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 عالية الجودة لحنمية البيئة ومواكبة الحقدم العلمي .
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حد المداخؿ اليامة إلصالح التعميـ وتطويره، وىو أال يتجزأ مف عممية التدريس والتعميـ، و إف التقويـ جزء 
جمو المؤتمرات وتقدـ الرسائؿ العممية، وتجرى البحوث والدراسات، وتعقد حولو الحوارات أىدؼ تعقد مف 
يا، وكافة العناصر الداخمة ختالؼ مكوناتيا، ومياـ العامميف فيإيوجو المنظومة التعميمية عمى  ووالمناقشات. في

أنو يساعد المتعمـ عمى  افييا. كمفييا نحو انتقاء أىداؼ العممية التعميمية، ونحو تحقيقيا، وبموغ مستويات عالية 
 تقويـ أدائو، والمعمـ عمى تقويـ كفاءتو، وكفاءة عناصر العممية التعميمية.

وىو عممية مقصودة يقـو مف  التربوية،والقيادات ويعتبر التقويـ التربوي بعدًا ميمًا وضروريا لإلدارات 
خالليا المعنيوف باإلشراؼ والتعديؿ بالتأكد مف نوعية جودة المناىج وكافة جوانب العممية التعميمية، بيدؼ 

التقويـ بصفة عامة عمى تحميؿ البيانات التربوية التي يتـ الحصوؿ عمييا باستخداـ  دوالتطوير. ويعتمالتحسيف 
 بيدؼ التعرؼ عمى التغيرات التي تطرأ عمى نمو المتعمـ.  االختبارات،ياس المختمفة وأىميا وسائؿ الق

، فيو يعكس صورة النظاـ التعميمي بما ةإف التقويـ التربوي مف أكثر الحمقات أثرًا في المنظومة التعميمي
 . يتضمنو مف أىداؼ وأساليب وممارسات ونتائج

الذي يؤدي إلى تغيير بعض األىداؼ وتعديؿ البعض اآلخر، ويؤدي كذلؾ إلى  والناجح ىوالتقويـ 
تغيير طرائؽ التدريس والوسائؿ المتبعة، ويمقي الضوء عمى المشكالت التي تواجو العممية التربوية، وعمى جوانب 

 القوة والضعؼ في عناصر المنيج مما يساعد عمى تدعيـ جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعؼ. 

 :انتزبىيذة تبريخيت ػٍ انتقىيى َب

أف معظـ العمماء Popham :ـبوفايعد مفيوـ التقويـ التربوي وممارساتو أمرًا ليس بجديد، حيث يقوؿ 
أوضحوا في كتاباتيـ عبر القروف مزاولة اإلنساف لمعمميات التقويمية وممارسة تقويـ ما يقـو بو أو ما يقـو بو 

البيئة مف جوانب عديدة يتـ تقويميا. ولـ يتخذ التقويـ صورة التخصص إال غيرىـ مف أعماؿ، وما تشمؿ عميو 
 -:مع ظيور الثورة الصناعية، وفيما يمي نبذة مختصرة عف مراحؿ تطور التقويـ التربوي

ويتميز ىذا العصر بظيور ونمو االختبارات العقمية وأساليب التعميـ  (:ـ1900 -1800)عصر اإلصالح -1
 لنفسية والسموكية في المشكالت التعميمية.وتطبيؽ المقاييس ا

ظيرت في ىذه الفترة مشروعات لمتقويـ التربوي اختصت  (:ـ1930 -1900)واالختبارات عصر الكفاية -2
بتطوير واستخداـ االختبارات التحصيمية وقاـ مجموعة مف العمماء أمثاؿ روبرت ثورنديؾ بمحاولة جعؿ 

 ادة مف درجاتيا واعتبارىا عامال ميمًا في اتخاذ القرارات التعميمية.واالستف عممية،عممية االختبار أكثر 
ارتبطت ىذه الفترة بفكر وأعماؿ رالؼ تايمور الذي يعد رائد التقويـ  (:ـ1945 -1930عصر تايمور)-3

التربوي، فقد أكد عمى أىمية دراسة البرامج والمناىج التعميمية وأىدافيا، وأخذ ذلؾ في االعتبار عند تقويـ 
ي اتاح رامج والمناىج ونواتجيا، األمر الذبعمميتي التعمـ والتعميـ، كما أكد عمى أىمية تحديد غايات ال

الفرصة لوضع مقاييس تقويمية مرجعية المحؾ، كما ساعدت جيوده عمى مقارنة أىداؼ البرامج والمناىج 
 بما يؤدي إلى نواتج فعمية.



 5 

في ىذه الفترة أصبح التقويـ التربوي مف المقررات الرئيسية في  (:ـ1957 -1946)ما قبؿ عصر التوسع  -4
داـ عمميات التقويـ واعتبارىا عنصرًا رئيسيًا يقوـ عميو بناء نظـ كميات التربية، كما بدأ االىتماـ باستخ

 تعميمة جديدة وبرامج ومناىج فعالة. 
خالؿ ىذه الفترة تـ التأكيد عمى أىمية تقويـ العامميف في المجاؿ التربوي  (:ـ1972 -1957)عصر التوسع -5

 يـ الجودة التعميمية. وكذلؾ تصميـ البحوث التجريبية لتقويـ البرامج، وظيرت نماذج تقو 
في ىذه الفترة أخذ التقويـ التربوي شكؿ التخصص الدقيؽ كتخصص  (:مستمر -1972)عصر المينية -6

دراسي مستقؿ، كما أف الدعوة الشاممة إلصالح التعميـ في السبعينات والثمانينات عززت ميمة التقويـ 
ا لمتوصؿ إلى تطوير التعميـ مف خالؿ التربوي في تخطيط المشروعات الميمة، واإلشراؼ عمى تنفيذى

 تطوير السياسات والمناىج والبرامج التعميمية.        

وفي الوقت الراىف أصبح التقويـ التربوي مف أىـ مجاالت العموـ التربوية التطبيقية التي تضـ المختصيف  
واإلصالح المنشود في المجاالت التربوية، وأصبح ال يخمو أي برنامج التربوي ذوي القدرات العالية عمى التطوير 

تعميمي أو تدريبي مف برنامج تقويمي، مما أدى إلى ازدىار التقويـ التربوي في كافة المجاالت التعميمية والتربوية 
 .متنوعةال

 َشأة انقيبس في انتزبيت.

اف عمـ النفس، ولقد شعر المربوف قديما بالحاجة القياس في ميداف التربية أقدـ كثيرًا مف القياس في ميد
يـ، والحاجة إلى التعرؼ عمى نواحي الضعؼ فييـ، كما شعروا بالحاجة إلى طالبإلى قياس التقدـ والتأخر في 

يـ مف تقدـ فيما يدرسونو، وكاف القياس طالبقياس مدى نجاح جيودىـ وطرقيـ في التدريس بقياس ما يظيره 
 عمى المالحظة الذاتية واآلراء الشخصية ثـ مر بعد ذلؾ بالمراحؿ التالية:  يعتمد في أوؿ األمر

 االمتحانات الشفيية. ةمرحم االولي:المرحمة  -
 .المقاليةمتحانات التحريرية اال ةمرحم الثانية:المرحمة  -
  .االمتحانات الموضوعية أو ما يعرؼ باالمتحانات الحديثة مرحمة الثالثة: المرحمة  -

 االختببراث وانًقبييش.َشأة 

يـ، ومعرفة نواحي الضعؼ والقوة لدييـ، طالبشعر المربوف منذ عيود بعيدة بضرورة قياس تحصيؿ 
ولمتأكد مف صالحية طرؽ التدريس والوسائؿ المستخدمة لتعميميـ، وقد احتمت المالحظة الذاتية واآلراء 
الشخصية دورًا كبيرًا عبر تاريخ التربية في عممية التقويـ إال أف االختبارات مرت بخمس مراحؿ عمى النحو 

 التالي: 
رحمة االختبارات التحريرية: تشير كتابات الصينييف القدماء إلى أف االختبارات التحصيمية م األولى:المرحمة 

التحريرية كانت معروفة لدييـ، وكانت عمى درجة عالية مف الصعوبة، حيث كانت تستغرؽ 
أف ىذا النوع كاف معروفًا في المجتمع اليوناني القديـ، وفي  وأحيانًا. ويبدساعة 24اإلجابة عنيا 

 مجتمع الروماني، واستمر ىذا النوع حتى بداية العصور الوسطى.ال
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نصيبيا منو،  التحصيميةعـ أوربا الظالـ نالت االختبارات  اعندم الشفيية:مرحمة االختبارات  المرحمة الثانية:
واستمرت األداة الوحيدة لمتقويـ حتى  الشفيية،فغابت عف مسرح التربية وحؿ محميا االختبارات 

 ، وقد انتشرت في أمريكا مع أنيا أكثر بالد العالـ اىتمامًا باالختبارات والمقاييس.1850عاـ 
ميالد االختبارات التحريرية وقد  ـ تاريخ1850مرحمة االختبارات التحريرية المقالية: يعتبر عاـ  المرحمة الثالثة:

 لجامعات األمريكية، ثـ ما لبثت أف أصبحت أداة لقياس التحصيؿ.استخدمت الختبار الطالب با
مرحمة االختبارات الموضوعية: كانت بمثابة رد فعؿ عمى االتيامات الموجية لالختبارات  المرحمة الرابعة:

الثقة بيا أكبر، وىي تستخدـ بشكؿ  ؿالذاتية، وتجعف عالية، فجاءت بصفات عديدة تبعدىا المق
 . لكمياتواسع في ا

مرحمة االختبارات الموضوعية المقننة: تعد تطوير لممرحمة السابقة حيث ظيرت الحاجة إلى  المرحمة الخامسة:
عمى المستويات ، فنشأت فكرة التقنيف ستيدفيفت والتعميمات التي تعطى لممضبط وتقنيف اإلجراءا

إلى فكرة تقنيف المعايير، ويوجد اليوـ في الكثير مف بالد العالـ الصناعي  دعىالمختمفة، وىذا 
 العديد مف االختبارات الموضوعية المقننة في مختمؼ المواد الدراسية.

بأنو أي محؾ أو عممية يمكف استخداميا بيدؼ تحديد حقائؽ معينة أو تحديد  - االختبار:ويعرف 
فرض معمؽ لـ يتـ التثبت اء في قضية معروضة لمدراسة أو المناقشة أو لمعايير الصواب أو الدقة أو الصحة سو 

: أداة قياس تؤدي إلى الحصوؿ عمى بيانات كمية لتقييـ شيء ما. االختبارات بأنياتعريؼ  فويمك بعد.منو 
 : طريقة منظمة لمقارنة سموؾ شخصيف أو أكثر.االختبارات بأنياويعرؼ كرونباؾ 

شيئًا مقصودًا كأف يعطي درجة أو قيمة أو رتبة...الخ فيدؼ االختبار دائمًا واالختبار يجب أف يقيس 
أف يقيس أو يقيـ شيئا مقصودًا وعمى ضوء ىذا التعريؼ ال نعتبر المقابمة الشخصية اختبارًا ألنيا ال تقيس نوعًا 

يف، ما عدا المقابمة واحدًا مف السموؾ في جميع األشخاص، فالغرض منيا دراسة حالة الفرد ال مقارنتو باآلخر 
، ولذا يمكف استخداـ نتائجيا لممقارنة متحنيفمؿ مع جميع المالشخصية المقننة التي تعتمد عمى أسئمة مقننة تستع

أوؿ مف استخدـ االختبارات التحصيمية المقننة في بداية القرف العشريف فقد نشر ويعتبر ثور نديؾ . بيف األفراد
ت الخط العاـ، وتوالت بعد ذلؾ االختبارات التحصيمية لما ليا مف تأثير مباشر ـ اختبارا1908أحد تالميذه عاـ 

في التعميـ واقترانيا بو، واالختبارات بمعناىا المألوؼ تركز اىتماميا عمى قياس كمية المعمومات التي تمكف 
ختبارات التي ىي العموـ فإف اال ىاالختبارات. وعمالطالب مف حفظيا وفيميا والتي يتذكرىا عند اإلجابة في 

أدوات عممية التقويـ قد وصمت اليوـ إلى مرحمة ىامة جعمت مف عممية التقويـ أحد األركاف اليامة لمعممية 
 التربوية. 

 :يفهىو االختببراث وانقيبس وانتقىيى

التقويـ عمى إصدار حكـ عمى قيمة األشياء ولكف يتجاوز ذلؾ  رال يقتص :(Evaluationالتقويم )
تشخيصية عالجية وقائية فنحف مثال نشخص حالة طالب بأنو ضعيؼ ثـ نحاوؿ  ةعممي والقرارات فيالتخاذ 

 .ىمرة أخر عالج الضعؼ وتزويد الطالب بتوجييات وقائية لعدـ االنتكاس والعودة لمضعؼ 
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في ضوء معايير محددة محددة. كأف تقوؿ عف طالب/ رضوء معاييإصدار حكـ في  (:Assessmentالتقييم )
 تصدر في التقييـ حكما اعتمادا عمى معايير محددة. أنؾضعيؼ وىكذا........ أي  -جيد -ممتاز  و:ان

اإلصالح بعد التشخيص يقوؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ  وصححو، ويعنيقّوـ الشيء أي عدلو  والتقويـ لغة:
ـ لسانو( أي أصمح  ـ المتاع أي جعؿ لو قيمة وثمف، فالتقويـ ىنا التثميف وبذلؾ  اعوجاجو،:)رحـ اهلل امرئ قوَّ وقوَّ

 تصحيح الخطأ فيو. والثاني:فمعنى التقويـ في المغة يدور حوؿ أمريف: األوؿ: بياف قيمة الشيء وتعديمو، 
 -: اصطالحاً والتقويم  

 )مضاميف،عناصره المختمفة  في التربويإجراء يسمح بالحصوؿ عمى بيانات ومعمومات عف الفعؿ  -
 التدريس.لتكييفيا مع مقتضيات عممية  ( والتدخؿطرائؽ وسائؿ

وأنو يتضمف  إلخ،المواد ... الطرؽ، الحموؿ، ،ؿاألفكار، األعماإصدار حكـ لغرض ما عمى قيمة  -
 وفعاليتيا.مدى كفاية األشياء ودقتيا  لتقديروالمعايير  المحاكات والمستوياتاستخداـ 

 وصؼ.ما  ةأو مالئمـ الحكـ عمى قبوؿ تما  شيءوصؼ  -
 سمفا.ما وفؽ مستويات وضعت  لشيءإعطاء قيمة  -
عممية منيجية تحدد مدى تحقيؽ األىداؼ التربوية مف قبؿ الطالب وأنو يتضمف وصفا كميا وكيفيا  -

 القيمة.إلى حكـ عمى  ةباإلضاف
إعطاء  فيدورا كبيرا كما ىو الحاؿ  الشيءوصفية يمعب فييا الحكـ عمى قيمة  أي تمخيصيوعمميات  -

 .بالتقديرات لمطال
 التيتحقيؽ األىداؼ العامة  فييقوـ بيا األستاذ الجامعي لمعرفة مدى النجاح أو الفشؿ  التيالعممية  -

بتحديد نقاط القوة والضعؼ بناء عمى البيانات والمقاييس المتوفرة  أيوتبدأ بالتشخيص  المنيج،يتضمنيا 
مجموعة مف القرارات التي تحاوؿ القضاء عمى السمبيات التي اكتشفت وعمى أسبابيا وتنتيي بإصدار 

 حتى يمكف تحقيؽ األىداؼ المنشودة بأحسف صورة ممكنة.
 تحديد مدى التطابؽ بيف األداء واألىداؼ. -
 دتحديد ما بمغناه مف نجاح في تحقيؽ األىداؼ التي نسعى إلى تحقيقيا، فيو يعيننا عمى تحدي -

 .المشكالت وتشخيص األوضاع ومعرفة العقبات لتحسيف العممية التعميمية ورفع مستواىا وتحقيؽ أىدافيا
تقدير مدى صالحية أو مالئمة شيء في ضوء غرض ذا صمة. أي اتخاذ قرار حوؿ مالئمة أو  -

 صالحية العمؿ التربوي لتحقيؽ أغراض تربوية.
 صؿ إلى أحكاـ توظؼ بدورىا في اتخاذ القرارات.عممية الحصوؿ عمى المعمومات واستخداميا لمتو  -
تمؾ العممية المنيجية التي تتضمف جمع المعمومات عف سمة معينة بالقياس الكمي أو غيره، ثـ استخداـ  -

 .تمؾ المعمومات في إصدار حكـ عمى تمؾ السمة في ضوء أىداؼ محددة سمفا لنعرؼ مدى كفايتيا
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 -القياس: تعريف 
 ؼمثالو. ويعر قدره عمى  أيبغيره أو عمى غيره  الشيءويقاؿ قاس  قدر،بمعنى القياس لغة مف قاس 

بطريقة القياس في نظر التربية وعمـ النفس بأنو: مجموعة مرتبة مف المثيرات أعدت لتقيس بطريقة كمية أو 
و أسئمة بعض العمميات العقمية أو السمات أو الخصائص النفسية. وقد تكوف المثيرات أسئمة شفيية، أ كيفية

وقد تكوف سمسمة مف األعداد أو بعض األشكاؿ اليندسية أو صورًا أو رسومًا ...الخ وىي كميا  مكتوبة،تحريرية 
 .مثيرات تؤثر عمى الفرد وتستثير استجاباتو

 -أنو: وعرؼ بعض العمماء مصطمح القياس عمى 

 محددة.أو رموز حسب قواعد  يتـ بواسطتيا التعبير عف سموؾ المتعمـ بأعدادالتي  مجموعة اإلجراءات -
 .توجد فيو التيالوحدات المعيارية منو بيدؼ معرفة عدد  معياريأو عينة بوحدة أو مقدار  الشيءمقارنة  -
 القياس.جمع معمومات ومالحظات كمية عف موضوع  -
إطار معيف مف المقاييس المدرجة وذلؾ اعتمادا عمى الفكرة تقدير األشياء والمستويات تقديرا كميا وفؽ  -

 قياسو.السائدة بأف كؿ ما يوجد بمقدار وكؿ مقدار يمكف 
 .والذي يتفحصلمشيء  كميأو  عدديعممية يتوجو مف يقـو فييا إلى تعييف دليؿ  -
 بأرقاـ.تمثيؿ لمصفات أو الخصائص  -
 لقوانيف.عممية تحديد أرقاـ ألشياء أو أحداث وفقا  -
 باألرقاـ.وصؼ لمبيانات أو المعطيات  -
 معيار. بواسطةالمدى أو الدرجة أو الكمية أو األبعاد أو السمعة  فاالختبار مالتحقؽ بالتجربة أو  -

والمقياس يجب أف يعطي نوعًا مف الدرجات أو أف يقيـ تصنيفًا وصفيًا أو كميًا أو كمييما، فالغرض مف 
المختمفة، إذ أنو لو لـ توجد فروؽ لما كانت الحاجة إلى القياس، ولقد  القياس ىو الكشؼ عف الفروؽ بأنواعيا

كانت لمحربيف العالميتيف الفضؿ في دفع حركة القياس الجمعي بالذات واالختبارات النفسية عمومًا دفعة قوية. 
وتحميؿ  ؼ الميف ليوجيوا إلى الخدمات العسكريةآالفكانت االختبارات تطبؽ عمى المالييف الذيف أتوا مف 

 المتقدميف والموائمة بيف الواجبات المطموبة واالمكانات المتوفرة لدى المجنديف والمتطوعيف. 

 فإذا‘والقياس في عمـ النفس يقـو عمى ما نادى بو ثور نديؾ بقولو: إذا وجد شيء فإنو يوجد بمقدار 
 كاف موجودًا بمقدار فإنو يمكف قياسو. 
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 :أسس تقويم أداء الطالب
فإنو مف األىمية أف تحرص المؤسسات  ومؤسساتو،ضماف جودة التعميـ  فينظرا لدور تقويـ الطالب 

وأف يساير االتجاىات العالمية الحديثة حتى  صحيحة،التعميمية عمى أف يكوف التقويـ مبنيا عمى أسس عممية 
 ينبغيضوء معايير ضماف الجودة واالعتماد، وفى ضوء ذلؾ  فيتتمكف المؤسسات التعميمية مف إعداد طالبيا 

 عمميات تقويـ أداء الطالب  فيمراعاة األسس اآلتية 

 خظبئض وأغزاع وأصش انتقىيى:

 التقويم:خصائص 
 .وضعت لقياسيا التينواتج التعمـ  أف تقيس أدوات التقويـ وأساليبو وعممياتو: الصدق -
 الظروؼ.اتساؽ نتائج الطالب عند إعادة عممية التقويـ عمى نفس العينة وفى نفس : الثبات -
أنو عممية شاممة لألىداؼ التربوية ومكونات المنيج، وجوانب نمو الطالب. ويشمؿ كذلؾ  ي: أالشمول -

اختيار الوسيمة المناسبة التي تحقؽ  بيدؼ)التقويـ ويشمؿ كذلؾ وسائؿ  التقويـ،كؿ مف يقوموف بعممية 
الوجدانية واالجتماعية المعرفية و  المستيدفة،التقويـ جميع نواتج التعمـ  (، ويغطىغرض التقويـ

 .والميارية
أنو عممية مستمرة تسير مع أجزاء المنيج، جزء ال يتجزأ، يستمر مع كؿ نشاط يقوـ بو  ي: أاالستمرارية -

ع، لقياس جوانب القوة والضعؼ في كؿ جوانب العممية التربوية، الطالب، وفي كؿ درس وكؿ موضو 
ولكؿ وسيمة أو نشاط، لموقوؼ عمى مدى مساعدتيا لمنمو أو إعاقتو بقصد التشخيص والعالج، ذلؾ أف 

 لعمميتي امالزمويكوف التقويـ  التقويـ ليس عممية نيائية كاالختبار النيائي الذي يشخص وال يعالج. 
بما يوفر تغذية راجعة  النيائيأو  والتجميعي والبنائي القبميالتقويـ  فما بيوتنوع أنماطو  والتعمـ،التعميـ 
 األداء.لتحسيف 

عممية تعاونية يشترؾ فييا كؿ مف لو عالقة بالطالب ابتداًء بالمعمـ والمشرؼ التربوي  و: فيالتعاون -
 الطالب.يـ ميمة في توجيو نمو والمدير وولي أمر الطالب والطالب ذاتو، وذلؾ ألف لكؿ من

 أف التقويـ ليس ىدفًا بحد ذاتو، بؿ وسيمة لتحسيف وتطوير المنيج بمفيومو الشامؿ.  ؾوسيمة: ذلانو  -
ولكي تتحقؽ الموضوعية يجب أف تكوف ىناؾ مؤشرات  ذاتيًا،أي ال يكوف التقويـ  :والعدالة الموضوعية -

أداء لكؿ جانب مف جوانب التقويـ يسترشد بيا المقوـ عند تقدير مستوى األداء أثناء قيامو بالتقويـ، وال 
جراءاتو،نتائج التقويـ باختالؼ أدواتو  ت، وثبايتأثر بالتالي التقويـ بذاتية مف يقوـ  وباختالؼ القائميف وا 

 الطالب.عمى تصحيح إجابات الطالب مع مراعاة طبيعة األنماط المختمفة مف 
أي أنو يجب أف توضح نتائج التقويـ مدى القرب أو البعد عف أىداؼ العممية  االرتباط باألىداف: -

التعميمية، ذلؾ ألف اليدؼ ىو التعرؼ عمى مدى تحقيؽ تمؾ األىداؼ والتي تشير إلى إحداث تغيرات 
 شخص المتعمـ، ولذا يجب أف ترتبط عممية التقويـ باألىداؼ.سموكية في 
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 التيوقواعد المحاسبية  الطالب،إعالف إجراءات التقويـ ومقاييس تقدير إجابات : الشفافية والوضوح -
 النتائج.ضوء  فيتتخذ 

ألداء  الفعميوتعبير نتائجو عف المستوى  واقعية،مواقؼ فعمية وحياتية  فيإجراء التقويـ  :الواقعية -
 مبالغة.الطالب دوف إخفاؽ أو 

عمميات  فيمشاركة جيات مجتمعية عديدة ومنظمات سوؽ العمؿ : المسئولية الفردية والجماعية -
جراءات التقويـ مع مؤسسات التعميـ باإلضافة إلى مشاركة الطالب   أنفسيـ.وا 

ييسر التقويـ عمميات التعمـ ويستثير ميارات التفكير واإلبداع لدى : إتاحة الفرص لتطوير األداء -
 تدريسو.وتقديـ تغذية راجعة لألستاذ لتطوير استراتيجيات  الطالب،

تيسير إجراءات  فياالستفادة مف نظـ التكنولوجيا الحديثة والميكنة االلكترونية  :توافر اآلليات الميسرة -
 التقويـ.

