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 51 من 1 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس
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 51 من 2 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

  جدول يحتىيبث

 و انعُىاٌ انصفحت

 1  يمذيخ 3

َجذح رؼزٚفٛخ ػٍ ٔزذح انمٛبص ٔانزمٕٚى  4 2 

 3  ىٕٚمزنأ ىٛٛمزنأ صبٛمنا 7

 4  ىٕٚمزنا تٛنبطأ ٔ عإَأ 14

 5  بْزٕٚطر تٛنبطأ حرإَ ىٛٛمزن خٕٚثززنا تٛنبطالا 16

 6  خٛهٛصسزنا داربجزخالا 17

 7  خهئطألن خٛفزؼًنا دبٕٚزظًنا 18

 8  بْربٛزخا زٛٚبؼئ خهئطألا عإَا 23

 9  خَٛبسزيإلا خلرٕنا ىًٛصر زٛٚبؼي 33

 11  خهئطألا نُٕث 36

 11 تنبطنا ىٕٚمر طبًَأ 46

 12 خَٛٔززكنإلا داربجزخإلا 48
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 51 من 3 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 مقدمة

القٌاس الصحٌح لمدخالت التعلٌم ٌبنى علٌه تقٌٌم وتقوٌم علمى لمخرجاته وبالتالى 

عضاء هٌبة ألٌم الجامعى التى تحقق االهداؾ المطلوبة ووضع الخطط لتطوٌر منظومة التع

التدرٌس لها دورا مفصلٌا فى تحقٌق االهداؾ من خالل الوعى والفهم للبٌبة التعلٌمٌة 

مثل لمهارات وقدرات الطالب مع رفع هذه القدرات المحٌطة وكٌفٌة االستثمار األ

سوق العمل ذلك من خالل  والمهارات باستمرار للوصول بهم الى المستوى التنافسى فى

راتٌجٌة عمل ناصعة تنتهى تهداؾ واضحة مبنٌة على تخطٌط جٌد واسأرؤٌة ورسالة و

  .دوات قٌاس وتقوٌم عملٌة ٌبنى على نتابجها مستقبل االمةأبتطبٌق 

 قرارات اتخاذ  فً تساعد التً القٌاس وسابل جودة على التعلٌم وتطوٌر إصالح ٌعتمد

 تعدٌل فً تسهم مستمرة مراجعة خالل من وذلك ، علمٌة أسس على بناء موضوعٌة

 الحكم ٌسهم فً كما مخرجاته، وجودة ونوعٌةكفاءته  من وتزٌد التعلٌمً النظام وتطوٌر

 فً هام بدور وٌقوم والتعلم التعلٌم عملٌة فً المتبعة والممارسات اإلجراءات صحة على

 المرجوة األهداؾ إلى للوصول الجهد ذلوب التعلٌمٌة العملٌة على والقابمٌن الطلبة تحفٌز

 .التدرٌسٌة أسالٌبهم وتحسٌن
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 51 من 4 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 

 -اَشبء وحدة انقيبس وانتقىيى:

فً إطار ما نسعى إلٌه وننشده لصالح التعلٌم من خالل تحسٌن مدخالته وتجوٌد مخرجاته، فإن 

ة حدٌثة، ٌتضمن قٌاس التطوٌر المستمر لنظم التقوٌم واالمتحانات باستخدام أسالٌب تربوٌة وتكنولوجٌ

مخرجات التعلم المستهدفة )المعرفٌة، الذهنٌة، المهارٌة، العامة( للمقررات والبرامج الدراسٌة فً إطار 

من العدل والدقة والموضوعٌة والشفافٌة وهو ما تهدؾ إلٌه وحدة القٌاس والتقوٌم الطالبى بكلٌة 

 الزراعة جامعة عٌن شمس.

ةعٌن شمس على إنشاء وحدة للقٌاس والتقوٌم الطالبً ومقرها المبنى وافق مجلس كلٌة الزراعة جامع

من  8/1/0201االداري للكلٌة.وعلى اعتماد الالبحة الداخلٌة للوحدة بجلسة مجلس الكلٌة الرابعة بتارٌخ 

 .0202/0201العام الجامعً  

 رؤٌة وحدة القٌاس والتقوٌم 

انٗ انزٚبدح ٔانزًٛش فٙ َظى انمٛبص ٔرمٕٚى  رظؼٙ ٔزذح انمٛبص ٔانزمٕٚى ثكهٛخ انشراػخ خبيؼخ

 انطالة ٔااليزسبَبد نالررمبء ثًظزٕٖ انخزٚح ػهًٛبً ٔيٓبرٚبً نزسمٛك انزُبفظٛخ يسهٛبً ٔالهًٛٛبً ٔػبنًٛبً.

 

 -رسبنت وحدة انقيبس وانتقىيى:

رسذٚث ٔرطٕٚز ػًهٛبد انزؼهٛى ٔانزؼهى ٔانجسث ٔانزذرٚت يٍ خالل يُظٕيخ شبيهخ 

خزاءاد انمٛبص ٔرمٕٚى انطالة ٔااليزسبَبد رظزٕفٙ يؼبٚٛز اندٕدح فٙ انؼًهٛخ ٔيزطٕرح إل

انزؼهًٛٛخ نزسمٛك يخزخبد انزؼهى انًظزٓذفخ نهجزايح انزؼهًٛٛخ ثًب ٚهجٙ اززٛبخبد طٕق انؼًم يسهٛبً 

 ٔالهًٛٛبً ٔػبنًٛبً فٙ اطبر لًٛٙ يٍ انؼذانخ ٔانشفبفٛخ.

 -أهداف انىحدة :

كؤزذ  نزمٕٚى ٔرفغ يظزٕٖ انٕػٙ ثؤًْٛخ رطٕٚزػًهٛبد انمٛبص ٔانزمٕٚىَشز ثمبفخ انمٛبص ٔا •

 يذاخم رسظٍٛ يُظٕيخ انزؼهٛى ثبندبيؼخ .

رطٕٚز  نزطٕٚز آنٛبد رمٕٚى انطالة ٔااليزسبَبد ٔاػالٌ انُزبئح ٔاطزثًبرْب فٙ خدػى انكهٛ •

 ٔرسظٍٛ يخزخبد انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ يٍ خالل اَشبء ٔزذاد انمٛبص ٔانزمٕٚى .
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 51 من 5 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

انًؼبٚٛز  اػذاد أدنخ نهضٕاثظ ٔانًؼبٚٛز انالسيخ نضًبٌ خٕدح ػًهٛبد انمٛبص ٔانزمٕٚى فٙ ضٕء •

 . خاألكبدًٚٛخ انمٛبطٛخ انزٙ رزجُبْب انكهٛ

 ٔانزمٕٚى . انًخزهفخ فٙ يدبل انمٛبص خرٕفٛز رذرٚت أػضبء ْٛئخ انزذرٚض ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ ثبنكهٛ •

ٔانًؼبٚٛز  مزراد انذراطٛخ فٙ ضٕء َٕارح انزؼهى انًظزٓذفخيزبثؼخ اػذاد ٔرسذٚث ثُٕن األطئهخ نهً •

 .االكبدًٚٛخ نهجزايح انذراطٛخ فٙ انكهٛبد

  نًزاخؼخ أطبنٛت ٔأدٔاد انزمٕٚى َٔزبئح االيزسبَبد . خرمذٚى انذػى انفُٙ نهكهٛ •

ٔرمٕٚى انطالة  يزبثؼخ يئشزاد لٛبص رضب انطالة ٔأػضبء ْٛئخ انزذرٚض زٕل َظى انمٛبص •

 .سبَبديزٔاأل

خطظ رُفٛذٚخ  ػًبل األيزسبَبد ٔاػذادأػذاد انزمبرٚز انظُٕٚخ انخبصخ ثزمٛٛى ايزاخؼخ ٔ •

انزمٕٚى انًظزًز نهؼًهٛخ ٔنإلخزاءاد انزصسٛسٛخ نُمبط انضؼف ٔ انزؤكٛذ ػهٗ رؼشٚش َمبط انمٕح 

 ًٛخ.نذٖ خًٛغ ػُبصز انؼًهٛخ انزؼهٛ انزؼهًٛٛخ يٍ خالل لٛبص يذٖ رسمك يؼبٚٛز خٕدح األداء

 يهبو وحدة انقيبس وانتقىيى انطالبى ببنكهيت: 

 تقىو وحدة انقيبس وانتقىيى انطالبي ببنًهبو انتبنيت:

 .ثبنكهٛخ ٔانمٛبص انزمٕٚى ثمبفخ َشز .1

انزسمك يٍ رٕافك االيزسبَبد انًٕضٕػخ يغ َظبو االيزسبَبد ثبندبيؼخ  ٔاطزٛفبئٓب نهًؼبٚٛز  .2

 انًظئٕنخ. انالسيخ  ثبنزُظٛك يغ األلظبو انؼهًٛخ

 .انكهٛخ يظزٕٖ ػهٗ ٔااليزسبَبد انزمٕٚى ثُظى انخبصخ انزذرٚجٛخ االززٛبخبد رسذٚذ .3

 فٗ َظى ٔاإلدارٍٚٛ ٔانطالة انزذرٚض ْٛئخ ألػضبء ػًم ٔدٔراد رذرٚجٛخ ٔرع رُظٛى .4

انطالثٗ رسذٚذ انًٓبو انًُٕط ثٓب أػضبء ْٛئخ انزذرٚض لجم ٔأثُبء ٔثؼذ  انزمٕٚى ٔأخاللٛبد

 بد.االيزسبَ

ثبنكهٛخ ػٍ انشكبٖٔ  اندٕدح ضًبٌ ٔزذح يغ انخجزاد ٔرجبدل اصذار رمبرٚز رذػٛى انزؼبٌٔ .5

 ٔاالنزًبطبد انزٗ ٚمذيٓب انطالة ثشؤٌ َظى انزمٕٚى ٔااليزسبَبد.

 انزُظٛك الَشبء ثُٕن أطئهخ نهًمزراد انًخزبرح. .6

 انجشزٚخ ٔانكٕادر شحٔدػًّ ثبألخٓ االنكززَٔٙ انكُززٔل ٔرفؼٛم اَشبء فٗ انؼًم طٛز يزبثؼخ .7

 ٔانفُٛخ. األكبدًٚٛخ
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 51 من 6 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 انزؼهًٛٛخ ضٕء انُٕارح األطئهخ فٙ ثُٕن ثُبء ٔكٛفٛخ انًٕضٕػٛخ االخزجبراد ثُبء ػهٗ انزذرٚت .8

 (. ILO'sانًظزٓذفخ )

 انٕزذح. رصبدف أٌ ًٚكٍ انزٗ انؼمجبد نزذنٛم ٔانٕكالء انكهٛخ ػًٛذ دٔر رفؼٛم .9

 

 -انغرض يٍ اندنيم :

يٍ خالل َظى انزمٕٚى ٔااليزسبَبد نهطالة ثبنكهٛخ  ثبطزخذاو أطبنٛت زذٚثخ   صَشز ثمبفخ انمٛب

رضًٍ لٛبص انًخزخبد انزؼهًٛٛخ انًظزٓذفخ نهجزايح انذراطٛخ فٙ اطبر يٍ انذلخ ٔانًٕضٕػٛخ ٔانؼذانخ 

 ٔانشفبفٛخ ٔرسمك يظزٕ٘ يٍ انكفبءح ٔانمذرح انزُبفظٛخ نهخزٚدٍٛ.

  -أهداف اندنيم :

 -م يبٚهٙ:انزؼزف ػهٙ ك

 يفٕٓو االخزجبر ٔانمٛبص ٔانزمٛٛى ٔانزمٕٚى  (1

 إَٔاع انزمٕٚى  (2

 إَٔاع االخزجبراد  (3

 طزق صٛبغخ كم يٍ انألطئهخ انًمبنٛخ ٔانًٕضٕػٛخ (4

 أًْٛخ ػًهٛخ رمٛٛى يخزخبد انزؼهى (5

 خصبئص ثُبء االخزجبر اندٛذ (6

 -انفئبث انًستهدفت يٍ اندنيم :

 انمٛبداد األكبدًٚٛخ ثبنكهٛخ.  .1

 ئخ انزذرٚض ٔانٓٛئخ انًؼبَٔخ.أػضبء ْٛ .2

 انطالة يسٕر انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ. .3

 س االدار٘.بأػضبء اندٓ .4
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 51 من 7 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 

 

 يفهىو انتقىيى وانًفبهيى ذاث انعالقت

،  tsssssesEt، ببعض المفاهٌم األخرى مثل التقٌٌم  nvutuutavEٌرتبط مفهوم التقوٌم 

 بٌن هذه المصطلحات بشكل واضح.، وٌحب التفرٌق  naue، واالمتحان  tsusursesEtوالقٌاس 

  :يفهىو انقيبس أولا 

لمستوى تحصٌل الطالب من خالل  Quantitativeعملٌة القٌاس تعنى بالتقدٌر الكمى 

إعطاء قٌمة رقمٌة لهذا المستوى المقاس بواسطة أداة قٌاس، وتتمثل أداة القٌاس فى االختبار أو 

لمقارنة سلوك  dtuESurSaasSمقننة الذى ٌعرؾ بأنه اداة و naue vr msstاالمتحان 

 فردٌن أو أكثر.

 

 :مفهوم التقٌٌم  ثانٌا  

على القٌمة الكمٌة  Value Judgmentأما التقٌٌم فٌقصد به إصدار أحكام تقدٌرٌة 

المقاسة، مثل القول بأنها مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة، وعلٌه فإن عملٌة إعطاء تقدٌرات 

ممتاز( على أساس الدرجات التى تم  -جٌد جدا  -جٌد  -بول مق -ضعٌؾ  -للطالب )ضعٌؾ جدا 

 التوصل إلٌها فى عملٌة القٌاس ٌعتبر تقٌٌم.

