
                                                                     

 

اطالع الضبدة اعضبء هيئه التذريش على هعبيير الىرقه االهتحبًيه و كيفيه وضع 

و  تضبهب الطبلبك(  التى اILOSلقيبس الوهبراث الوختلفت )االهتحبى ببلطريقه الوٌبصبه 

 رلك لتحقيق التىافق بيي الىرقه االهتحبًيه و هخرجبث التعلن للوقرراث الذراصيه.

لتحويلهب على هىقع الكليه الطالع الضبدة ...هرصل لضيبدتكن ًضخه الكتروًيه ملحوظه

 اعضبء هيئه التذريش 

 وشكرا لضيبدتكن

 هٌضق عبم الوعبيير  هٌضق الوعبيير االكبديويه                                         

 و البراهج التعليويه                                                  ا.د/ عزة عبذالعزيز

 د/ ايوبى صلين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

 معايير الورقة االمتحانية

  

 معايير خاصة بالشكل العام

اسم - الجامعةاسم ) بمعنى )توحٌد المعلومات االساسٌة للورقة االخراج الجٌد للورقة  -1

بالنموذج  وااللتزام  (زمن االمتحان - تارٌخ االمتحان -كود المقرر -اسم المقرر -القسم– الكلٌة

 المعد.

 .الطباعة الواضحة بحٌث ٌسهل علً آلطالب قراءتها -2

 .الصٌاغة السلٌمة لغوٌا والخالٌة من األخطاء اإلمالئٌة  -3

 .قا جٌداأن تكتب بطرٌقة الكترونٌة ، وتنسق تنسٌ -4

ان تصاغ األسئلة بلغة التدرٌس و أن تكون مفهومة وواضحة، بحٌث ال ٌختلف على معناها  -5

 الطلبة.

 أن ترتب األسئلة بحٌث ٌراعً التدرج فى الصعوبة و ٌحسب بعد ذلك معامل للصعوبة. -6

و تكتب ٌتم توزٌع الدرجات على األســـئلة بالتناسب مع الصعوبة و الوقت الالزم لالجابة  -7

الدرجات أمام كل سؤال من األسئلة، و أن تحدد درجة كل سؤال على حسب مستوى نواتج 

 التعلم التً ٌقٌسها هذا السؤال.

 .عدم ضغط األسئلة فى الورقة بحٌث تبدو مكدسة تربك الطالب فً قراءتها  -8

سئلة وال أن تكون أرقام األسئلة وفروعها واضحة وبعٌدة عن اللبس بحٌث ال تتداخل األ -9

 .الفروع

 :يستلزم والذى للورقة الجيد المضمون

 .مراعاة تنسٌق الورقة وتوحٌد نمط األسئلة -1

 التى اآتسبها الطالب  (ILOS). تنوع األسئلة لقٌاس المهارات المختلفة  -2

 .تدرج األسئلة من السهل إلً الصعب لتحدٌد الفروق الفردٌة بٌن الطالب -3

 لغة االمتحان مع لغة واسلوب التدرٌسأن ٌتناسب مستوى   -4

 .أن بتناسب عدد األسئلة مع زمن االمتحان -5

 .تجنب تكرار وتداخل المطلوب فى أآثر من سؤال -6



                                                                     

 .توقٌع الممتحنٌن أو منسق االمتحان فً نهاٌة الورقة -7

 معايير خاصة بمضمون االســـــئلة  

 ان تغطى االسئلة كل المنهج الدراسى. -1

المهارات  –( )المعرفة و الفهم ILOsتقٌس األسئلة جمٌع مخرجات العملٌة التعلٌمٌة )أن  -2

المهارات العامة األخرى المتعلقة بالحٌاة المهنٌة للطالب فٌما  –المهارات الذهنٌة  –العملٌة 

بعد(، و ٌعنى هذا أن تقٌس األسلة كل من درجات التعلم الدنٌا )المعرفة و الفهم و التطبٌق( و 

 رجات التعلم العلٌا )التحلٌل و التركٌب و االبداع و االختراع(.د

 على أن  و كذلك المنظومٌة ان أمكن(، -أن تتنوع األسئلة )بٌن المقالٌة و الموضوعٌة  -3

تراعى الفروق الفردٌة بٌن الطلبة باالضافة لبعض األسئلة التى تكشف عن الطالب  -4

 الموهوبٌن.

صدق )مدى نجاح االختبار فى قٌاس ما ٌدعى قٌاسة( والثبات أن تتسم األسئلة: بال  -5

ونفسة وكذلك بٌن المصحح ومصحح   والموضوعٌة )عدم تباٌن نتائج االختبار بٌن مصحح

 أخر(.