فإذا كانت األسئمة تتضمف نوعا  منطقيا،يفضؿ ترتيب األسئمة ترتيبا  :ألداةاألسئمة  المنطقيالترتيب  -
ذا كانت تتضمف األداة  لإلجابة،واحدا يفضؿ أف تبدأ مف األسيؿ إلى األصعب لزيادة دافعية الطالب  وا 

 معا.تداخؿ األنواع  يمكفوال يفضؿ أف تأتى أسئمة النوع الواحد معا  األسئمة،أكثر مف نوع واحد مف 
وكذلؾ محددات الحصوؿ عمى  األسئمة،توضح ىذه القواعد توزيع درجات األداة عمى  :جودة مقاييس التقدير -

 الدرجات.كؿ درجة مف ىذه 
حيث تختمؼ  التعمـ،األسموب المالئـ لكؿ ناتج مف نواتج  استخداـ :التعمماتساق أسموب التقويم مع نواتج  -

 المعارؼ.أساليب تقويـ الميارات الذىنية أو العامة عف تحصيؿ 

 انتقىيى:أغزاع 

 منزلية: نتيجة لمتقويـ يقوـ المعمـ بتوجيو الطالب إلى قراءات معينة، أو نشاطات صفية أو التوجيو واإلرشاد -1
 أفضؿ.أو تشجيع باالستمرار عمى نحو 

 ة.ئينياالختبارات االيتمثؿ في االختبارات الفصمية و : وىذا آلخرمستوى نقل الطالب من  -2
: وذلؾ قبؿ التدريس، حيث يفيد ذلؾ في عممية بناء وتصميـ األىداؼ معرفة مستوى الطالب وقدراتيم -3

 التعميمية واألنشطة بوجو عاـ. 
عمـ بتغذية راجعة ذلؾ أف التقويـ يزود الم معرفة أثر المواد وطرق التدريس المستعممة في عممية التعميم: -4

عف مدى مالئمة المواد وطرؽ التدريس المستعممة لمستوى الطالب، وقدراتيـ ورغباتيـ، ثـ تعديؿ ما يمـز 
 في ضوء ذلؾ.

: وذلؾ لنقؿ تمؾ الصورة بثقة إلى المسئوليف والميتميف من واجبات وأعباءالكمية معرفة مدى ما تحققو  -5
ة، وبياف رسالتيا التربوية، مع ما كميالموجية مف قبؿ أفراد المجتمع لموأولياء األمور، لمحد مف االنتقادات 

 الناشئة.تقوـ بو مف مسؤوليات إلعداد وتربية األجياؿ 
: وذلؾ مف خالؿ المعمومات الواقعية والموضوعية والشاممة التي تعريف أولياء األمور بمستوى أبنائيم -6

 والمنزؿ.الكمية األسس الصحيحة لمتعاوف بيف  يوفرىا التقويـ عف الطالب، مما يساعد في وضع
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تحقيؽ األىداؼ التعميمية واإلدارية وتشخيص  ىالكمية عمإدارة : فالتقويـ يساعد إدارة الكميةتيسير ميمة  -7
مواطف القوة والضعؼ في المنيج، واألساليب واألنشطة وتصنيؼ الطالب، ويفيد كذلؾ في الكشؼ عف 

 مف معامؿ، ومكتبة ومالعب...الخ. ةاديالضعؼ في التسييالت الم
نظرًا لثبوت سموؾ الفرد نسبيًا فإنو يمكننا التنبؤ بسموكو، وبواسطة التقويـ يمكننا التعرؼ عمى  التنبؤ: -8

مكانات يمكف االستفادة منيا لمعرفة أداءه مستقباًل.  المستوى الحالي لمفرد وما لديو مف قدرات وا 
: حيث يمكف االستفادة مف التقويـ في معرفة أثر تطبيؽ برنامج تعميمي معيف، خدمة أغراض البحث العممي -9

 التعميمية.أو مدى مالئمة طريقة مف طرؽ التدريس، أو الحموؿ المقترحة لممشكالت 
 :تقىيى َىاتج انتؼهى

 :ض تقويم نواتج التعمم لدى الطالبأغرا
 -يمي: تتمثؿ أىميا فيما  العالي،توجد أغراض متعددة لتقويـ نواتج التعمـ لدى طالب مؤسسات التعميـ 

 المنشودة.التعرؼ عمى مستوى تحقيؽ المعايير األكاديمية  -
 العميا.ببرامج الدراسات  وااللتحاؽ متعددة،شغؿ وظائؼ  فيبو  واالستفادة الطالب،توثيؽ ما تعممو  -
 والحاليمو أداء المؤسسة التعميمية مف خالؿ المقارنة بيف أداء الطالب السابؽ التعرؼ عمى معدؿ ن -

 والالحؽ.
 فييا.مجامعة والكميات والعامميف للمحاسبية اتقديـ مؤشرات  -
تتطمب جيدا إضافيا حتى  التيو أتقنيا الطالب  التيتحديد نواتج التعمـ  فيمساعدة عضو ىيئة التدريس  -

 تتحقؽ.
 االعتماد.اتخاذ قرارا بشأف اعتماد الكمية مف قبؿ ىيئة  -
 أدائو. فيتحديد جوانب القوة والضعؼ  فيتزويد الطالب بتغذية راجعة تساعده  -
 والعمؿ.زيادة الدافعية المستدامة لدى الطالب وتحفيزىـ لمزيد مف التعمـ  -
  .دراسية معينة رراتقماختيار  عمى أوى أدراستقديـ رخصة النتقاؿ الطالب إلى مستوى  -
 العميا.مرحمة الدراسات  فيدراسية  رراتقمدراسة  فيالتنبؤ بنجاح الطالب  -
 الكمية.يستخدميا أساتذة  التيتقديـ بيانات عف جودة استراتيجيات التعميـ والتعمـ  -
، الجامعيعقد مقارنات بيف مستوى تحقيؽ المعايير األكاديمية المنشودة ومقدار االنفاؽ عمى التعميـ  -

 استفادة.تحقيؽ أقصى  فقرارات بشأواتخاذ 
وجودة أداء أعضائيا وتحديد مكافأتيـ  الدراسية،برامجيا  رتحقيؽ معاييتزويد الكمية بأدلة قوية عف مدى  -

 وحوافزىـ.

دارة الكمية مف نواتج التعمـ ألداء الطالب   فيويتضح مما سبؽ استفادة كؿ مف الطالب واألساتذة وا 
ينعكس بدوره مرة أخرى عمى تطوير  الذياألمر  التعميمية،تحسيف مستوى أداء مدخالت وعمميات المنظومة 

 الطالب. تاأداء فيتتمثؿ  التيمخرجات ونواتج ىذه المنظومة 
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 -التعمم: نقد أساليب وعمميات التقويم الحالية لنواتج 
 الطالب.عمى االمتحانات الجامعية الموحدة لجميع  –الغالب  في –تقتصر  -
 المعرفة.يغمب عمييا قياس استدعاء  -
ـ أو لتطبيقيا أو لتوظيؼ أدوات التقوي إلعدادحاجة إلى وجود معايير واضحة ومحددة سواء  في -

 .نتائجيا
 ومحددة.واضحة  rubricsتحتاج عمميات التقويـ إلى مقاييس تقدير  -
 الطالب.د مف النظرة الشاممة لجوانب شخصية تحتاج إلى مزي -
 كبيرا.يستغرؽ إعدادىا وقتا طويال ويتطمب جيدا  -
 منشودة.مف نواتج تعمـ  وما حققيقتصر التقويـ بوجو عاـ عمى مقارنة الفرد بغيره وليس عمى  -
 لمطالب.يقتصر التقويـ عمى تقويـ المعمـ  -
 الميارية والوجدانية.األىداؼ  –غالبا –ال تقيس أدوات التقويـ  -
لكؿ مف موضوعات المحتوى واألىداؼ  واألىمية النسبية النسبيال تراعى كثير مف االختبارات الوزف  -

 المحتوى.عمى  أسئمة االمتحاناتالتعميمية وتوزيع 
 تحتاج أدوات التقويـ إلى زيادة االىتماـ بكؿ مف الصدؽ والثبات والموضوعية والتيسير. -

 التقويم: أنواع 
 أنواع:يصنؼ التقويـ إلى أربعة و 
 القبمي.التقويـ  (1)
 التكويني.التقويـ البنائي أو  (2)
 التشخيصي.التقويـ  (3)
 النيائي.التقويـ الختامي أو  (4)

 التقويم القبمي: أواًل:
 المجاالت،ييدؼ التقويـ القبمي إلى تحديد مستوى المتعمـ تمييدًا لمحكـ عمى صالحيتو في مجاؿ مف 

فإذا أردنا مثاًل أف نحدد ما إذا كاف مف الممكف قبوؿ المتعمـ في نوع معيف مف الدراسات كاف عمينا أف نقـو 
بعممية تقويـ قبمي باستخداـ اختبارات القدرات أو االستعدادات باإلضافة إلى المقابالت الشخصية وبيانات عف 

 نصدر حكمًا بمدى صالحيتو لمدراسة التي تقدـ إلييا تاريخ المتعمـ الدراسي وفي ضوء ىذه البيانات يمكننا أف 
وقد يمجأ المعمـ  ت مختمفة حسب مستوى تحصيميـ.وقد نيدؼ مف التقويـ القبمي توزيع المتعمميف في مستويا

ليتسنى لو التعرؼ عمى خبراتيـ السابقة ومف ثـ البناء  لمطالب،لمتقويـ القبمي قبؿ تقديـ الخبرات والمعمومات 
 عمييا.
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وبذلؾ يمكف لممعمـ أف  المتعمميف،فالتقويـ القبمي يحدد لممعمـ مدى توافر متطمبات دراسة المقرر لدى 
ويمكف لممعمـ أف يقـو بتدريس  لمدراسة.يكيؼ أنشطة التدريس بحيث تأخذ في اعتبارىا مدى استعداد المتعمـ 
 يمتمكونيا.عف أف معظـ المتعمميف ال بعض ميارات مبدئية والزمة لدراسة المقرر إذا كشؼ االختبار القبمي 

 :التقويم البنائي ثانيًا:
ويعرؼ بأنو العممية التقويمية التي يقوـ بيا المعمـ أثناء  المستمر،وىو الذي يطمؽ عميو أحيانًا التقويـ 

 دراسة المقرر.وىو يبدأ مع بداية التعمـ ويواكبو أثناء  التعمـ،عممية 
 يمي:ومف األساليب والطرؽ التي يستخدميا المعمـ فيو ما 

 المناقشة. (1)
 الطالب.مالحظة أداء  (2)
 .االتعمـ الذاتي( ومتابعتي)المنزلية الواجبات  (3)
 واإلرشادات.النصائح  (4)

في التدريس وفي التعمـ بيدؼ  المنيج،والتقويـ البنائي ىو أيضًا استخداـ التقويـ المنظـ في عممية بناء 
تحسيف تمؾ النواحي الثالث وحيث أف التقويـ البنائي يحدث أثناء البناء أو التكويف فيجب بذؿ كؿ جيد ممكف 

 نفسيا.مف أجؿ استخدامو في تحسيف تمؾ العممية 

لخاصة وعند استخداـ التقويـ البنائي ينبغي أواًل تحميؿ مكونات وحدات التعمـ وتحديد المواصفات ا
بالتقويـ البنائي ، وعند بناء المنيج يمكف اعتبار الوحدة درس واحد تحتوي عمى مادة تعميمية يمكف تعمميا في 
موقؼ محدد ، ويمكف لواضع المنيج أف يقوـ ببناء وحدة أداء بوضع مجموعة مف المواصفات يحدد منيا بشيء 

نبغي تحقيقيا مف جراء تدريس ذلؾ المحتوى وتحديد مف التفصيؿ المحتوى ، وسموؾ الطالب ، أو األىداؼ التي ي
المستويات التي يرغب في تحقيقيا ، وبعد معرفة تمؾ المواصفات يحاوؿ واضعي المادة التعميمية تحديد المادة 
والخبرات التعميمية التي ستساعد الطالب عمى تحقيؽ األىداؼ الموضوعة ، ويمكف لممعمـ استخداـ نفس 

 ىالموضوعة وتحدد أي نواح األىداؼوات تقويـ بنائية توضح أف الطالب قد قاموا بتحقيؽ المواصفات لبناء أد
 منيا قاـ الطالب فعاًل بتحقيقيا أو قصروا فييا .

 -ىي: إف أبرز الوظائؼ التي يحققيا ىذا النوع مف التقويـ 
 فيو.توجيو تعمـ الطالب في االتجاه المرغوب    (1)
 القوة.وتعزيز جوانب  وتالفييا،لعالج جوانب الضعؼ  الطالب،تحديد جوانب القوة والضعؼ لدى    (2)
عطاؤه فكرة واضحة عف  تعممو،تعريؼ المتعمـ بنتائج     (3)  أدائو.وا 
 فيو.إثارة دافعية المتعمـ لمتعمـ واالستمرار     (4)
 منيا.ترسيخ المعمومات المستفادة  مػراجعة المتعمـ في الػمواد التي درسيػا بيدؼ    (5)
 التعمـ.لتسييؿ انتقاؿ أثر  الفيـ،تجاوز حدود المعرفة إلى     (6)
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 بينيا.وتوضيح العالقات القائمة  الدراسة،تحميؿ موضوعات     (7)
 وضع برنامج لمتعميـ العالجي.    (8)
ج تعمـ يراد تواأو عمى شكؿ ن وكية،سموتحديد أىداؼ الدرس بصيغ  لمتدريس،حفز المعمـ عمى التخطيط    (9)

 تحقيقيا.
لتقويـ البنائي فحينما تكوف المادة التعميمية في مقرر ما ااستخداـ بكما أف تنظيـ سرعة تعمـ الطالب أكفأ 

متتابعة فمف الميـ أف يتمكف الطاب مف الوحدة األولى والثانية مثاًل قبؿ الثالثة والرابعة وىكذا .... إال أف 
 الطالب.االستخداـ المستمر لمتقويمات القصيرة خاصة إذا ما صاحبتيا تغذية راجعة يرتبط بمستوى تحصيؿ 

 
 :التقويم التشخيصي الثًا:ث

ويرتبط ارتباطًا وثيقًا  المتعمـ،ييدؼ التقويـ التشخيصي إلى اكتشاؼ نواحي القوة والضعؼ في تحصيؿ 
في تتبع النمو عف  يدنايفبالتقويـ البنائي مف ناحية وبالتقويـ الختامي مف ناحية أخرى حيث أف التقويـ البنائي 
وىو بذلؾ يطمع المعمـ  ليا،طريؽ الحصوؿ عمى تغذية راجعة مف نتائج التقويـ والقياـ بعمميات تصحيحية وفقًا 

 لممقرر.والمتعمـ عمى الدرجة التي أمكف بيا تحقيؽ مخرجات التعمـ الخاصة بالوحدات المتتابعة 

ومف ناحية أخرى يفيدنا التقويـ الختامي في تقويـ المحصمة النيائية لمتعمـ تمييدًا إلعطاء تقديرات نيائية 
أما التقويـ التشخيصي فمف  عاـ.وكذلؾ يفيدنا في مراجعة طرؽ التدريس بشكؿ  لمستوى أعمى.لممتعمميف لنقميـ 

ومف ىنا يأتي  الصعوبات،مـ حتى يمكف عالج ىذه أىـ أىدافو تحديد أسباب صعوبات التعمـ التي يواجييا المتع
ولكف ىناؾ فارؽ ىاـ بيف التقويـ التشخيصي والتقويـ البنائي أو التكويني يكمف في  البنائي،ارتباطو بالتقويـ 

فاالختبارات التشخيصية تصمـ عادة لقياس ميارات وصفات أكثر  منيما.خواص األدوات المستعممة في كؿ 
فيي تشبو اختبارات االستعداد في كثير مف النواحي خصوصًا في  التكوينية.األدوات عمومية مما تقيسو 

ويمكف النظر إلى الدرجات  تشخيصو.إعطائيا درجات فرعية لمميارات والقدرات اليامة التي تتعمؽ باألداء المراد 
د الفردية داخؿ كؿ مقياس الكمية في كؿ مقياس فرعي مستقمة عف غيرىا إال أنو ال يمكف النظر إلى درجات البنو 

يقصد منيا  بعينيا،وعمى العكس مف ذلؾ تصمـ االختبارات التكوينية خصيصًا لوحدة تدريسية  ذاتيا.فرعي في 
كما أف التقويـ التشخيصي يعرفنا بمدى  الوحدة،تحديد المكاف الذي يواجو فيو الطالب صعوبة تحديدًا دقيقًا داخؿ 

والغرض األساسي إذًا مف التقويـ التشخيصي ىو تحديد أفضؿ موقؼ  .عيفممستوى مناسبة وضع المتعمـ في 
 الحاضرة.تعممي لممتعمميف في ضوء حالتيـ التعميمية 

 

 وػالجهبتشخيض يشكالث انتؼهى 

إال أنو في الواقع ىناؾ مشكالت كثيرة  الخاصة،كما لو كاف لو مشكمتو  القسـقد يرى المعمـ كؿ فرد في 
ولمساعدة  المشتركة،الواحد مما يساعد عمى تصنيفيـ وفقًا ليذه المشكالت  قسـمشتركة بيف المتعمميف في ال

وكاف في  التربوي،وىذا ىو التشخيص  منيا،المتعمميف البد أف يحدد المعمـ الصعوبات الخاصة التي يعانوف 



 15 

أما اآلف فقد امتد مجالو ليشمؿ جميع  األكاديمية،عمى الميارات والمعمومات  الماضي قاصرًا عمى التعرؼ
 النمو.مظاىر 

 -ىي: والتدريس الجيد ىو الذي يتضمف عدة أشياء 
 المستوى.مقابمة المتعمميف عند مستواىـ التحصيمي والبدء مف ذلؾ   (1)
 المستويات. معرفة شيء عف الخبرات والمشكالت التي صادفوىا لموصوؿ لتمؾ  (2)
 إدراؾ أثر الخبرات الحالية في الخبرات الدراسية المقبمة   (3)

 .ويرتكز تشخيص صعوبات التعمـ عمى ثالثة جوانب
 التعرف عمى من يعانون من صعوبات التعمم  أواًل:

 -ىي: وأىـ ىذه الطرؽ  التعمـ،ىناؾ عدة طرؽ لتحديد المتعمميف الذيف يعانوف مف صعوبات 
 مسحية.إجراء اختبارات تحصيمية  -
الرجوع إلى التاريخ الدراسي ألىميتو في إلقاء الضوء عمى نواحي الضعؼ في تحصيؿ المتعمـ  -

 حاليًا.
 الدراسي.البطاقة التراكمية أو ممؼ المتعمـ  -

 تحديد نواحي القوة والضعف في تحصيميم  ثانيًا:
ولتحقيؽ ذلؾ يستطيع  صعوبات،ال شؾ أف اليدؼ مف التشخيص ىو عالج ما قد يكوف ىناؾ مف 

المعمـ االستفادة مف نواحي القوة في المتعمـ وأوؿ عناصر العالج الناجح ىو أف يشعر المتعمـ بالنجاح واالستفادة 
المتعمـ ميارات تشخيصية ويتطمب تحديد نواحي القوة والضعؼ في  .القوة في التعمـ تحقؽ ذلؾمف نواحي 

 مختصًا.خاصة البد لممعمـ مف تنميتيا حتى ولو لـ يكف 

وىناؾ ثالثة جوانب البد مف معرفتيا واستيعابيا حتى يستطيع المعمـ أف يشخص جوانب الضعؼ والقوة 
 -ىي: في المتعمـ وىذه الجوانب 

وعوامؿ التذكر والنسياف  التدريس،فيـ مبادئ التعمـ وتطبيقاتيا مثؿ نظريات التعمـ وتطبيقاتيا في مجاؿ    (1)
 التعمـ.ومبادئ انتقاؿ أثر 

القدرة عمى التعرؼ عمى األعراض المرتبطة بمظاىر النمو النفسي والجسمي التي يمكف أف تكوف سببًا    (2)
المعمـ في تحديد ىذه األعراض إلى معونة المختصيف وىؤالء يمكف وقد يحتاج  الخاصة،في الصعوبات 

 المختصة.توفرىـ في الجيات 
ومف أمثمة ىذه األدوات االختبارات  وفاعمية،القدرة عمى استخداـ أساليب وأدوات التشخيص والعالج بفيـ    (3)

 بالمقرر.خاصة التحصيمية المقننة إذا كانت متوفرة واالختبارات والتمرينات التدريبية ال

 تحديد عوامل الضعف في التحصيل  ثالثًا:
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يستطيع المعمموف الذيف ليـ دراية باألسباب العامة لضعؼ التحصيؿ الدراسي لممتعمـ ووضع فروض 
فقد يكوف الضعؼ الدراسي راجعًا إلى عوامؿ بيئية  طالبيـ.سميمة حوؿ أسباب الصعوبات التي يعاني منيا 

وشخصية كما يعكسيا االستعداد الدراسي والنمو الجسمي والتاريخ الصحي وما قد يرتبط بيا مف القدرات السمعية 
ورغـ اختالؼ أساليب وطرؽ العالج إال أف ىناؾ بعض اإلرشادات  .صرية والتوافؽ الشخصي واالجتماعيوالب

  :الدراسي وىيي التحصيؿ الجميع ويمكف أف تكوف إطارًا لمعمؿ مع مف يعانوف مف مشكالت ف التي تنطبؽ عمى
 لممتعمـ.أف يصحب البرنامج العالجي حوافز قوية   -
 التعمـ.أف يكوف العالج فرديًا يستخدـ مبادئ سيكولوجية   -
فإف  بأوؿ،تقدمو في العالج أواًل  أف يتخمؿ البرنامج العالجي عمميات تقويـ مستمرة تطمع المتعمـ عمى مدى  -

 نيايتو.اإلحساس بالنجاح دافع قوي عمى االستمرار في العالج إلى 

 التقويم الختامي أو النيائي  رابعًا:
قد أتـ متطمباتو  تعمـيكوف الم تعميمي،ويقصد بو العممية التقويمية التي يجري القياـ بيا في نياية برنامج 

لممخرجات الرئيسية لتعمـ والتقويـ النيائي ىو الذي يحدد درجة تحقيؽ المتعمميف  إلتماميا،في الوقت المحدد 
األمثمة عميو في كمياتنا ومؤسساتنا التعميمية االمتحانات التي تتناوؿ مختمؼ المواد الدراسية في  ف. وممامقرر 

 العامة.نياية كؿ فصؿ دراسي وامتحاف الثانوية 

وتعييف القائميف بو والمشاركيف  إجرائو،دات معينة أبرزىا تحديد موعد والتقويـ الختامي يتـ في ضوء محد
 التصحيح.ووضع اإلجابات النموذجية ليا ومراعاة الدقة في  األسئمة،في المراقبة ومراعاة سرية 

 -التقويـ: وفيما يمي أبرز األغراض التي يحققيا ىذا النوع مف 

 خاصة.ب في سجالت الطال درجاترصد (  1)
 والرسوب.إصدار أحكاـ تتعمؽ بالطالب كاإلكماؿ والنجاح   ( 2)
 توزيع الطمبة عمى البرامج المختمفة أو التخصصات المختمفة.   (3)
 التدريس.الحكـ عمى مدى فعالية جيود المعمميف وطرؽ    (4)
 .كميةالتدرسيا الدراسية المختمفة التي  برامجإجراء مقارنات بيف نتائج الطمبة في ال   (5)
 الحكـ عمى مدى مالءمة المناىج التعميمية والسياسات التربوية المعموؿ بيا     (6)

فبينما يعتمد التقويـ البنائي  بو،وغالبًا ما تتغير وسائؿ التقويـ تبعًا لنوع التقويـ الذي يريد المعمـ القياـ 
رات الشفوية والواجبات المنزلية ومالحظات واالختبا المتعددة،عمى العديد مف المصادر مثؿ االختبارات التحريرية 

نجد التقويـ النيائي يركز عمى االختبارات النيائية في نياية الفصؿ الدراسي أو العاـ الدراسي  الفصؿ،المعمـ في 
 أعمى.مع االستفادة بجزء مف نتائج التقويـ البنائي في إصدار حكـ عمى أحقية المتعمـ لالنتقاؿ لصؼ 

 أغراض تقويم المتعمم 
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 غرضاف:ومثؿ ىذا التقويـ لو  الفصؿ،ييتـ التقويـ بالمتعمـ كفرد وكعضو في جماعة 
 التدريس.مسػاعدة المعمميف عمى تحديد الدرجة التي أمكف بيا تحصيؿ أىداؼ    (1)
 كأفراد.مساعدة المعمميف عمى فيـ المتعمميف    (2)

التغيرات التي تحدث في سموؾ المتعمـ يتـ دائمًا في ضوء والغرض األوؿ غرض أساسي حيث أف تقويـ 
إذ لو حصؿ المعمموف عمى بيانات كافية  األوؿ،أما الغرض الثاني فيو غرض مكمؿ لمغرض  التدريس،أىداؼ 

عف كؿ متعمـ فإنيـ يستطيعوف تخطيط الخبرات التعميمية ليـ بشكؿ أفضؿ مما يساعدىـ بالتالي عمى تحقيؽ 
 التدريس.أىداؼ 

 تحديد التغيرات في السموك 
والوسائؿ  التربوية،ىناؾ طرؽ متعددة لمعرفة ما حدث مف تغيرات في سموؾ المتعمميف نتيجة لمخبرات 

 -إلى: ويمكف تصنيفيا  متعددة،التي تساعد عمى ذلؾ 
 العممية.واالختبارات الشفوية واالختبارات  التحريريةمثؿ اختبارات  االختبارية:الوسائؿ  -1
وغيرىا مف  ومترية،كالسيالتقدير والمقاييس مثؿ السجالت وقوائـ المراجعة ومقاييس  االختبارية:الوسائؿ غير  -2

الوسائؿ التي تمخص نتائج مالحظات عينات مف سموؾ المتعمميف وىناؾ عقبتاف تقفاف في سبيؿ تحقيؽ 
 -وىما: تقويـ شامؿ ألىداؼ التدريس 

ومف أىـ تمؾ األىداؼ ما يتصؿ  يميا،يلتقإذ ال توجد وسائؿ كافية  يا،ويميتبعض أىداؼ التدريس يصعب    -
فيذه األىداؼ يصعب ترجمتيا لسموؾ قابؿ لممالحظة ومف ثـ يصعب بناء  والميوؿ،بالقيـ واالتجاىات 

 لمتعمـ.األدوات التي يمكنيا أف تقيس مثؿ ىذه المخرجات 
ية المرغوبة في المتعمـ إال بعد مضي شيور طويمة وربما ال يمكف في بعض المجاالت تحديد المتغيرات الكم   -

 ذلؾ.وربما لف يكوف المعمـ متواجدًا مع المتعمـ عند حدوث  سنوات.