  : التقوٌم ثالثا  

أما مفهوم التقوٌم فهو ٌعتبر المفهوم األوسع واألشمل حٌث ٌعرؾ بأنه عملٌة شاملة تهتم 

للظاهرة موضع  Qualitativeوالكٌفٌة   Quantitativeبإصدار كل من األحكام الكمٌة

نتابج أو درجات الطالب، أى أنه  Interpretationالقٌاس كما تهدؾ عملٌة التقوٌم إلى تفسٌر 

ٌهدؾ إلى التشخٌص والعالج معا من حٌث معرفة نقاط القوة وتدعٌمها، ونقاط الضعؾ والعمل 

وتطوٌر على تحسٌنها وكذلك اتخاذ إجراء ات تصحٌحٌة وتقدٌم تؽذٌة راجعة تفٌد فى تحسٌن 

 البرامج التعلٌمٌة بمنظومة التعلٌم الجامعى ككل.
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 51 من 8 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 

 -:: العالقة بٌن مفاهٌم القٌاس والتقٌٌم والتقوٌم رابعا  

المعنى لها اذا لم  على سبٌل المثال (X) درجة فى مادة  02حصول طالب على  القٌاس:

  .الكاملة للمادة ومعنى هذه الدرجة ٌعرؾ الدرجة 

منها  02فان حصول الطالب على  02 = (X)مادة لاذا كانت الدرجة الكلٌة ل ٌم :التقٌ

ى ان الطالب وصل لمستوى اتقان مقبول فى أ% 20 لحصوله على مقبواًل  فٌعتبر اداء الطالب 

 .المادة

لرفع مهارات الطالب لٌصل لمستوى تقدٌم بعض العالجات لمشكالت التعلم  التقوٌم:

 .افضل

  

تمثل عملٌة القٌاس لكن تفسٌر هذه الدرجة  55ن الدرجة التى حصل علٌها الطالب خالصة : أال

 أوٌٌم لكن تقدٌم البرامج العالجٌة على معٌار معٌن تمثل عملٌة تق اواصدار الحكم علٌها بناء  

  .االثرائٌة لرفع مهارات الطالب تسمى عملٌة تقوٌم

  -:والتقٌٌم والتقوٌم العالقة بٌن القٌاس تالًٌوضح الشكل الو

 أداوات القٌاس

 القٌاس

 التقٌٌم

 وٌمقالت



 

 جامعة عني مشس-لكية الزراعة  -وحدة القياس والتقومي                                                                                     مٌوقتلاو دليل القياس

  
 

  

 

 

 

 

 51 من 9 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 

 أهًيت انتقىيى فى يُظىيت انتعهيى انجبيعى خبيسبا: 

بناء على ما تقدم من تناول المفاهٌم الربٌسٌة لعملٌة التقوٌم، ٌتضح أن التقوٌم هو اآللٌة التى ٌمكن 

من خاللها الحكم على جودة أى مكون من مكونات منظومة التعلٌم بهدؾ تطوٌر وتحسٌن منظومة 

 .لٌم وفٌما ٌلى تتناول هذه األهمٌةالتع

 

 شكم يىضح دور انتقىيى فى تحسيٍ يُظىيت انتعهيى انجبيعى

 

: مراجعة أهداؾ ومخرجات التعلم، مراجعة وتحدٌث تطوٌر المنهج الدراسى من حٌث .1

 المحتوى العلمى للمنهج، ومن ثم تطوٌر البرامج التعلٌمٌة وفقأ لمعاٌٌر محددة.
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 51 من 11 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

تقوٌم عن مدى كفاءة األستاذ ل: حٌث تكشؾ نتابج عملٌة الجامعىتطوٌر أداء األستاذ ا .0

 الجامعى فى األداء المهنى ومن ثم توجٌهه نحو مجاالت التنمٌة المهنٌة ذات العالقة.

تطوٌر أداء الطالب: من حٌث تشخٌص جوانب القوة وتدعٌمها، وجوانب الضعؾ  .3

قدٌم اإلرشاد والدعم األكادٌمى، وعالجها فى أداء طالب، تزوٌد الطالب بتؽذٌة الراجعة وت

 الكشؾ عن حاجاتهم وقدراتهم، تحفٌز الطالب وكذلك تفٌدعملٌة التقوٌم فى تصنٌؾ

 لى فبات مختلفة.إالطالب وفقأ لمستوٌاتهم 

: من حٌث تطوٌر البنٌة التحتٌة لسٌاق التعلم من مدرجات ومعامل تطوٌر سٌاق التعلم .0

ٌمٌة،تطوٌر مان والسالمة داخل األبنٌة التعلوورش وأجهزة  إلخ، العناٌة بعوامل األ

 تعلٌمٌة جٌدة لتحقٌق نواتج التعلم. أنشطة أسالٌب التدرٌس،تصمٌم

 -:همٌة القٌاس والتقٌٌم والتقوٌم فى العملٌة التعلٌمٌة: أسا  ساد

ى نظام تعلٌمى دابما مرهون بقوة ودقة عملٌة القٌاس والتقٌٌم والتقوٌم لهذا أنجاح إن 

مما الشك هداؾ النظام التعلٌمى أمن عملٌة التدرٌس التى تحقق  أزٌعتبر جزء الٌتج ٌضاً أالنظام و

ٌتم عن طرٌقه التقوٌم القبلى للطالب والتقوٌم التكوٌنى "المستمر"  ن التقوٌم )قٌاس المستوى(فٌه أ

تعرؾ النهابى وتسمى اختبارات تراكمٌة وتتم لل أوثناء عملٌة التدرٌس وكذلك التقوٌم البعدى أ

  -:على

 ى مدى ٌمتلك الطلبة المفاهٌم والمعلومات والمهارات التى ٌحتاجونها؟ ألى إ -1

 هداؾ المنشودة ؟سالٌب التدرٌس مناسبة لمستوٌات الطلبة وتحقق التقدم نحو األأهل  -0

 هداؾ التعلٌمٌة ؟ى مدى تحقق األألى إ -3

ها تساعد فى اتخاذ قررات نواعأن وسابل القٌاس التى تستخدم كاالختبارات على اختالؾ أكما 

 -فضل من خالل خطوات القٌاس االساسٌة :أ

  .الذكاء–الطول -تحدٌد الصفة المراد قٌاسها وتعرٌفها مثل الوزن - أ

  .تحدٌد واظهار الصفة للعٌان والمشاهدة - ب

 .مقادٌر أودرجات أوالتحدٌد الكمى للصفة بوحدات -ج
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 51 من 11 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 

ستوى ( بالمفهوم المتعارف علٌه بٌن توجد بعض العالقات التى تربط التقوٌم )قٌاس الم 

 فى مجال منظومة التعلٌم فى اى مجتمع تعلٌمى التربوٌٌن 

 

 عالقة التقوٌم بالنظام التعلٌمى 

  

 

 

 

 عالقت انتقىيى بعُبصر انتدريس 

 

 

 

 مخرجات االهداف التعلٌمٌة

 (تحققت )

 مدخالت 

االستاذ، طالب،مقررات او )
 (برنامج دراسى 

تدرٌس،ادرة )العملٌات التعلٌمٌة 
 (انشطة تعلٌمٌة مختلفة 

المنهج او البرنامج 
 الدراسى 

   الطالب  االستاذ الجامعى

 التقوٌم

 التقوٌم 
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 51 من 12 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 

 انًقرراث  أوعالقت انتقىيى بًُظىيت انًُبهج 

 

 

  هداف انتقىيىبعبا : أبس

فى تخصصات معٌنه بالجامعات والكلٌات وتحدٌد المسار المناسب  تحدٌد المستوى والقبول -1

  .للطالب

تحدٌد االستعداد والمتطلبات الالزمة لتحدٌد استعداد الطالب لتقبل المعلومات والمهارات  -0

 .الجدٌدة وتحدٌد رصٌد الطالب من المهارات السابقة )النظرٌة البنابٌة للمهارات (

  .الطالب ووضع البرامج العالجٌة المناسبة لها تشخٌص صعوبات التعلم لدى -3

التكوٌنى من خالل التقوٌم المتواصل والمالزم لعملٌة التعلم من خالل  أوالتقوٌم التشكٌلى  -0

 .نة للطالبواعضاء هٌبة التدرٌس والهٌبة المعأمن قبل الفصلٌة والمالحظة المستمرة  األسبلة

  .رات التحصٌلٌةتحدٌد نواتج التعلم من خالل نتابج االختبا -2

ؼراض االرشاد والتوجٌه واستخدام الطرق المتوافقة الواقعٌة فى تحسٌن مخرجات التقوٌم أل -2

  .التعلم ونجاح الجانب االرشادى

  .تقٌٌم البرامج التعلٌمٌة ومقرراتها وتطوٌرها -7

  .عضاء هٌبة التدرٌس ومدى رضاهم عن انفسهمالتقوٌم والتقٌٌم الذاتى أل -8

اهداف المنهج او 
 البرنامج الدراسى 

انشطة المنهج او 
 البرنامج الدراسى 

الوسائل 
 طرق التدرٌس  التعلٌمٌة 

محتوى المنهج او 
 البرنامج الدراسى 

 التقوٌم 
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 51 من 13 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

  المستوى( )قٌاس التقوٌم ملٌةع :خصائص ثامنا  

 عملٌة مستمرة  .1

 عملٌة تعاونٌة بٌن طالب ومقررونظام تعلٌمى والمجتمع المحٌط واالسرة ...الخ  .0

 عملٌة شاملة للجوانب المعرفٌة واالجتماعٌة والمهارٌة والعامة ...الخ  .3

 فى حد ذاته وانما هو وسٌلة لتحسٌن المناهج والمقررات  لٌس هدفاً  .0

  -:للتقوٌم العملٌة المبادئو األسس بعض

 . ذاتها حد فً ؼاٌة ولٌست وسٌلة أنها -

  حقابق أو بٌانات أو معلومات بدون تقوٌم ال -

  عشوابٌة عملٌة ولٌست مخططة عملٌة هى -

  معاٌٌر ضوء فً للشا قٌمة تحدٌد من بد ال -

  ما شا على حكم إصدار خاللها من سٌتم عملٌة أنها - 

  داءاأل وتحسٌن ٌرالتطو إلى وسٌلة -

  الدراسى العام طوال مستمرة عملٌة -

  المستخدمة األدوات ودقة جودة على النتابج تتوقؾ -

  .الطالب لهاواٌز التً األنشطة كافة لواٌتن - 

 .للطالب المختلفة النمو لجوانب الشمولٌة - 

  .المستخدمة دواتاأل وتنوع األسالٌب تعدد - 

 .الكافٌة خبراتهم لهم مدربٌن لمٌنمع بها ٌقوم فنٌة عملٌة -

 .والموضوعٌة والثبات الصدق بخصابص ملتزمة االدوات تكون أن بد ال -
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 51 من 14 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 مٌوقتلا بٌلاسأو عاونأ

 التقوٌم أنواع

 

 - :تحقٌقها المرجو لألهداؾ طبقاً  أنواع ةأربع إلى التقوٌم ٌصنؾ - 

 Initial or Pre-Evaluation القبلً أو المبدئً التقوٌم .1

 الطالب لدى ٌتوافر ما لتحدٌد ) وحدة أو مقرر( تدرٌسٌة منظومة ىلمحتو الطالب تعلم قبل وٌتم

 تعلم إلى الطالب حاجة عن الكشؾ بهدؾ التعلم بموضوع ترتبط إلخ ... معارؾ ، خصابص من

 القبلٌة ، التشخٌصٌة االختبارات أنواعه ومن ما موضوع دراسة فً البدء قبل متطلبات أو مهارات

 .إلخ ...

 Formative Evaluation البنائى نالتكوٌ التقوٌم .0 

ٌعتبر من أهم انواع التقوٌم حٌث ٌعرؾ بالتقوٌم المستمر الذى ٌحدث عدة مرات خالل 

تطبٌق البرنامج التعلٌمى، وٌهدؾ الى تطوٌر وتحسٌن البرنامج، فهذا النوع من التقوٌم تشخٌصى 

causEvstaD  وعالجى ،lsesSaut مات أكثر ، فى نفس الوقت، حٌث ٌبحث عن معلو

دوات ووسابل القٌاس المختلفة والتى تفٌد فى تشخٌص أتفصٌال والتى ٌتم جمعها من خالل 

 رمج التعلٌمى، وبالتالى تصحٌح مساأثناء تطبٌق البرنا بوبات والمعوقات التى تواجه الطالالصع

لتقوٌم إذ ٌعتبر ول من خالل التؽذٌة الراجعة، وتتعدد مزاٌا هذا النوع من اأب الً التعلٌم والتعلم أو

الدراسى، األكثر موضوعٌة كونه ٌستخدم  الفصل رعلى مدا بألكثر مصداقٌة لتقٌٌم أداء الطالا

أدوات قٌاس متعددة ومتنوعة، ٌعمل على تحفٌز الطالب وزٌادة دافعٌتهم نحو التعلم، ٌساعد 

 لنوع من التقوٌم هذا ا وٌضم تدرٌسه بما ٌحقق الجودة. باذ الجامعى على تقٌٌم طرق وأسالٌاألست

 .الراجعة التؽذٌة خالل والتنقٌح المراجعة ثم ، تحلٌلها ، بٌانات جمع : هى مراحل ثالثة

 

 Summative Evaluation التجمٌعى التقوٌم .3

 إلى الطالب نقل مثل قرارات اتخاذ بهدؾ التعلم نواتج إحراز مدى على الحكم ٌعنى

 مرحلة نهاٌة فً أو تعلٌمى برنامج أو محتوى درٌست نهاٌة فً عادة وٌتم تخرجه أو أعلى مستوى

 .الختامٌة باالختبارات ٌعرؾ ما المستخدمة أدواته أهم Final Exam . ومن
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 51 من 15 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 

 Post Evaluation البعدى التقوٌم .0 

 انتهابه على تقصر أو تطول قد ، زمنٌة فترة وانقضاء التعلٌمى البرنامج انتهاء بعد ٌتم 

 كفابته وتتبع تعلم من علٌه حصل لما وتطبٌقه الطالب احتفاظ مدى من التحقق إلى وٌهدؾ

 ... وتنموٌة عالجٌة أو تجدٌدٌة برامج إلى احتٌاجه مدى على والتعرؾ

 التقوٌم أسالٌب

 حسب وكذا المختلفة التعلٌمٌة والنماذج االستراتٌجٌات لتالبم وأدواته التقوٌم أسالٌب تتنوع

 :- المستخدمة األسالٌب بٌن ومن ، التقوٌم عملٌة من المنشودة األهداؾ

 ...................(: عملٌة – شفوٌة – تحرٌرٌة (المختلفة بأنواعها االختبارات - 

 Paper and Pencil Tests  انزسزٚزٚخ .1

 Oral Tests  انشفٓٛخ .2

 Performance Tests  األداء اخزجبراد .3

 Achievement Tests  انزسصٛهٛخ .4

 Psychological Tests  انُفظٛخ .5

 Laboratory Tests  انًؼًهٛخ .6

   Practical Tests  انؼًهٛخ .7

 Self Report  انزمزٚز انذارٙ .8

 Observation  انًالزظخ .9

 Interview  يمبثالد .11

 Questionnaires  االطزجٛبَبد .11

 Journal & Logsانظدالد ٔانًشزٔػبد  .12

   - (Student Portfolio)اإلَدبس أٔ األػًبل يهف .13
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 51 من 16 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 

 تطوٌرها وأسالٌب التعلم نواتج ملتقٌٌ التربوٌة األسالٌب

 لصدقا -1

 .لقٌاسها وضعت التى التعلم ونواتج أهداؾ وعملٌاته وأسالٌبه التقوٌم أدوات تقٌس أن 

 لثباتا -2

 .الظروؾ نفس وفى العٌنة نفس على والتقوٌم القٌاس عملٌة إعادة عند الطالب نتابج اتساق 

