horoof.com/dirasat/tadreesfa3al.html
http://www.geocities.com/dr_mosad/index94.htm
http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?t=14121
http://www.geocities.com/d00ra24/torok.doc
http://www.drmosad.com/index83.htm
http://alyaseer.net/vb/archive/index.php?t-2494.html
http://azaheer.org/vb/archive/index.php/t-2789.html


 
 

 التعليم العالى وحدة إدارة مشروعات تطوير   

 (133( فاكس داخلى  )518داخلي) 11685933ت:  الجيزة -عشرالدور الثاني  –المهندسين -ش أحمد عرابي 69
96 Ahmed Oraby St., El Mohandseen-12th floor – Giza Tel: 33458610 EXT)235) Fax: EXT)301) 

E-mail: mac@heep.edu.eg 
www.heep.edu.eg 

55 

http://www.khayma.com/almoudaress/educ/tadrissna.ht
m 
http://www.khayma.com/s3mt/talimtawny.htm 
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=150 
biala2007.jeeran.com/files/85855.doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.heep.edu.eg/
http://www.khayma.com/almoudaress/educ/tadrissna.htm
http://www.khayma.com/almoudaress/educ/tadrissna.htm
http://www.khayma.com/s3mt/talimtawny.htm
http://alyaseer.net/vb/showthread.php?t=150