 تقويم المتعمم لتحسين تعممو.
  مف فاعمية التقويـ وىذه الطرؽ ىناؾ عدة طرؽ يمكف أف تساعد المعمـ في تحسيف التعمـ مما يزيد 

 - ىي:
 التعمم.توضيح أىداف التدريس ومخرجات  -1

طريقة المتعمـ في  خىإف في معرفة المتعمـ لألسس التي يقوـ تحصيمو عمى أساسيا فوائد كثيرة منيا تو 
الدراسة فبداًل مف أف يركز عمى استظيار المادة الدراسية سوؼ يعمـ أف الحفظ والتذكر ليسا إال ىدفا واحدًا مف 

وليس  جديدة.وأف عميو أف يستوعب المادة الدراسية ويكوف قادرًا عمى تطبيقيا في مواقؼ  التعمـ،أىداؼ 
فمثؿ ىذا اإلجراء قد  ليا،المقصود ىو إعطاء المتعمـ قائمة بمخرجات التعمـ التي يتـ التدريس والتقويـ وفقًا 

بحيث تكوف  لألىداؼ.المختمفة ولكف يمكف لممعمـ إعطاؤه أمثمة مف المستويات  فوائده،تكوف أضراره أكثر مف 
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ويمكف لممعمـ مساعدة المتعمـ عمى سرعة إدراؾ مخرجات التعمـ المتوقعة  والتقويـ.كافية لمعرفتو بأسس التدريس 
 -أىميا: منو وذلؾ بعدة وسائؿ 

فترات  إعطاء المتعمميف في بداية المقرر اختبارًا قبميًا شبييًا باالختبارات التي سوؼ تطبؽ عمييـ خالؿ   -1
ومثؿ ىذا االختبار القبمي سوؼ يمفت النظر إلى طبيعة المادة الدراسية  العاـ،العاـ الدراسي وفي نياية 

لى أسموب صياغة  واالختبار القبمي يفيد في اطالع المعمـ عمى مدى استعداد  األسئمة،مف ناحية وا 
 المتعمميف لدراسة المقرر 

وتفيد ىذه االختبارات التدريبية  المقرر،دراسة كؿ وحدة مف وحدات تطبيؽ اختبارات قصيرة تدريبية بعد    -2
 ليـ.في تييئة المتعمميف إلى نوع االختبارات التي سوؼ تجرى 

إذا كاف المعمـ يستخدـ في تقويـ التحصيؿ وسائؿ مثؿ قوائـ المراجعة ومقاييس التقدير الختبار أدائيـ في    -3
فعميو اطالعيـ عمى أمثمة مف ىذه الوسائؿ حتى  التماريف العمميةأدائيـ مالحظتيـ أثناء  والمحاضرة أ

 .يكونوا مييئيف ليا 

 .تقويم حاجات المتعممين -2
معرفة حاجات المتعمميف متطمب ىاـ لمتدريس الناجح وىناؾ عدة وسائؿ يمكف بيا لممعمـ تقويـ حاجات 

 قبمي.ويحسف استخداـ ىذه الوسائؿ في بداية التدريس في عممية تقويـ  المتعمميف.
 لممتعمـ.دراسة البطاقة التراكمية      -
 الشخصية.تطبيؽ اختبار لمميوؿ      -
 الدراسي.تطبيؽ اختبار قبمي في المقرر      -
 المتعممين.تتبع نمو  -3
 وعالجيا.تشخيص مشكالت التعمم  -4

ـ مفاىيـ وميارات مف شأنيا تقوية الروابط بيف تقويـ تعمـ الطالب وبيف العممية وىكذا نجد أف لمتقوي
 التعمـ،كما أف استخداـ التقييـ يساىـ في مساعدة الطالب عمى الوصوؿ إلى مستويات عالية مف  التعميمية،

 ما ىو إال وسيمة لتحسيف التعمـ والنيائي،والتقويـ بأنواعو القبمي والبنائي والتشخيصي 

فردية أو  نيائية،أو جزئية  مكتوبة،ىو امتحاف أو فرض أو سمسمة فروض شفوية أو -االختبار: تعريف 
تقيمو. قياس معارؼ أو معمومات المتعمـ بقصد لتيدؼ  المرجع ومعياريةمحكية  ومقاليو،موضوعية  جماعية،
التعريؼ يشير إلى " إجراء منظـ لقياس سمة ما مف خالؿ عينة مف السموؾ "وىذا بأنو:االختبار أيضا  ويغرؼ

 -مثؿ: عدة أمور ىامة 

 -منظم: أن االختبار إجراء 
فاالختبار  القوانيف،وتتطمب كؿ خطوة مجموعة مف  معينة متتابعة،فاالختبار طريقة تتألؼ مف خطوات 

ففقرات االختبار وتعميماتو وزمنو وظروفو األخرى  موصوفة،قوانيف  معيارية يؤخذ فييا كؿ عمؿ بناء عمى ةطريق
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 مما يتيح لنا مجاؿ إجراء لالختبار،يدار بموجبيا تمثؿ قوانيف تطبؽ عمى جميع األفراد الذيف يتقدموف  التي
 بشأنيـ.المقارنات بينيـ واتخاذ قرارات 

 -السموك: عينة من 
إال عمال أو  المثاؿ(عمى سبيؿ ) التحصيميوما فقرات االختبار  اختباري،موقؼ  فيما أداء المتعمـ 

ولكؿ سمة مف السمات المراد  لو،المرصودة  ؼلألىداسموكا يمكف أف يكوف دليال مقبوال لتحصيؿ الطالب 
تعكس كؿ السموكيات  التيفإنو يمكف كتابة العديد مف الفقرات  يعمييا، وبالتالقياسيا عدد مف السموكيات الدالة 

الغالب عدد محدود مف  في يحتويإال أنو ومف الناحية العممية فإف االختبار  السمات،السمة أو  هعمى ىذالدالة 
 الفقرات.

 - انجيذ:يىاطفبث االختببر 

ىناؾ عدد مف الشروط يجب توافرىا في االختبار التحصيمي ليكوف اختبارًا موضوعيًا جيدًا يؤدي 
األكمؿ. ومثؿ ذلؾ االختبار ال يكتمؿ إال إذا توافرت معمومات عف  الغرض الذي وضع مف أجمو عمى الوجو

 مدى صالحيتو كأداة لمقياس تشتمؿ عمى خصائص معينة ىي:

 الصدق: -أوالً 
يقصد بو أف االختبار يقيس ما أعد لقياسو وال يقيس شيئًا آخر مختمفًا عنو. فاالختبار الذي أعد لقياس 
التحصيؿ في مادة معينة ال يجب أف يكوف بيف أسئمتو أسئمة متعمقة بقياس الذكاء، فيتحوؿ االختبار إلى قياس 

ؽ االختبار ككؿ بصدؽ كؿ سؤاؿ فيو، لمذكاء، أو أي مجاؿ آخر ال ييدؼ االختبار إلى قياسو. ويرتبط صد
واالختبار الصادؽ الذي يصمح لمقياس عمى مجموعة معينة مف الطالب قد ال يكوف صادقًا لمجموعة أخرى، كما 

يرفع مف درجة الصدؽ، ولتحديد معامؿ صدؽ االختبار تستخدـ إحدى الطرؽ  وتعديموأف تجريب االختبار 
 التالية:

 :صدق المحتوى او المضمون-1
أي مدى تمثيؿ االختبار لمجوانب المعني بقياسيا، ولتحقيؽ ذلؾ نقوـ بفحص مضموف االختبار فحصًا 

 دقيقًا بقصد تحديد جوانب السموؾ التي يقيسيا ووزف كؿ جانب بالنسبة لجوانب السموؾ ككؿ. 
 :الصدق التطابقي -2

آخر يقيس النواحي واألغراض التي أي مقارنة نتائج االختبار التحصيمي الجديد بنتائج اختبار تحصيمي  
 يقيسيا االختبار الجديد، وقد اجريت عمى االختبار القديـ بحوث ودراسات سابقة متعددة وثبت صدقو وثباتو.

ذا تعذر وجود اختبار لممقارنة يمكف االستعانة برأي الخبراء والمختصيف في المجاؿ نفسو، ويكوف تحقيؽ  وا 
يف عمى العينة مف الطالب نفسيا ومقارنة النتائج التي نحصؿ عمييا، وبحساب الصدؽ التطابقي بتطبيؽ االختبار 

دؿ ذلؾ عمى عدـ صدؽ  القديـ،معامؿ االرتباط بيف نتائج االختباريف، فإف تعارض االختبار الجديد مع 
 االختبار الجديد.

 :الصدق التنبؤي-3
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يطبؽ االختبار عمى عينة  ذلؾ ولمعرفةتقبؿ، المسأي قدرة االختبار عمى التنبؤ   بنتيجة معينة   في  
مف الطالب خالؿ العاـ الدراسي، ويحتفظ بتمؾ الدرجات وال تستخدـ في اتخاذ أية قرارات خاصة بيـ، وتتـ 
متابعة أفراد العينة إلى أف يتـ اختبارىـ في وقت الحؽ كمحؾ أو ميزاف نقارف بو أو نحدد المدى الذي تتفؽ فيو 

 االختبار عمى أسس إحصائية.  تنبؤيواالتفاؽ يحدد لنا مدى  المحؾ وىذادرجات االختبار مع درجات 

 ات: ــــــــالثب -ثانياً 
االختبار الثابت ىو الذي يعطي النتائج نفسيا لممجموعة نفسيا إذا ما طبؽ مرة أخرى في الظروؼ 

في مجموعتو ال  ترتيبونفسيا بشرط عدـ حدوث تعمـ أو تدريب بيف فترات االختبار، أي أف وضع الطالب أو 
دقًا البد ايتغير إذا أعيد تطبيؽ االختبار عميو مرة أخرى. وثبات االختبار مرتبط بصدقو، فإف كاف االختبار ص

أف يكوف ثابتًا، وليس الثبات دليؿ عمى الصدؽ. ولذلؾ البد مف البدء بتحديد الصدؽ ثـ نحدد الثبات لمتأكد مف 
 صدؽ االختبار.

وامؿ عديدة منيا ما يتعمؽ بمادة االختبار، ومدى صعوبتيا، والغموض وسوء والثبات كالصدؽ يتأثر بع
 فيـ التعميمات، والتخميف...الخ. وىناؾ عدد مف الطرؽ لتعييف ثبات االختبار ىي:  

 طريقة إعادة تطبيق االختبار. -1
النتائج وفييا يطبؽ االختبار عمى الطالب أنفسيـ مرتيف متباعدتيف تحت الظروؼ نفسيا، ونقارف  

بحساب معامؿ االرتباط بينيما، وكمما كاف معامؿ االرتباط عاليًا وموجبًا دؿ ذلؾ عمى ثبات االختبار، مع 
 مالحظة صعوبة القياـ بيذا النوع.

 طريقة الصورتين المتكافئتين. -2
 مع مستقمة،وفييا تصاغ صورة أخرى مف االختبار الواحد، ويتـ إعداد كؿ منيما عمى حدة وبطريقة 

مراعاة توافر المواصفات والصياغة نفسيا، وأف تتعادؿ األسئمة مف حيث السيولة والصعوبة وزمف اإلجابة، 
ثـ يحسب معامؿ  الثانية،وطريقة التطبيؽ والتصحيح ويطبؽ االختبار في المرة األولى والصورة المكافئة في المرة 

 ىذا يضاعؼ الوقت والجيد.وتكمف الصعوبة في إعداد صورة متكافئة تمامًا، و  االرتباط،
 طريقة التجزئة النصفية.  -3

أي تقسيـ االختبار إلى نصفيف، بحيث يكوف كؿ نصؼ صورة قائمة بذاتيا، يمكف المقارنة بينيما، وبعد 
 التصحيح نقارف الدرجات بحساب معامؿ االرتباط، والصعوبة ىنا في الحصوؿ عمى أفضؿ قسميف لممقارنة.

 الموضوعية: -ثالثاً 
مف أىـ صفات االختبار الجيد أف يكوف موضوعيًا في قياسو لمنواحي التي أعد لقياسيا، ويمكف تحقيؽ 
الموضوعية عف طريؽ: فيـ الطالب ألىداؼ االختبار والتعميمات فيمًا جيدًا كما يريدىا واضع االختبار، وأف 

دية كالتيوية واإلضاءة، وتوفر يكوف ىناؾ تفسير واحد لألسئمة واإلجابات المطموبة، وتوفر الظروؼ الما
الظروؼ النفسية وتجنب القمؽ، ويعتبر االختبار موضوعيًا إذا أعطى الدرجة نفسيا بغض النظر عف مف 

 يصححو.
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 * تمؾ ىي أىـ شروط ومواصفات االختبار الجيد، وىناؾ عدد مف الشروط ومنيا:
 سيولة التطبيؽ والتصحيح واستخالص النتائج -

 معامل السيولة.
 -: التاليةيحسب بالمعادلة و  

 عدد الذيف كانت إجاباتيـ صحيحة                 
 100×ػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ معامؿ السيولة=

 عدد الذيف حاولوا اإلجابة                    
 

 معامل الصعوبة. 
 ويحسب بالمعادلة التالية

 عدد الذيف كانت إجاباتيـ خاطئة                     
 100×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمعامؿ الصعوبة = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  

 عدد الذيف حاولوا اإلجابة                        
 معامل التمييز-
 ويحسب بالمعادلة التالية 

 عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا -عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا  
 100×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  معامؿ التمييز= 

 عدد الطالب في إحدى المجموعتيف
 

 ن االختبارات والقياس والتقويمالعالقة بي
 سوبيف القيا ناحية،مف  االختبار والقياسية العالقة بيف عممادة الدراسية بنو لتعميمية العممية التتأثر 
ولتوضيح طبيعة ىذه العالقة يجب اإلشارة إلى  ثالثة،وبيف االختبار والتقويـ مف ناحية  ثانية،ناحية والتقويـ مف 

 -العالقة وىي: األطراؼ المعنية بتجسيد ىذه 

 ادرس؟من ل
المدرس إلى  ءوىذا يتطمب لجو  المسبقة،لممعرفة  التحصيميمعرفة احتياجات المتعمـ ومستواه  أي

وىذا التقويـ يستمـز تطبيؽ  المقررة،تدريس المادة  فيء البدقبؿ  التشخيصيوبالتحديد التقويـ  ـاالستعانة بالتقوي
لممتعمميف حوؿ  التقريبي المعرفي ىتحديد المستو  وبالتاليأنواع مف االختبارات لقياس ىذه المعرفة المسبقة، 

 المقررة.المادة 

 أدرس؟ماذا 
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بدورىا تتطمب مف المدرس إتباع صيغة تعميمية  والتي المقررة،المقصود بيذا السؤاؿ ىو محتوى المادة 
 ليا.معينة 

 أدرس؟كيف 
عممية نقؿ المعرفة مف المرسؿ )عضو ىيئة  فياختيار الطريقة أو الطرؽ التعميمية المتبعة  اي
ذا كان لمتعمـ،ا المتمقي أيإلى  التدريس( فيناؾ  والحوارية،ىناؾ طرؽ تدريسية عامة كالطريقة اإللقائية  توا 

ى فإف ىذا االختبار ر جية أخ المقررة، ومفات المادة وسائؿ وطرؽ تدريسية خاصة تتعمؽ بطبيعة وخصوصي
كؿ جوانب  سغاية يميستخمص مف أثر التغذية العكسية لعممية التقويـ حيث يصبح التقويـ وسيمة وليس 

 التدريسية.وأطراؼ العممية 
 يدرس؟من 

فتعميمية المادة الدراسية تتأثر ال محالة بالخصائص الشخصية واألكاديمية لمشخص المؤىؿ لمينة 
 التدريس.

 ادرس؟ وأين ادرس؟متى 
لمعممية التعميمية كالتيوية واإلضاءة والرطوبة وعدد المتعمميف وكثافة البرنامج  فالظروؼ الفيزيائية

االختبارات والقياس بيف  العالقة فية وغيرىا مف العوامؿ تؤثر المادة المدروس وتوقيت وزمف الدراسي األسبوعي
 التعميمية.والتقويـ عبر مراحؿ الممارسة 

 -ما يمي: ونستخمص مما سبق 
 .لوالقياس سابق لمتقويم وأساس  -
التقويـ إلى أساليب  فيبينما نمجأ  فقط،فالقياس يتـ باستعماؿ اختبار أوفحص  - القياس:التقويم أوسع من  -

 غيرىا.أخرى  المدرسيف، وأدواتآراء  االستجواب، القياس كالسجالت،أخرى باإلضافة إلى 
أما  قياسيا،تـ  التيكمية الصفة  ؿفاألرقاـ تمث :منظمةكنتيجة لعممية  لمصفة المقاسة كمي القياس تحديد -

أو الصفة  الشيءلمكمية أو النوعية لمسمة، ويعبر بصورة ذاتية عف مقدار قيمة  الذاتيفيو التثميف  التقويـ
ما مقدار. أو  كـ إلى سيشير القيابينما  ميف،ث ىولشخص ما، وىو يظير كـ ىو عاؿ أو كـ  بالنسبة
 ما جودة؟؟، بينما التقويـ يجيب عف السؤاؿ:  ركـ؟ أوما مقدا: التالييجيب عف السؤاؿ  فالقياس

 نوعيوذاتي.بينما التقويـ  كميوموضوعي،القياس  -
بينما يمتد التقويـ يصيموالتحالمعرفياالختبار عممية نيائية تقيس جانبا واحدا مف جوانب المتعمـ وىو الجانب  -

 يتتبع:ليشمؿ جوانب المتعمـ المختمفة فالتقويـ 
ىذا النمو لدعميا والزيادة  فيوالتأخر  مف جميع نواحيو لموقوؼ عمى مواضيع التقدـ المعرفينمو المتعمميف  -

الوقت المناسب  فيىذا النمو لعالجيا  فيالتوجيو السميـ والوقوؼ عمى مواطف الضعؼ  امنيا وتوجييي
 وتداركيا.
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رشاد بو مف توجيو ـوما يقو  ووسائؿ،فييا مف طرؽ وأدوات  ـما يستخدأساليب المدرس أو  - لمعرفة ما أفاد  وا 
، ولمعرفة إتباعوى فنموىـ المنشود ضمف األىداؼ التعميمية المحددة حتى يستمر  فيالمتعمميف مف ىذا كمو 

 النمو.ىذا  فيليصبح أكثر إفادة لمطالب  ويغيرهأف يعدلو المدرس  بما يج
حد يساعد ىذا كمو عمى  أيومعرفة إلى  المحمية،وامكانات البيئة  التعميمية،مدى استغالؿ امكانات المؤسسة  -

وذلؾ لمعمؿ عمى دعـ المحاسف والزيادة منيا والعمؿ عمى تحديد العيوب  المنشود،نمو المتعمميف النمو 
مؿ وعميو فإف التقويـ يشتمؿ عمى تقويـ كؿ مف نمو المتعمـ بجوانبو المختمفة وع وعالجيا.التقصير  ونواحي

 المحددة.ىدافو أالمدرس وطرؽ وأساليب تدريسو و 
يبنى االمتحاف ثـ يتخير الزماف والمكاف ثـ يقـو  الذياالختبار عممية يقوـ بيا طرؼ واحد وىو المدرس  -

 التعميمية.فيو عممية تعاونية شاممة يشترؾ فييا كؿ مف لو عالقة بالعممية  أما التقويـ إلخ،بالتصحيح ...
التقويـ فيو عممية عالجية تشخص  النواحي، أماإحدى  فيتقيس مدى كفاءة الفرد  ةعممية قياسياالختبار  -

 المناسب.لكنيا ال تتوقؼ عند ىذه المرحمة بؿ يمتد ليرسـ العالج  الراىنة،الحالة 
المناسب، المستوى  في وتقدميـ ووضعيـقياس تحصيؿ الطالب  أىميا:لالختبارات أغراض عديدة مف  -

 والتشخيص.تعمـ الدافعية لم وتنشيط
يتـ بواسطتيا إصدار حكـ معيف عؿ مدى وصوؿ العممية التعميمية إلى  التيفالتقويـ ىو العممية 

النقص فييا أثناء سيرىا، واقتراح الوسائؿ المناسبة  نواحيوالكشؼ عف  ألغراضيا،ومدى تحقيقيا  أىدافيا،
التي عالقة منطقية مع عممية القياس  فيويصبح التقويـ  وتالفى ىذا النقص مستقبال قدر االمكاف، لتصويبيا،

عالقة ترابطية  ىيوالقياس والتقويـ  ربيف االختباثـ فإف العالقة  االختبارات ومفقياسيا عمى أنواع  فيتعتمد 
 مادة المقررة.لمتعميمية الجودة العمى مدى  التعميمية ومؤشرا داالمف العممية  أال يتجز  ءاوجز ووظيفية 

 االختبار وصياغة األسئمة  عدادإ
 يمكف لمف يضع أسئمة اختبار أف ُيعد أسئمة جيدة بإتباع الخطوات التالية:

 جعة أسئمة االختبار وتنقيح صياغتيا:امر 
يستحسف عند كتابة األسئمة ألوؿ مرة أف تكوف أكثر مف العدد المحدد وتركيا لفترة مف الوقت ثـ قراءتيا 

المناسبة وحذفيا، والتأكد مف أف لكؿ سؤاؿ إجابة واحدة، وأف كؿ سؤاؿ خاٍؿ مف ثانية الكتشاؼ األسئمة غير 
التعقيد المغوي والغموض في المعنى، وتجنب عبارات الكتاب المقرر، وأف إجابة كؿ سؤاؿ ال ترتبط بإجابة سؤاؿ 

 آخر.
 ترتيب الفقرات.

أمور يجب أخذىا بعيف االعتبار  بعد صياغة الفقرات ومراجعتيا تبدأ خطوة ترتيب الفقرات، وىناؾ عدة
 عند ترتيب الفقرات ىي:

 فاالنتقاؿ مف فقرة ألخرى بطريقة عشوائية يربؾ الطالب. :الموضوعوحدة  -
 التي تدور حوؿ ىدؼ واحد متتابعة. فقراتيفضؿ أف تكوف ال :اليدفوحدة  -
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بأف ترتب الفقرات التي تأخذ شكؿ الصواب والخطأ تباعًا والفقرات التي تأخذ شكؿ اختيار مف  :الشكلوحدة  -
 متعدد معا...الخ.

 ال يحبط الطالب في بداية االختبار.  يث ينتقؿ مف السيؿ إلى الصعب لكيبح :الصعوبةمستوى  -
 اإلجابة.إعداد تعميمات 

رشادات عامة عف كيفية مف الميـ أف نحدد لمطالب كيفية اإلجابة   والزمف المخصص لالختبار، وا 
 اإلجابة عف األسئمة.