 االستمرارٌة -3

 أو والتجمٌعى والبنابى القبلى التقوٌم بٌن ما أنماطه وتنوع لم،والتع التعلٌم لعملٌتى التقوٌم مالزمة 

 النهابى

 لشمولٌةا -4

  .والمهارٌة واالجتماعٌة والوجدانٌة المعرفٌة المستهدفة، التعلم نواتج جمٌع التقوٌم ٌؽطى 

 والعدالة لموضوعٌةا -5

 الطالب، اجابات حتصحٌ على القابمٌن وباختالؾ وإجراءاته، أدواته باختالؾ التقوٌم نتابج ثبات 

 .الطالب من المختلفة األنماط طبٌعة مراعاة مع

 والوضوح الشفافٌة -6

 ضوء فى تتخذ التى المحاسبٌة وقواعد الطالب، إجابات تقدٌر ومقاٌٌس التقوٌم اجراءات عالنإ 

 .النتابج

 الواقعٌة -7

 ألداء الفعلى المستوى عن نتابجه تعبر حتى واقعٌة، وحٌاتٌة فعلٌة مواقؾ فى التقوٌم اجراء 

 .مبالؽة أو إخفاق دون الطالب

 والجماعٌة الفردٌة المسؤولٌة -8

 مع التقوٌم وإجراءات عملٌات فى العمل سوق ومنظمات عدٌدة مجتمعٌة جهات مشاركة 

 ( التقوٌم عملٌة فى نأوالتع )أنفسهم الطالب مشاركة إلى باإلضافة التعلٌم، مؤسسات

 األداء لتطوٌر الفرص إتاحة -9

 راجعة تؽذٌة وتقدٌم الطالب، لدى واإلبداع التفكٌر مهارات وٌستثٌر التعلم عملٌات تقوٌمال ٌٌسر 

 .التعلٌم منظومه عناصر من وؼٌرها .تدرٌسه استراتٌجٌات لتطوٌر لألستاذ
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 51 من 17 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 المٌسرة اآللٌات توافر  -11

 .التقوٌم إجراءات تٌسٌر فى االلكترونٌة والمٌكنة الحدٌثة التكنولوجٌا نظم من االستفادة 

 

 الطالب ألداء التقلٌدى التقوٌم تواجه مشكالت

 للطالب الكبٌرة عداداأل مع طوٌال اوقتً  ٌستؽرق. 

  .الخرٌج لمواصفات وشاملة ومحددة واضحة تعلم نواتج وجود إلى ىالتقلٌد   التقوٌم ٌفتقر •

 .والمحاسبٌة المسابلة ضوبها فى ٌتم تقدٌر مقاٌٌس توجد ال •

 .مختلفة تقوٌم أدوات استخدام حالة فً الطالب أداء ٌنب المقارنة إمكانٌة عدم •

 بأدابه الحالى الطالب أداء مقارنة وٌصعب بزمالبه، الطالب مقارنة على التقوٌم نتابج تقتصر • 

 .الالحق أو السابق

 .والشمولٌة والموضوعٌة والثبات الصدق إلى – عادة– التقوٌم أدوات تفتقر •

 .مفرداته بخصابص ما اختبار فً للطالب الكلٌة الدرجة تأثر •

 .الطالب بقدرة االختبار مفردات خصابص تأثر • 

 .ومعرفة ثابتة قٌاس وحدة توافر عدم •

 

 التحصٌلٌة االختبارات

 -: التحصٌلٌة اإلختبارات أنواع - أ

 يمبنٛخ. اخزجبراد .1

 .موضوعٌة خزجبرادا .0
 

 التحصٌلٌة االختبارات بناء -ب

 -:التحصٌلً باراالخت بناء خطوات ٌلى فٌما

 .االختبارات تلك من والهدؾ الؽرض ٌحدد أن ستاذلال بد فال االختبارات، من الؽرض تحدٌد .1

 .االختبار ومحتوى بوحدات المرتبطة والكفاءات األهداؾ تحدٌد .0

 ٌمثل أن على ٌحرص أن ستاذاأل على فٌجب ، التعلٌمٌة المادة لمحتوى الممثلة المفاهٌم تحدٌد . 3

 ٌاً.وحقٌق مناسباً  تمثٌالً  التعلٌمٌة المادة هاختبار
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 51 من 18 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 األنماط تنوٌع على حرص فكلما االختبار، فً المستخدمة االختٌارٌة الوحدات أنماط تحدٌد . 0

 .المقرر للمنهج ممثالً  اختباره كان كلما المستخدمة

 . ةلإلجاب المحدد الزمن مع االختبار ٌتناسب أن ٌجب حٌث االختبار وزمن طول تحدٌد .2

 .لالختبار األساسٌة التعلٌمات وصٌاؼة تحدٌد .2

 مفردات دقة على المعلم حرص كلما ودرجاتها، النموذجٌة واإلجابات التصحٌح أسلوب تحدٌد. 7

 المستخدم األسلوب وتحدد دقٌقا تحدٌدا ودرجاتها النموذجٌة اإلجابات تحدٌد من تمكن كلما االختبار

 .صحٌحتلا فً

 .الجٌد االختبار اتمواصف جدول إعداد .8

 

  "( وزمالئة بلوم تصنٌف ) لألسئلة المعرفٌة المستوٌات

 : التذكر مستوى -1

 معٌنة حقابق بٌن ما حأوٌتر المادة من واسع مدى تذكر مثل تعلمها، سبق التى المادة تذكر 

 التذكر وٌمثل المناسبة، المعلومات استرجاع هو ٌطلب ما وكل كاملة، نظرٌات إلى

 التى السلوكٌة األفعال ومن .التعلم بنواتج الخاصة المعرفٌة المستوٌات أقل للمعلومات

 - ٌحدد – ٌصؾ - ٌتعرؾ) المستوى لهذا الربٌسة األهداؾ صٌاؼة عند تستخدم أن ٌمكن

 .(ٌكتب – ٌعدد -ٌذكر

 :ٌلى ما ٌراعى النوع هذا من جٌدة أسئلة كتابة وعند -

 . الدراسى الكتابب موجود هو ما أو درس، لما األسبلة مطابقة . أ

 .تؽٌٌر دون التعلٌمى الموقؾ فى استخدامها سبق كما األلفاظ أو التعبٌرات، نفس استخدام . ب

 :المستوى هذا على الدالة األمثلة ومن

 الذى هو من * ؟..................كم * ؟.......بعد حدث ماذا.............. 

 ؟.......إلى تحدث الذى من ؟...........عند حدث ما صؾ * ؟..........معنى استخرج 

  ؟.......خطأ أو صح (عالمة ضع( 

 :- الفهم مستوى - 5

 المادة، ترجمة خالل من ذلك ٌظهر وقد الدراسى، المحتوى معنى إدراك على القدرة هو

 وتقدٌر( التلخٌص أو الشرح) المادة تفسٌر ،(مثال أرقام إلى الكلمات) أخرى إلى صورة من
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 51 من 19 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 النواتج هذه وتتمثل (معٌن فعل أو شا على المترتبة واألشٌاء باآلثار التنبؤ) المستقبلٌة االتجاهات

 فى الطالب ٌتبعها التى الطرٌقة الفهم ٌمٌز ومما المعلومات أو المادة تذكر مجرد من أبعد خطوة

 تساعد معلومات ٌتضمن السؤال أن بمعنى بوضوح، محددة تكون والتى السؤال، عن اإلجابة

 :المستوى هذا فى الفهم من أنواع ثالثة تمٌٌز وٌمكن عنه، جابةاإل على الطالب

 لخٌصالت . أ

 منه ٌطلب كأن مختلفة، صورة فى له المعطاة المعلومات صٌاؼة على الطالب قدرة تقٌس

 .العكس أو ألفاظ إلى الرموز تحوٌل أو الخاص، بأسلوبه فهمه ما كتابة

 لتفسٌرا . ب

 فهى الترجمة أسبلة تقٌسه مما أكثر تقٌس أنها ىف الترجمة أسبلة عن التفسٌر أسبلة تختلؾ

 ما تلخٌص إلى تتعداها بل تماما،ً  آخر جزء مقابل المعلومات من جزء تحوٌل مجرد تتطلب ال

 .البٌانٌة الرسوم بعض تفسٌر أو جرٌدة، فى معٌن مقال قراءة من التعلٌم فهمه

 االستدالل . ت

 بٌان أو معلومات أو الحظاتم سلسلة فى ما إجراء نتابج تحدٌد الطالب من ٌطلب

 .لها امتداد وٌعتبر األصلٌة المعلومات مع ٌتفق معٌن موضوع فى استخدامها ٌمكن التى التطبٌقات

 – ٌترجم – )ٌحول: األستدالل مستوى أهداؾ لصٌاؼة التالٌة السلوكٌة األفعال استخدام وٌمكن

 ٌعلل( – ٌلخص – ٌتنبأ -ٌصٌػ – ٌمٌز – ٌفرق-ٌفسر

 :ٌلى ما الفهم مستوى على الدالة ثلةاألم ومن

 ؟..........عن الخاص بأسلوبك اكتب 

 - ؟.............عن مختصرة نبذه كتبا 

 ؟...... فى الربٌسة الشخصٌة هى من 

 ؟....... و ....... بٌن التمٌٌز ٌمكنك هل 

 ؟....... و ............. بٌن الفرق ما 

 ؟..................... بكلمة ٌقصد ماذا 

 التطبٌق مستوى . 3

 ذلك فى بما جدٌدة، مواقؾ فى تعلمه ما استخدام على الطالب قدرة التطبٌق بمستوى ٌقصد

 استخدام على الطالب قدرة التطبٌق وٌتضمن والنظرٌات، والمفاهٌم، والطرق والقوانٌن، القواعد استخدام
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 51 من 21 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 استخدام ٌجب التطبٌق، على الطالب قدرة ولقٌاس جدٌدة ومشكالت مواقؾ معالجة فى معٌنة مجردات

  .فٌه التعلم حدث الذى بالموقؾ مقارنة الجدٌدة العناصر بعض على تحتوى أو جدٌدة مواقؾ

 :-ٌلى ما التطبٌق لمستوى الرئٌسة األهداف لصٌاغة تستخدم التى األفعال ومن

 (ٌتنبأ – ٌبٌن – ٌنتج – ٌبرهن – ٌعدل – ٌربط – ٌصنؾ – ٌستعمل – ٌنظم – ٌحول – ٌطبق (

 التطبٌق مستوى على الدالة المهارات ومن -

 .المعلومات استخدام .1

 .جدٌدة مواقؾ فى والنظرٌات والمفاهٌم األسالٌب استخدام .0

   .المعرفة باستخدام أو المطلوبة المهارات باستخدام المشكالت حل .3

 -:ٌلى ما التطبٌق مستوى على الدالة األمثلة ومن -

 ؟............... فى .......... ٌحدث أن ٌمكن هل 

 ؟...........عن ستسألها كنت ربما التى األسبلة هى ما 

 المعطاة؟ المعلومات مستخدما ..........عن التعلٌمات من مجموعة أعد 

 ؟............... لدي كان لو مفٌدة المعلومات هذه هل 

 التحلٌل مستوى .4

 ذلك من الهدؾ ة،ٌالربٌس مكوناته إلى الموضوع تجزبة على الطالب قدرةإلى  ٌشٌر

 :ماٌلى التحلٌل ٌشمل وقد واالستنتاج الربط، حٌث من األفكار بٌن العالقة توضٌح

 أساسٌة عناصر من الموضوع ٌتضمنه ما على للتعرؾ العناصر تحلٌل. 

 الموضوع أجزاء أو عناصر بٌن القابمة االرتباطات على العالقات تحلٌل. 

 ٌلى مستوى فى األسبلة أو األهداؾ صٌاؼة عند تستخدم التى األفعال ومن: 

 .ٌربط ( – ٌستنتج – ٌوضح – ٌحدد – ٌمٌز(

 -:ٌلى ما التحلٌل مستوى على الدالة المهارات ومن -

 .واألمثلة النماذج مالحظة .1

 .للكل للوصول الفروع ترتٌب .0

 .السطور بٌن من المعنى إدراك .3

 .المكونات تعرٌؾ .0

 



 

 جامعة عني مشس-لكية الزراعة  -وحدة القياس والتقومي                                                                                     مٌوقتلاو دليل القياس

  
 

  

 

 

 

 

 51 من 21 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 

 :ٌلى ما التطبٌق مستوى على الدالة األمثلة ومن -

 ؟.............. أن لو لٌحدث ٌكن لم الذى الحدث ام 

 النتٌجة؟ ستكون ماذا ......... حدث لو 

 ؟........... و .............. بٌن الشبه درجة ما 

 ؟...........ب المتعلقة المشكالت بعض فى رأٌك ما 

 ؟............عملٌة فى التحول نقطة ما 

 التركٌب مستوى . 5

 إعداد ٌشمل أن وٌمكن ، الكل لتكوٌنعاً م األجزاء وضع على الطالب قدرة إلى ٌشٌر

 شامل مفهوم أو متكامل لبناء جزبٌة مفاهٌمأو عناصر تجمٌع أى معٌنة، محاضرة أو موضوع،

 :-ُضمٌ وقد

 .له المكونة األجزاء تجمٌع طرٌق عن موحد موضوع إنتاج -

 التى الجزبٌة والمفاهٌم لشاملا المفهوم بٌن العالقة إدراك أو العالقات من فبة اشتقاق -

 .تركٌبه فى تدخل

 -:المستوى لهذا الجٌدة األسئلة شروط من -

 .التعلٌمً الموقؾ فى درسها التى تلك عن تختلؾ الطالب على جدٌدة األسبلة تكون أن 

 .لإلجابة المناسب الوقت الطالب إعطاء 

 .لطالبا لدى التفكٌر من العلٌا المستوٌات لقٌاس األسبلة هذه مناسبة 

 -:ٌلى ما المستوى هذا أهداؾ كتابة فى االستخدام شابعة األفعال ومن

 .)ٌنتج – ٌنظم – ٌصنؾ – ٌخطط – ٌجمع – ٌصمم – ٌؤلؾ – ٌكتب – ٌقترح – غٌصو (

 -:ٌلى ما التركٌب مستوى على الدالة المهارات ومن -

 .المعطاة الحقابق من العمومٌات استخراج .1

 .المتعددة المجاالت بٌن العالقات ربط .0

 .العامة النتابج توضٌح .3

 .جدٌدة أخرى إلٌجاد القدٌمة واألفكار المعطٌات استخدام .0
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 51 من 22 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 

 -:ٌلى ما التركٌب مستوى على الدالة األسئلة ومن -

 ؟...............ل الحل ٌكمن أٌن 

 ؟.............. أن لو سٌحدث ماذا 

 ؟.......... كنت لو ........مع ستتعامل كٌؾ 

 ؟............من لكل عادٌة وؼٌر جدٌدة تاستخداما استنبط 

 التقوٌم مستوى .2

 معٌنة مشكلة من موقفه تحدٌد أو المعلومات، بصحة الحكم على الطالب قدرة به ٌقصد

 .ما موضوع على والكٌفً الكمً الحكم أى فٌها، رأٌه وتوضٌح

 -:ماٌلى التقوٌم مستوى أمثلة ومن

 صحٌح ؼٌر وآخر صحٌح استنتاج بٌن الطالب ٌمٌز أن. 