 سـمات االختبار الجيد

 استخدام أسلوب لغوى مالئم -1

 تحدٌد طرٌقة اإلجابة تحدٌدا دقٌقا -2

 ضٌح كٌفٌة الحلتضمٌن التعلٌمات مثاال محلوال لتو -3

 تحدٌد زمن اإلجابة -4

ٌجب أن تبنى األسئلة فً إطار وخطوات منظمة تؤدي إلى دقة قٌاس وتقوٌم الطالب فً  -5

 .تحصٌلهم المعرفً ، المهاري والوجدانً

 معايير تنظيم محتوى المقرر الدراسي 

 االرتباط بنواتج التعلم - ١

 حداثة محتوى المقرر الدراسً - ٢

 المحتوى بالمجتمعارتباط  - 3

 أنواع األســـــئلة



                                                                     

لٌس له اجابة محددة، ، حٌث   هذا النوع من األسئلة(Essay Questionsاألسئلة المقالية )

تترك الحرٌة للطالب فً صٌاغة اإلجابة عن بعض األسئلة بطرٌقتهم الخاصة ، وهً تبٌن مدى 

 .علٌها من طالب الى أخرقدرة الطالب على التعبٌر عن أفكاره ، ولذلك تختلف االجابة 

-تستخدم فً حل المشكالت -تقٌس المستوٌات العلٌا من األهداف  -حرٌة االستجابة  مزاٌاها :

 سهولة إعدادها.

التغطى كل أجزاء المقرر  –صعوبة تصحٌحها  -نقص الثبات  -نقص الموضوعٌة   عٌوبها:

 الدراسى.

 بعض المقترحات المفيدة في كتابة أسئلة المقال :

 مثل :  ابدأ سؤال المقال بأفعال أو عبارات -1

 فسر. –علل  –مٌز بٌن  –ماذا تتوقع أن ٌحدث  –وضح كٌف  –بٌن الفرق  –قارن  

Construct- Explain- Formulate- Compare- Predict- Analyze- Modify- 

Estimate- Design- Invent. 

 .State- Name- Tell- List ثلتجنب استخدام األفعال التى تركز على التذكر فقط م -2

وأفضل طرٌقة لذلك   اكتب سؤال المقال بأسلوب ٌحدد المطلوب من السؤال تحدٌدا دقٌقا. -3

هً إعداد نموذج إجابة للسؤال من قبل واضع االمتحان، وهذا ٌساعد على كشف أي غموض 

 فً صٌاغة السؤال .

 اختبار اإلجابة القصٌرة -٤

مهارة استخدام اللغة ، وبالتالى تؤثر على االجابة. وللتغلب على هذا بعض الطالب لٌس لدٌهم 

األسئلة قدرة  " فٌقٌس هذا النوع منShort Essay" صورةالعٌب ٌوضع السؤال المقالى فى

الطالب على التلخٌص ، وٌكون اسهل فى التصحٌح، وٌستخدم الطالب لغة سهلة فال ٌقع فى 

األخطاء اللغوٌة. كذلك ٌنصح بتدرٌس جمٌع المصطلحات العلمٌة للطالب )فى مقررات اللغة 

 –الفهم  –بدال من تدرٌس اللغة فقط(، و المستوٌات التً ٌقٌسها هذا النوع هى )التذكر 

  لتطبٌق(ا

 بعض األمثلة في كتابة أسئلة المقال والتي تساعد في قياس مستويات مختلفة من نواتج التعلم

A. :(Recalling information)KNOWLEDGE 

Remembering,  Memorizing, Recognizing, Recalling identification. 

B. : APPLICATION 



                                                                     

Problem Solving.  Applying information to produce some result. Use of 

facts, rules and principles. 

The usful verbs are : Solve- show-use- construct- complete- examine- 

classify 

C.  -Categorize -Explain -Contrast –Compare  -Analyze :ANALYSIS

Distinguish- Examine- Identify. 

D. :SYNTHESIS 

Combination of ideas to form a new whole. 

Useful verbs: Create-Compose-Predict- Construct-   Design-Invent- 

Propose- Formulate- Devise- Plan 

E. EVALUATION 

Development of opinions, judgments or decisions 

Resolving controversies or differences of opinion. 

Useful verbs: (Judge – Select- Justify- Verify- Argue- Recommend- 

Assess- Decide –Rate). 

 ( Objective Questionsاألسئلة الموضوعية)

ٌتمٌزهذا النوع من األسئلة بأن له اجابة محددة، وهى تتسم بالثبات والصدق والموضوعٌة. 

الطالب . ال ٌمكن بواسطتها إعداد كم كبٌر من األسئلة تغطً الكثٌر من المعلومات التً درسها 

 ٌتأثر تصحٌحها بالعوامل الشخصٌة للمصحح.