خراجو.  طباعة االختبار وا 
خراجو في شكؿ جيد محبب لمطالب، تسيؿ  مف التعميمات في ىذا و  قراءتو،ويفضؿ طباعة االختبار وا 

 -:الشأف
- .  تحاشي األخطاء المطبعية واإلمالئية في الكتابة واألشكاؿ والرسـو
 ازدحاـ األسئمة في الورقة الواحدة، مع وجود مسافة مناسبة بيف األسئمة. عدـ -
 أف تكوف التعميمات والمثاؿ الموضح لطريقة اإلجابة قبؿ كؿ شكؿ مف أشكاؿ األسئمة. -
 أال يقسـ السؤاؿ الواحد عمى صفحتيف. -
 عممية التصحيح. عند استعماؿ ورقة إجابة منفصمة يفضؿ أف تكوف اإلجابة عمى اليميف لتسييؿ  -
 تسمسؿ أرقاـ األسئمة ليضمف الطالب أنو أجاب عف جميع األسئمة. -
 األولى.ترتب األوراؽ وتكوف التعميمات في الصفحة  -

 أنواع االختبارات التحصيمية وأغراضيا
 أواًل: أنواع االختبارات التحصيمية:

 التالية:يمكن تقسيم االختبارات إلى األنواع 
 -:شفهيتنختببرااالاألول: انُىع 

وىي أقدـ أنواع االختبارات وقد استخدميا الصينيوف واليونانيوف القدماء وسقراط في التعمـ والتعميـ، وظمت    
سائدة إلى فترة متأخرة مف العصور الحديثة، وفي ىذا النوع مف االختبارات توجو أسئمة لمطالب أو المفحوص 

 ميارات المعرفة والفيـ والميارات الذىنيةة، وتستخدـ في تقييـ مشافية، ويتمقى األستاذ أو الفاحص اإلجاب
  .ومناقشة الرسائؿ العممية

  الشفوية: معيار توجيو األسئمة- 
 شفييا.القاء اإلجابة  فيأف تقيس األسئمة ميارة الطالب 

  الشفوية: ألسئمة امؤشرات جودة توجيو- 
 لمطالب.توفير مناخ آمف عند توجيو األسئمة  -
عادة صياغتو إذا لـ يتضح  السؤاؿ،وضوح صياغة  -  لممتعمـ.وا 
 .طاء وقت لمتفكير قبؿ طمب اإلجابةإع -
 السؤاؿ.عدـ مقاطعة الطالب أثناء اإلجابة إال إذا ابتعد بعيدا عف موضوع  -
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 ذلؾ. فياإلجابة إذا رغب  فيالسماح لمطالب باالسترساؿ  -
 .المفيد..(اذكر  –كفى  – )خطأعدـ التعميؽ عمى اإلجابة بكممات محبطة 

 .(.أخرى.ىؿ مف أسباب  –تقصد  )ماذاطرح المزيد مف األسئمة تيسر عممية سبر أغوار اإلجابة 

 -:االختبارات الشفيية مميزات
 انعداـ مجاؿ الغش واالستفادة مف جيد الغير. -
 وسالمة النطؽ، والثقة بالنفس.مالحظة كثير مف الجوانب التي ال تكشفيا ورقة اإلجابة، مثؿ االنفعاالت،  -

 المادة.ال تتطمب تكاليؼ في الجيد أو  -

 يمكف التعمؽ في المعمومات الموجودة لدى الطالب أو المفحوص، مف خالؿ إجابتو. -

 تطبيقيا.سيولة  -
 إجابتو.تسمح لمطالب بتعديؿ  -
 واالستماع.اكتساب الطالب ميارات التحدث  -

 -االختبارات الشفيية:عيوب 
 إف األسئمة التي تطرح عمى الطالب أو المفحوص ال تمثؿ عينة ممثمة لمحتويات المادة. -
 عدـ العدالة لتبايف األسئمة الموجية لكؿ طالب أو المفحوص. -

 ال توفر الوقت الكافي لمطالب أو المفحوص لمتعبير عف قدراتو. -
 وتصحيح التقييـ.الفاحص مف إعادة القراءة  فال يمكاإلجابة غير مكتوبة مما  -
 .اعتمادىا عمى التقدير الذاتي لممعمـ، والتأثر بحالتو -
 لمطالب.صعوبة استخداميا مع األعداد الكبيرة  -
 والتردد.تأثر إجابات الطالب بخصائصو الشخصية كالخجؿ  -

 -:االختببراث انتحزيزيت انثبَي:انُىع 

 -: وىى االختبارات التى تكتب إجابتيا  وىى نوعاف

 -اختبار األسئمة المقالية :
وىي مف أكثر أنواع االختبارات التحريرية شيوعًا وىي اختبار كتابي يطمب فيو مف الطالب أو 

تو إلى أحكاـ ذاتية عف نوعية اإلجابة درجاجابتو عف األسئمة الموجية لو، ويحتاج تقدير إالمفحوص أف يكتب 
ومدى استيفائيا لممطموب، ويستعمؿ ىذا النوع عندما نريد القياـ بقياس مباشر ألىداؼ تنطوي عمى اتجاىات 

 ناقش. الخ.-عمؿ–انقد  -قارف، صؼ، بيف، وضح -ألسئمة التي تبدأ بكممات مثؿ: اشرح اسموكية كما في 
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الطالب أو المفحوص عمى التعبير عف نفسو كتابتًا بأسموب  يدًا كقدرةتعقوقد تستخدـ لتقييـ قدرات أشد 
تتطمب األسئمة إجابة قصيرة قد  دعنيا. وقواضح صحيح، أو عمى تنظيـ أفكاره إليضاح نقطة معينة أو الدفاع 

 فقرات.وقد تتطمب إجابة طويمة قد تصؿ إلى عدة  أكثر،تكوف عبارة أو 
إف الكثير مف التربوييف يثني عمى األسئمة المقالية، ولدييـ قناعة بأنيا أفضؿ وسيمة شاممة لتقويـ 
التحصيؿ، فيي تتيح حرية نسبية في اإلجابة، وىذه ىي ميزتيا الرئيسة، وفي ىذا النوع مف األسئمة يطمب مف 

وعيتيا، ومع أف الخطوط الفاصمة في ىذا األحكاـ حوؿ دقة اإلجابة ون األسئمة وتعطىالمتعمـ كتابة اإلجابة عف 
النوع مف األسئمة غير قاطعة فإنو مف المناسب وضع األسئمة التي تتطمب إجابات مكتوبة في أحد األنواع 

 التالية:
وىي أسئمة تستدعي إجابات تقع في مجاؿ التذكر والفيـ، وقد تتكوف اإلجابات مف  المحددة:أسئمة الفقرات  -1

ما ذكر ألكبر كـ مف المعمومات يمكف لمطالب تذكره عف موضوع محدد، وتكوف اإلجابة حقيقة أو رأي أو 
 االسترجاع.أسئمة  ويسمييا البعضجممة أو جممتيف إلى عدة فقرات.  فبي

، )غيرمعيودة( لمطالبويقصد بيا ىنا األسئمة التي تعرض مسألة جديدة  المحددة:األسئمة المقالية  -2 
ويكتبو في إجابة  تذكره،المتعمقة بيا، ثـ ينظـ ما    والمبادئالب المفاىيـ والحقائؽ والمطموب أف يتذكر الط

صفحة أو أقؿ، ويمكف تمييزىا مف  في حدودمبتكرة ومتماسكة، وتستدعي األسئمة المقالية المحدودة إجابة 
 أسئمة الفقرات المحدودة بأف إجابتيا تقع في مستوى أداء أعمى مف التذكر.

وتختمؼ ىذه األسئمة عف األسئمة المقالية المحدودة في كوف أسئمتيا أعقد، ولذا  المطولة:األسئمة المقالية  -3
كر إلى التقويـ ويحتاج التقويـ البارع لألسئمة ذراوح مف التتفيي تتطمب إجابات أطوؿ ومدى مف القدرات ي

 .إلى قدرات عالية أيضاً 

 -: المقاليةمعيار جودة صياغة األسئمة 
صورة منظمة ومنطقية  وتقديميا واألفكار،ت والمعارؼ التعبير عف المعموما فيأف تقيس ميارة الطالب 

 صحيحة.
 -المقالية: مؤشرات جودة صياغة األسئمة 

 الطالب.أذىاف  فييطرحيا واحدة  التييجب أف يكوف السؤاؿ واضحا ومحددا بحيث تكوف المشكمة  -
 أمكف.. إلخ كمما اذكر.، متى بالتذكر مثؿ: مف،تجنب استخداـ كممات مرتبطة  -
 ارف، اربط،ق، اشرح لماذا، مثؿ:عبارات مف شأنيا أف تقيس المستويات العميا مف التفكير  يفضؿ استخداـ -

 التعمـ.انقد... إلخ وذلؾ طبقا لنواتج  فسر،
 .rubricsإعالـ الطالب بمقاييس التقدير  -

 -:إرشادات لصياغة األسئمة المقالية 
 يجب عمى مستخدـ ىذا النوع مف األسئمة أف يتبع الخطوات التالية:

 المعقدة.استعماؿ األسئمة المقالية لتقويـ نتائج التعمـ  -1    
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ألف ذلؾ سيؤدي إلى أسئمة      خ.... الأي تجنب بدء األسئمة بعبارات مثؿ: عدد، اذكر، متى، أيف 
 الفقرات المحددة، ولذا تستخدـ عبارات مثؿ: قارف، ناقش، أعد تنظيـ، اتخذ موقفًا ودافع عنو...الخ 

 اختيار األسئمة المقالية ذات اإلجابة المحددة.  -2    
حصيؿ الطالب، دقيقة، وىذا يتيح التعرؼ عمى عينة أوسع مف ت 15حيث ينصح باألسئمة التي يجاب عنيا في 

 وتكوف ميمة المصحح سيمة.

   -:تحديد المسألة وتنظيميا بطريقة جيدة
 توضيح ما يجب عمى الطالب فعمو، وكيؼ ستقـو إجابتيـ، ويفضؿ تحديد بعض المعمومات.بوذلؾ             

 يساعد عمى تعديؿ بعض األسئمة أو حذفيا. ااالختبار. وىذتحضير اإلجابة النموذجية قبؿ 

 يبذؿ الطالب جيدًا كبيرًا في الكتابة تطغى فيو الكمية عمى النوعية. لكيالإعطاء وقت كافيًا لإلجابة. وذلؾ  -
 تشجيع اإلجابات العميقة. -
أف يعطى لمطالب االختيار فذلؾ يضعؼ أساس مقارنة  الخاطئاإلجابة عف األسئمة نفسيا. فمف السموؾ  -

 إجاباتيـ.  
اطمب مف جميع الطالب اإلجابة عف جميع األسئمة. نظرًا ألف األىداؼ التدريسية واحدة لجميع الطالب مف  -

ألف اختالؼ اإلجابة  -مع أف ذلؾ ىو الشائع -الخطأ أف يعطى لمطالب فرصة االختيار مف بيف األسئمة
 يضعؼ أساس مقارنة إجاباتيـ. 

  -:اهــــــــــــــــــــمزاي
 -:ف االختبارات العديد مف المزايا والعيوب كغيرة مف االختبارات، ومف مزاياهليذا النوع م

 سرعة وسيولة اإلعداد، مما يوفر الكثير مف وقت وجيد المعمـ. -1
قياس قدرات كثيرة ومتنوعة لدى الطالب، وخاصة القدرة المعرفية والقدرة التعبيرية والقدرة عمى حؿ  -2

 المشكالت.
يساعد عمى التعرؼ عمى قدرة الطالب عمى التخطيط لإلجابة وتنظيـ األفكار وربطيا ببعضيا، وبياف قدرة  -3

السؤاؿ مف جميع جوانبو،  يتناولوالطالب عمى استخداـ لغتو الخاصة في اإلجابة، ومعالجة الموضوع الذي 
 وتغطية كؿ جزء فيو بحسب وزنو وأىميتو.

بداء الرأي يساعد عمى تتبع تفكير الط -4 الب في العمميات العقمية والكشؼ عف قدرتو عمى التحميؿ والنقد، وا 
صدار   األحكاـ.الشخصي، وا 

يساعد عمى التفريؽ بيف الطالب الذي تقوـ دراستو عمى الفيـ والطالب الذي تقوـ دراستو دوف فيـ أو  -5
 استيعاب.

 ابتعاد اإلجابة عف التخميف أو الصدفة. -6
 متسؽ. سياؽي فتنظيـ األفكار وترتيبيا  -7
 وتقويميا.نقد األفكار  -8
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 نظره.التعبير عف وجيات  -9
 اإلجابة.تخير الميـ مف نقاط جوانب  -10
 تخميف.اإلجابة دوف  -11
 اإلعداد. فيال تتطمب وقتا وجيدا  -12
 -:وــــــــــــــــــــــــبـعيو
 حيث تؤثر فكرة المعمـ عف الطالب في تقدير الدرجة.البعد عف الموضوعية، وتغمب الذاتية،  -1
نظرًا لقمة عدد األسئمة، فيبتعد عف الشموؿ والتمثيؿ لمحتوى المادة،  المقررة،يغطي جوانب محددة مف المادة  -2

 وانخفاض درجتي الصدؽ والثبات.
 اء.يتعذر إخضاع نتائجو لطرؽ البحث واإلحصاء، بسبب صعوبة وضع معايير محددة لألد -3
وذلؾ إذا تناوؿ االختبار جانبًا كاف  يستحقيا،تمعب الصدفة احتماؿ كبير في حصوؿ الطالب عمى درجة ال  -4

 الطالب قد قراءه قبؿ دخوؿ االمتحاف. 
اختالؼ درجات المصحح لمموضوع نفسو، لتدخؿ عامؿ الذاتية، كما قد يختمؼ تقدير المصحح نفسو لمدرجة  -5

 آخر.إف أعاد التصحيح في وقت 
غموض بعض األسئمة يؤدي إلى تفاوت فيـ الطالب لألسئمة، مما ال يمكف الطالب مف تقديـ اإلجابة  -6

 المطموب.الصحيحة مع معرفتو ليا، لعدـ وضوح 
ونمطيا يؤثر عمى كـ العالمة المعطاة بغض النظر عف صحة المضموف، نظرًا  اإلجابةتأثير أسموب  -7

 الطالب.لمميارة المغوية العالية لدى 
تأثير اإلجابات السابقة بمستوى إجابات الطالب الذيف تـ تصحيح أوراقيـ قبؿ ورقة الطالب الحالية، فقد  -8

يعطي درجة ضعيفة إلجابة جيدة ألف األوراؽ السابقة بيا إجابات ممتازة، وقد يعطي درجة ممتازة لورقة 
 جيدة إذا كانت اإلجابات السابقة ليا ضعيفة.

 طويؿ في التصحيح خاصة عند استرساؿ الطالب في اإلجابة ولو لـ يكف ليا عالقة بالمادة. تستغرؽ وقت -9
يقيس ىذا النوع عدد محدد مف القدرات، وال يزود المعمـ بالتغذية الراجعة المناسبة التي تساعده عمى  -10

 التعرؼ عمى مدى التقدـ الذي حققو في بموغ األىداؼ المنشودة. 

 -:يح األصئهت انًقبنيت حإرشبداث تظ

نظرًا لكثرة االنتقادات ليذا النوع مف االختبارات فإنو يمكف التغمب عمى عيوب االختبارات المقالية بإتباع 
 الخطوات التالية:

 استعماؿ اإلجابة النموذجية عند التصحيح. -
 ة.تصحيح السؤاؿ نفسو عند كؿ الطالب قبؿ االنتقاؿ لمسؤاؿ الثاني، لدقة المقارن -
 تغطية أسماء الطالب لتقميؿ احتماؿ االنحياز. -
 تصحيح جميع األوراؽ في جمسة واحدة. -
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، مراعاة لمعدؿ في اختيار عدد مف األوراؽ بطريقة عشوائية وقراءتيا لتكويف فكرة عامة عف مستوى اإلجابة -
 عشوائي توزيع الدرجات

 قراءة اإلجابة مرتيف قبؿ وضع الدرجة.  -

 -:م األسئمة المقاليةمجاالت استخدا
 مف أبرز المجاالت التي تستخدـ فييا ىذه األسئمة.

 خالؿ استخدامو األسموب اإلنشائي في اإلجابة. الطالب مفقياس القدرة التعبيرية لدى  -1
، أو تكويف رأي أو فقياس األىداؼ التربوية التي يكوف التعبير الكتابي فييا ميمًا، كإجراء مقارنة بيف شيئي -2

الدفاع عنو، أو بياف العمة أو السبب، أو شرح المعاني والمفاىيـ واأللفاظ، أو نقد العبارات والمفاىيـ واألفكار، 
 أو التمخيص أو التحميؿ أو اقتراح مشكالت ونحو ذلؾ.

 قياس قدرة الطالب عمى انتقاء األفكار وربطيا وتنظيميا. -3
 ؼ عمى اتجاىاتو، ومستوى قدرتو عمى استخداـ لغتو الخاصة.  تشخيص القدرة اإلبداعية عند الطالب، والتعر  -4

 -القصيرة: األسئمة المقالية 
األسئمة  قصور تتغمب عمىبذلؾ  وىي المقرر،قصيرة تغطى قدرا كبيرا مف  مقاليوتكوف عمى ىيئة أسئمة 

 الدرجة.االىتماـ بوضوح الصياغة ووضع مقاييس تقدير لتقدير  وينبغي مميزاتيا،تغفؿ  المقالية التقميدية وال

 -:االختببراث انًىضىػيت

وىي اختبارات تحريرية يتطمب اإلجابة عنيا وضع إشارة صح أو خطأ، أو اختيار مف متعدد، أو 
 يمكف تقسيميا إلى قسميف ىما: و  المصحح،المزاوجة، أو اإلكماؿ، ويطمؽ عمييا موضوعية لعدـ تدخؿ ذاتية 

 أ / االختبارات القائمة عمى تزويد معمومات محددة عف اإلكماؿ مثؿ إكماؿ عبارات ناقصة أو مؿء الفراغ.
 ب/ االختبارات القائمة عمى االختيار. صح/ خطأ، االختيار مف متعدد. 

 مع مالحظة أف الموضوعية شرط أساسي في كؿ اختبار.

 -انًىضىػيت:يزايب االختببراث 

 تمنع التقدير الذاتي. -
 تفادي غموض اإلجابة، والخروج عف الموضوع. -
 تشمؿ كمية كبيرة مف مادة االختبار. -
 .عند المراجعةو سيمة لمطالب، والمعمـ عند التصحيح،  -

 انفزق بيٍ االختببراث انًقبنيت واالختببراث انًىضىػيت 

إف االختبارات المقالية واألسئمة المفتوحة اإلجابة ليا آثار ضارة عمى الطالب إذا اقتصر االختبار عمييا، 
ذلؾ أف نظرة الطالب إلى االختبار ىدؼ في ذاتو تكرس لو إدارة المدرسة واألساتذة وأولياء األمور، والطالب 
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ى التركيز عمى الحفظ واالعتماد عمى الممخصات جيودىـ يؤدي إلى آثار نفسية سيئة مف أىميا اتجاه الطالب إل
 الحفظ.والدروس الخصوصية وغيرىا مف الوسائؿ المساعدة عمى 

في حيف أف االختبارات الموضوعية فيي تعالج كؿ تمؾ النواحي فيمكف ألسئمتيا التي تصاغ بصور 
ألسئمة المقالية في أغراضيا متعددة أف تقيس عدد مف األىداؼ التربوية، وال تختمؼ األسئمة الموضوعية عف ا

 أىميا:   كثيرة مففقط بؿ تختمؼ في نواحي 

 تأليف االختبارات وصياغة األسئمة. -1
األسئمة المقالية تتطمب سرد سمسمة مف الحقائؽ والمعمومات أو كتابة مقاؿ مطوؿ يشمؿ موضوعًا مف 

أو  أف تقدير السيولة قياسيا كمالمطموب المنيج، مما يجعميا ال تمثؿ أكبر قدر مف الموضوعات، وال األىداؼ ا
في حيف أف األسئمة الموضوعية عددىا كبير وفي ذلؾ فرصة لمطالب، وتغطية  الصعوبة يعود لواضع األسئمة.

 الطالب بيا. ىءيفاج لكياللقدر كبير مف المنيج، وترتب األسئمة متدرجة في الصعوبة 
 

 من حيث طريقة اإلجابة. -2
في االختبارات المقالية يطالب الطالب بسرد سمسة متصمة مف الحقائؽ والمعمومات مرتبط بعضيا 

في إحداىا فيتعذر عمى الطالب  يخطئوالتي قد  نفسو،ببعض، بعد أف تـ حفظيا واستظيارىا بترتيب األفكار 
لخط والتنظيـ، وعدـ القدرة السير في الخطوات التالية، وال يتمكف مف إكماؿ االختبار. إضافة لمشكالت سوء ا

أما االختبار الموضوعي فالمطموب مف الطالب وضع إشارة أو كممة أو كتابة  التعبيرية مما يؤثر عمى الدرجة.
عبارة قصيرة تعبر عف مدى فيمو وتحصيمو، كما أف تدرج األسئمة مف السيؿ إلى الصعب، وتنوعيا يساعد 

 وف ارتباؾ أو اضطراب لحالتو النفسية.الطالب عمى اإلجابة واالستمرار في الحؿ د

 من حيث التصحيح. -
توجد صعوبة في تقدير درجة الطالب في االختبارات المقالية، خاصة تمؾ التي يتعذر فييا تحديد نقاط 
اإلجابة، فقد أثبتت الدراسات تفاوت األساتذة في تقدير درجة االختبارات المقالية أو المفتوحة اإلجابة، بؿ إنو لو 

ف لتفاوتت التقديرات، األمر الذي يتطمب مراجعة قاـ أستاذ واحد بتصحيح اإلجابة نفسيا في مناسبتيف متباعدتي
مصحح آخر تصحيح المصحح األوؿ لموثوؽ بثبات االختبار. بعكس الحاؿ مع االختبارات الموضوعية التي 

 طوياًل.تتميز بعدـ قابميتيا لالختالؼ بيف المصححيف، كما أف تصحيحيا ال يستغرؽ وقتًا 

 من حيث االنتفاع بالنتائج. -
الختبارات المقالية ال تعني شيئًا ألنيا تقوـ عمى تقدير ذاتي، فالمصحح ىو الذي يضع إف درجات ا

 الحدود التي يراىا لمنجاح أو الرسوب، بناًء عمى أساس اعتباري وليس عمى أساس موضوعي.
 توافرىا.بينما في االختبارات الموضوعية يكوف التقنيف أحد الشروط األساسية التي يجب 

 

 -:راث انًىضىػيتأَىاع االختبب
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 الصواب والخطأ ةاألول: أسئمالنوع 
يتكوف االختبار في ىذا النوع مف األسئمة مف عدد مف العبارات بعضيا صحيح وبعضيا خطأ ويطمب 

استخداـ ىذا النوع مع بعض أنواع االختبارات  الخطأ ويمكفمف الطالب أف يحكـ عمى كؿ عبارة بالصواب أو 
أسئمة الصواب والخطأ بعد أف كثر اإلقباؿ عمييا مف قبؿ األساتذة، وذلؾ لسيولة صياغتيا  انتقدت داألخرى. ولق

وتصحيحيا، مما أدى إلى ظيور أسئمة موضوعية ضعيفة جعميا عرضو لمنقد مف قبؿ الكثير فقيؿ أنيا: تشجع 
فة، وأنيا ال تعطي عمى الحفظ، وأنيا تساعد عمى الغش، وأنيا تشجع عمى التخميف واالعتماد عمى عامؿ الصد

. ويمكف خ.. الصورة حقيقية عف مدى فيـ واستيعاب المفحوص، وأنيا تقيس ما ىو ىامشي، وأنيا غامضة...
حدوث كؿ أو بعض مما سبؽ إف لـ تصغ األسئمة بدقة وعناية، ذلؾ أف إعداد أسئمة الصواب والخطأ والتي تعد 
بميارة وعناية يمكف أف تكوف واضحة، وتعُد إلى تعمـ فاعؿ، وال تقيس الحفظ فقط، ويمكف مكافحة مشكمة 

 التخميف بأف يطمب تصويب الخطأ، أو تحديد الخطأ في العبارة. 