 ما قضٌة مناقشة فى والقوة الضعؾ جوانب على حكما ٌصدر أن. 

 ما موضوع فى آراء عدة بٌن ٌوازن أن. 

 – ٌستخلص– ٌقارن – ٌقوم – ٌقرر – ٌحكم (التقوٌم أسبلة مع استخدامها ٌمكن التى األفعال ومن

 .(قرار ٌتخذ – عن ٌدافع – بالحجج ٌناقش – ٌقدر – ٌدعم – ٌبرر – ٌمٌز

 -:ٌلى ما التقوٌم مستوى على الدالة المهارات ومن

 .منطقٌة مناقشات على مبنٌة اختٌارات تحدٌد .1

 .الدلٌل قٌمة من التحقق .0

 .بالذاتٌة تتصؾ التى الجوانب على التعرؾ .3

 .األفكار بٌن والمقاربة المقارنة، .0

 -:ٌلى ما التقوٌم مستوى على الدالة األسئلة ومن

 ؟.............ل رقمٌة قٌمة قدر 

 ؟...........بشأن نظرك وجهة برر 

 اشرح؟ جٌد؟ ؼٌر أم جٌد أمر ............. أن تعتقد هل 

 ؟............بشأن بها توصى التى التؽٌٌرات هى ما 

 ولماذا؟ ؟............. شخص أنت هل 
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 51 من 23 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 

 اختٌارها ومعاٌٌر األسئلة أنواع

 لذا المنشودة؛ لألهداؾ تحقٌقهم مستوى وتقدٌر التعلم، نواتج تقوٌم فً مهم دور لألسبلة

 التقوٌم، جودة معاٌٌر ضمن تكون أن ٌنبؽً التً المعاٌٌر أهم أحد األسبلة صٌاؼة مهارة تعد

 .االستجابة اختٌار واسبلة االستجابة انتاج اسبلة هً ، نوعٌن إلى االختبارٌة المفردات وتصنؾ

 -:roductionP االستجابة إنتاج أسئلة

 أن وعلٌه للمشكلة، حلول أو للسؤال إجابات عدة للطالب تقدم األسبلة من عالنو هذا فً

 تتسم ألنها الموضوعٌة األسبلةب األسبلة هذه وتسمى بٌنها من الصحٌح الحل أو اإلجابة ٌتخٌر

 :إلى وتقسم آلخر فرد من تصحٌحها ٌختلؾ ال أي التصحٌح، بموضوعٌة

 متعدد من الختٌارا -1

 والخطأ الصواب -0

 ةجواالمز -3

 الترتٌب إعادة -0

  اإلكمال -2

  المطابقة -2

 :-حٌث من األنواع هذه هنا عرضستون

 .األسبلة هذه من نوع كل ٌقٌسها التى التعلم مخرجات - أ

 .األسبلة هذه من نوع كل إعداد قواعد - ب

 من ٌقٌسه أن ٌنبؽً لما تحقٌقه فً السؤال جودة أساسه على ٌقاس مرجعٌاً  إطارا ذلك وٌكون

 .التعلم مخرجات

 

 -: المقال أسئلة -ال  أو

 الطالبف عنده، من بكلمات علٌها ٌجٌب بأن للطالب تسمح التً النوعٌة من المقال سبلةأ تعد

 األسبلة من النوع هذا فً مطالب وهو بالسؤال، العالقة ذات المعلومات الذاكرة من لٌستدعى ٌسأل

 هذه تبدأ ما وعادة إبداعً، بنشاط مٌقو أن أي أفكار، أو مفاهٌم، أو ومصطلحات حقابق وعرض بتنظٌم

 مثل بكلمات األسبلة
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 51 من 24 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 .(الخ .... أذكر – عن تعرف ما أكتب – قارن – اشرح – ناقش)

 االختبارات من النوع هذا ٌقدم إذ ، للطالب توفرها التً االستجابة حرٌة المقالٌة المفردات ٌمٌز وما

 التً والمعلومات المشكلة تفسٌر كٌفٌة ٌقرر أن فً الحرٌة وللطالبه عن اإلجابة ٌتطلب ناً معٌ سؤااًل 

 مثل معٌنة، أهداؾ قٌاس على المقال أسبلة تساعد وهكذا وتركٌبها، ،اإلجابة تنظٌم وكٌفٌة ٌستخدمها،

 الجوانب وهذه الخاصة، الطالب ألفاظ باستخدام األفكار بٌن والتكامل والتنظٌم، االبتكار على القدرة

 .الدرجة بنفس تحقٌقها من االختبارٌة للمفردات األخرى األنواع تستطٌع ال المهارٌة

 :- قٌاسها فً المقال مفردات تفٌد التً ةٌالتعلٌم ألهدافا - أ

 عن والتعبٌر اإلنتاج على القدرة من النوع لهذا لىواأل األهمٌة تكمن حٌث التعبٌر على القدرة (1) 

 .األفكار

 تربط التً اإلجابة باستدعاء الطالب ٌقوم إذ بٌنها لربطوا وتنظٌمها المعلومات انتقاء على القدرة (2) 

 .ٌراها التً بالطرٌقة وتركٌبها تنظٌمها، وٌعٌد المقرر من مختلفة عناصر بٌن

 وتألٌؾ تنظٌم بإعادة الطالب ٌقوم فقد ؛ السابقٌن بالهدفٌن الهدؾ هذا وٌرتبط االبتكار على القدرة ((3

 .ذلك ٌتطلب السؤال كان إذا جدٌدة فكرة بابتكار ٌقوم قد أو رةمبتك جدٌدة بطرٌقة المقرر عناصر بعض

 المفردات تتعلق عندما الهدؾ لهذا الكبرى المٌزة وتظهر والتقوٌم الناقد التفكٌر على القدرة (4) 

 .ومهارات معارؾ من لدٌة ما علٌها ٌطبق أن للطالب تتٌح جدٌدة مواقؾ أو بمشكالت االختبارٌة

 ٌنظمها ثم السؤال ٌطرحها التً بالمشكلة المتعلقة للمعلومات اختٌاره فً لطالبا وفاعلٌة نشاط (5) 

 .متكامل موضوع فً وٌخرجها بٌنها وٌربط

 وتحلٌالت ومقارنات استنتاجات عمل تتطلب ألنها وذلك العلٌا العقلٌة العملٌات من التحقق فً تفٌد ((6

 .المختلفة بأنواعها المعرفة على األحكام وإصدار

 التً الجٌدة الدراسٌة العادات على التعود إلى الطالب تدفع فإنها المقال أسبلة صٌاؼة حسنأ   إذا (7) 

 .المادة واستٌعاب وفهم بٌنها، العالقات وإدراك المهمة، بالحقابق اإللمام من تمكنهم

 

  -:المقال أسئلة عٌوب

 منها، المقصود فهم فى الطالب اختالؾ إلى األحٌان من كثٌر فى تؤدى قد المقال مفردات صٌاؼة - 1

 المادة، فى مستواهم لضعؾ لٌس المطلوبة اإلجابة إلى التوصل فى البعض توفٌق عدم إلى ٌؤدى وهذا

 .المقال سؤال من المطلوب وضوح لعدم وإنما
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 51 من 25 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 وتنظٌم وربط عرض طرٌقة وفى الكتابى، التعبٌر فى لؽوٌة مهارة الطالب بعض لدى ٌكون قد- 0

 أفكار ٌتضمن ال قد لموضوع جدا، عالٌة درجة ٌعطى ٌجعله مما المصحح، على هذا ثرفٌؤ المعلومات،

 بصرؾ الدرجة نوعٌة على ٌؤثر قد ،اإلجابة فٌه توضع الذى اإلطار أن بمعنى قٌمة، ذات جوهرٌة

 .ودقتها الموضوعات سالمة عن النظر

 المقال فى وبخاصة ألسبلةا عدد فإن علٌها، اإلجابة فى طوٌل وقت إلى المقال أسبلة تحتاج -3

 اختبار فإن وبالتالً محدودة، بأكمله اختبار ٌؽطٌها التى األجزاء فإن وبالتالً ،قلٌاًل  ٌكون المستفٌض،

 .للمحتوى الدراسى المجال من محدودا اجزءً  إال ٌقٌس ال قد المقال

 كل ألن وذلك ،درٌسلعضو هبٌة الت إجهادها على ة،وعال طوٌالً  وقتا المقال أسبلة تصحٌح ٌتطلب- 0

 التى الدرجة على كبٌر تأثٌر له الكم بأن العتقاده الصفحات، من ممكن قدر أكبر ٌكتب أن لواٌح طالب

 .الموضوع بصلب مرتبط ؼٌر الكم هذا كان لو حتى علٌها ٌحصل

 -: المقال أسئلة إعداد قواعد - ب

 ةالطلب أذهان فى واحدة ٌطرحها تىال المشكلة تكون بحٌث اً ومحدد اً واضح السؤال ٌكون أن ٌجب (1)

 .وضوحه من للتأكد مرات عدة السؤال ومراجعة الدقٌقة المصطلحات باختٌار ذلك تحقٌق وٌمكن

 "وحدد واذكر ومتى، وماذا، من" مثل بكلمات السؤال أن ٌكون ٌجب العلٌا التعلم مخرجات قٌاس (2)

 شأنها من أخرى عبارات استخدام وٌمكن .اتوالمعلوم الحقابق بتذكر ترتبط التى الكلمات من وؼٌرذلك

 "وانقد حلل أسباب، وفسر قارن،اربط، اشرح، لماذا، " مثل األهداؾ من العلٌا المستوٌات تقٌس أن

 .قٌاسها ٌرٌد التى التعلم نواتج على تتوقؾ السؤال واضع ٌستخدمها التى العبارة فإن وبالطبع

 

 :-المقال أسئلة فى توافرها الواجب األسس

 .ووجدانه تفكٌره فً ٌجول وما آرابه، إلبداء للطالب الحرٌة من اً كبٌر اً قدر السؤال ٌتٌح نأ- 1

 بٌنها والربط بالمشكلة المرتبطة المعلومات تنظٌم من الطالب ٌمكن بشكل المشكلة السؤال ٌعرض نأ- 0

 .متكامل موضوع إلخراج

 ومقارنات استنتاجات عمل من تتطلبه بما ، فةالمختل العقلٌة العملٌات على التركٌز السؤال ٌحقق نأ- 3

 .أحكام وإصدار وتحلٌالت

 العالقات وإدراك الهامة، بالحقابق اإللمام من الطالب تمكن جٌدة دراسٌة عادات السؤال ٌشجع نأ- 0

 .بٌنها
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 51 من 26 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 .اإلبداع على الطالب قدرة السؤال ٌقٌس نأ- 2

 .العلمٌة المعارؾ لدمج واستعداده قرأه، ما تلخٌص على الطالب قدرة السؤال ٌبرز نأ- 2

  .فٌها ؼموض ال المطلوب واضحة بطرٌقة السؤال ٌصاغ نأ -7

 .ووضوح وموضوعٌة بدقة الطالب إجابة إطار جٌدة بطرٌقة السؤال ٌقدم نأ -8

 .البالط وطبٌعة ٌتالبم بما المقال لسؤال المخصص الوقت ٌتناسب نأ- 9

 .الدراسى المقرر موضوعات األسبلة تؽطى نأ - 12

 (.المقال ألسبلة التصحٌح موضوعٌة ( المصحح ذاتٌة من تقلل الدرجة لتقدٌر جٌدة طرٌقة ٌوجد نأ - 11

 .للمصحح وواضحة سهلة تصحٌح طرٌقة السؤال ٌتضمن - 10

 .)اجابتك فسر ثم اإلجابة اختر - رسوم ( متنوعة بأشكالها األسبلة عرض طرٌقة فى التنوع - 13

 .محدد فقطاً واحد موضوعا السؤال ٌقٌس - 10

 (......واشرح واذكر صؾ) مثل االزدواجٌة من خالٌة واضحة السؤال تعلٌمات - 12

 .(مٌز – بٌن – وضح – وازن ) مثل واضح محدد طلبب السؤال صٌاؼة تبدأ - 12

 -:الموضوعٌة األسئلة -ثانٌا  

 أن بذلك وٌقصد موضوعٌا،ً  اً تقدٌر درجاتها تقدٌر ٌمكن التى األسبلة الموضوعٌة األسبلةب ٌقصد

 حٌث ، المصححٌن من مجموعة قبل من الموضوعً، السؤال تصحٌح تم ما إذا األحكام، فىاً اتفاق هناك

 ) الموضوعٌة األسبلة أنواع ومن ، الذاتٌة األحكام لتدخل مجال دون الدرجات نفس إلى الجمٌع ٌتوصل

 .(الترتٌب أعادة ،جة وامزال - متعدد من االختٌار - والخطأ الصواب -اإلكمال 

 

  -:اإلكمال أسئلة -1

 كل مكان وضع وتم ، كلمة منها حذؾ قدو عضو هبٌة التدرٌس ٌكتبها عبارة بأنها اإلكمال بأسبلة ٌقصد

 معنى تجعل التى المحذوفة الكلمات عنده من ٌضع أن الطالب من وٌطلب نقط، عدة أو خط محذوفة كلمة

 .وواضح مكتماًل  العبارة

 -:اإلكمال أسئلة ٌامزا

 .وتصحٌحها وضعها سهولة 1- 

 .فٌها االختبار المراد العلمٌة للمادة نسبٌا شاملة2-

 .نسبٌا ضعٌؾ فٌها التخمٌن مجال -3
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 51 من 27 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 :- اإلكمال أسئلة تقٌسها التى المستهدفة التعلم نواتج

 .والمصطلحات المفردات معانى راختبا (1) 

 .واألماكن واألحداث والتوارٌخ كاألسماء البسٌطة لحقابقبا المتعلقة التعلم نواتج راختبا (2) 

 .المبادئ بمعرفة المتعلقة التعلم نواتج اختبار (3)

 .واألسلوب الطرٌقة بمعرفة المتعلقة التعلم نواتج اختبار( (4

 .للمعلومات البسٌط التفسٌر بقٌاس المتعلقة التعلم نواتج اختبار (5)

 :- اإلكمال أسئلة إعداد قواعد

 ال واضحاً  السؤال ٌكون حتى اإلمكان قدر على مختصر شكل فى الناقصة العبارة تصاغ أن ٌجب (1) 

 .المطلوبة اإلجابةب إال الفراغ ملء ٌصلح والاً تمام علٌه اإلجابة تتحدد وبحٌث فٌه ؼموض

 ضؼمو إلى ٌؤدى كثٌرة فراؼات وجود ألن الفراؼات من كبٌر عدد على العبارة تحتوى أال ٌجب (2) 

 فقط الربٌسٌة الكلمات إال العبارة من تحذؾ أال وٌجب اً كبٌر تنوعا اإلجابات تنوع إلى وبالتالى السؤال

 حتى فقط رقم أو ناقصتٌن كلمتٌن أو ناقصة واحدة كلمة على العبارة تحتوى أن ٌحسن عامة وكقاعدة

 .علٌه اإلجابةو السؤال فهم منالطالب  ٌتمكن

  -:والخطأ الصواب أسئلة -0

 :-التالٌة الوسابل بإحدى الطالب لها ٌستجٌب التى العبارات نوع من والخطأ الصواب أسبلة تعد

 .ذلك شابه ما أو )موافق ؼٌر / موافق) )صحٌح ؼٌر / صحٌح) (ال / نعم) (خطأ / صح)

 :- والخطأ الصواب أسئلة مزاٌا

 تصحٌحها فى جهدا تستؽرق وال تقوٌمها، فى موضوعٌة. 