 عٌوب األسئلة الموضوعٌة: 

 كالقدرة على التعبٌر أو اإلبداع.  ال تصلح لقٌاس جمٌع المهارات .1

 ٌتطلب بناء األسئلة الموضوعٌة وقتا ومهارة وجهدا من واضعه.  .2

 تدفع الطالب فً كثٌر من األحٌان إلى الغش والتخمٌن . .3

 األسئلة الموضوعية:أنواع 

 ( :TFQsأسئلة الصواب والخطأ )- أ



                                                                     

)√( هى عبارة عن مجموعة من العبارات المصاغة بطرٌقة جٌدة ، وٌضع الطالب عالمة صح 

( امام كل عبارة من العبارات، وفى بعض األحٌان ٌتعٌن على الطالب تصحٌح الخطأ Xام خطأ )

 االستٌعاب –التذكر الموجود بالعبارات. المستوٌات التً ٌقٌسها 

 ال بد ان تراعى الشروط األتٌة عند وضع اسئلة الصواب والخطأ:

فً كل   أن تكون صٌاغة العبارة محكمة بحٌث تكون صحٌحة تماما أو خاطئة تماما .1

 الظروف بعٌده عن أي احتماالت .

أن تتضمن العبارة الواحدة فكرة جوهرٌة واحدة ولٌس أكثر، وتجنب تماما استخدام  .2

رات تشتمل على فكرتٌن أحدهما خاطئ واآلخر صحٌح . مثال: تتمٌز الحٌوانات عبا

 الثدٌٌة بأن لها صٌوان لألذن وتبٌض.

دائما فقد تصبح هذه  -أحٌانا -كثٌرا–تجنب استخدام الكلمات غٌر المحددة مثل : نادرا  .3

 لة على عبارة الصحٌحة أو الخاطئةالكلمات دا

ت قدر اإلمكان ، وإذا وجدت ٌجب وضع خط أسفل نتجنب استخدام النفً من العبارا .4

 عالمة النفً ألنها مربكة للطالب .

عدم اقتباس عبارات من الكتاب المقرر ألن نزع العبارة من فقرة متكاملة قد ٌجعل  .5

 العبارة غامضة ومن ثم تحتمل الصواب والخطأ .

را ٌكون دلٌال على ٌجب أال تكون العبارة طوٌلة أكثر من الالزم ، ألن طول العبارة كثٌ .6

 صحتها.

 أن تكون طول العبارات الصحٌحة متساوى فى العبارات الخاطئة.  .7

 ومن عٌوب هذا النوع من األسئلة :

انها تقٌس المستوٌات الدنٌا من نواتج التعلم )الحفظ والفهم(، وتؤدى الى التسطح فى المعلومة 

ة بان نحول السؤال من سؤال .كذلك سهولة تخمٌن االجابة، وٌمكن التغلب على هذه النقط

مغلق)اى اجابته محددة بصح او خطأ( الى سؤال مفتوح وذلك باضافة جزئٌة فى السؤال بان 

 ٌصحح الطالب الخطأ.

 (:MCQsأسئلة االختيار من متعدد )- -ب

التطبٌق والتحلٌل(،  -الفهم -ٌقٌس هذا النوع من األسئلة المستوٌات العلٌا من نواتج التعلم )التذكر

 ٌتم تصحٌحة الٌا ، كما انه وسٌلة جٌدة للتعرف على مستوٌات الطالب.و

( ومجموعة من االجابات )االختٌارات stemوٌشمل هذا النوع من األسئلة على رأس للسؤال )

 او البدائل(، وعلى الطالب اختٌار انسب االجابة اواالجابات حسب ماٌطلب منه.



                                                                     

 أسس وقواعد لتصميم رأس السؤال :

ٌكون رأس السؤال واضح ، ٌطرح مشكلة واضحة ومحددة. فالصٌاغة الجٌدة البد ان  .1

 نظر إلى البدائل او االختٌارات .للسؤال هً التً تمكن الطالب من اإلجابة علٌها دون ال

 تجنب استخدام كلمات النفى فى رأس السؤال .2

 أسس وقواعد تصميم االختيارات أو البدائل :

 البدائل أقصر ما ٌمكن .ٌفضل أن تكون الختٌارات أو  .1

 ولٌست غرٌبة عنها.  أن ترتبط جمٌع البدائل بموضوع المشكلة .2

 ان تكون جمٌع عبارات االختٌارات ذات أطوال واحدة. .3

ٌجب أن تتصف االستجابات أو البدائل بالفعالٌة أي تكون كلها بدائل مناسبة من وجهة  .4

 نظر الطالب

( فً  a or b حٌحة تكون رقم محدد مثال:أال ٌكون مفتاح االجابة ثابت )االجابة الص .5

 جمٌع األسئلة.