ويعتقد البعض أف إعداد أسئمة الصواب والخطأ أمر سيؿ سريع اإلنجاز، وىذا اعتقاد غير صحيح 
 بميزتيف:فكتابة أسئمة الصواب والخطأ يتطمب ميارة وجيد وعناية، وىذا يجعميا تتمتع 

 أنيا طريقة سيمة ومباشرة لقياس تحصيؿ الطالب. -
كثيرة العدد مقارنة  ةومقيسيرة، فيي تعطي إجابات مستقمة أنيا ذات كفاءة عالية في تغطية مواد عممية كث -

بالزمف القصير لالختبار، ويمكف أف تجمع الكثير مما تعممو الطالب. فيي مفيدة عمى األخص في األسئمة 
 البيانية، أو التوضيحية(.  الرسوـ،  الخرائط ، )األفالـالتي تقيس مدى تحصيؿ الطالب عف مثير حسي 

 -:أسئمة الصواب والخطأإرشادات إعداد 
 -يمي: يجب عمى واضع أسئمة الصواب والخطأ مراعاة ما 

حصر السؤاؿ في فكرة أو مفيـو واحد: إف فيـ األسئمة ذات الفكرة الواحدة أسيؿ عمى الطالب وىي أفضؿ  -1
 مف األسئمة األطوؿ. مثاؿ:  

 أ/ القياس والتقويـ مصطمحاف مترا دفاف؟  )      (
 تحديد أرقاـ بطريقة منظمة، والتقويـ ىو: الحكـ عمى معنى األرقاـ المحددة؟  )      ( ب/ القياس ىو:

 يقـو السؤاؿ باختبار فكرة ميمة. -
، الجامعيعدـ نقؿ العبارات كما ىي مف الكتاب مباشرة: حيث ينقؿ البعض العبارة كما ىي مف الكتاب  -

 ويدخؿ عمييا ال، أو ليس، أو أحيانًا.
 سئمة قدر المستطاع.اإليجاز وقصر األ -
 أف يكوف صواب أو خطأ األسئمة واضح: وذلؾ لمنع االختالط في الفيـ بيف الطالب. -
تجنب اليبات المجانية: وىي العبارات التي تساعد الطالب عمى االختيار الصحيح ومف ذلؾ: أف تكوف  -

 الطوؿ قدر المستطاع.عبارات الصواب أطوؿ مف عبارات الخطأ أو العكس. ولتكف األسئمة متساوية في 
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حيث يميؿ البعض إلى جعؿ أسئمة الصواب أكثر مف الخطأ أو العكس. وىذا يساعد الطالب عمى 
االختيار إذا اكتشؼ ذلؾ، لذا يفضؿ أف تكوف األسئمة مناصفة تقريبًا وال بأس أف تكوف أسئمة الخطأ أكثر 

 قمياًل، حيث يميؿ البعض إلى اإلجابة بنعـ في حالة الشؾ.
لذا  المبالغة، والعبارات القاطعة( فيي تسبب إشكااًل، كممات)المحددة كما يجب تجنب استعماؿ الكممات  -

يفضؿ تحاشي كممات مثؿ: كؿ، دائمًا، أبدًا، فقط ألف كثير مف الطالب يعرؼ أف احتماؿ وجود مثؿ تمؾ 
 الكممات في األسئمة الخطأ أكبر.

محددة: مثؿ / أكثر، أقؿ، ميـ، غير ميـ، كبير، صغير، البعد عف الكممات الدالة عمى درجات غير  -
 حديث، عظيـ...الخ فيي تؤدي إلى الغموض.

(: ذلؾ أف العبارات المنفية يكوف مف المتعذر فيميا، خاصة اإليجاب)اإلثباتكتابة األسئمة في صيغة  -
ده لالختبار قد ال األسئمة التي فييا نفي مزدوج مثؿ: ليس مف غير الصحيح، كما أف الطالب عند استعدا

 يالحظ كممات مثؿ: ال، أبدا لذا عند استعماليا يفضؿ وضع خط تحتيا أو كتابتيا ببنط اعرض لمتنبيو. 
صح صح...الخ وذلؾ رغبة  خطأ، تجنب النمط الذي يمكف لمطالب كشفو: مثؿ صح، صح، خطأ، خطأ، -

 في سيولة التصحيح.

 استخداـ دليؿ أو مفتاح لمتصحيح. -
ؾ اإلرشادات مصممة لمتمويو عمى الطالب أو خداعيـ، بؿ المقصود تجنب إعداد أسئمة ال وال يظف أف تم -

 تقيس مستوى المعرفة عند الطالب، ولزيادة مصداقية االختبار. 
 

 -:اــــــــــــــــاىـــمزاي
 أىـ مزاياه.نظرا لتمتع ىذا النوع مف األسئمة بالعديد مف المزايا يحبذه الكثير مف األساتذة والطالب، ومف 

 تغطية قدر كبير مف المادة مما يجعمو يتصؼ بالشموؿ في قياس ما يراد قياسو. -1
 سيولة اإلعداد والتصحيح مما يوفر الوقت والجيد. -2
 .دراسيةالمستويات إمكانية استخدامو في جميع ال -3
 خموه مف ذاتية المصحح، فإجاباتو محددة يمكف تصحيحيا بمفتاح التصحيح. -4

 -:اـــــــــــــــــيعيوب
 ىناؾ عدد مف العيوب الخطيرة في ىذا النوع ومف أىميا: -1
، وعدـ قياس األىداؼ والمبادئقياس ىدؼ واحد مف أىداؼ التربية وىو مدى إلماـ الطالب بالحقائؽ  -2

 األخرى كالتركيب والتحميؿ.
% مف ىذا النوع يجيب معظـ الطالب عنيا، فال تميز بينيـ، فيصبح 30التجارب أف  السيولة أثبتت -3

 الضعيؼ جيدًا والجيد ممتازًا، وىذا إف لـ يحسف إعدادىا مف قبؿ األستاذ.
 تشجيع الحفظ. ألف األسئمة مف جمؿ الكتاب فيحفظيا الطالب، ولذا البد مف عدـ استخداميا. -4
 مف األسئمة أقؿ األنواع ثباتًا الحتماؿ التخميف والصدفة. انخفاض الثبات. ىذا النوع -5
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%، ويمكف التغمب عمى ذلؾ 50النجاح بالتخميف والصدفة. فاحتماؿ الحصوؿ عمى إجابة صحيحة بنسبة  -6
 بطمب تصحيح الخطأ، أو كتابة الكممة أو التاريخ الصحيح. 

 سيولة الغش واالستفادة مف الغير. -7
نظرًا لمعدد الكبير مف العبارات غير الصحيحة، خاصة إذا لـ يعرؼ الطالب أنيا  خاطئاحتماؿ حدوث تعمـ  -8

   يحة .غير صح

 -مجاالت استخداميا:
 يستخدـ ىذا النوع مف االختبارات غالبًا في.

 قياس القدرة عمى معرفة الحقائؽ والمفاىيـ البسيطة ومعاني المصطمحات.  -1
 المفاىيـ الخاطئة.قياس القدرة عمى اكتشاؼ بعض  -2
 قياس القدرة عمى التفكير الناقد. -3

 -:مقترحات ىامة إلعداد أسئمة الصواب والخطأ
 ىناؾ عدد مف المقترحات يفضؿ لمستخدـ ىذا النوع مف األسئمة مراعاتيا وىي:

 أف تكوف العبارات واضحة وبسيطة وقصيرة وليست حرفية مف الكتاب. -1
 خاطئة دوف التباس، وتشتمؿ عمى ىدؼ واحد. أف تكوف العبارات صحيحة أو -2
 وتكوف مناصفة بيف الصواب والخطأ. عشوائيًا،أف تخمط العبارات  -3
 أف تكوف العبارات متساوية في الطوؿ ما أمكف. -4
 أف تكوف صياغة العبارات مثبتة، وتتضمف معمومات ىامة. -5
 عمى صحتيا.تتضمف العبارات أوامر أو جمؿ جدلية أو موضع خالؼ  أال -6
 .تتضمف األسئمة عبارات تعجيزية أال -7
 تتضمف األسئمة عبارات تممح باإلجابة أو تساعد عمى ذلؾ. أال -8
 يفضؿ أف يطمب تصحيح الخطأ لمتغمب عمى التخميف والصدفة. -9

ب لمتغمب عمى الغش، بحيث يكوف صؼ لديو النوع أ والصؼ  وأسئمة فئةأف تكوف ىناؾ أسئمة فئة أ  -10
 أنيا مختمفة.  بولكف يختمؼ ترتبييا ليظير لمطال نفسيا،المجاور النوع ب، مع إمكانية أف تكوف األسئمة 

 
 االختيبر يٍ يتؼذد انثبَي: أصئهتانُىع 

لبًا تمي السؤاؿ وتكتب غا 5-3ثـ عدد مف اإلجابات مف  مسألة،تعتمد ىذه األسئمة عمى مقدمة تطرح 
ويعتبر  أدناه، وواحدة مف تمؾ الخيارات ىي الصحيحة، وغيرىا خيارات ىدفيا صرؼ ذىف الطالب غير المتمكف.

خبراء االختبارات أف أسئمة االختيار المتعدد مف أفضؿ االختبارات، ولذا فيي شائعة االستعماؿ في االختبارات 
نتقد عند إعدادىا بشكؿ غير جيد كما أنيا ال تقيس أكثر مف المصطمحات المقننة لمتحصيؿ والقدرات، ومع ذلؾ ت
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والحقائؽ المجردة واألمور التافية، وغالبًا ما تكوف إجابتيا صحيحة، ومع ذلؾ ىي تقيس بشكؿ باىر نتائج 
 .تعميمية ميمة إف أحسف إعدادىا، فميا القدرة عمى رصد عينة كبيرة مف األداء العالي المستوى

 لنوع عدد مف األنماط ىي:وليذا ا
 نمط الجواب الوحيد. حيث يكوف ىناؾ جواب واحد صحيح وبقية اإلجابات خاطئة بصورة قطعية. -
 نمط أفضؿ األجوبة. وىنا قد تكوف جميع البدائؿ صحيحة جزئيًا ولكف أحدىا أكثر صحة. -
أنماط أخرى. وذلؾ بأف تكوف جميع األجوبة السابقة صحيحة، أو الجواب كذا وكذا صحيحاف، أو جميع  -

 األجوبة خاطئة. 

 إرشادات أسئمة االختيار من متعدد
 التالية:عمى واضع أسئمة االختيار المتعدد مراعاة النقاط  -1
 اختيار صيغة السؤاؿ بعناية: ومف ذلؾ. -
 ـ كتابتيا عمى السطر الواحد.دوع ترتيب الخيارات رأسياً  -
 تنسيؽ الخيارات منطقيًا ونحويًا مع المقدمة. -
 تطرح المقدمة مسألة كاممة، أو مفيومًا متكاماًل قبؿ االنتقاؿ لمخيارات. -
 التي بيا أرقامًا، فقد يظف أنيا صفر أو كسر عشري. بدائؿال تستعمؿ النقط والفواصؿ في ال -
 في جميع األسئمة.  بدائؿعدد ال ليس مف الضروري تساوي -
المسألة، فمف األفضؿ  البدائؿ إلكماؿكتابة المسألة بكؿ وضوح في المقدمة، وال تضطر الطالب إلى قراءة  -2

 صياغة سؤاؿ كامؿ،
لالضطراب، بؿ قد ال تعكس  فقط كتابة مقدمات األسئمة في صيغة اإلثبات: ألف الصيغ المنفية ال تؤدي -3

المسألة كما ىي في حياة الطالب، وعند الحاجة الستخداـ كممة نفي البد مف وضع خط تحتيا، وفي حالة 
 النفي المزدوج فيجب التخمص منيما تمامًا. 

 في نيايتيا بدائؿبحيث تكوف ال بدائؿكتابة ال -4
 اإليجاز توفيرًا لوقت االختبار الثميف. -5
أي استغالؿ ميزة تعدد اإلمكانات التي تقيس بيا أسئمة االختيار المتعدد النتائج التعميمية الميمة،  اإلبداع: -6

 وحاوؿ بموغ ىذا اليدؼ بجعؿ نصؼ األسئمة فوؽ مستوى التذكر.
معقولة ومقبولة: وأف تكوف جميعيا عمى درجة معقولة مف الصحة حتى يمكف أف تصرؼ  بدائؿجعؿ ال -7

 ف.الطالب غبر المتمك
 عدـ وجود أكثر مف إجابة صحيحة. فالتأكد م -8
مف استخداميا إذا  مانع والمما يمي، فيي تزيد مف غموض السؤاؿ،  ءال شي، يما يمعدـ استعماؿ: كؿ  -9

 كانت اإلجابة صحيحة قطعًا.
 االبتعاد عف التكرار غير الضروري. -10
 التخمص مف العبارات المؤدية إلى اإلجابة: مثاؿ ذلؾ:  -11
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 الصحيح أطوؿ مف غيره. بديؿأف يكوف ال -
 البدائؿ.وجود كممات متكررة أو مثيالتيا في المقدمة وفي  -
 وجود تركيبات نحوية دالة عمى اإلجابة. -
 محدد. بديؿتفضيؿ  -
 وجود محددات في المقدمة وفي أحد الخيارات.  -

، حيث بدائؿالمحتممة في تسمسؿ منطقي يساعد الطمبة عمى تحديد ال بدائؿإف ترتيب ال البدائؿ:ترتيب  -12
 .ترتب األسماء الفبائيًا، والتواريخ زمنيًا، والمعدالت حسب الصعوبة

  -:اهــــــــــــــــــمزاي
 يتضمف ىذا النوع جميع مزايا االختبارات الموضوعية باإلضافة إلى:     
 األىداؼ التربوية مف فيـ، وتحميؿ، وتركيب وتفسير، وتقويـ.يمكف مف قياس جميع  -
 يقضي عمى التخميف والصدفة. -
 الطالب بموضوعية كاممة. ةيمكف الثقة بنتائجيا ألنيا تقرر درج -
 تدفع الطالب إلى لتفكير بروية قبؿ تحديد اإلجابة. -
 أكثر صدقًا وثباتًا. -
 مف خالؿ إجاباتيـ الخاطئة.تساعد في تشخيص أخطاء الطالب أو سوء الفيـ لدييـ  -
 مف كمية المادة المطموبة. رتمـز الطالب بمراجعة أكبر قد -
 يمكف تحميؿ نتائجيا بسيولة.   -

 -:وــــــــــــــــــــعيوب
 مع كؿ المزايا التي يتحمى بيا ىذا النوع مف االختبارات إال أف ىناؾ عدد مف العيوب منيا: 

 مما تشغمو أسػػػػػئمة االختبارات األخرى خاصة عندما ترتب عموديًا.تشغؿ مساحة أكبر عمى الورؽ أكبر  -
 تتطمب وقتًا أطوؿ في اإلعداد والقراءة والكتابة أكثر مف األنواع األخرى. -
 صياغة األسئمة تحتاج إلى دقة وميارة عاليتيف. -
 مف ورؽ وتكاليؼ طباعة.                    تتطمبمكمفة لكثرة ما  -
 في قياس القدرات المغوية والتعبيرية واالبتكارية وفي قياس عدد مف القدرات العامة. يتعذر استخداميا  -
لب مف خالؿ ابشترؾ مع األنواع األخرى مف االختبارات الموضوعية في اقتصارىا عمى تقويـ الط -

 المفظية / الكتابية.   استجابتو
 يتيح إمكانية الغش أثناء اإلجابة. -
 مما يؤثر ولو بدرجػػػػة يسيرة عمى صدقو وثباتو.    الصدفة،خميف أو يتيح إمكانية المجوء إلى الت -

 
               

 -:مجاالت استخداميا
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 يستخدـ ىذا النوع مف االختبارات غالبًا في:
 األىداؼ المعرفية خاصة في االختبارات النيائية. تقياس جميع مستويا -1
 لمطالب. قياس التحصيؿ ووضع درجات تعكس المستوى الحقيقي -2

 -:مقترحات لكتابة أسئمة االختيار من متعدد
 يفضؿ عند كتابة أسئمة االختيار مف متعدد مراعاة الضوابط التالية:

 أف يكوف السؤاؿ واضحًا ومحددًا ويقيس مخرجات ىامة لتعميـ. -1
 أف تتضمف األسئمة جميع مستويات األىداؼ المعرفية ما أمكف. -2
 كتاب.عدـ النقؿ الحرفي مف ال -3
 يجنب صيغ النفي. -4
 تجنب استخداـ اليبات المساعدة عمى اإلجابة.  -5
 يفضؿ عدـ استخداـ عبارات مثؿ: كؿ ما سبؽ صحيح أو كؿ ما ذكر خطأ.  -6
 % مف الطالب عمى األقؿ.5أف تكوف المبيمات مف األخطاء الشائعة وتجذب  -7
 المقدمة/ السؤاؿ.أف تكوف البدائؿ قصيرة ومتجانسة ومنسجمة مع  -8
 .5, 3أف تكوف البدائؿ ما بيف  -9

 أف تكوف ىناؾ إجابة صحيحة واحدة. -10
 أف توزع اإلجابات الصحيحة عمى البدائؿ بالتساوي عشوائيًا لمتغمب عمى توقع اإلجابة. -11
 يفضؿ تساوي عدد البدائؿ لألسئمة لتيسير التحميؿ والمقارنة. -12

 -المطورة: أسئمة االختيار من متعدد 
 التعمـ،قياس نواتج  فييمكف أف تكوف أداة تقويـ فعالة  متعدد،إذا أحسف صياغة أسئمة االختيار مف 

أف يتـ صياغتيا صياغة مفتوحة  ويمكف جيد.قياس ميارات التفكير العميا عمى نحو  فيويمكف استخداميا 
 اختيارىا.تـ  التيتبرير اختيار اإلجابة  وأف يطمب المعمـ مف الطالب النياية،

 انُىع انثبنث: أصئهت انًزاوجت/ انًطببقت/ انًقببهت

لى تكامؿ المعرفة،  إف أسئمة المزاوجة فاعمة في تحفيز الطالب إلى رؤية العالقة بيف مجموعة أشياء وا 
 ولكنيا أقؿ مالئمة لقياس مستويات األداء العالية مف أسئمة االختيار مف متعدد.

ويسمى وتكوف أسئمة المزاوجة عادة عمى شكؿ عاموديف، العامود األيمف يتضمف مجموعات األسئمة 
وعمى الطالب أف  responsesوتسمى باالستجابات  العامود األيسر يتضمف اإلجاباتpremises بالمقدمات 

 يزاوجوا أو يطابقوا أو يقابموا بيف العموديف.
يطمب مف الطالب أف يختاروا مؤلفًا أو قائاًل لكؿ عبارة أو صيغة وتوجد أنواع أخرى مف المزاوجة، فقد 

 ذكرت، وبعض تمؾ الصيغ فيو عسر وصعوبة ويتطمب مستوى مف األداء أعمى بكثير مف التذكر. 
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يعد مف األنواع الممتازة وتفيد كثيرًا الختبار معاني المفردات، وتواريخ الحوادث،  وىذا النوع مف األسئمة
باختبارات الربط، ألنو يستعمؿ لبياف العالقة بيف  ظروفيا، ويسمىلى مؤلفييا، واألحداث إلى ونسبة الكتب إ

، ويمكف تحويؿ سؤاؿ المزاوجة إلى سؤاؿ مصور بحيث يكوف أحد العاموديف والمثؿ والمبادئالحقائؽ واألفكار 
ويطمب مف الطالب وصؿ  صور آلالت أو ألدوات أو ألحياء والعامود الثاني أسماؤىا مرقمة أو غير مرقمة

 بياني.كما يمكف استبداؿ قائمة اإلجابات برسـ تخطيطي لمخريطة أو رسـ  العاموديف،خطوط بيف 

 -:إرشادات أسئمة المزاوجة / المطابقة/ المقابمة
 عمى مستخدـ أسئمة المزاوجة مراعاة النقاط التالية: 

 الطالب إلى السؤاؿ ىؿ ممكف استخداـ اإلجابة الواحدة أكثر مف مرة. جإعطاء إرشادات كافية: أي ال يحتا-1
تجانس المادة العممية: أي يكوف كؿ سؤاؿ في المجموعة مف موضوع األسئمة األخرى نفسيا في المجموعة  -2

، مدف، أحداث( ألصبحت المزاوجة أمرًا كتب)مختمفة األسئمة عف موضوعات  تنفسيا. ألنو لو كان
 .واضحاً 

 وضع الجزء األطوؿ مف السؤاؿ في الجية اليمنى: ألف ذلؾ يسيؿ عمى الطالب تحديد المزاوجة. -3
ترتيب مادة كؿ عامود بشكؿ منتظـ تقريبًا: بحيث ترتب األسماء الفبائيًا والتواريخ زمنيًا، والمعدالت حسب  -4

 .الصعوبة 
 األسئمة عف سبعة واإلجابات تزيد بإجابتيف عمى األقؿ. دأال تزيأف تكوف األعمدة قصيرة: وعامة يفضؿ  -5
 الطالب إلى تقميب الصفحات عند اإلجابة  ريضط لكيالعدـ وضع األسئمة في أكثر مف صفحة واحدة:  -6

 -: اهـــــــــــــــــمزاي
 يتميز ىذا النوع بعدد مف المزايا منيا: 

 الذي يشغمو، ويوفر الورؽ. يمكف إعداده بسيولة وبسرعة، وىو اقتصادي في الحيز -
وخاصة عندما تكوف المقدمات مختارة بحيث تبدو  األخرى،تتدنى فيو فرص التخميف مقارنة باألنواع  -

 مناسبة لكؿ المقدمات.
 يمكف تقدير الدرجات بموضوعية كاممة، وىو يمتقي في ىذه الميزة مع اختبار االختيار مف متعدد. -
 عند استخداـ الرسـو أو الصور. لمصغار خاصةيعتبر مف االختبارات المناسبة  -
 االستجابات المفظية بالصور والخرائط والرسـو البيانية. -عامود -يمكف التنويع فتستبدؿ قائمة -
توفير الجيد عمى المعمـ الستخدامو قائمة مف المشكالت تقابميا قائمة مف االستجابات، في حيف لو كاف  -

 تطمب األمر إعداد قوائـ مف البدائؿ لكؿ مشكمة. السؤاؿ مف نوع االختيار مف متعدد ل
فبداًل مف قراءة عدد مف البدائؿ لكؿ سؤاؿ فإنو يقرأ عددًا مف الحموؿ  المفحوص،توفير الجيد عمى  -

 .ليجيب عف عدد مف األسئمة

 -:وــــــــــــــــــــــــعيوب
 مع كؿ ما يتحمى بو ىذا النوع مف المزايا إال أف لو عيوب منيا:
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ذلؾ دائمًا، األمر الذي  ىال يتسن المتناظرة المترابطة وقديتطمب ىذا النوع وجود عدد كاٍؼ مف العالقات  -
 يحد مف استخدامو.

، أي عدـ صالحيتو لقياس كالػبرىنة والتمييز والتقويـقصوره عف قيػاس بعػض القدرات العػقمية العػميا  -
 عمميات التعمـ المركبة.

 حصر في المطابقة وبياف العالقة بيف عنصر وآخر.فائدتيا محدودة ألنيا تن -

 -:مجاالت استخدام ىذا النوع من األسئمة

 في:يستخدـ ىذا النوع مف األسئمة 
 قياس مدى فيـ الطالب لمعاني بعض الكممات والمصطمحات. -1
 قياس قدرة الطالب عمى تذكر مصطمحات أو تواريخ أو أحداث. -2
بيف عناويف كتب وأسماء مؤلفييا، وبيف أشخاص وأحداث معينة، وبيف أجيزة قياس قدرة الطالب عمى الربط  -3

 الجسـ ووظائفيا.
أي قياس قدرة الطالب عمى المزاوجة أو المطابقة بيف حقائؽ ومعمومات مترابطة، وبشكؿ عاـ يستخدـ 

 لقياس أىداؼ تقع في مستويي المعرفة والفيـ، وىو يؤكد تأكيدًا كبيرًا عمى الحقائؽ وتذكر الطالب ليا. 

 مقترحات لكتابة أسئمة المزاوجة/ المقابمة / المطابقة.
 لتي يجب مراعاتيا عند كتابة أسئمة المزاوجة/ المقابمة / المطابقة ما يمي:مف أبرز الضوابط ا

حاالت المادة،  دوؿ أومؤلفات أوانتماء قائمة المثيرات واالستجابات لموضوع واحد، كأف يكوف عف عواصـ  -1
 .أو نظريات التعمـ

ولى أسماء دوؿ والثانية أسماء تجانس كؿ مف المثيرات واالستجابات في القائمتيف، كأف تكوف القائمة األ -2
واالستجابات في القائمة الثانية كميا  أعالـ،العواصـ، أو تكوف المثيرات في القائمة األولى كميا أسماء 

 عناويف كتب، أو مفاىيـ تربوية.
وي أف يكوف عدد المثيرات في القائمة األولى أقؿ مف عدد االستجابات في القائمة الثانية، وذلؾ ألف التسا -3

 الوحيدة المتبقية في القائمة الثانية.  ةاالستجابيبنيما يتيح لمطالب أف يختار لممثير األخير في القائمة األولى 
 خمو المثير مف أية إشارات أو دالالت لغوية يمكف أف تساعد الطالب عمى اإلجابة. -4
يقة اإلجابة ليسترشد بو الطالب وضوح التعميمات الخاصة بأداء االختبار، ويفضؿ وجود مثاؿ توضيحي لطر  -5

 عند اإلجابة.
إحاطة الطالب عممًا بأف االستجابات في القائمة الثانية يمكف استخداميا أكثر مف مرة أـ تستخدـ مرة واحدة  -6

 فقط ليأخذ ذلؾ في الحسباف عند اإلجابة.
وع أي استجابة أماـ المثير المناسب الثانية ترتيبًا منطقيًا، مع مراعاة عدـ وق ةترتيب االستجابات في القائم -7

 ليا في القائمة األولى

 إكًبل انفزاؽ/ انتكًيم تانزابغ: أصئهانُىع 
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ىذا النوع مف  لمتخميف ويتألؼىي نوع مف األسئمة سيؿ الكتابة، يمدنا بقياس ذي كفاءة، وليست عرضة 
األسئمة مف عدد مف الفقرات عمى شكؿ عبارات أو جمؿ ناقصة، ويطمب مف الطالب أف يكمؿ النقص بوضع 

  .رمز، وذلؾ في الفراغ المخصص عدد أوكممة، أو كممات محددة، أو 

 -اإلكمال: معيار جودة صياغة أسئمة 
 .المعطاةيكمؿ العبارة  الذيالفراغ  فيأف تقيس ميارة الطالب عمى وضع الكممة المناسبة 

 -اإلكمال: مؤشرات جودة صياغة أسئمة 
 العبارة.وضع الفراغ قرب نياية  -
 لكممة الميمة مف العبارة.اتحذؼ  -
 الكتاب.عدـ وضع العبارة بنصيا مف  -
 العبارة. فيوجود فراغ أواثنيف عمى األكثر فقط  -
 البنود. فيغات اتساوى عدد الفر  -
 لمفراغ.توجد إجابة واحدة فقط  -

 -اه:ـــــــــــــــــــــمزاي
 سيولة وسرعة إعداده وتصحيحو، كما يوفر الكثير مف وقت المعمـ وجيده. -
 تغطية كمية كبيرة مف المادة مما يساعد عمى قياس الكثير مف جوانب السموؾ. -
 خالحقائؽ والمصطمحات والتواري وربط المفاىيـ، والتفسير، وحفظ االستنتاج،مالءمتو لقياس قدرة الطالب عمى  -

 واألعالـ ونحو ذلؾ.