 تعلٌمه تم الذى الدراسى المحتوى من كبٌرة أجزاء طىوتؽ نسبٌا، شاملة. 

 الورق من كبٌرة مساحة تستهلك. 

 عام بوجه التارٌخٌة والمبادئ الحقابق لقٌاس مناسبة. 

 :- والخطأ الصواب أسئلة تقٌسها التى التعلم مخرجات

 .المصطلحات ومعانً البسٌطة والمفاهٌم الحقابق معرفة (1

 .العلمٌة الحقابق مع تتمشى ال التى الشابعة المفاهٌم اكتشاؾ على الطالب ( قدرة0

 .الرأى من الحقٌقة تمٌٌز على الطالب قدرة (3
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 51 من 28 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 تؤدٌها التى االستجابات بٌن التمٌٌز على القدرة ذلك مظاهر ومن الناقد التفكٌر على الطالب قدرة (0

 عن بٌانات الطالب على تعرض قد الحالة هذه وفى كافٌة، ؼٌر حقابق على المبنٌة واالستنتاجات الحقابق

 استنتاجات تمثل عبارات عدة الموضوع وٌلى ،لواجد أو بٌانٌة رسوم أو تجربة شكل فى معٌن موضوع

 وٌعتبرها المعطاة البٌانات ضوء فى عبارة كل ٌدرس أن الطالب من وٌطلب المعطاة، البٌانات من

 .االستنتاج هذا لعمل ؼٌركافٌة اتالبٌان كانت إذا وخطأ االستنتاج هذا تؤٌد كانت إذااً صواب

 فى صحٌحتٌن قضٌتٌن نضع فإننا الهدؾ هذا ولقٌاس والمعلول العلة عالقات معرفة على القدرة قٌاس (2

 .خاطبة أو صحٌحة بٌنهما العالقة كانت إذا الطالب وٌحكم واحدة، عبارة

  -:والخطأ الصواب أسئلة بناء قواعد

تكون  وأن ومهمة، ربٌسٌة الفكرة هذه تكون وأن فقط، واحدة فكرة السؤال أو العبارة تتضمن أن (1

 .العبارة من بارز مكان فى

حول  جدل أى تحتمل وال تماما خاطبة أو تماما صحٌحة تكون بحٌث بإحكام العبارة تصاغ أن  (0

 .خطبها أو صوابها

 دابماً وٌمكن  ال مثل الخاطبة بالتعمٌمات عادة تقترن التى الكلمات استخدام عند الحذر توخى (3

كل  كلمات تستخدم بأن أو .كلٌة الكلمات هذه استخدام بتجنب إما ذلك تالفى وٌمكن وجمٌع وأبداً 

 .الخطأ والعبارات الصاببة العبارات فى بالتساوى مجموعة

 حتى النفى عالمة تحت خط ٌوضع وأن اإلمكان، بقدر النفى على تحتوى التى العبارات تجنب (0

 .إثبات النفى نفى على تحتوى التى العبارات تجنب بٌج كما إلٌها، الطالب ٌنتبه

 من ٌزٌد قصٌرة عبارات استخدام ألن بسٌطة، لؽة استخدام مع قصٌرة العبارات تكون أن (2

 .بمعلوماته محددا العبارة عن اإلجابة فى الطالب فشل أو نجاح وٌجعل الفكرة، وضوح احتمال

أن  ٌجب بل الخطأ العبارات من مستمر لبشك أطول االختبار فى الصحٌحة العبارات تكون أال (2

 .اً تقرٌب الطول فى متساوٌة الصاببة والعبارات الخطأ العبارات تكون

 

 - :متعدد من االختٌار سئلةأ -0

 وتطرح بدٌلة، حلول وعدة مشكلة من صورها أبسط فى متعدد من االختٌار أسبلة تتكون

 أما السؤال بأصل المشكلة وتسمى ناقصة، عبارة شكل على وإما استفهامٌة، صٌؽة فى إما المشكلة

 الجذر Stem وتسمى )، السؤال حالة فى المحتملة اإلجابات عن عبارة فهى البدٌلة الحلول
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 51 من 29 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 بالبدابل) البدٌلة اإلجابات أو Alternatives الحلول وعدد صحٌحة واحدة إجابة البدابل وتتضمن

 المشتتات علٌها ٌطلق التى الخاطبة باتاإلجا من Distrostors المشتتات ووظٌفة ( المموهاتأو

 .)الصحٌحة اإلجابة ٌعرفون ال الذٌن الطالبا انتباه صرؾ

  -:متعدد من االختٌار أسئلة مزاٌا

 :ٌلى ما متعدد من االختٌار أسبلة مزاٌا أهم من

 والخطأ الصواب أسبلة من أقل فٌها التخمٌن عنصر. 

 المستهدفة التعلم نواتج من عدٌد قٌاس فى استخدامها الممكن من . 

 دقٌقة معرفة الحقابق ومعرفة التمٌٌز، ضرورة إلى المفحوص نظر تلفت. 

 :- متعدد من االختٌار أسئلة عٌوب •

 :ماٌلى متعدد من االختٌار أسبلة عٌوب من

 الدراسٌة  المادة لمراجعة طوٌاًل  وقتا منه وٌتطلب اذ،تسقبل األ من كبٌر جهد إلى ٌحتاج إعدادها

 .وإعدادها فقراتال الختٌار

 بالتعبٌر تتعلق والتى واالبتكار بالتألٌؾ تتعلق التى المستهدفة التعلم نواتج لقٌاس تصلح ال 

 .الكتابى

 التذكر لقٌاس متعدد من اختٌار أسبلة كتابة إلى كثٌر ٌمٌل. 

 العٌوب من خالٌة متعدد من اختٌار أسبلة بناء صعوبة. 

 طباعتها فى كثٌرة نفقات إلى تحتاج. 

 والتخمٌن شالؽ. 

 تقتصر وأن الدراسٌة، للمادة الشمولٌة قلٌلة الصدق، منخفضة تكون أناً متقن إعدادا تعد لم اذا 

 .ؼٌره دون التذكر هدؾ قٌاس على

 

 - :متعدد من ختٌاراإل اختبارات تقٌسها التى المستهدفة التعلم نواتج

 والتعمٌمات والطرق واإلجراءات مبادئوال والمصطلحات، والحقابق المعلومات تذكر مثل :التذكر (1) 

 .المعرفٌة التربوٌة لألهداؾ لواأل المستوى مخرجات من ذلك ؼٌر إلى والنظرٌات،
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 51 من 31 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 علىاً جدٌد السؤال فى المتضمن الموقؾ ٌكون أن ٌجب الحالة هذه وفى :واالستٌعاب الفهم ) (2

 مستوى إال ٌقٌس لن السؤال هذا نفإ الطالبب مر لما مطابق موقؾ على السؤال احتوى إذا أما ،الطالب

 .والحقابق المعلومات تذكر

 أٌضا الحالة هذه فى الموقؾ ٌكون أن ٌجب :والنظرٌات والمبادئ والحقائق المعلومات تطبٌق ) (3

 .الطالب على اً جدٌد

 على القدرة أو مكتوب، نص من الضمنى التركٌب أو االستنتاج، على القدرة ذلك أمثلة من :التحلٌل ( (4

 .المواقؾ من موقؾ لتحلٌل معٌنة معاٌٌر استخدام أو ،الطالب على جدٌد ما موقؾ عناصر تحلٌل

 على التعرؾ أو معٌنة، فكرة أو معٌن عمل على األحكام إصدار على القدرة ذلك أمثلة من :التقوٌم (5) 

 مجموعة استخدام أو آخر، بعمل بمقارنته عمل على الحكم ما، عمل فى المستخدمة النظر ووجهات القٌم

 .معٌن حكم إلصدار المعاٌٌر من

 -:متعدد من ختٌاراإل أسئلة بناء قواعد 

 إلى حاجة دون منها المقصود الطالب ٌفهم بحٌث محددة مشكلة علً السؤال أصل ٌحتوى أن (1) 

 على القدرة هو كاملة مشكلة على السؤال أصل الحتواء األساسى والمعٌار لتوضٌحها بالبدابل االستعانة

 .للبدابل النظر دون السؤال ألصل االستجابة

 ٌجب ولذلك السؤال، واضع ٌقصده بما التكهن إلى الطالب ٌضطر ال بحٌث بدقة المشكلة ؼةٌاص (2) 

 .بدٌهٌة بدت وإن للحل الالزمة المعلومات كل على السؤال ٌحتوى أن

 إلٌها ٌنتبه حتى النفى أداة تتح خط ٌوضع أن ٌجب وكما ،ذلك أمكن كلما النفى صٌؽة تجنب ٌجب (3)

 .السؤال على اإلجابة عند اعتباره فى وٌضعها الطالب

 الصحٌح البدٌل من لىواأل الكلمة كانت فإذا السؤال ألصل لؽوٌاً  مناسبا بدٌل كل ٌكون أن ٌجب (4) 

 .وهكذا بفاعل األخرى البدابل كل تبدأ أن ٌجب فاعال

 الدراسات بعض أشارت فقد الخطأ البدابل من مستمر بشكل أطول الصحٌحة اإلجابة تكون أال ٌجب (5)

 .القصٌرة للبدابل اختٌارهم من أكثر الطوٌلة البدابل ٌختارون المستجٌبٌن أن إلى

 اإلجابة فى كلمة ترد ما فكثٌرا الصحٌحة اإلجابةو السؤال أصل بٌن االرتباطات تجنب ٌجب ((6

 .السؤال أصل فى ردتو كلمة تشبه ألنها علٌها عالمة تكون الصحٌحة



 

 جامعة عني مشس-لكية الزراعة  -وحدة القياس والتقومي                                                                                     مٌوقتلاو دليل القياس

  
 

  

 

 

 

 

 51 من 31 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 أن إلى ٌؤدى البدٌل هذا استخدام أن تبٌن فقد "صحٌحة السابقة اإلجابات جمٌع" استخدام عدم ٌجب (7)

 فإنه خاطا البدٌل هذا كان فلو أخرى ناحٌة ومن الصحٌح البدٌل هو كان إذا للؽاٌة سهال السؤال ٌكون

 (.خطأ سبق ما جمٌع) وكذلك خاطا رىاألخ البدابل أحد أن فى االشتباه مجرد الستبعاده ٌكفى

 السؤال جذر أو متنأو بأصل المتعلقة المؤشرات أهم

 .المقصودة التلمٌحات من وتخلو لؽوٌاً  صحٌحة و قصٌرة و واضحة دقٌقة السؤال متن صٌاؼة تكون . أ

 .ذلك أمكن كلما النفً صٌاؼة تجنب . ب

 فً المتكررة الكلمات كل إلٌها ضاؾٌ أن ٌجب ناقصة عبارة صورة فً السؤال أصل كان إذا. ج

 .البدابل

 .السؤال أصل فً المصطلح ٌوضح معٌن، بمصطلح متعلق السؤال أصل كان ذا إ . د

 :بالبدائل المتعلقة المؤشرات أهم

 .األفضل أو صحٌحة واحدة إجابة هناك تكون •

 .السؤال بمجال وترتبط محتواها فً البدابل تجانس • 

 .الخاطا الفهم أو المعلومات نقص من الناشبة األخطاء علً البدابل تعتمد • 

 .البالط لدي كلها معروفة البدابل فً المستخدمة المصطلحات تكون• 

 .الخاطبة البدابل استبعاد الً تشٌر أو اإلجابة علً التعرؾ الً تؤدي قد التً البدابل تجنب •

 ."صحٌح سبق مما أي لٌس" ،"صحٌحة السابقة اإلجابات جمٌع" البدٌلٌن استخدام تجنب • 

 .عشوابً وبشكل ٌاأومتس توزٌعا للبدابل المختلفة المواقع علً الصحٌحة اإلجابة توزٌع • 

 متعدد من االختٌار بأسئلة توافرها ٌجب أسس -: 

 .لقٌاسه وضعت التى بالهدؾ المفردة ترتبط أن 1- 

 .ؼموض وال فٌها زٌادة ال ومفهومه سهلة بلؽة السؤال ٌصاغ أن  2-

 .بسهولة الطالب ٌفهمها ومحددة واضحة مشكلة عن السؤال ٌعبر أن 3- 

 .السؤال بدابل لكتابة العلمٌة واألصول البدابل تتفق أن 4- 

 .السؤال لهدؾ المنتبهٌن ؼٌر للطالباً ظاهرٌ ومعقواًل  اً جذاب ٌبدو بشكل البدابل تصاغ أن 5- 

 .للطالب مرؼوب ؼٌر إرباكاً  تحدث السؤال فى نفى عبارات ٌوجد أال 6- 

 .الحفظ على ٌشجع بما الدراسى الكتاب من اً نص المفردة عبارات تستخدم أال 7- 

 .البدابل ألحد التحٌز أو لإلجابة مؤشرات على السؤال جذر ٌحتوى أن 8- 
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 51 من 32 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 .المعنى ٌتؽٌر وال عنها االستؽناء ٌمكن زابدة كلمات على السؤال ٌحتوى ان 9- 

 ،التذكٌر،اللؽوٌة( التأنٌث والصٌاؼة المستخدمة الكلمات عدد حٌث من البدابل فى التكافؤ ٌتحقق ان 10- 

 .(الجمع ، المثنى المفرد،

 .تصاعدٌاً أو تنازلٌاً  البدابل فى المستخدمة األرقام ترتب ان 11- 

 تطبٌق على والقدرة الفهم لقٌاس المشكالت صٌاؼة فى جدة فٌها مادة استخدام :السؤال ٌهجد 12- 