 ٌفضل عدم استخدام البدٌل) لٌس أٌا مما سبق( أو )كل ما سبق ( . .6

 (:Completeأسئلة اإلكمال )- -ج

هو عبارة عن مجموعة من العبارات ، ٌترك فراغ فى كل عبارة وعلى الطالب وضع الكلمة 

 الفهم –التذكر  -ت التً ٌقٌسها المستوٌا المناسبة لملىء هذا الفراغ . 

 وٌراعى عند صٌاغة هذه العبارات ما ٌلى: 

 أن تكون العبارات قصٌرة قدر اإلمكان. .1

أن تكون العبارة غٌر منقولة بالنص من كتاب او مذكرة حتى ال تقٌس مستوى التذكر  .2

 فقط .

 ٌجب أن ٌترك الفراغ قرب نهاٌة العبارة. .3

بارة بكلمة واحدة أساسٌة ولٌست هامشٌة )حرف جر أن ٌستكمل الفراغ المتروك فى الع .4

 أو فعل(.

عدم استخدام أكثر من فراغٌن فً العبارة الواحدة ألن كثرة الفراغات تفقد العبارة   .5

 وضوحها ومعناها وتعمل على إرباك الطالب.

 ( Matching أسئلة المزاوجة )-د



                                                                     

على العالقات بٌن مجموعة من ٌقٌس هذا النوع من األسئلة مدى قدرة الطالب على التعرف 

( المتشابهه، ولكل واحد منها مكونٌن اثنٌن هما: المقدمات المنطقٌة itemsالموضوعات)

  واالستجابات)مثال: المفاهٌم وتعرٌفها أو الرموز ومعانٌها(. ٌوضع كل مكون فى عمود. 

 الفهم –التذكر  -المستوٌات التً ٌقٌسها 

 ساعد فً صٌاغة سؤال المزاوجة:وفٌما ٌلى بعض االرشادات التى ت

(( B (، بٌنما ٌسمى وعمودPremises( بالمقدمات المنطقٌة)Aٌسمى عمود ) .1

 (.Responsesباالستجابات )

( بٌنما ترقم العبارات فى العمود 1،2،3( بأرقام حسابٌة )Aترقم العبارات فى العمود ) .2

(B( بحروف كبٌرة )A,B,C.) 

 و جمٌع االستجابات متجانسة. ٌجب أن تكون جمٌع عبارات المقدمات .3

أن ٌكون عدد العبارات التً تحوٌها قائمة االستجابات أكثر من عدد العبارات بقائمة   .4

 المقدمات.

ٌجب أن تكون العبارات األطول فً قائمة المقدمات والعبارات األقصر فً  .5

 االستجابات.  قائمة

 ٌفضل أال ٌزٌد عدد العبارات فً كل قائمة عن ست أو سبع .6

 تجنب ترتٌب المقدمات مع نفس ترتٌب االستجابات. .7

 أال ٌكون مفتاح االجابة ثابت فً جمٌع األسئلة. .8

 (Systemic Questionsاألسئلة المنظومية )  -ثالثا

SYSTEMIC ASSESSMENT [ SA ] 

- Determinations of the types of relations between the given concepts. 

- Synthesize Systemic relations between   concepts, facts, issues,… 

- Analyze Systemic to its Components. 

QUESTIONS:  TYPES OF SYSTEMIC 

Systemic Multiple Choice Questions-I 



                                                                     

In SMCQ,s the student is provided with a question and a range of 

possible systemics and asked to choose correct one. Each systemic 

represents three ,four or five 

Systemic True False Questions [STFQ,s]-III 

 STFQ,s  require the students  to select a response (true or false 

systemic ) that shows recognition of correct or incorrect 

information. 

 STFQ,s are well suited for testing student comprehension, 

synthesis and analysis.. 

 There is one right answer, gain 100% and one wrong answer gain 

'none' 

Multiple True False Questions [SMTFQ, s] Systemic-IV 

 - SMTFQ, s combines the building elements of SMCQ & STFQ. 

- MTFQ,s  consists of clear stem and  4 or 5  true and false Systemic 

options 

  

SMQ,S Systemic Matching Questions-V 

 -Measure the student's ability to find  the relationship between a set of 

similar items, each of which has two components, such as concepts, or 

facts  and their relation ships, and arrange them in a given systemic. 

Systemic Sequencing Questions:[SSQ,s]-VI 

Synthesize Systemic relations between concepts, facts, issues,-VII 

 Requires the student to position concepts or formulas, or events 

or issues, and their relations in a systemic diagram. 

 Can measure various kinds of knowledge, including students' 

ability to correlate between concepts, formula, or events. 



                                                                     

 Build a correct  systemic showing the numerical  relations 

between  the following numbers: 50, 75,100,150: 

Analyze Systemic to its Components:-VIII 

Requires the student to analyze the given systemic diagram to 

its  concepts or formula, or events and their relations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     

 

 

 

  

 

 

 

 