  -و:ــــــــــــــــــــــعيوب
األسئمة إلى أسئمة ذاتية تختمؼ فييا اإلجابات اختالفًا عظيما يفضي إلى تسرب الذاتية أف تتحوؿ  يمكف  -

 دقيقًا.إلى التصحيح، وخاصة إذا لـ يحدد السؤاؿ تحديدًا 
 العميا.أكثر مالئمة لقياس المستويات الدنيا مف التحصيؿ أكثر مف المستويات  -
 عمى الحفظ والتركيز عمى الحقائؽ التفصيمية. تشجيعو -
 
 
 

 -:إرشبداث أصئهت إكًبل انفزاؽ / انتكًيم

 :يما يمعمى مستخدـ ىذا النوع مف األسئمة مراعاة 
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التأكد مف  القصيرة معاسأؿ أسئمة يمكف تصحيح إجاباتيا بموضوعية مستخدما العبارات والكممات -1
أف كؿ سؤاؿ مناسب وذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف السؤاؿ التالي: ىؿ يمكف االعتماد عمى مفتاح 

 اإلجابة لمتصحيح مف قبؿ مف ليس لو دراية بالموضوع؟
 بات المقبولة لكؿ سؤاؿ.وضع مفتاح لمتصحيح يتضمف كؿ اإلجا -2
 الحذر مف األسئمة المفتوحة وىي التي تدعو إلى إجابة معقولة)صحيحة( لكنيا غير متوقعة.  -3
 وضع الفراغات قرب نياية الجمؿ، مع طرح جممة كاممة أو شبو كاممة قبؿ طمب اإلجابة. -4
 عمى اإلجابة، ممثمة في: ةالتخمص مف اليبات المجانية المساعد -5
 / جعؿ الفراغ بمسافات متساوية، الف طولو قد يكوف مفتاح لإلجابة.أ    
 ب / الصيغ النحوية، فمثال استعماؿ/ ىما يدؿ عمى أف اإلجابة تبدأ بفعؿ أو أسـ في حاؿ المثنى.  
فراغ أو فراغيف في كؿ سؤاؿ، ألف الفراغات الكثير تيدر الكثير مف الوقت الثميف  ىاالقتصار عم -6

 الطالب لمعرفة السؤاؿ. يستغرقوالذي 
 (. ، كجـطف ،متر)األرقاـ إذا كانت اإلجابة باألرقاـ يجب ذكر وحدة القياس التي تعبر عف  -7

 -مجاالت استخداميا:
يستخدـ ىذا النوع في قياس أىداؼ تقع في مستوى المعرفة والفيـ والتطبيؽ، ومف أبرز المجاالت التي 

 االختبارات.يستخدـ فييا ىذا النوع مف 
 حوليا.قياس قدرة الطالب عمى تذكر الحقائؽ والمعمومات الثابتة وال جداؿ فييا أو خالؼ  -1
 .والقوانيف المبادئقياس قدرة الطالب عمى التفسير المستند إلى  -2
 .قياس قدرة الطالب عمى حؿ المسائؿ الرياضية -3
 واإلجراءات.قياس قدرة الطالب عمى التعرؼ إلى الطرؽ واألساليب  -4

 -التحصيمية:أغراض االختبارات ثانيًا: 
 إف أغراض االختبارات التحصيمية متصمة بأغراض القياس والتقويـ عامة ومنيا: 

التشخيص. أي التعرؼ عمى جوانب القوة او الضعؼ لدى الطالب في جانب مف جوانب التحصيؿ  -1
ألسموب التدريس أو المنياج...الخ، ومع أف لالستفادة مف النتائج، مع ما يستدعيو ذلؾ مف تقييـ 

 ىناؾ اختبارات خاصة بالتشخيص إال أف اختبارات التحصيؿ الصفية تفيد كذلؾ.
أو  خ.... الوتصنيؼ الطالب إلى تخصصات مختمفة أكاديمي، زراعي،  ـالتصنيؼ. أي تقسي -2

 اختبارات ذكاء أو ميوؿ. تصنيؼ الطالب وفؽ قدراتيـ وميوليـ، وفي ىذه الحالة غالبًا ما تستخدـ
قياس مستوى التحصيؿ. أي قياس مدى تحقؽ األىداؼ التعميمية لدى المتعمـ في مادة دراسية،  -3

ىداؼ( وتستخدـ أيضًا األ قياس)اليدؼ وتنصب معظـ اختبارات التحصيؿ عمى تحقيؽ ىذا 
 ألغراض المسح والتنبؤ. 
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 -: كيفيت تظحيح االختببراث
مف السيؿ تصحيح االختبارات الموضوعية حيث يوجد مفتاح لمتصحيح، وتظير المشكمة في حاؿ 

فييا أثر الذاتية وعدد مف العوامؿ التي  حيث يظيراألسئمة المقالية، أو األسئمة التي تحتاج إلى استجابات حرة 
ح بفرؽ كبير، وقد يتأثر تقمؿ مف قيمتيا، كظيور ورقة طالب ضعيؼ بعد ورقة طالب ممتاز مما يشعر المصح

مالئية أو النحوية...الخ. ولذا يفضؿ وضع نموذج لإلجابة األخطاء اإل ةف خط الطالب، أو كثر سالمصحح بح
عف كؿ سؤاؿ محددًا عميو درجة كؿ فرع مف فروع السؤاؿ، ويطبؽ عمى عينة عشوائية لمعرفة إذا كانت ىناؾ 

 متصحيح ىي:وىناؾ ثالث طرؽ مقترحة ل جالنموذحاجة لتعديؿ 

 التصحيح وفق الطريقة التحميمية.  أواًل:
 تغطية أسماء الطالب عمى أوراؽ اإلجابة لضماف عدـ تأثر المصحح بفكرتو عف الطالب. -1
 أف يصحح السؤاؿ نفسو في جميع األوراؽ لمساعدة المصحح عمى مقارنة اإلجابات وأسس التصحيح. -2
 التصحيح.ظروؼ  تشابويفضؿ تصحيح األوراؽ في جمسة واحدة لضماف  -3
 لقياسيا.الطالب عمى أمور لـ يوضع االختبار  بال يحاس -4

 التصحيح وفق الطريقة الكمية. ثانيًا:
المصحح لمطريقة الكمية،  أحيف يتعذر تحميؿ اإلجابة إلى نقاط، أو حيف يضيع معناىا بالتحميؿ يمج        

فئة اإلجابات الممتازة وتضـ ربع األوراؽ، وفئة  فئات،وفييا يقرأ المصحح األوراؽ كميا، ثـ يصنفيا إلى ثالث 
الضعيفة وتضـ ربع األوراؽ، ثـ ترتب األوراؽ في  وفئة اإلجاباتاإلجابات المتوسطة وتضـ نصؼ األوراؽ، 

يح. ىذا إذا كانت اإلجابات متباينة، أما إذا كانت اإلجابات متجانسة ثـ يقوـ بالتصح األفضمية،كؿ فئة وفؽ 
 فيترؾ أمر التقسيـ لممصحح

 التصحيح بمزج الطريقة الكمية والطريقة التحميمية. ثالثًا:
وىنا تصنؼ األوراؽ وفؽ الطريقة الكمية وتصحح وفؽ الطريقة التحميمية. ومف طرؽ تصحيح األسئمة 

والخطأ، واالختيار مف متعدد استخداـ جعؿ مفتاح اإلجابة مف الورؽ المقوى الموضوعية خاصة الصواب 
الذي توجد بو ثقوب لإلجابات الصحيحة بحيث يوضع المفتاح عمى الورقة وتعرؼ اإلجابات الصحيحة مف 
خاللو، ويمكف استخداـ اآلت في التصحيح خاصة عند تطبيؽ االختبار عمى أعداد كبيرة في القوات المسمحة 

المصانع أو مراكز البحوث والجامعات ...الخ وفيو يطمب مف الطالب أف يسود بالقمـ الرصاص الفراغ  او
وتقوـ بجمع الدرجات،  -المسودة-المناسب ثـ توضع الورقة في آلة حساسة تشعر بمكاف العالمات المظممة 

 . رة دقة وكثافة التسويد والتظميؿومف صعوبات ىذا النوع ضرو 

  الميارىتقويم الجانب 
 الدراسي.بعد دراستو لممقرر  اكتسبيا المتعمـ التييقصد بو تقويـ الميارات والقدرات النفس حركية 
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  -الميارى: قياس الجانب  فيأىم األساليب المستخدمة 
 -:االختبارات العممية 

يطمب فييا مف الطالب أداء ميارة بعينيا بشكؿ فورى كأف يطمب منو عمى سبيؿ  التياالختبارات  وىي
أف  في آخرا يتمثؿوقد تأخذ ىذه االختبارات شكال  ما،أو تنفيذ ميارة يدوية  معينة،المثاؿ أداء حركة رياضية 

أو خطأ  بطريقة عممية ويطمب منو تحديد مدى صحة الطالب أداء بعض الميارات أو االدعاءات يعرض عمى
 الميارات.أداء ىذه 

 Rubricsمقاييس التقدير المتدرجة 
وتتمثؿ فكرتو فى  الطالب،تقويـ الجانب الميارى لدى  فيواحدة مف أىـ األساليب المستخدمة  ىي

ثـ يتـ وضع تقدير أماـ كؿ  فرعية،تحميؿ الميارة المطموب قياسيا لدى الطالب إلى أداءات أو ميارات صغيرة 
وفى النياية يحسب  ليا،حالة قياـ الطالب بكؿ ميارة فرعية يحصؿ عمى التقدير المقابؿ  فيعية بحيث ر ميارة ف

 الفرعية.حصؿ عمييا نتيجة أدائو لمميارات  التيدرجة الطالب الكمية مف خالؿ جمع التقديرات 

 -المتدرج: طوات بناء مقياس التقدير خ
 الكمية.يا ليذه الميارة يمكف مالحظت التيتحديد الميارات الفرعية  -1
 .10إلى  1تـ تحديدىا سابقا مف الدرجة  التيتحديد تقديرات األداء لكؿ ميارة مف الميارات الفرعية  -2
 منظـ.جدوؿ  فيوتنظيـ ىذه الميارات الفرعية  فرعية،تحديد الزمف الالـز ألداء كؿ ميارة  -3

  -تطبيقي: مثال 
وتطبيقو عمى فحص عينة مف  المركب،استخداـ الميكروسكوب في المطموب تقويـ ميارة الطالب 

فأننا يمكف أف نصمـ مقياس تقدير لقياس ىذه الميارة وفقا  النبات،وورقة  القطني،والخيط  السكر،حبيبات 
 -يمي: الخطوات السابقة كما 

 -التالية: يتم تقسيم الميارة الكمية السابقة إلى الميارات الفرعية  -أوال: 
 الميكروسكوب.تسمية أجزاء  -
 المعدني.إدارة القرص  -
 المرآة.النظر بالعدسة العينية وتركيز  -
 وتثبيتيا.المكاف المناسب  فيوضع شريحة العينة  -
 والتركيز.تحريؾ الضابط لمزيد مف الوضوح  -
 الكبرى.لمحصوؿ عمى الشيئية  المعدنيتحريؾ القرص  -
 المالحظات.فحص عينة حبيبات السكر وتسجيؿ  -
 وتسجيؿ المالحظات. القطنيص عينة الخيط فح -
 المالحظات.فحص عينة ورقة النبات وتسجيؿ  -
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 خاص.صندوؽ  فيتنظيؼ المجير ووضعو  -

 .10-1بين  ما يتم تحديد تقدير لكل ميارة فرعية من الميارات السابقة بحيث يكون التقدير-ثانيا: 
 يتم تحديد الزمن الالزم ألداء الطالب لكل ميارة فرعية من الميارات السابقة. -ثالثا: 
 .أوال وثانيا وثالثا  فيالقيام بو  مما تيتم تصميم بطاقة مالحظة تتضمن جميع -رابعا: 

 -: الوجدانيتقويم الجانب 
قياس  فيومف أىـ األساليب المستخدمة  المتعمـ،يقصد بو تقويـ االتجاىات والقيـ والميوؿ والدوافع لدى 

 .الوجدانيالجانب 

  -: الذاتيمقاييس التقدير 
 الوجداني،تقويـ الجانب  فيوفؽ طريقة ليكرت مف أكثر المقاييس رواجا  الذاتييعد مقياس التقدير 
وتتمثؿ فى صياغة عدد مف العبارات ذات العالقة ببعض االتجاىات أو  والشموؿ،ويتسـ بسيولة التصميـ والدقة 

بخمس استجابات يطمب مف الفرد أف يختار استجابة واحدة يعتقد أنيا  الفرد، مصحوبةالميوؿ المراد قياسيا لدى 
 محايد موافؽ، بشدة، )موافؽواالستجابات الخمس ىى  لو،نحو كؿ عبارة مف العبارات المعطاة  تعبر عف اتجاىو

 بشدة(.موافؽ  غير ،موافؽ متردد(، غير)أو 

 -الذاتي: خطوات بناء مقاييس التقدير 
 جيدا. ةأبعاده المختمفوتعييف  قياسو،أو الجانب الوجدانى المراد  االتجاهتحديد  -أوال: 
 السابقة.تحديدىا بالخطوة  التيالمختمفة  الوجدانيأبعاد الجانب  ؿالعبارات حو صياغة عدد مف -ثانيا: 
 ى بعض الخبراء المتخصصيف في مجاؿ    تـ اعدادىا مف خالؿ استطالع رأ التيمراجعة العبارات  -ثالثا: 

 التقدير.تصميـ مقاييس         
    فيوصياغة التعميمات اليامة لو واعداده  السابقة، الرأيضوء نتائج استطالع  فيتعديؿ المقياس -رابعا: 

 النيائية.صورتو         

 -الذاتي: تصحيح مقاييس التقدير 
عبارة مف  )أيفإذا كانت العبارة سمبية  درجات،عبارة مف العبارات المعدة سابقا خمس  يحسب لكؿ

الدرجة بغير موافؽ بشدة يحصؿ عمى فإذا جاءت إجابتو  بشدة(المفترض أف يجيب عنيا المتعمـ بغير موافؽ 
ذا جاءت إجابتو بغير موافؽ يحصؿ عمى الدرجة ) (5) ذا جاءت إجابتو بمحايد يحصؿ عمى الدرجة 4، وا    (، وا 
   ، ولو أجاب بموافؽ بشدة يحصؿ عمى الدرجة  (2، أما إذا جاءت إجابتو بموافؽ يحصؿ عمى الدرجة)  (3) 
يجيب عنيا المتعمـ المفترض أف  بية ) أى العبارات التى مفا، والعكس صحيح بالنسبة لمعبارات اإليج (1) 

 . بموافؽ بشدة (

 -الموضوعية: اختبارات المواقف 
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 محددة،تتضمف ىذه االختبارات عرض عدد مف المواقؼ عمى المتعمـ ذات العالقة باتجاىات أو ميوؿ 
يرى أنو يعبر عف موقفو أو سموكو أو رأييتجاه  الذيويطمب مف الطالب اختيار البديؿ  بدائؿ،مصحوبة بأربع 

ومثؿ ىذه االختبارات شبيية باالختبارات الموضوعية التى سبؽ  عميو،كؿ موقؼ مف المواقؼ المعروضة 
إال أف ىذا النوع يتمركز فى المقاـ األوؿ عمى قياس اتجاىات وسموكيات  المعرفي،تقويـ الجانب  فيعرضيا 
 التعميـ.وميوؿ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 َظى إدارة االيتحبَبث ببنكهيت

 -االمتحانات: قواعد ونظم 
 أسئمة االمتحانات 

األسئمة  )وضعوالمصححيف  فلمممتحنييشكؿ مجمس الكمية بناءا عمى اقتراحات األقساـ لجانا  -
المادة الواحدة بحد  في ثالثةعف  عدد الممتحنيفجاف أال يقؿ متشكيؿ ىذه ال فيويراعى  والتصحيح(،

ويقوـ بوضع األسئمة عضو ىيئة التدريس القائـ بالتدريس  األحواؿ،جميع  فياقصى خمسة ممتحنيف 
وعمى لجنة  التدريس بالكمية،يكوف تشكيميا مف بيف أعضاء ىيئة  وأف المادة،باالشتراؾ مع أستاذ 

 ة.االمتحانيمف مطابقة االمتحاف لمواصفات الورقة  التأكداالمتحاف 
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عف  التنحيوضع أسئمة االمتحاف  فيعمى عضو ىيئة لتدريس القائـ بالتدريس او أستاذ المادة المشترؾ  -
الدرجة الرابعة، وفى ىذه  ىالطالب المتقدميف لالمتحاف قرابة حت بأحدتربطو  تإذا كانوضع األسئمة 

 سئمة.األالحالة يحدد مجمس الكمية بناءا عمى اقتراح القسـ المختص مف يقـو بوضع 
وفى حالة تعذر ذلؾ فمرئيس القسـ أف يشرؼ  بوضعيا،يشرؼ عمى كتابة ونسخ أسئمة االمتحاف مف قاـ  -

 لذلؾ.عمى إعداد أسئمة االمتحاف ىو أو مف ينيبو 
تجرى عممية طبع أوراؽ االمتحاف بمعرفة واضع األسئمة أو رئيس القسـ حسب األحواؿ وعمى مسئوليتيـ  -

وأف تعمؿ  العممية،ىذه  في ةالسرية الكامميبو رئيس القسـ عمى أف تراعى الخاصة أو مسئولية مف ين
 لذلؾ. ـما يمز األقساـ عمى توفير 

يجب أف  التييعد لكؿ لجنة امتحاف مظروؼ  محكـ  الغمؽ يحتوى عمى العدد الالـز مف أوراؽ األسئمة  -
% مف 10المجنة مع إضافة  فيتكوف جيدة الطبع ، طبقا لعدد الطالب الذيف يقوموف بتأدية االمتحاف 

أوراؽ األسئمة بصفة احتياطية ،  ويراعى أف يحتوى كؿ مظروؼ أسئمة عمى نسخة مقروءة ومصححة 
توضيحو أثناء االمتحاف ،  ـما يمز خطأ أو  أيتصحيح  فيمف واضع االمتحاف لالىتداء بيا  وموقعة

ويسمـ المظروؼ باليد إلى األستاذ الدكتور وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب قبؿ موعد  بدء االمتحاف 
 بوقت كاؼ عمى أف يتـ التسميـ عمى كشوؼ معدة لذلؾ .

 -يأتي: ويكتب عمى المظروؼ ما 
 اسـ الكمية  -
 والبرنامج. الدراسيالمستوى  -
 حاف.االمتتاريخ  -
 المقرر.اسـ  -
 والمصححيف.أسماء السادة الممتحنيف  -
 المظروؼ.داخؿ  األسئمةعدد أوراؽ  -
 لالمتحاف.الزمف المحدد  -
 .معاد(أو  مستجد)ما إذا كاف االمتحاف خاص بالطالب ح توض-

 -اإلجابة: أوراق 
وتعد ىذه المجاف العدد  االمتحاف،تتولى لجاف اإلعداد لالمتحاف ختـ كراسات اإلجابة بخاتـ الكنتروؿ وتاريخ  -

يعده إدارة شئوف الطالب بالكمية عف أعداد الطالب الذيف  الذيطبقا لمبياف  الالـز مف كراسات اإلجابة
 لجنة بصفةالمختومة لكؿ  اإلجابة% مف أوراؽ 10كؿ لجنة مع إضافة  فيسوؼ يؤدوف االمتحاف 

 واحدة.راسة إجابة طالب الحصوؿ عمى أكثر مف ك ألياحتياطية، واليحؽ 
الموعد المحدد لبدء  ؿالمجنة قبتسمـ كراسات اإلجابة طبقا لمعدد الوارد بكشوؼ كؿ لجنة لرئيس ىذه  -

جنة ليتـ توزيعيا عمى المراقبيف ثـ المالحظيف بكؿ لجنة ماالمتحاف بنصؼ ساعة عمى األقؿ داخؿ ىذه ال
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االمتحاف بربع ساعة حتى يتمكف الطالب مف  ليذاالمحدد قبؿ الموعد  عمى الطالبوالذيف يقوموف بتوزيعيا 
 المطموبة.كتابة البيانات 

مع استمارات  الكنتروؿ،قاعات  فيعقب االمتحاف مباشرة  تتولى لجاف الكنتروؿ استالـ كراسات اإلجابة -
مع تسميـ كراسات اإلجابة غير المستعممة بعد الغائيا بمعرفة رئيس  الغائبيف،الغياب الخاصة بالطالب 

 الكنتروؿ.المجنة إلى لجنة 

 -والمراقبة: لجان النظام 
 -: ما يميجاف متشكؿ لجاف النظاـ ومراقبة االمتحاف بقرار يصدره عميد الكمية وتتضمف ىذه ال

 مستوى.رئيس لجنة لكؿ  - 1
 طالب. 90مراقب لكؿ -2
 طالب. 30مالحظ لكؿ -3
 طبيب لكؿ لجنة.-4

ويجوز أيضا كفالة حسف سير أعماؿ النظاـ  خاصة،أحواؿ  في فجامويجوز لمضرورة تعديؿ ىذه ال
 .احتياطيةوالمالحظيف بصفة  والمراقبة بتوفير اإلعداد المناسبة مف المراقبيف

 معايير اختيار رؤساء المجان والمراقبين والمالحظين 
 الرابعة.ليس لدييـ أقارب مف الدرجة  -
 والشفافية.الموضوعية والحياد  -
 الصدؽ واألمانة  -
 التعامؿ مع الطالب فيالحـز واليدوء  -
 والمفاجئة. المواقؼ الحرجة في القراراتسرعة اتخاذ  -

 

 

 

 

 

 -المجان: ميام رؤساء 
 بالنظاـ.غش أو شروع فيو أو اخالؿ  أيتطبيؽ التعميمات الالزمة لحسف سير االمتحاف ومنع  -1
وتواجدىـ طواؿ مدة  ؿ التحقؽ مف تواجد المراقبيف والمالحظيف قبؿ بدء االمتحاف بنصؼ ساعة عمى األؽ -2

بالغ عميد الكمية ع بيـ،واعتماد كشوؼ الحضور الخاصة  االمتحاف، ف تغيبيـ أو تأخرىـ أو مغادرتيـ وا 
 عمميـ.المجاف قبؿ انتياء 

 .مف المراقبيف أو المالحظيف حسبما تقتضيو حاجة االمتحاف مف بيف االحتياط  أياؿ أو تغيير استكم -3
 االحتياطييف.مف المالحظيف بمغادرة المجنة إال بعد تعييف مف يحؿ محمو مف بيف  أليعدـ السماح  -4
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 داوماز  االمتحاف،حدود عشر دقائؽ فقط بدخوؿ  فيالسماح لمطالب المتأخريف عف موعد بدء االمتحاف  -5
 نائبو.عمى ذلؾ فيعرض أمره عمى رئيس عاـ االمتحانات أو 

تسمـ مظاريؼ أوراؽ األسئمة مف رئيس عاـ االمتحانات أو نائبو قبؿ بدء الوقت المحدد لالمتحاف بربع ساعة  -6
 االمتحاف.تيا عمى جدوؿ اعمى األقؿ بعد مطابقة بيان

ة اإلعداد قبؿ بدء الموعد المحدد لالمتحاف بنصؼ ساعة عمى األقؿ تسمـ مظاريؼ كراسات اإلجابة مف لجن -7
 يؤدوف االمتحاف.بعد التأكد مف مطابقة بيانتيا عمى الطالب الذيف سوؼ 

بالتوجو إلى دورة المياه داخؿ أو بالقرب مف الجنة برفقة أحد المالحظيف  االقتضاءالسماح لمطالب عند 7 -8
 أداة لمغش وبعد التأكد مف خمو دورة المياه منذلؾ. أيمعو  ؿال يحمالطالب االحتياطييف وبعد التأكد مف أف 