 ئالمباد

 .السؤال عن لإلجابة المسموح الوقت مناسبة 13- 

 .المختلفة المعرفٌة المستوٌات قٌاس -جٌدة بطرٌقة- السؤال ٌحقق أن 14- 

 .البالط لدى والضعؾ القوة جوانب تشخٌص السؤال ٌستطٌع ان 15- 

 ) أداء مؤشرات) للهدؾ إتقانهم درجة حسب الطالب بٌن التمٌٌز السؤال ٌستطٌع أن 16- 

 .ما حد إلى قصٌرة عبارات البدابل تكون بٌنما األكبر، الجانب السؤال ٌشمل أن 17- 

 .واضح بشكل ؼٌرها على تفضل إجابة أو وقطعٌة، واحدة الصحٌحة اإلجابة تكون أن 18-

 .االختبار أسبلة بٌن عشوابٌا الصحٌحة البدابل توزع أن 19- 

 مفردات إحدى على اإلجابة فى الالحقة أو بقةالسا البدابل أو المفردات من أى استخدام عدم 20- 

 .االختبار

 أسبلة من ؼٌره عن استقاللٌته ٌوفر ان على المحتوى جوانب من اً جانب سؤال كل لواٌتن أن 21- 

 .االختبار

 .وبسٌط واحد لؽوى نمط فى البدابل تكتب أن 22- 

 الخطأ واضحة والمشتتات الصحة، واضحة البدابل تكون أن -23

 داً.واح هدفا تقٌس التى المفردات ترتٌب ٌتم أن 24- 

 متنوعة وسهولة صعوبة مستوٌات االختبار مفردات تعكس أن 25-

 

 

 

 

 



 

 جامعة عني مشس-لكية الزراعة  -وحدة القياس والتقومي                                                                                     مٌوقتلاو دليل القياس

  
 

  

 

 

 

 

 51 من 33 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 

 متحانٌةإلا الورقة تصمٌم معاٌٌر

 :لالمتحان األساسٌة األهداف -

 والحاسبات المعلومات ثورة مع مراعاةوالتحلٌل، والتطبٌق والفهم التذكر : على الطالب قدرة قٌاس

 بالفهم أكثر واالهتمام التذكر على االعتماد ٌقلل مما وؼٌرها االنترنت الستخدام الواسع ارواالنتش

 من أكثر علٌها التركٌز من البد التحلٌل قدرة نأ من الرؼم على التحلٌل همالإ عدم مع ، والتطبٌق

 .ىلواأل الجامعٌه المرحلة فى عنه التخرج بعد المستمر والتعلٌم العلٌا الدراسات مرحلة

 .(المقاسة القدرات اجمالى من % 10 نسبة) التذكر على القدرة

 .(المقاس القدرات اجمالى من % 50 نسبة) الفهم على القدرة

 (المقاسة القدرات اجمالى من % 30 نسبة) التطبٌق على القدرة

 (المقاسة القدرات اجمالى من % 10 نسبة) التحلٌل على القدرة

 مواد / أساسٌة مواد) الدراسى رالمقر نوع حسب بالقطع تختلؾ السابقة وٌةالمب النسب بأن العلم مع هذا

 .والتخصص الدراسٌة السنة وحسب (إنسانٌة مواد / تطبٌقٌة

 :-ببنحيبديت تتعهق أهداف

 .يؼُٛخ أخشاء ػهٗ انززكٛش ثذٌٔ انًمزر ػُبصز كبفخ اطزٛؼبة ػهٗ انمذرح لٛبص -

 .انفؼهٛخ لذرارٓى زظت ػهٗ انطالة فزس -

 -:التعلٌمٌة العملٌة بانتظام تتعلق أهداف

 :-على االمتحان خالل من الطالب تعوٌد

 التمارٌن حصص حضور أهمٌة نفس وإعطابها واستٌعابها المحاضرات بحضور االهتمام -

 .والمعامل

 .الخصوصٌة الدروس على االعتماد عدم -

  .الطالب نبٌ لةأووالمتد المعتمدة ؼٌر والمذكرات الملخصات على االعتماد عدم -

 :-المهنٌة الممارسة على قادر خرٌج إعدادب تتعلق هدافأ -1

 :-على الطالب قدرة تقٌس األهداؾ هذه

 .القرار اتخاذ -

 .التصرؾ حسن -
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 51 من 34 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 .حلها ثم المشكلة صٌاؼة -

 .لها الحلول واقتراح علٌه جدٌده مشاكل فى التفكٌر -

 .الحل الى للتوصل المناسبة الفروض وضع -

 .السابدة المحددات ضوء فى عملٌة حلول تقدٌم -

 .ومناقشتها الحلول نتابج عرض -

 .الجاهزة البرامج وحزم البٌانات قواعد مع التعامل -

 .والدولٌة المحلٌة والمواصفات االكواد مع التعامل -

 -:ٌستلزم والذى للورقة الجٌد خراجاإل - 0

 كود -قررالم اسم -القسم -الكلٌة اسم -الجامعة اسم) للورقة االساسٌة المعلومات توحٌد .1

 .المعد بالنموذج وااللتزام (االمتحان زمن -االمتحان تارٌخ  -المقرر

 .قراءتها طالب كل على ٌسهل بحٌث الواضحة الطباعة .2

 .االمالبٌة االخطاء من والخالٌة لؽوٌا السلٌمة لصٌاؼةا .3

 من الطالب ٌتمكن حتى وفروعها األسبلة على سؤال لكل المخصصة الدرجات وضع .4

 .سؤال كل من مطلوب هو ما حجم معرفة

 .قراءتها عند الطالب تربك مكدسة تبدو بحٌث الورقة فى األسبلة ضؽط عدم .5

 األسبلة تتداخل ال بحٌث لبس كل عن وبعٌدة واضحة وفروعها األسبلة رقامأ تكون أن .6

 .الفروع وال

 .األسبلة نمط وتوحٌد الورقة تنسٌق مراعاة  .7

 (ILOs). الطالب اكتسبها التى فةالمستهد التعلم نواتج لقٌاس األسبلة تنوع .8

 .الطالب بٌن الفردٌة الفروق وتحدٌد لمراعاة الصعب الى السهل من األسبلة تدرج  .9

 .الدراسٌة للوحدات النسبى الوزن مراعاة مع المقرر محتوٌات األسبلة تؽطى نأ .11

 .المطلوب هو ما معرفة الطالب على لٌسهل ومحددة واضحة األسبلة تكون نأ .11

 .التدرٌس واسلوب لؽة مع االمتحان لؽة ستوىم ٌتناسب نأ .12

 .االمتحان زمن مع األسبلة عدد ٌتناسب نأ .13

 .الورقة نهاٌة فى االمتحان منسق أو الممتحنٌن توقٌع .14
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 51 من 35 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 المواصفات جدول مراعاة

 .كاملة الورقة بتصحٌح واحد تدرٌس هٌبة عضو انفراد عدم - 1

 .اإلجابة راقأو جمٌع فى السؤال نفس بتصحٌح المصحح ٌقوم - 0

 .واضحة بصورة سؤال كل بجوار الدرجة وضع - 3

 .بجوارها والتوقٌع اإلجابة بداٌة عند مربع فى الدرجة ووضع سؤال كل درجات تجمٌع - 0

 .بجواره والتوقٌع الكراسة ؼالؾ على الخاص الجدول فى الدرجة وضع - 2

 .المطلوب عن الزابدة األسبلة حذؾ مراعاة مع الجمع ومراجعة الدرجات جمع - 2

 والتوقٌع للورقة العظمى النهاٌة توضٌح مع بها الخاص المربع فى النهابٌة الدرجة وضع - 7

 .المصححٌن قبل من بجوارها

 .بجانبها والتوقٌع االبجدٌة بالحروؾ الدرجات مجموع كتابة - 8

  -:منها واالستفادة االختبار نتائج تحلٌل

 نظام لتطوٌر التالٌة تاٌصالتو الجامعات من لكثٌرا فً األمتحانٌة راقواأل تحالٌل ضحتأو

 -:ومنها عام بشكل الطالب تقوٌم وأسالٌب متحانٌةاال الورقة إعداد

 العملٌة فً الخلل سبابأ وتفادي باالمتحانات والخاصة الجامعات تنظٌم بقانون الواردة المواد تفعٌل -

 .بدوره بالكلٌة مسبول كل قٌام تضمن آلٌات بوضع وذلك المواد لهذه التطبٌق تجاهل وعدم االمتحانٌة

 من ابدءً  مكوناتها كل فً الدقة مراعاة ٌنبؽً متكاملة منظومة انها علً التقوٌم منظومة لًإ النظر -

  .اإلجابةو األسبلة وتحلٌل والتصحٌح األسبلة ووضع االمتحان لجان تشكٌل
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 51 من 36 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 

 Item Banking األسئلة بنوك

 تحدٌد ٌمكن عامة فةبص Item Banking فٌه توضع آمن مكان رؾ بنك األسبلة على أنهٌ ع  

 وٌسهل معٌنة قدرة تقدٌر فً مختلفة مستوٌات ذات األسبلة من متنوعة مجموعات األسبلة بنوك مفهوم

 خصابص لها التً أي المقننة، المختلفة األسبلة من عدد أو مجموعة إضافة أو سحب طرٌقه عن

 وكذلك المشتتات وفعالٌة ، التمٌٌز ومعامل ، والصعوبة السهولة عاملم  مثل ومعلومة ممٌزة سٌكومترٌة

 المعرفٌة العقلٌة المستوٌات وحسب الدراسً المقرر وحدات وفق والمصنفة ، المفردات وثبات صدق

 وهذا . الكتب وفهرسة تنظٌم ما حد إلى تشبه بطرٌقة وذلك ، هاعن اإلجابة أثناء أداءها المطلوب

 ذاكرة فً األسبلة وتخزن ٌقدمه الذي والمجال ٌقٌسه الذي والهدؾ سؤال كل معرفة نم التصنٌؾ ٌمكننا

 خاصة برامج وباستخدام معٌنة نماذج طرٌق عن معاٌرتها وٌتم ، التجهٌز سابق برنامج وفق آلً حاسب

 . بها

 :بٌن التمٌٌز ٌنبغً كما

 Item Pool األسبلة مستودع أو مخزن • 

 .للمفردة ستجابةاإل نظرٌة بإستخدام المتدرجة األسبلة بنوك • 

 تكون شبكة تشكل حتى مشترك واحد تدرٌج فى المفردات من كبٌرة مجموعات األسبلة بنوك تضم • 

 المتؽٌر من واسعا مدى وتؽطى واحد تدرج مٌزان على المدرجة االختبارات من نسٌجا بٌنها فٌما

 القٌاس موضوع

 

  األسئلة بنك بناء مراحل

 -األسئلة:  بنك إدارة قفرٌ تشكٌل .1 

 :التالٌة التخصص مجاالت فى .الخبراء من مجموعة من البنك بناء إدارة فرٌق ٌتشكل

 المستهدفة تعلمه لنواتج أسبلة بنك بناء نستهدؾ الذى الدراسى المقرر. 

 والتقوٌم القٌاس فى الحدٌثة النظرٌات ضوء فى للبٌانات االحصابى التحلٌل. 

 المعلومات نظم. 
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 51 من 37 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 :- للعمل المرجعى طاراإل ٌدتحد .5

 :ضوء فى للعمل المرجعى طاراإل البنك إدارة فرٌق ٌحدد -أ

 المعرفٌة ومستوٌاتها أنماطها بكافة للطالب اكتسابها المستهدؾ التعلم نواتج. 

 األسبلة بنك مفردات استخدام من الهدؾ. 

 االختبارٌة الصور عدد– ونوعها ناتج/ هدؾ لكل المقابلة المفردات عدد) البنك إعداد متطلبات 

 من وسحبها االختبارات لتكوٌن الالزمة المعلوماتٌة البرامج– االستطالعٌة العٌنة – المطلوبة

 ...(..آلٌة بطرق البنك

 .لها الزمنى اإلطار وتحدٌد العمل خطة وضع - ب

 .المشاركة العمل فرق لتدرٌب التدرٌبٌة المواد إعداد - ج

 - :العمل فرق شكٌلت.3 

 :فى خبراء من البنك لبناء العمل فرق تشكٌل تمٌ - أ

 .له أسبلة بنك بناء المستهدؾ الدراسى المقرر • 

 .الحدٌثة النظرٌات ضوء فى للبٌانات االحصابى التحلٌل • 

 .المعلومات نظم •

 عن تخطٌطه تم الذى المرجعى اإلطار ضوء فى البنك إعداد فى المشاركة العمل فرق تدرٌب - ب

 .متكررة لعم ورش طرٌق

 - :األسئلة بنك مفردات بناء. 4

 .الدراسً المقرر لمحتوي المستهدفة التعلم نواتج دراسة • 

 .موضوعى( / مقالى (تعلم ناتج لكل صٌاؼتها ٌمكن التى األسبلة أنواع تحدٌد • 

 . المستهدفة التعلم نواتج من ناتج كل تقابل أسبلة خمسة األقل على صٌاؼة •

 .سؤال لكل رٌفٌةتع بطاقة تحدٌد • 

 :- األسئلة بنك مفردات بناء جودة درجة على التحكٌم.5 

 على مللحك وذلك البنك، مفردات بناء فى المشاركٌن ؼٌر من- الخبراء من نخبة اختٌار ٌتم

 .للطالب متهابمال المعرفى، مستواها شمولها، صدقها،:حٌث من المفردات
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 51 من 38 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 :- للمفردات االستطالعى التجرٌب.6 

 .محددة ألكواد طبقا المفردات من تشكٌلها ٌتم استطالعٌة الختبارات خرابط دإعدا •

 اختبارٌة صورة كل فى المفردات عدد ٌزٌد ال بحٌث المفردات، من استطالعٌة ةاختبارٌ صور تشكٌل •

 .مفردة 32 عن

 .الطالب من استطالعٌة عٌنة تحدٌد •

 .التطبٌق دلٌل إعداد •

 .التطبٌق لىع القابمٌن األفراد تحدٌد •

 .التطبٌق قبل التنوٌرى اللقاء •

 .االختٌارٌة للصور االستطالعً التطبٌق •

 .االختبارات تأمٌن •

 :- ستجابةاإل إنتاج بمفردات الخاصة جاباتإلا تصحٌح. 7

 نتابج ضوء فً اإلستجابة إنتاج ألسبلة Rubrics االستطالعٌة التصحٌح قواعد دلٌل إعداد

 -وذلك من خالل: ٌكون أن ٌنبؽً وما سةراالد

 .المصححٌن اختٌار •

 .المعدة التقدٌر مقاٌٌس ضوء فى التصحٌح اجراءات على للتدرٌب عمل ورشة عقد •

 .التصحٌح ثبات اختبار •

 .والمراجعة التصحٌح عملٌات متابعة •
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 51 من 39 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تشكٌل فرٌق إدارة بنك األسئلة

 اإلطار المرجعً للعمل حدٌدت

الخصائص  تنقٌح المفردات فً ضوء

 السٌكومترٌة

 م على جودة بناء المفرداتٌالتحك

 تصحٌح اإلجابات

 تشكٌل فرق العمل

 بناء مفردات البنك

 إدخال البٌانات التجرٌب االستطالعً للمفردات

 التحلٌل اإلحصائً

 تخزٌن البنك

 سحب الصور االختبارٌة

 إثراء البنك

 برنامج إدارة البنوك

 مراحل بناء بنك األسئلة 
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 51 من 41 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 

 :- التقدٌر لمقاٌٌس: مثال

  المشكالت حل فى طالبال مهارة

 الرابع المستوي الثالث المستوي الثانً المستوي لواأل المستوي

 من الطالب الٌتمكن

 أو المشكلة تحدٌد

 .لها حلول اقتراح

 وٌحتاج مشكلة،لا ٌحدد

 فً اآلخرٌن من مساعدة

 .لها حلول اقتراح

 المشكلة، ٌحدد

 .لها حلول وٌقترح

 وٌقترح المشكلة، ٌحدد

 الحل مموٌع لها حلول

 .جدٌدة مواقؾ فً

 

 - :البٌانات دخالإ.8

 فى الطالب استجابة كانت إذا متعدد من االختٌار مفردات تصحٌح فى ًالضوب ءيالقار استخدام 

 .لذلك المخصصة الورقة

 المقالٌة المفردات على الطالب استجابة كانت إذا البٌانات مدخلى بواسطة البٌانات إدخال 

 .معا والموضوعٌة

 إدخاله عند البٌانات ومراجعة تدقٌق . 