بإقصائو عف مقعده والتحفظ  عمد،فيو أو المخؿ بالنظاـ عف  مف يشرعإخراج مف يضبط متمبسا بالغش أو  -9
ذلؾ تطبيقا لحكـ  فيعميو داخؿ المجنة عؿ أال يتـ إخراجو مف المجنة إال بموافقة عميد الكمية أو مف ينيبو 

وكذلمؾ تحرير تقرير عف  ،1972لسنة  49مف الالئحة التنفيذية لقانوف تنظيـ الجامعات رقـ  125المادة 
الحاؿ  فيويعرض عمى السيد عميد الكمية أو مف ينيبو  المضبوطة،الواقعة مف مراقب المجنة مع المستندات 

 الشأف.ىذا  في ـما يمز التخاذ 
 بياناتيا.ضور والغياب بعد التأكد مف صحة اعتماد قوائـ الح -10

 -المراقبين: ميام 
 األقؿ.الحضور إلى مقار المجاف قبؿ الموعد المحدد لبدء االمتحاف بنصؼ ساعة عمى  -1
حالة إف كاف  فيالتحقؽ مف خمو قاعة االمتحاف مف الكتب والمراجع واألوراؽ ومنع الدخوؿ بيا إال  -2

 المادة.يحدد الكتب والمذكرات أو الجداوؿ عمى مظروؼ  Open bookاالمتحاف 
وكذا مراقبة توزيع كراسات اإلجابة  المالحظيف،تسمـ كراسات اإلجابة مف رئيس المجنة ثـ توزيعيا عمى  -3

عادة   الفائض.وأوراؽ األسئمة عمى الطالب وا 
نات المطموبة عمى كراسات اإلجابة التحقؽ شخصيامف أداء المالحظيف لميمة التأكد مف كتابة الطالب لمبيا -4

 توقيعات أو عالمات عؿ ظير كراسة اإلجابة. أيوعدـ السماح بعمؿ 
 عدـ السماح بتواجد غير العامميف بالمجنة. -5
 الغش.مراقبة حسف سير االمتحاف والعمؿ عمى منع  -6
ذا  فيطالب المتسبب حالة إخالؿ بنظاـ االمتحاف فعميو إنذار ال بأيحالة مالحظتو أو إبالغو  في -7 ذلؾ، وا 

 ىذا الشأف. في ـما يمز تكررت المخالفة فعميو االتصاؿ فورا برئيس المجنة التخاذ 
طالب متمبسا بالغش أو بالشروع فيو فعميو استدعاء رئيس المجنة بيدوء تاـ ليتـ إقصاؤه  أيحالة ضبط  في -8

وذلؾ بعد التحفظ عمى أداة الغش ويحرر المراقب باالشتراؾ مع المالحظ المختص محضرا  مقعده،عف 
بتفصيؿ ما وقع ويعتمد مف رئيس المجنة ويرفع عمى الفور لعميد الكمية أو مف ينيبو التخاذ االجراءات 

 الالزمة.القانونية 
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والحضور لممستوى أو البرنامج أو المجنة وكذا تحرير قوائـ الغياب  عمييا،تحرير استمارة الغياب والتوقيع  -9
 المجنة.مف رئيس  ذلؾالمختص بيا واعتماد 

تعدىا إدارة شئوف  التيالتحقؽ مف شخصية الطالب بنفسو وذلؾ باستخداـ بطاقات تحقيؽ الشخصية  -10
 الغرض.الطالب ليذا 

 الكنتروؿ.استالـ أوراؽ اإلجابة مف المالحظيف وتسميميا مباشرة إلى  -11
الطبيب عدـ تمكنو  يوفى حالة ما إذا رأ الطبية،استدعاء طبيب المجنة لمطالب الذيف يحتاجوف لمرعاية  -12

المجنة ورئيس  الطبيب ومراقبمف تكممو االمتحاف يخطر رئيس المجنة ويحرر تقرير بذلؾ يوقع عميو 
 المجنة.

 المجنة.إتماـ ما يكمفيـ بو رئيس  -13

 -المالحظين: ميام 
ساعة عمى  االمتحاف بنصؼلجاف االمتحاف المكمفيف بالمالحظة فييا قبؿ الموعد المحدد لبدء  بمقار التواجد-1

 أخرى.خصص لممالحظة وأية تعميمات مجنة ومعرفة الجزء الماألقؿ الستالـ أوراؽ اإلجابة مف مراقب ال
 االمتحاف.قاعة  فيتحديد أماكنيـ  فيمساعدة الطالب  -2
 لالمتحاف.جزء آخر حتى نياية الفترة المحددة  أييتعداه إلى  ال الجزء المخصص لو و فيالقياـ بالمالحظة  -3
نوع حتى ولوكانت  أيالتأكد مف أف الطالب ال يحمموف معيـ كتبا أو مذكرات أو مراجع أو أية أوراؽ مف  -4

 المجنة.والتأكد مف عدـ تواجدىا داخؿ  بيضاء،
بربع ساعة عمى األقؿ بعد التأكد مف سالمتيا مع سحب البطاقة توزيع كراسات اإلجابة عمى الطالب  -5

عادتيا إليو   اإلجابة.نياية االمتحاف بعد تسمـ كراسة  فيالجامعية الخاصة بالطالب وا 
عادة الفائض منيا إلى المراقب  استالـ أوراؽ -6  مباشرة.األسئمة مف المراقب وتوزيعيا عند بدء االمتحاف وا 
الطالب ومكاف جموسو ومطابقة اسمو ورقـ جموسو عمى البيانات المكتوبة عمى ورقة التأكد مف شخصية  -7

 البيانات.البيانات عمى كراسة اإلجابة مع التوقيع عمى بطاقات 
حصر الغياب وتحرير االستمارات الخاصة بيا مع مراعاة عدـ التوقيع عمييا ألف  فيمعونة مراقب المجنة  -8

 المجنة.ذلؾ ميمة مراقب 
أداء المالحظة عمى الوجو األكمؿ والعمؿ عمى منع الغش أو المحاولة فيو أو الكالـ بيف الطالب مع  -9

خطار المراقب عند ضبط  تحاشى االحتكاؾ معيـ ومراعاة اليدوء منعا لمجدؿ أوحدوثشغب أوضوضاء وا 
 القانونية.ىدوء تاـ وبالطريقة  فيحالة غش أو محاولة فيو أو الكالـ لمتصرؼ 

تفسير لمعنى كممة أو جممة منيا أو نقؿ أدوات أو غيرىا  فيـ قراءة ورقة األسئمة لمطالب أو االجتياد عد -10
 الوقت.مف طالب آلخر واليسمح لمطالب بمغادرة المجنة إال بعد انقضاء نصؼ 

 الغياب.نياية االمتحاف إلى مراقب المجنة واستمارات  فيتسميـ أوراؽ اإلجابة مرتبة  -11
 عدـ مغادرة المجنة إال بإذف مف رئيس المجنة وبعد توقيعو أو مف يحؿ محمو  -12
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مف   رئيس لجاف النظاـ  كتابيعدـ مغادرة المجنة قبؿ نياية االمتحاف إال بإذف  االحتياطيعمى المالحظ  -13
 والمراقبة.

 .لذلؾكشوؼ الحضور المعدة  فيعمى المالحظيف األساسييف واالحتياطييف التوقيع  -14
 الطبية.إبالغ مراقب المجنة بشأف الطالب الذيف يحتاجوف إلى الرعاية  -15
بعد الحصوؿ عمى إذف مف رئيس الجنة واتخاذ  وذلؾ المياه،مالحظة الطالب عند توجييـ إلى دورات  -16

 احتياطات.مايراه مف 
 أعماؿ.المجنة مف  أو رئيسما يكمفيـ بو المرقبيف  -17

 -المجنة: ميام طبيب 
 -اآلتية: الكمية لمقياـ بالمياـ  يندبو عميديعيف لمجنة طبيب 

 االمتحاف.التواجد طواؿ فترة  -1
 المجنة.عمؿ اإلسعافات األولية لمطالب داخؿ  -2
 رالحالة يحر وفى ىذه  االمتحاف،فحص الطالب الذيف تسوء حالتيـ وتقرير عدـ تمكف الطالب مف تكممة  -3

مراقب المجنة تقريرا بذلؾ يوقعو الطبيب ورئيس المجنة تمييدا التخاذ االجراءات الالزمة الحتساب ذلؾ عذرا 
 مرضيا.

 -خاصة: المجان ال
حاالت العمميات الجراحية العاجمة  في الجامعيالمستشفى  فييجوز عقد لجاف امتحاف خاصة لمطالب 

وموافقة عميد  الجامعيوذلؾ بناءا عمى تقرير مف المستشفى  والمعدية،والكسور والوضع أو األمراض الخطيرة 
 (.24/4/1984مجمس الجامعة بجمستو بتاريخ  )قرارالكمية 

 -التالية: وفى مثؿ ىذه الحاالت يستمـز إتباع الخطوات 
يفيد دخوؿ الطالب مع تشخيص الحالة المرضية  الجامعيمف المستشفى  رسمييتـ إحضار خطاب  -1

ولكف  حياتو،تواجده بالمستشفى وأف انتقالو إلى لجنة االمتحاف بكميتو يشكؿ خطرا عمى وتوضيح ضرورة 
ويشترط تقديـ ىذا الخطاب معتمدا مف عميد  الجامعيحالة الطالب تسمح بأف يؤدى االمتحاف بالمستشفى 
 األقؿ.كمية الطب أو مف ينيبو قبؿ موعد االمتحاف بيوـ عمى 

 لمموافقة.ى عميد الكمية أو ماينيبو تعرض المذكرة عمى الفور عم -2
يترؾ لكؿ  واالعتقاؿ،اماكف مستشفى الطمبة عدا حاالت التحفظ  فياليجوز مطمقا عقد مثؿ ىذه االمتحانات  -3

مجمس  اليدوء. )قرارحجرة مستقمة يتوافر فييا  فيكمية اتخاذ القرار المناسب عمى أف تعقد ىذه المجنة 
 (29/4/1986جامعة بجمستو بتاريخ ال

نفس االمتحاف  فييشترط أف تكوف مواعيد بداية ونياية المجاف الخاصة مطابقة تماما لممواعيد المعموؿ بيا  -4
 الكمية.داخؿ لجاف 
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ورقة  فيعميو الطالب  وما يمميكتابة  فيعند االقتضاء يمكف االستعانة بموظؼ مف العامميف بالكمية  -5
 منو. مرأىو ىيئة التدريس وعمى اإلجابة عمى أف يكوف ذلؾ أماـ عض

 -االمتحان: جدول 
 فييجب االلتزاـ بيا  والتييحدد مجمس الجامعة ميعاد بدء ونياية االمتحانات التحريرية والشفيية والعممية  -1

 أيظروؼ.جميع الكميات وتحت 
ثـ إعالف الجداوؿ المعتمدة  الطالب،يتـ إعالف مقترح جدوؿ االمتحانات لمطالب لمدة أسبوع لتمقى رغبات  -2

 لمطالب داخؿ الكمية قبؿ االمتحانات بوقت كاؼ 
 ترسؿ نسخ مف الجداوؿ المعتمدة إلى أقساـ الكمية ولشئوف الطالب المركزية  -3
 اليوـ. فيامتحاف الطالب أكثر مف امتحاف واحد  ـال يت -4
 لمطالب.متحانات المعمف الزماف والمكاف المحدد مسبقا بجدوؿ اال فيضرورة بدء االمتحانات  -5

 -باالمتحانات: أعمال شئون الطالب الخاصة 
 الجموس.كؿ مستوى وبرنامج مقسمة إلى أقساـ برقـ  فيكتابة القوائـ بأسماء الطالب  -1
 بأعداد الطالب.عمؿ إحصائية مجمعة  -2
 الجموس.تجييز خريطة لجاف االمتحانات توزع فييا أرقاـ  -3
 والبرامج.وضع جدوؿ امتحانات المستويات  -4
رساليا ليـ لمتوقيع بالعمـ ومعرفة مواعيد  -5 يتـ توزيع أعماؿ المراقبة عمى السادة أعضاء ىيئة التدريس وا 

 المراقبة.
رساليا يتـ توزيع أعماؿ المالحظة عمى السادة المدرسيف المسا -6  ليـ لمتوقيع بالعمـ ومعرفةعديف والمعيديف وا 

 المالحظة.مواعيد 
المالحظة والمراقبة الخاصة ليـو واحد أو أكثر متضمنا المجاف والمكاف والمستوى والبرنامج  عمؿ كشوؼيتـ  -7

والطالب وأسماء السادة المراقبيف والمالحظيف ويتـ تسميميا إلى السيد أ.د. وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ 
 -مف: كؿ  ثـ يتـ ارساليا إلى كشؼ،كؿ  فييتـ توزيع أماكف المراقبة والمالحظة  وبمعرفتو

 واألسئمة.شئوف الطالب لمعرض وتوقيع السادة المراقبيف والمالحظيف واستالـ أوراؽ اإلجابة  - أ
 -ويراعي االتي:  تحفظ نسخة عند السيد أ.د. وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب - ب

 الجموس.تجييز لجاف وأماكف االمتحانات ووضع أرقاـ  فياشتراؾ كؿ مف شئوف الطالب والشئوف العامة  -1
رشادات لكؿ لجنة برقـ الجموس )مف -2  والطالب.إلى( وذلؾ لمعرفة مراقب ومالحظ المجنة  -إعالنات وا 
 االمتحانات.تتبع سير  -3

 معرفة السادة المالحظيف أماكنيـ بالمجاف والقاعات وتوقيعيـ عمييا. -
 اإلجابة.تسمـ السادة المالحظيف كراسات  -
 الغياب.يسمـ لرئيس المجنة قوائـ بأسماء الطالب واستمارة  -
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 .جاف مال فيوأرقاـ جموسيـ  بأماكنيـمعرفة الطالب  -
 ودشتيا.استالـ أوراؽ إجابة الغائبيف مف مراقب المجنة  -

 -النظرية(: االمتحانات التحريرية ) آلية تشكيل لجان

 التدريس.يتـ تشكيؿ لجاف االمتحاف لممقررات باألقساـ مف خمسة مف أعضاء ىيئة  -1
 المقرر.التشكيؿ أف يكوف تخصص السادة أعضاء ىيئة التدريس مقاربا لتخصص  فييفضؿ  -2
القائـ بتدريس ىذا  ـمسئولية القسخارج القسـ يكوف تشكيؿ لجنة االمتحاف  فيمفتدرس  التيبالنسبة لممواد  -3

 قرر.الم
 بشير. الدراسييتـ تشكيؿ لجاف الممتحنيف والمصححيف قبؿ انعقاد امتحاف الفصؿ  -4

 -المستيدفة: آلية مراجعة ورقة االمتحان لمتأكد من تحقيق مخرجات التعميم 
 تحققيا.تجتمع المجنة بعد التشكيؿ مع أستاذ المادة الستعراض مخرجات التعمـ المستيدفة ومدى  -1
 -اآلتي: مف  يوما والتأكديقوـ أستاذ المادة بعرض االمتحاف عمى المجنة قبؿ االمتحاف بخمسة عشر  -2

 المادة.تغطية االمتحاف لمخرجات التعمـ المستيدفة مف  -
 مراجعة تطابؽ الورقة االمتحانية مع النموذج الموحد لمكمية  -
 المغوي.مراجعة التدقيؽ  -

 االمتحاف.يقوـ أستاذ المادة بعرض نموذج اإلجابة عمى لجنة -3
% نسخ إضافية + األصؿ إلى وكيؿ 10مظروؼ مغمؽ بعدد الطالب الممتحنيف + فييتـ تسميـ االمتحاف  -4

 األقؿ.الكمية لشئوف التعميـ والطالب قبؿ بدء االمتحاف بأسبوع عمى 
ذج إجابة االمتحاف لكنتروؿ المستوى موقعا مف ثالثة أعضاء بعد التصحيح يتـ تسميـ أوراؽ اإلجابة ونمو  -5

 مف المجنة عمى األقؿ

 

 

 

 -البكالوريوس: أعمال الكنترول لمرحمة 
جميع أعضاء  فيويشترط  الكمية،يتـ تشكيؿ لجاف الكنتروؿ بقرار مف السيد األستاذ الدكتور عميد 

 الرابعة.مف الدرجة  لدييـ أقاربالكنتروؿ أال يكوف 

 -الكنترول: معايير اختيار رؤساء 
 لدييـ خبرة بأعماؿ الكنتروؿ. -1
 ومسئوليتيـ.عمى وعى تاـ بمياميـ  -2
 المناسب.الوقت  فيلدييـ القدرة عمى اتخاذ القرارات المناسبة  -3
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 الحرجة.المواقؼ  فييحسف التصرؼ  -4
 الكنتروؿ.التعامؿ مع أعضاء  فيالكفاءة  -5
 العمؿ.الثقة والحفاظ عمى سرية  -6
 والجمد.المثابرة  -7

 -الكنترول: أعضاء  فيالمعايير الواجب توافرىا 
 مجمس تأديب. إلىحسف السمعة ولـ يسبؽ لو اإلحالة   -1
 تحري الدقة في األداء والتنظيـ. -2
 المثابرة والدأب. -3
 االلتزاـ بتنفيذ التعميمات. -4
 واألمانة.االلتزاـ بالسرعة  -5

 -الكنترول: ميام أعضاء 
لؾ ذوكاستالـ أوراؽ اإلجابة ومظروؼ األسئمة وبو ورقة أسئمة واحدة وكشؼ الحضور موقعا مف الطالب  -1

كشؼ التسميـ والتسمـ  فياستمارات الغياب والتأكد مف عدد األوراؽ طبقا لعدد الحضور وتدوف كؿ األرقاـ 
 المجنة.ويوقع عمييا عضو ىيئة التدريس ومراقب 

 الكنتروؿ.يتـ وضع األرقاـ السرية عمى كراسات اإلجابة بمعرفة  -2
 والتسمـ بالكنتروؿ.كشؼ التسميـ  فيلجنة االمتحاف بعد توقيعيـ  ىاإلجابة إليتـ تسميـ كراسات  -3
 االمتحافيف موقعة مف ثالثة أعضاء عمى األقؿ مف أعضاء لجنة يتـ استالـ أوراؽ اإلجابة مف المصحح -4

 والشفوي. والعمميمرفقا بيا نموذج اإلجابة وكشوؼ درجات أعماؿ السنة 

 -الكنترول:  فيآلية دقة تصحيح ورصد الدرجات 

ويتـ مطابقة التفقيط مع الدرجة الرقمية  اإلجابةلكراسة  الخارجيالتأكد مف مجموع الدرجات عمى الغالؼ  -1
 الكنتروؿ.بمعرفة  رقميخطأ  أيالداخمية عمى سؤاؿ ويصحح 

التأكد مف تصحيح جميع األسئمة وتستدعى لجنة االمتحاف إف كاف ىناؾ أجزاء غير مصححة بالكراسة ليتـ  -2
 تصحيحيا.

 األقؿ.جعة مرتيف عمى ابالمر  تقاعدة البياناالتأكد مف صحة رصد الدرجات عمى  -3
 التصحيح.الرجوع لنموذج اإلجابة لمتأكد مف عدالة  -4
عمؿ االحصائيات االجمالية بعد انتياء أعماؿ التصحيح والرصد والمراجعة ويتـ تقديميا لمسيد أ.د. وكيؿ  -5

 لعاـ لنتائجالنجاح فييا عف المتوسط اتقؿ نسب  التيالمقررات  فيوالنظر  والطالب،الكمية لشئوف التعميـ 
النتائج  ؾتحسيف تم، واتخاذ الالـز بالتنسيؽ مع لجاف الفرؽ الدراسية مع عرض اقتراح )المستوى(الفرقة 

 .لالعتمادعمى السيد األستاذ الدكتور عميد الكمية لمعرض عمى مجمس الكمية 
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 -منيا: آلية االحتفاظ بأوراق اإلجابة والتخمص 
 الكنتروؿ.تحفظ كراسات اإلجابة لمسنة الدراسية الحالية داخؿ  -1
مرحمة البكالوريوس بمبنى  ؿلمكنترو غرفة الحفظ  فيتحفظ كراسات اإلجابة لمسنوات الدراسية السابقة  -2

 المدرجات.
 االمتحاف.يتـ التخمص مف كراسات اإلجابة بعد خمس سنوات مف تاريخ  -3

 -العميا: ات أعمال الكنترول لمرحمة الدراس
جميع أعضاء الكنتروؿ  فيويشترط  الكمية،تـ تشكيؿ لجاف الكنتروؿ بقرار مف السيد األستاذ الدكتور عميد 

 الرابعة.مف الدرجة  لدييـ أقاربأال يكوف لبس 

 الكنتروؿ:مياـ أعضاء 
 وكذلؾاستالـ أوراؽ اإلجابة ومظروؼ األسئمة وبو ورقة أسئمة واحدة وكشؼ الحضور موقعا مف الطالب  -1

كشؼ التسميـ والتسمـ  فياستمارات الغياب والتأكد مف عدد األوراؽ طبقا لعدد الحضور وتدوف كؿ األرقاـ 
 ويوقع عمييا عضو ىيئة التدريس ومراقب المجنة.

 .والتسمـ بالكنتروؿكشؼ التسميـ  فيلجنة االمتحاف بعد توقيعيـ  ىبة إلاإلجايتـ تسميـ كراسات  -2
 االمتحافيتـ استالـ أوراؽ اإلجابة مف المصححيف موقعة مف ثالثة أعضاء عمى األقؿ مف أعضاء لجنة  -3

 .والشفوي العمميوكشوؼ درجات 

 -فيالكنترول: آلية دقة تصحيح ورصد الدرجات 
ويتـ مطابقة التفقيط مع الدرجة الرقمية  اإلجابةلكراسة  الخارجيالتأكد مف مجموع الدرجات عمى الغالؼ  -1

 بمعرفة الكنتروؿ  رقميخطأ  أيالداخمية عمى سؤاؿ ويصحح 
التأكد مف تصحيح جميع األسئمة وتستدعى لجنة االمتحاف إف كاف ىناؾ أجزاء غير مصححة بالكراسة ليتـ  -2

 تصحيحيا.
 األقؿ.بالمرجعة مرتيف عمى  تقاعدة البياناالتأكد مف صحة رصد الدرجات عمى  -3
عمؿ االحصائيات االجمالية بعد انتياء أعماؿ التصحيح والرصد والمراجعة ويتـ تقديميا لمسيد أ.د. وكيؿ  -4

ض عمى مجمس عرضياعمى السيد األستاذ الدكتور عميد الكمية لمعر  والبحوث،الكمية لشئوف الدراسات العميا 
 .لالعتمادالكمية 

 -منيا: حتفاظ بأوراق اإلجابة والتخمص آلية اإل
 فيويتـ وضع الكراسات بعد خمسة سنوات  الكنتروؿ،حتفاظ بأوراؽ اإلجابة لمدة خمسة سنوات داخؿ يتـ اإل

 المدرجات. الحفظ بمبنىغرفة 

 النتائج:آلية إعالن 
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مسئوؿ الشبكة نحو اظيار النتائج عمى  خطارإب/عميد الكمية أ. دبعد تسميـ الكنتروؿ لمنتيجة يقوـ السيد  -1
  االنترنت.

السيد أ. د /عميد النتيجة إجراء أى تعديؿ بعد اعتمادىا إال مف خالؿ اخطار  عالفإبعد يستطيع الكنتروؿال  -2
 .MISلممدير المسئوؿ عف التسجيؿ االلكترونى لمنتائج  بنظاـ  الكمية

 نتيجتو.رقـ الجموس لمحصوؿ عمى  ؿبإدخايقـو الطالب  -3
 أ.د. وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب. لمسيد  التماس شكوى مف الطالب يتـ تقديـ أيحالة وجود  في -4

 -النتائج: آلية التظمم والشكاوى من 
بعد أسبوع  تااللتماساأسبوعيف عمى أف تعمف نتيجة  رسميا ولمدةعقب إعالف النتيجة  اإللتماساتيبدأ قبوؿ  -1

 أمكف.إذا  بأحكاـ القانوفبالنموذج المعد لذلؾ بالكمية دوف االخالؿ  وذلؾمف انتياء فترة االلتماسات 
رصد درجاتيا يخصص منيا خمسوف جنييا  التأكد مف صحة فييسدد الطالب مائة جنيو لكؿ مادة يرغب  -2

وجود  حالة  فيالخمسوف جنييا الخاصة بالكمية  بيسترد الطالطابع جامعة وخمسوف جنييا لمكمية عمى أف 
 خطأ.