 :- البٌانات معالجة.  9

وهى  المستخدمة النظرٌات احدث ضوء فى البٌانات معالجة تم ت IRT فى للمفردة االستجابة نظرٌة

 األسبلة بنوك بناء

 المفردات صعوبة حساب. 

 التخمٌن معامل حساب. 

 المشتتات فعالٌة حساب. 

 التمٌٌز على المفردات قدرة حساب. 

  -:على البٌانات معالجة منهج مدٌعت

 االختبار على درجته ولٌس الفرد قدرة تقدٌر. 

 االختبار باختالؾ الفرد قدرة تختلؾ ال. 

 العٌنة باختالؾ ومفرداته االختبار صعوبة مستوى تختلؾ ال. 
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 51 من 41 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 رٌاضٌا معرفة ثابتة قٌاس وحدة له تدرٌج مٌزان استخدام. 

  -:لسٌكومترٌةا خصائصها ضوء فى البنك مفردات ختٌارا 

 .السٌكومترٌة خصابصها ضوء فى المفردات والتقوٌم القٌاس خبراء ٌتخٌر -

 .القدرات مختلفى الطالب بٌن الممٌزة وؼٌر والصعوبة السهولة بالؽة المفردات استبعاد -

 :- آخر إلى آن من جدٌدة بمفردات البنك ثراءإ

 .المعتادة ختباراتاال أثناء ٌاً استطالع تجرٌبها مع جدٌدة مفردات صٌاؼة تتم

 

  :األسئلة بنوك أهمٌة

 .التقوٌم فى المستخدمة االختبارات تصمٌم وسرعة سهولة 

 .وموضوعٌة بدقة متكافبة اختبارات إعداد 

 .بموضوعٌة الطالب قدرة تقدٌر 

 شرٌطة مختلفة اختبارات باستخدام والعالمٌة والدولٌة المحلٌة الجامعات فى الطالب بٌن المقارنة 

 .البنك نفس من مسحوبة تكون أن

 .االختبارات لجمٌع وثباته القٌاس صدق توفٌر 

 . جدٌدة بمفردات وإثرابها االختبارات تطوٌر 

 .المقرر محتوى تدرٌس من المستهدفة التعلم نواتج جمٌع تقوٌم 

 

 :- التدرٌس هٌئة بأعضاء الخاصة التعلٌمات

 -:التقوٌم باستخدام لالختبارات الموضوعٌة المٌكنة

 .التقوٌم عملٌة وتنفٌذ دارةوإ إعدادو لتدرٌب استرشادي نموذج إعداد

 -:الممٌكنة الموضوعٌة اإلختبارات

 النموذج مراحل

 : مراحل عدة النموذج هذا منوٌتض

 .الموضوعً للتقوٌم عداداإل مرحلة : ال  أو

 .االختباري الموقؾ إدارة ا :ثانٌ
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 51 من 42 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 .اإللكترونٌة راقواأل تصحٌح مٌكنة إدارة اُ :ثالث

 .السابقة المراحل خطوات من خطوة كل توضح مالحق :رابعا  

 :- الموضوعً للتقوٌم عداداإل مرحلة : ال  أو

 اخزاء فٙ انًشبركٍٛ انزذرٚض ْٛئخ أػضبء نزسذٚذ ، انزؼهًٛٛخ ثبنًئطظخ انؼهًٛخ األلظبو يزاطهخ -1

 ) انًًٛكُخ انًٕضٕػٛخ االخزجبراد ) 

 :ٔٚزضًٍ انًٕضٕػٛخ االخزجبراد ٔضغ فٙ انًشبركٍٛ األطبرذح نًُبلشخ رُٕٚز٘ نمبء ػًم - 2

 ثُٕن ثُبء خطٕاد انزمٕٚى، يزركشاد أْى انزؼهٛى، إلصالذ يذخم انزمٕٚى نهدبيؼخ، انززثٕ٘ انذٔر

 .األطئهخ

 -ًٍ:ٔرزض انًٕضٕػٛخ االخزجبراد ثُبء ػهٙ نهزذرٚت ػًم ٔرع ػمذ - 3

 ٔشكم ،األطئهخ ٔصٛبغخ انًٕاصفبد، خذٔل ٔػًم اإلخزائٛخ األْذاف صٛبغخ انًمزر، يسزٕ٘ رسهٛم 

 ٔكزبثخ األظزف داخم ئهتاألس نكراسبث انًخزهفخ انصٕر ثززرٛت انخبصخ ٔانزؼهًٛبد اإليزسبَٛخ، انٕرلخ

 ثزطجٛك ( ٔرُزٓٙ ػهٛٓب انطالة نزذرٚت االنكززَٔٛخ  اإلخبثخ ٔرلخ شكم ٔكذا ظزف،األ ػهٙ انجٛبَبد

 (انؼًم ٔرشخ رمٕٚى اطزًبرح

 .انًٕضٕػٛخ األطئهخ صٛبغخ فٙ انًظبػذح رمذٚى- 4

 .انًٕضٕػٗ اإلخزجبر رطجك انزٗ انًمزراد رزضًٍ ثبنًمزراد لبئًخ ػًم - 5

 اإلخبثخ ثزؼهًٛبد رغهف ثسٛث انًٕضٕػٛخ األسئهت كراسبث نطجبػخ انؼهًٛخ نأللظبو سيُٙ خذٔل ػًم - 6

 .نهطالة

 ثٕلذ االيزسبٌ اَؼمبد لجم اإلنكززَٔٛخ اإلخبثخ راقأٔ يٍ انالسيخ ػذاداإل نزٕفٛز انكهٛخ دارحا يزاطهخ - 7

 .ستوىم بكل الطالب عدادأب الموضوعً االمتحان كنترول وإمداد كبف

 :- متحاناتاال إدارة :ا  ثانٌ

 وتوزٌع اإلختباري الموقؾ تنظٌم أسلوب علً للتأكٌد والمراقبٌن اللجان رؤساء السادة مع اجتماع -1

 .التعلٌمات

 .بها الطالب عدادأو الموضوعٌة االختبارات استخدام تتضمن التً اللجان حصر - 0

 .بها الطالب وعدد لجنة لكل تبعا علٌها، بٌاناتال وكتابة اإللكترونٌة راقواأل مظارٌؾ تحضٌر- 3

 .المظارٌؾ فً ووضعها التارٌخ وتحدٌد الكنترول بختم راقواأل ختم - 0
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 51 من 43 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 تتضمن ورقٌة نسخة تقدٌم إلً باإلضافة المالحظٌن السادة علً المظارٌؾ توزٌع ٌتم متحان،اإل ٌوم - 2

 .شفاهة معهم التعلٌمات هذه مراجعة وٌتم التعلٌمات

 .دارةاإل موافقة بعد الزابدة األسبلةو اإلجابة راقأو لجمع بهدوء اللجان علً لمرورا- 2

 .الزابدة راقواأل عدادأ مع ومراجعتها الطالب وحضور ؼٌاب عدادأ لحصر إحصابٌة عمل - 7

 :- اإللكترونٌة راقواأل تصحٌح مٌكنة دارةإ:ا  ثالث

 ضوء فً االمتحان من نتهاءاإل بعد الكنتروالت من لةاألسب وأوراق لكترونٌةاإل اإلجابة راقأو استالم- 1

 .والحضور الؽٌاب إحصابٌة

 اإلجابة راقأو عدادأحصر( االختبارٌة الصورة رقم /رمز )مراجعة اإللكترونٌة اإلجابة راقأو قٌقتد -0

 ٌحتصح إلً تحتاج التً راقواأل وفرز اإلجابات تظلٌل ودقة البٌانات مراجعة صورة، لكل اإللكترونٌة

 .ذلك وؼٌر ٌدوي

 حسن ظروؾ وتوفٌر صٌانته من التأكد بعد الطالب درجات تقدٌر فً الضوبً الماسح استخدام- 3

 .استخدامه

 لقوانٌن تبعاً  الدرجة ٌدوى( لتعدٌل تصحٌح نماذج باستخدام( رقواأل لبعض الدرجات تقدٌر مراجعة - 0

 .المؤسسة ولوابح

 .Factor لمعام الً تحتاج التً المواد تحدٌد- 2

 األسبلة أوراق وتسلٌم المعنٌة، الكنتروالت إلً الدرجات تقدٌر بعد اإللكترونٌة راقواأل تسلٌم- 2

 .المطبوعة عدادلأل وفقاً  التدرٌس هٌبة ألعضاء

 فى االمتحانات األسئلةصٌاغة  أوبوضع  الخاصة والقواعد الضوابط دلٌل

 زانوواأل للموضوعات النسبٌة زانواأل فٌه زعتو بحٌث لالختبار مواصفات جدول وضع من البد - 1

 -تفكٌر -مشكالت – حل – تحلٌل - تطبٌق - فهم - معرفة) لألهداؾ المختلفة المعرفٌة للمستوٌات النسبٌة

 .األهداؾ مستوٌات وكافة المقرر، لهاأوتن التً الموضوعات لجمٌع االختبار تمثٌل ٌضمن بما (ناقد

 وهذه المقرر، موضوعات من موضوع كل فً) األسبلة) المفردات من ممكن قدر أكبر وضع ٌفضل - 5

 .مختلفة معرفٌة مستوٌات تقٌس األسبلة

 اختٌار -وخطأ صواب) موضوعٌة أسبلة صورة فً األسبلة من األقل على % 75 صٌاؼة ٌفضل- 3

 ( قصٌرة إجابات ذات أسبلة - اإلكمال - جةوامز -  متعدد من
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 51 من 44 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 فٌه ٌوضح المقال ألسبلة Rubric وضع وكذلك الموضوعٌة، لألسبلة بةإجا نموذج تحدٌد من البد -4 

 الطالب ٌستحقها التً والدرجة السؤال، عن الكلٌة الدرجة على للحصول الطالب من الالزمة الخطوات

 .اإلجابة خطوات من خطوة كل تحقٌق حالة فً

 .به الخاصة المفردة وضع قبل بدقه قٌاسه المراد الهدؾ مراجعة ٌجب- 5

 .المالبمة المفردات من قدر أكبر على الحصول لضمان لالختبار نموذجٌن من أكثر وضع ٌفضل- 6

 -:ٌلً ما ٌراعى متعدد من االختٌار أسئلة حالة فً -7

 .ومفهومة سهلة ةبلؽ) السؤال نمت (الجذر عن التعبٌر ٌجب- 

 ٌاً ظاهر ومعقولة ذابةج خالله من تبدو بشكل) الصحٌحة ؼٌر البدابل (المشتتات تصاغ أن ٌجب- 

 .المطلوبة المعرفة من المتمكنٌن ؼٌر للطالب

 وٌقلل الطالب ٌربك ذلك الن متعدد، من االختٌار فقرة جذر فً النفً نفى أو النفً استخدام عدم ٌحسن- 

 .الفقرة من المرجوة األهداؾ تحقٌق على القدرة من

 .الصم الحفظ على شجعٌ ذلك ألن هً كما الكتاب عبارات تستعمل ال أن ٌنبؽً- 

 االختصار مع فالدقة له، لالستجابة الالزمة المادة على إال ٌحتوى وال راً مختص السؤال ٌكون أن ٌجب -

 .المشكلة وضوح فً تساهمان

 فً الكلمة هذه مثل وضع الضروري ومن جمٌعها، السؤال بدابل فً أكثر أو كلمة تكرار ٌجوز ال- 

 .المحتملة اإلجابات أو البدابل مع بهاإبقا من بدال السؤال جذر نهاٌة

 .علٌه ٌدل أو الجواب إلى ٌشٌر أن ٌمكن السؤال جذر فً تلمٌح أي وجود عدم ٌراعى -

 .واحد لؽوى نمط على الواحد السؤال فً جمٌعها البدابل تكتب- 

 .مستمر بشكل أطول الصحٌحة اإلجابة تكون أال ٌجب- 

 استبعادها أمكن وإال الطالب لدى كلها معروفة البدابل فً المستخدمة المصطلحات تكون أن ٌجب -

 .بسهولة

 .الصحٌحة اإلجابةو السؤال أصل بٌن اللفظٌة االرتباطات تجنب ٌجب- 

 ما وأفضلها بدابل  (5 .التخمٌن على تساعد ال بحٌث البدابل بٌن الصحٌحة اإلجابات ترتٌب فً ٌنوع- 

 ( بدابل 4 كان

 .األبجدٌة فبالحروؾ البدابل أما ، الحسابً دبالعد الفقرة رقم ٌكتب أن -

 .توارٌخ أو اً إعداد أو أرقاماً  تمثل كانت إن تصاعدٌاً  أو تنازلٌاً  ترتٌباً  البدابل ترتٌب ٌفضل- 
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 51 من 45 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 -:ٌلً ما مراعاة ٌجب والخطأ الصواب أسئلة حالة فً -8

 .النفً نفى استخدام أو نفً بأداة العبارة بدء عدم ٌجب -

 واحدا أسلوبا تتبع وال الخطأ، األسبلة لعدد مقاربا أو ٌاأومس الصواب األسبلة عدد ٌكون أن ٌفضل -

 .الطالب بواسطة اكتشافه ٌسهل األسبلة تلك لتوزٌع

 .الؽامضة العبارات أو واحدة فكرة من أكثر تتضمن التً تلك أو الطوٌلة العبارات تجنب- 

 .طبهاخ أو بصوابها ٌقطع ال التً الجدلٌة العبارات تجنب- 

 .واحدة كلمة على خطبها أو صوابها فً تعتمد التً العبارات تجنب- 

 .ىالدراس المقرر من بالنص منقولة العبارة تكون أال ٌفضل- 

 -:ٌلً ما مراعاة ٌجب اإلكمال أسئلة حالة فً -9

 كلمة تكون وال العبارة فً أهمٌة كثراأل الكلمة حذؾ خالل من ٌتم العبارة فً المتروك الفراغ ٌكون أن -

 .تافهة

 .هدؾ من أكثر المفردة تقٌس أال ٌجب -

 التً ةٌالربٌس الفكرة فهم الطالب قدرة عدم إلى ٌؤدي فراغ من أكثر على الفقرة تحتوي أال ٌجب- 

 .الفقرة تتضمنها

 .الدراسً المقرر من بالنص منقولة العبارة تكون أال ٌفضل -

 .فقط والتذكر الحفظ مستوى قٌاس على سبلةاأل من النمط هذا فً التركٌز ٌكون أال ٌجب- 

 :ٌجب مراعاة  المقال أسئلة حالة ًف -12

 .واضح بشكل اإلجابة تتضمنها أن ٌجب التً النقاط تحدٌد ٌتم أن -

 .المفردات من النوع هذا وضع عند االختبار عن لإلجابة المخصص الزمن مراعاة ٌجب- 

 )الخ … عٌوب -مزاٌا – صفات - أسباب ) النقاط من عدد ٌذكر أن الطالب من تطلب التً األسبلة فً- 

  .للسؤال المخصصة الدرجة مع ٌتناسب بما الطالب من المطلوبة النقاط عدد تحدٌد ٌجب

 مصر؟ فً البٌبً للتلوث أسباب ثالثة أذكر : مثال

 داواح موضوعا لواتتن أن من بدال المقرر موضوعات من قدر أكبر األسبلة هذه تؽطً أن ٌجب- 

 .الموضوعات باقً وتترك

 

 



 

 جامعة عني مشس-لكية الزراعة  -وحدة القياس والتقومي                                                                                     مٌوقتلاو دليل القياس

  
 

  

 

 

 

 

 51 من 46 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 

 أًَبط تقىيى انطالة 

   ستًرة(:)انً الختببراث اندوريت أول:

ْٕٔ ًَظ يٍ أًَبط انمٛبص ٔانزمٕٚى ٚٓذف انٗ رسذٚذ انًظزٕٖ انًؼزفٗ نذٖ انطبنت فٗ أخشاء يدبل 

هٗ انطبنت ػ ٔٚظبػذ ردذد َشبط انطالة انفكزٖ ٔاػذادْى نالخزجبراد انُٓبئٛخ ػهٗ انذراطخ ٔٚؼًم

 ءِ.رطٕٚز أدأيظزٕاِ انؼهًٗ  خيؼزف

  ي:الختببر انُصف ثبَيب:

طجٕع انظبثغ يٍ األ حمذ ْذا االخزجبر فٗ انفززٚزى اخزاإِ فٗ يُزصف انفصم انذراطٗ ٔٚزى ػ ْٕ اخزجبر

 .طجٕع انثبيٍ يٍ انفصم انذراطٗاأل خٔززٗ َٓبٚ

   :ُهبئيتان تثبنثب:الختببراث انُظري

ٛخ ٔرمذو نهزصسٛر ٔرزى ثؼذ االَزٓبء يٍ ػًه خػُٓب كزبث خخبثػٍ اخزجبراد رمذو نهطبنت نإل حْٗ ػجبر

 .ْذاف ٔانزٕصٛف انًظجك نهًمزرمزر نمٛبص َٕارح انزؼهى فٗ ظم األرذرٚض انً

  :شروط الختببراث اندوريت وانُصف فصهيه وانُظريه وانُهبئيت

  ٙ.انًظزٕٖ انزسصٛهٗ انًؼزف أٌ ركٌٕ يسذدح انٓذف : نهكشف ػٍ .1

   .أٌ ركٌٕ فٗ انًٕضٕػبد انًذرٔطخ خالل انًُٓح .2

 .طهٕثٛخػٍ انزؼمٛذاد األ حثؼٛذ، خأٌ ركٌٕ طٓهّ انصٛبغ .3

  .يزُبطجخ خ، ثدذأل يُظًٙأٌ ركٌٕ أثُبء انٕٛو انذراط .4

  .انمٛبص خأٌ ركٌٕ صبدل .5

 .انًضًٌٕ خيزُٕػ ،خخبثاإل خطزٚؼ خأٌ ركٌٕ يٕضٕػٛ .6

  .أٌ ركٌٕ أطئهزٓب رسزٚزٚخ .7

   خ.ٔاضس خطجبػانٔ خأٌ ركٌٕ أطئهزٓب يطجٕػ .8

 :انًهبو وانتكهيفبث

 ضًٍ يزطهجبد اخزٛبس انًمزر انذراطٗ أٔ أَشطزّ  –بنٕاخجبد انزٗ ٚكهف انطالة ثٓب ث نًبؤٚمصذ ثٓب اإل

 رسزٕ٘ خبنٛت يخزهفػُّ ثبطزخذاو أطخ ٚخ راخؼداء ٔرمذٚى رغذاأل اادْب ٔأداء انطالة نٓب ٔرمذٚز ْذٔٚزى اػذ

 ثزسْب يب ٚهٗ:  أال أٌ يٍ اكهٛفبد ػهٗ إَٔاع شزٗ يٍ انًٓبو ْذِ انز

 ٔت يٍ دراطزّ.جبد رخص يٕضٕع يؼٍٛ اَزٓٗ انطبنرذرٚ زم رًبرٍٚ أ 

 رخص يٕضٕػبد انذراطخ ُٛخهٕيبد يؼانجسث فٗ انٕٚت ػٍ يؼ.  

 شروط انًهبو وانتكهيفبث 

بمعنى أن ٌعرؾ الطالب ما  ،فى ذهن الطالب ٌجب ان ٌكون الهدؾ من التكلٌؾ واضحاً  (1
 .نجازهإالمطلوب منهم 
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  .ما ٌتعلمه من محتوى فى المقررالتكلٌؾ ب ةٌجب أن ٌدرك الطالب عالق (0
  بكل من: ةلطالب بعدد من التعلٌمات المتعلقاإعالم من الضرورى  (3

  آخر موعدDeadline لتقدٌم التكلٌؾ فى نفس الٌوم.   

  طرٌقه تقدٌم التكلٌؾ  

 الشروط الواجب توافرها فى التكلٌؾ.  

 طرٌقة أنجاز التكلٌؾ.   

 ة.رٌقة تلقى الطالب للتؽذٌة الراجعط  

 .من الواجب وضع معاٌٌر محددة لتقدٌر أداء الطالب للتكلٌؾ (0

 .طوٌالً  أال ٌستؽرق حلها وقتاً  (2

عن أن تكون ذات مؽزى ومعنى للطالب وتثٌر  فضالً  ةقق فى معظم التكلٌفات عنصر المتعتتح (2
 .لدٌه إلنجازهاة لدافعٌا

  .ٌفاتالمناسبة حول أدابه فى التكل ةعه تزوٌد الطالب بالتؽذٌة الراجعٌجب سر (7

 .المقررات بكل كلٌة ةب طبعا لطبٌعٌترك توزٌع النس (8

    ت::اليتحبَبث انشفهيرابعبا 

 خيؼزفٔانغزض يُٓب  خب دٌٔ كزبثػُٓ خخبثاإل يُٓىٔٚمصذ ثٓب اخزجبراد ٔأطئهخ رؼطٗ نهطالة ٔٚطهت 

رظزخذو ثكثزح  ْٔٗ ،رائٓى ٔأفكبرْىآلذررٓى ػهٗ انزؼجٛز ػٍ أَفظٓى ث نهًبدح انذراطٛخ ٔيذٖ ٓىيذٖ فًٓ

 حٛغ ػضٕ ْٛئخ انزذرٚض أٌ ٚؼزف لذرانسٕار يغ انطالة ٚظزط خانًظزًز، ٔػٍ طزٚك يزبثؼ انزمٕٚىفٗ 

  .انطبنت ػهٗ فٓى انًٕضٕع

    ت:خبيسب:اليتحبَبث انعًهي

داء ٔيٍ انًٓى أال ٔرسذٚذ يظزٕاْى فٗ خطٕاد ْذا األ انطالة ػهٗ أداء يؼٍٛ نٗ رمٕٚىأْٗ رٓذف 

ٕة انؼًم نٗ أطهآُبئٗ فمظ ػهّٛ أٌ ٕٚخّ اْزًبيّ ْٛئخ انزذرٚض اْزًبيّ ثزمٕٚى انًُزح انٚزكش ػضٕ 

 خبلخزجبراد انؼًهٛخ ٚظزخذو ػضٕ ْٛئخ انزذرٚض ثطَزبج ٔنزسمٛك انٓذف يٍ اإلاإل خٔانظهٕن أثُبء ػًهٛ

نزمذٚز انًُزح  ذو يمٛبطبً داء انذٖ ٚمٕو ثّ انطالة أثُبء انؼًم ثى ٚظزخنهًالزظخ نزظدٛم خطٕاد األ

  .انُٓبئٗ
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 ختببراث اإلنكتروَيتإلا

هً أدوات للقٌاس والتقوٌم تنشر بشكل إلكترونً عبر الوٌب أو ٌتم حفظها عبر أقراص مدمجة  تعرٌفها:

كما أنها تعد وتطبق وتصحح وتعرض نتابجها إلكترونٌاً. كما أنها تعرؾ بأنها إحدى تقنٌات الحاسب 

تؽلب على بعض الصعوبات التً ٌمكن أن تعٌق تنفٌذ االختبارات التقلٌدٌة اآللً التً ٌمكن توظٌفها لل

)الورقٌة( أو توظٌفها لتوفٌر قنوات أخرى لزٌادة التحصٌل العلمً لدى الطالب وترسٌخ المعلومات 

 بأنها العملٌة التعلٌمٌة المستمرة والمنتظمة التً تهدؾ وتنمٌة مهارة التعلم الذاتً. كما أنها تعرؾ أٌضاً 

إلى تقٌٌم أداء الطالب من بعد باستخدام الشبكات اإللكترونٌة. وهً استخدام الحاسب وتكنولوجٌا 

المعلومات فً عملٌة تقٌٌم األنشطة ذات الصلة باألنشطة الطالبٌة مستخدماً فً ذلك الوسابط المتعددة 

 ختبارات المحسوبة.إلوبإجراء التعزٌز المباشر وٌطلق علٌها ا

 -صطلحات:وٌطلق علٌها الم

- E-exam ختبارات اإللكترونٌة.إلوتعنً ا 

- Exams online ختبارات عن طرٌق اإلنترنت.إلوتعنً تصمٌم ا 

- Exams on the Internet متحانات عن طرٌق اإلنترنت.إلوتعنً ا 

- Tests on the Internet ختبارات اإللكترونٌة عن طرٌق اإلنترنتإلوتعنً ا. 

 -ختبارات اإللكترونٌة:إلأهداف ا

 قٌاس ما وضع االختبار من أجله )تحصٌل، استعداد، ذكاء....(. -1

 كشؾ جوانب القوة أو الضعؾ لدى الطالب فً نواحً مختلفة. -0

 تطوٌر وتحسٌن نوعٌة التعلم والتعلٌم. -3

 معرفة مستوى الطالب وتصنٌفهم إلى مجموعات. -0

 تسهٌل عملٌة إجراء التحلٌالت اإلحصابٌة. -2

 مراعاة الفروق الفردٌة.تحقٌق المساواة بٌن الطالب مع  -2
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 51 من 49 صفحة         مٌوقتلاو دليل القياس

 .األستاذتوفٌر الوقت والجهد والمال لدى  -7

 تنشٌط الدافعٌة للتعلم. -8

 تحقٌق السرعة والدقة فً النتابج. -9

 -ممٌزات االختبارات اإللكترونٌة:

 .السهولة والوضوح فً إعدادها وتطبٌقها ومراجعة نتابجها 

 ن متعدد، اإلكمال(.التنوع فً األسبلة الموضوعٌة )الصواب والخطأ، االختٌار م 

 .إمكانٌة إرفاق ملؾ صوتً أو مقطع فٌدٌو أو صورة مع كل سؤال 

 .إمكانٌة تحدٌد وقت زمنً تنازلً لالختبار ٌراه الطالب 

 .الموضوعٌة فال تتأثر بذاتٌة المصحح 

 .المرونة حٌث ٌمكن تطبٌقها قبل الشرح أو بعده أو فً أثنابه 

  أثناء أداء االختبار.ذ األستاإمكانٌة مراقبة الطالب من جهاز 

 .السرعة والدقة فً طباعة وحفظ معلومات الطالب ونتٌجته عند نهاٌة االختبار 

 .تقدم تؽذٌة راجعه للطالب فً حالة اإلجابة الخاطبة أو الصحٌحٌة 

 .ًاقتصادٌة حٌث توفر الجهد والوقت والمال مقارنة باالختبار التقلٌدي الورق 

 أعضاء فً العملٌة التعلٌمٌة لتحقٌق الجودة فً التعلٌم. وتدرٌب  توظٌؾ التقنٌة الحدٌثة بفاعلٌة

 على بناء أسالٌب حدٌثة لقٌاس كافة جوانب العملٌة التعلٌمٌة. هبٌة التدرٌس

  نشر ثقافة استخدام التقنٌة فً التعلٌم بما ٌساعد فً خلق مجتمع إلكترونً قادر على مواكبة

 مستجدات العصر.

 باالستؽناء عن األوراق وطباعتها، وتخفٌؾ العبء من خالل  األستاذلى تقلٌل التكالٌؾ المادٌة ع

 تصحٌح إجابات الطالب ورصد درجاتها آلٌاً.
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 -عٌوب االختبارات اإللكترونٌة:

 صعوبة قٌاس المهارات العالٌة. -1

 صعوبة تصحٌح األسبلة المقالٌة. -0

 احتمال حدوث أعطال فً األجهزة أو الشبكة. -3

 وقت وجهد كبٌر. إعداد األسبلة ٌحتاج إلى -0

 عدم الحفاظ على أمن أسبلة االختبار وإجابات الطالب عنها ونتابجهم فٌها. -2

 تدرٌب أعضاء هٌبة التدرٌس على كٌفٌة إعداد واستخدام بنك األسبلة. -2

 تدرٌب الطالب على كٌفٌة استتخدام االختبارات اإللكترونٌة. -7

 

 

 

 المراجع:

 انؼبنٙ. انزؼهٛى طالة أداء نزمٕٚى انًزًٛشح نهًًبرطبد انًزخؼٙ انزمٕٚى يٛثبق .1

 (.انؼهٛب طبد انذرايززهخ انجكبنٕرٕٚص،  ( انشراػخ نكهٛخ انذاخهٛخ نالئسخا .2
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