األوراؽ وذلؾ  كراستو وكاممةتصور كراسة اإلجابة ويسمح لمطالب بمناظرة الصورة فقط لمتأكد مف إنيا  -3
 تصحيح.بدوف  ةمف صحة رصد الدرجات أو عدـ وجود إجابات متروك أكد فقطتلمػبحضورأعضاء المجنة 

 المجنة.الرصد يتـ تصحيحيا بمعرفة  فيحالة وجود أخطاء  في -4
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صوره من االلتماس
 جامعة المنيا   

 االدارة العامة لشئون التعميم والطالب
 ---------------كميــــــة   

 

 مسمسل الطالب :                                                                                       
 التماس مراجعة رصد درجات مقرر

 طابع الجامعة
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 السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكمية لشئون التعميم والطالب 
 0000تحيو طيبو وبعد                                     

------------مقرر درجاتيفيىذا ممتمسا من سيادتكم التكرم والموافقة عمى مراجعة رصد  يبطمباتقدم 
 -----------------وذلك نظير  ------------------------------------

------------------------------------------------------------- 
 ،،،،،  وتفضموا سيادتكم بقبول وافر التقدير واالحترام    

 -----------------------------الطــالب : 
 -----------------------------المستوى : 

 ---------------------------رقم الجموس : 
 ----------------------------التـــــاريخ : 

 

 ---------------------------------------------نتيجة مراجعة رصد الدرجات : 
--------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------- 

 رئيس الكنترول المختص 0د0توقيع أ          
 

 بالنتيجة:حالة وجود تعديل  فيقرار مجمس الكمية 
--------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------- 
 توقيع الطالب بعد اطالعو عمى نتيجة االلتماس

 
  --------------------االســـم :       
 ---------------------وقيع :  تال                   
 -------------------  تاريخ:ال            

 

 

 يىاطفبث انىرقت االيتحبَيت
 -:اىم مواصفات الورقة االمتحانية

 -والشمول:الصدق والثبات  اوال:
  حتوى وتعطي نفس النتائج تكوف ممثمة لمم وأف (ILOs)ويتحقؽ ذلؾ بأف تغطي األىداؼ جميعا 

 االختبار بنفس الظروؼ. لو ُأعيد

 -ثانيا: التميــيز:
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 المختمفة:ويقصد بيذا أف تراعي الفروؽ الفردية بيف الطالب ومستوياتيـ 
 .يفوسطمتال% لمطالب 60،المتفوقيف% لمطمبة 20،% لمطمبة الضعاؼ20 مثػػػػاًل:

 -لثا: التـــدرج:اث
 منطقي.أف تتدرج األسئمة مف السيؿ إلى الصعب ومف الجزء إلى الكؿ وأف تكوف متسمسمة بشكؿ  -

 -رابعا: العـــدالة:
أي مراعاة جدوؿ المواصفات والوزف النسبي  وحدة،بحيث تربط األسئمة ودرجاتيا بالجيد المبذوؿ في كؿ  -

 تـ دراستيا. الدراسية التيلموحدات 

 -خامسا: التنـــوع:
اشتماؿ الورقة االمتحانية عمى األسئمة المقالية واألسئمة الموضوعية او المنظومية باختالؼ  بو:تنوع يقصد ال

 أنواعيا.

 -:سادسا: اإلخـــراج
 مف:اإلخراج الجيد مف أىـ األمور في الورقة االمتحانية وحتى يكوف اإلخراج جيدًا البد 

 والمادة وكودىا، الدراسيتنظيـ الورقة بشكؿ جيد وذلؾ بتنظيـ الورقة مبينًا فييا اسـ القسـ والفصؿ  -1
 الخ.والزمف، وتاريخ االمتحاف وعدد األسئمة .................. 

 الطباعة الواضحة السميمة مف األخطاء بحيث يسيؿ عمى كؿ طالب قراءتيا بدوف مساعدة أحد. -2
 باستخداـ الحاسوب وعدـ الكتابة بخط اليد. المتحانيةاتطبع الورقة  -3
 الصياغة السميمة نحويًا والخالية مف األخطاء اإلمالئية. -4
 وضع الدرجات ووقت السؤاؿ بشكؿ واضح عمى األسئمة وفروعيا. -5
 عدـ ضغط األسئمة في الورقة الواحدة بحيث تبدو محشوة تربؾ الطالب في قراءتيا. -6
 اـ األسئمة وفروعيا واضحة بعيدة عف كؿ لبس بحيث ال تتداخؿ األسئمة وال الفروع.أف تكوف أرق -7
 تمنياتي لمجميع بالنجاح وتوقيع القائـ بالتدريس مثؿ: معاختـ ورقة األسئمة بدعاء لمطالب  -8
 

 آنيت تقىيى انطالة
 إعداد آلية موحدة لتقويـ الطالب بالكمية اليدف:

 أساليب تقويم الطالب
بحيث تقيس المستويات المختمفة وما تـ تحقيقو مف  االمتحاناتيقوـ كؿ عضو ىيئة تدريس بتصميـ    - أ

 خالؿ:مف  دراسيالنتائج التعميمية المستيدفة عمى مستوى كؿ مقرر 
توزيع نموذج لممواصفات الخاصة بورقة اسئمة االمتحانات مف حيث المواصفات الشكمية والضمنية لورقة  -

 لُمراد قياسو عمى مستوى كؿ مقرر.األسئمة وا
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نموذج توصيؼ المقرر وذلؾ حسب طبيعة كؿ  فيأعضاء ىيئة التدريس بقياس الميارات المحددة  التزاـ -
 (.التحريري – العممي - الشفوى -)أعماؿ السنة امتحاناتمقرر مف خالؿ 

تـ تدريسو فعميًا وبناءًا  والذيتعمؿ الكمية عمى توافؽ أساليب تقويـ الطالب مع محتوى المقررات المعمنة   - ب
 وتشمؿ:عمى ما ورد بتوصيؼ المقررات حسب طبيعة كؿ مادة 

 (.الميارات العامة –الميارات الذىنية  –المعرفة والفيـ  )لقياسالتحريرية  االمتحانات -
 .والعممية(الميارات المينية  )لقياس العممية االمتحانات -
 المعرفة والفيـ(. -ة الميارات الذىني )لقياس االمتحانات الشفيية -

 وتشمؿ:خالؿ تنوع طرؽ التقييـ  مف الدراسيتعتمد الكمية عمى التقويـ المستمر لمطالب طواؿ الفصؿ   - ت
الحضور والمتابعة مع أستاذ المقرر والييئة  -دوري( امتحاف  2أعماؿ السنة ) امتحانات –فجائية  اختبارات
 .النظري(–الشفوي  - )العممينياية الفصؿ  امتحاناتىذا بخالؼ  الذاتي،التعمـ  -المعاونة

تتنوع أساليب تقويـ الطالب وفقًا لتوزيع الدرجات بالالئحة )وتكوف محددة الموعد ومعمنة لجميع   - ث
 -وتشمؿ: الطالب( 

 %( مف المجموع الكمى لدرجات المادة طبقًا لالئحة الكمية.10)وتمثؿ اعماؿ السنة امتحانات -
 )ضمف درجات أعماؿ السنة(. الدراسياألبحاث والمشاريع واألنشطة طواؿ الفصؿ  -
 درجات أعماؿ السنة(. )ضمفالحضور والمتابعة المستمرة مع أستاذ المادة والييئة المعاونة  -
 ات المقرر الكمية.%مف مجموع درج20وتمثؿ  العممي امتحانات -
 %مف مجموع درجات المقرر الكمية.10شفوى وتمثؿ ال امتحانات -
-  
-  
 % لكؿ مقرر وطبقًا لالئحة.60تمثؿ  والتيالنيائية  االمتحانات -

 يزاجؼت وتحهيم َتبئج تقىيى انطالة

 -خالؿ: مف  األكاديمييتـ االستعانة بالتغذية الراجعة لمطالب حوؿ نتائج التقويـ لتحسيف مستواىـ 
خطارىـ بدرجاتيـ  امتحاف فيحدثت  التياألخطاء  فيمناقشة أستاذ المادة لمطالب  -1  فيأعماؿ السنة وا 

 عمى مستوى كؿ مقرر. االمتحاف
 لمطالب. االمتحافقاعات الدرس حيث يتـ مناقشة وحؿ  فيمف خالؿ الييئة المعاونة  -2
عمى األكثر وبعد  بأسبوعيف انتياءاالمتحاناتعقب  دراسيالنيائية لكؿ فصؿ  االمتحاناتيتـ إعالف نتائج  -3

 الرسمية. االجتماعات في، وعرض إحصائيات النتائج تالنترو كبالإجراء عمميات المراجعة الكاممة 
 خالؿ:يتـ مراجعة وتحميؿ نتائج تقويـ الطالب مف  -4

  الرسمية. تاالجتماعا فييتـ إعدادىا عف النتائج بكؿ مقرر وعرضيا  التياإلحصائيات 



 58 

  النتائج ونسب النجاح  فيعرض المالحظات والتعميقات عمى ىذه اإلحصائيات لتحديد مستوى التبايف
 العامة.

 .تقرير كؿ مادة ويشمؿ نسبة الحضور والنجاح وتسميميا لكؿ عضو ىيئة تدريس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انخبص بُظى تقىيى  انًيثبق األخالقي ألػضبء هيئت انتذريش

 االيتحبَبثانطالة و

   :مقدمة
يجب أف توجو وتضبط عممية التقويـ  التييعتبر ىذا الميثاؽ مجموعة مف القيـ واألخالقيات العميا 

ألعضاء ىيئة التدريس وتضع حدودا واضحة قدر المستطاع لما ىو مقبوال أو مرفوضا مسموحا أو ممنوعا في 
طار العمؿ داخؿ   الجامعة.إطار العالقة المينية وا 

أعضاء ىيئة  الطالب،يسعى ىذا الميثاؽ إلى إرساء قواعد وأسس تحكـ وتوضح حدود التعامؿ مع 
الكمية والجامعة والمجتمع بحيث تحفظ لكؿ طرؼ حقوقو وتحميو مف سوء المعاممة أو  المعاونة،الييئة  التدريس،

 اإلساءة أو االستغالؿ



 59 

في معالجة القضايا القانونية المتعمقة بنظـ التقويـ  ويعتبر ىذا الميثاؽ وثيقة مساندة يمكف االعتماد عميو
ذلؾ آلف الميثاؽ  فيواالمتحانات التي قد تقع بيف األطراؼ المختمفة ، واليمكف اعتبارىا الوثيقة األولى والوحيدة 

األخالقي ألعضاء ىيئة التدريس الخاص بنظـ التقويـ واالمتحانات يحدد الواجبات األخالقية ألعضاء ىيئة 
ومينتيـ وطالبيـ ومجتمعيـ داخؿ وخارج الجامعة ، ويحفظيـ ليتمثموا قيـ   ذاتيـ  تدريس والييئة المعاونة نحوال

حياتيـ ، وذلؾ خالؿ مجموعة مف المعايير تصؼ السموؾ المتوقع مف  فيمينتيـ وأخالقيا سموكا وعمال 
 مطبقيف ليا بأمانة . أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة عند القياـ بعممية التقويـ ،

ويمـز الميثاؽ األخالقي أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة احتراـ قواعد نظـ التقويـ واالمتحانات 
نجازىا في الوقت  فيوالمشاركة اإليجابية  تحقيؽ أىداؼ الكمية ورسالتيا التربوية إضافة إلى تنفيذ التكميفات وا 

 الجامعي.ريؽ الواحد داخؿ الحـر الف بروح والعمؿ والتعاوفالمحدد ليا 

 أىمية الميثاق األخالقي
 االلتزاـ بمواثيؽ أخالقية صارمة -1
وجود ميثاؽ أخالقي يمتـز بو الجميع ويكوف بمثابة دليؿ يسترشد بو الجميع خاصة عند ظيور خالفات حوؿ  -2

 معيف.سموؾ 
 تشعر الطالب وأعضاء ىيئة التدريس بالثقة بالنفس  التيبأخالقيات العمؿ  االلتزاـ -3
 االجتماعي.زيادة الرضا  فيااللتزاـ بأخالقيات العمؿ يسيـ  -4
 االلتزاـ األخالقي في الجامعة يؤمنيا ضد المخاطر بدرجة كبيرة -5
 حياتو.عمى أف يتمثؿ قيـ مينتو وأخالقيا سموكا في التدريس  ةىيئأعضاء حفز  -6

 ميثاق األخالقي بنظم التقويم واالمتحاناتالمعنيون بال 
 عمػػػيد الكمية -1
 السيد وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب -2
 السيد وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث -3
 السادة رؤساء األقساـ -4
  أعضاء ىيئة التدريس والييئة المعاونة  -5
 رؤساء وأعضاء الكنتروالت -6
 والتسمـ(التسميـ  )لجافاالمتحانات  أعضاء لجنة سير -7
 رؤساء لجاف االمتحاف -8
 المراقبوف والمالحظوف -9

 العامموف بالكمية  -10
 أولياء األمور -11
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 وحدات ضماف الجودة -12
 القائمون عمى التنفيذ 

 عمػػػيد الكمية -1
 السيد وكيؿ الكمية لشئوف التعميـ والطالب -2
 العميا والبحوثالسيد وكيؿ الكمية لمدراسات  -3
 السادة رؤساء األقساـ -4
 وحدات تطوير نظـ التقويـ واالمتحانات -5

 -:في بعدين يةمسئولية األستاذ األخالقتقع 
 البعد األول

واجبو في أف يكوف ممتزمًا في سموكو بالمعايير األخالقية الرسمية وغير الرسمية المنبثقة مف األدياف 
 والثقافة السائدة والمجتمع.

 عد الثانيالب
وغني  واجبو في أف يسيـ بجدية في تربية طالبو وتييئة الظروؼ لنموىـ المعرفي والخمقي نموًا صحيحًا.

فكؿ ما يفعمو األستاذ ىو التزاـ خمقي وىو  الوقت،البعديف في نفس  عمىعف البياف أف سموؾ األستاذ ينعكس 
 لطالبو.نموذج يسيـ في التكويف الخمقي 

 األستاذ الجامعي بعدد من المسئوليات والسموكيات األساسيةيجب أن يمتزم 
( لالستفادة منيا في تصحيح راجعةالتقييـ المستمر أو الدوري لمطالب مع إفادتيـ بنتائج التقييـ )التغذية ال  -1

 الحالة.المسار أو تدعيمو حسب 
 ذلؾ.أو وكيؿ الكمية المختص بنتائج التقييـ في الحاالت التي تستوجب  العمميإخطار القسـ   -2
توخي العدؿ والجودة في تصميـ االمتحاف ليكوف متمشيًا مع ما يتـ تدريسو وما يتـ تحصيمو، وقادرًا عمى  -3

 تفوقيـ.فرز مستويات الطالب حسب 
 يشرؼ عمييا األستاذ. تيالتوخي الدقة والتزاـ النظاـ واالنضباط في جمسات االمتحاف   -4
 فيو. والشروعالغش مف يقـو ب منع الغش منعًا باتًا ومعاقبة  -5
 الفرصة لتطبيؽ الحـز والعدؿ في نفس الوقت. ىءيتنظيـ االمتحانات بما يي  -6
 ال يجوز إشراؾ األقارب )حتى الدرجة الرابعة( في امتحانات اقاربيـ أو االشراؼ عمييا.  -7
 رصد النتائج بما يكفؿ الدقة التامة والسرية التامة.تنظيـ عممية   -8

 أخالقيات مينية عامة لعضو ىيئة التدريس تتعمق بعممية التقويم
 .أدوار أو أعماؿ ليست ضمف واجباتيـ بأيعدـ تكميؼ الطالب  -1
 .واالعتراضيسمح بالمناقشة  -2
 .يكوف األستاذ نموذجا لمديمقراطية -3
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 .الخصوصية الدروسيمتنع عف اعطاء  -4
 . يتابع طالبو إلى أقصى حد ممكف -5
 . يكوف عمى دراية باألمور التربوية والطرؽ واألساليب التدريسية -6
 ى .مادتو ويكوف عمى دراية بثقافة مجتمعو التعميم فيالمستجدات يتابع  -7
لمخريج عمى مستوى  يحقؽ مستوى جيد الذيبالشكؿ  بتدريسيايقوـ  التييطبؽ معايير الجودة عمى المادة  -8

 . المجتمع في المينةأداء 
لموضوعات  النسبيلممقرر والنواتج التعميمية المستيدفة ومراعاة الوزف  العمميالمحاضرات بالمحتوى  يربط -9

 . العممية التدريسية واالختبارات عمى السواء في المحتوى
ضوء االساليب العممية( حيث يراعى  في)يتصؼ تقدير درجات االمتحانات بالعدالة والوضوح والشفافية  -10

تحدد عناصر  المقالية: لألسئمةوبالنسبة  الصحيحة، لإلجابةبالنسبة لألسئمة الموضوعية عمؿ مفتاح 
 .لالمتحاف( ةالنموذجياإلجابة  فياإلجابة عمى السؤاؿ وتوزيع الدرجات عمى كؿ عنصر )

 جمسات االمتحاف. في واالنضباطوالنظاـ  وااللتزاـالدقة والعدؿ  يراعى -11
 وضع جداوؿ االمتحاف. فيرؾ الطالب اشي -12
 تنسيؽ لغة التقويـ ولغة التدريس -13
 نفس الوقت فيتنظيـ االمتحانات بما يييئ الفرصة لتطبيؽ الحـز والعدؿ  -14
 اإلجابةتصحيح كراسات  فيمراعاة الدقة  -15

 مراحل التقويم المختمفة فيأخالقيات مينية ىيئة التدريس 
 :االمتحانقبل  
 .توعية الطالب بالميارات الالزمة لإلجابة عمى امتحاف -1
 . تدريب الطالب عمى استخداـ االمتحانات اإللكترونية -2
 . ومراجعتو االمتحافكتابة  -3
 . الموعد المحدد والمعمف في االمتحافطبع  -4
 . أو وكيؿ الكمية المختص العممييس القسـ ئإلى ر  االمتحافتسميـ  -5
تثبت ىذه الدرجات موقعة  التيمع األوراؽ  الشفويودرجات  العمميإرساؿ درجات أعماؿ السنة ودرجات  -6

 مف استاذ المادة ورئيس القسـ.
 أكثر.وضع الضوابط المحددة إذا كانت المادة تدرس مع زميؿ آخر أو  فيمع الزمالء  االشتراؾ -7
 تـ تدريسو وتقييـ مستويات الطالب حسب تفوقيـ. مع ما تحافاالممالءمة  -8
 .لالمتحافوالفترة الزمنية المخصصة  االمتحانيةيتناسب كـ المادة  -9

 (والميارات واالتجاىات )المعرفيةمتحانية كافة جوانب التعمـ تشمؿ المادة اال -10
 ألقاربيـ )حتى الدرجة الرابعة(. امتحاناتوضع  فيعدـ إشراؾ أعضاء ىيئة التدريس  -11
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 :االمتحاناتأثناء 
 المقررات الخاصة بيـ. امتحانات وأثناء عقدبالتواجد قبؿ البدء  االلتزاـ -1
 تقبؿ مالحظات الطالب والتعامؿ معيـ بيدوء وموضوعية. -2
 .االمتحاناتالتعاوف مع الزمالء أثناء سير  -3
 الشفوية. االختباراتلجنة  فيالتواجد مع الزمالء  -4
 التحريرية. االختباراتالمجاف أثناء  فيالتواجد مع الزمالء  -5
 منع الغش ومعاقبة مف يقوـ بو. -6
 ىذا الشأف. فيبتعميمات إدارة الكمية  االلتزاـ -7

 :بعد االمتحانات
 اإلجابة. وعمى كراسةالتوقيع أماـ درجة كؿ سؤاؿ  -1
 والحروؼ والتوقيع عمييا. كتابة الدرجة الكمية باألرقاـ -2
 مف جانب كافة المصححيف. األوراؽ(تقدير درجات الطالب )تصحيح  -3
 مشترؾ فيو أكثر مف عضو. االمتحافبتصحيح األسئمة الخاصة بو فقط إذا كاف  االلتزاـ -4
 الوقت المحدد. فيلمكنتروؿ المختص  االمتحافتسميـ أوراؽ  -5
 لمكمية بعد اجراء االمتحانات. اإللكترونيمى الموقع إرساؿ نموذج اإلجابة لتحميمو ع -6
 عممية تصحيح كراسات اإلجابة. فييراعى توخى الدقة  -7
 تنظيـ عمميات رصد الدرجات بما يحقؽ الدقة والسرية التامة. -8
 التخاذ قراراتيا بحيادية. الممتحنيفتعرض النتائج عمى لجنة  -9

 .تظمـ مع بحث التظمـ بجدية تامة أيالسماح بمراجعة النتائج حاؿ وجود  -10
 

 :معايير الورقة االمتحانية
 معايير خاصة بالشكل العام -أوال: 

اسـ  -القسـ–اسـ الكمية - اسـ الجامعة) )توحيد المعمومات االساسية لمورقة لمورقة بمعنىاالخراج الجيد  -1
 المعد. بالنموذجوااللتزاـ  زمف االمتحاف - تاريخ االمتحاف -كود المقرر -المقرر

 .قراءتيا الطالبالطباعة الواضحة بحيث يسيؿ عمي  -2
 .الصياغة السميمة لغويا والخالية مف األخطاء اإلمالئية  -3
 .وتنسؽ تنسيقا جيدا الكترونية،أف تكتب بطريقة  -4
 مفيومة وواضحة، بحيث ال يختمؼ عمى معناىا الطمبة. وأف تكوفاف تصاغ األسئمة بمغة التدريس  -5
 ذلؾ معامؿ لمصعوبة. ويحسب بعدالصعوبة  فيأف ترتب األسئمة بحيث يراعي التدرج  -6
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أماـ كؿ  وتكتب الدرجات لإلجابة والوقت الالـزيتـ توزيع الدرجات عمى األسػػػئمة بالتناسب مع الصعوبة  -7
 كؿ سؤاؿ عمى حسب مستوى نواتج التعمـ التي يقيسيا ىذا السؤاؿ. درجة وأف تحددسؤاؿ مف األسئمة، 

 .الورقة بحيث تبدو مكدسة تربؾ الطالب في قراءتيا فيعدـ ضغط األسئمة   -8
 .أف تكوف أرقاـ األسئمة وفروعيا واضحة وبعيدة عف المبس بحيث ال تتداخؿ األسئمة وال الفروع -9

 :يستمزم والذيالمضمون الجيد لمورقة -ثانيا: 
 .مراعاة تنسيؽ الورقة وتوحيد نمط األسئمة -1
 .تسبيا الطالبكا التي (ILOS) المختمفة.تنوع األسئمة لقياس الميارات   -2
 .الصعب لتحديد الفروؽ الفردية بيف الطالب إلىتدرج األسئمة مف السيؿ  -3
 .سموب التدريسأأف يتناسب مستوى لغة االمتحاف مع لغة و   -4
 .بتناسب عدد األسئمة مع زمف االمتحافأف  -5
 .ثر مف سؤاؿكأ فيتجنب تكرار وتداخؿ المطموب  -6
 .توقيع الممتحنيف أو منسؽ االمتحاف في نياية الورقة -7

 معايير خاصة بمضمون االســـــئمة-ثالثا: 
 .الدراسياف تغطى االسئمة كؿ المنيج  -1
الميارات  –الميارات العممية  –والفيـ ( )المعرفة ILOsالتعميمية )أف تقيس األسئمة جميع مخرجات العممية  -2

مة ئأف تقيس األس ويعنى ىذاالميارات العامة األخرى المتعمقة بالحياة المينية لمطالب فيما بعد(،  –الذىنية 
واالبداع والتركيب العميا )التحميؿ  ودرجات التعمـ( والفيـ والتطبيؽكؿ مف درجات التعمـ الدنيا )المعرفة 

 (.واالختراع
تراعى الفروؽ الفردية  أف (، عمىاف أمكف وكذلؾ المنظومية-والموضوعية أف تتنوع األسئمة )بيف المقالية  -3

 تكشؼ عف الطالب الموىوبيف. التيلبعض األسئمة  باإلضافةبيف الطمبة 
( والثبات والموضوعية )عدـ قياسوقياس ما يدعى  فيأف تتسـ األسئمة: بالصدؽ )مدى نجاح االختبار   -4

 خر(.آوكذلؾ بيف المصحح ومصحح  ونفسو مصححتبايف نتائج االختبار بيف 

 -امتحانيو: توضح الورقة التالية نموذج لورقة و 

 
 األوؿجامعة المنيا الفصؿ الدراسي 

 2015/2016           كمية الزراعة
 ساعتاف -الزمف:          األغذية ـ قسـ عمو 

 امتحاف مادة اختيارية                       
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ييكزوبيىنىجيب األغذيت نطهبت انًضتىي  (102ص ٌ ع   )يبدة 

 األول وانثبَي

 -: اتظحمال
 نفس ورقة األسئمة. فياإلجابة  -
 خمس صفحات. فيعدد األسئمة ثالثة أسئمة  -
 تأكد مف أرقاـ الصفحات -

 درجة (                                                       30) أكمل العبارات التالية-: األولانضؤال 
 كالتالي البتيولينى أعراض التسمـ

 ----------------------------------------------------أ
 ---------------------------------------------------ب
 ---------------------------------------------------ج

 ---------------------------------------وتتسبب عف ميكروب 
 -إلى: Aspergillusلجنس  االقتصاديةترجع األىمية 

 ----------------------------------------------------أ
 ---------------------------------------------------ب
 ---------------------------------------------------ج
 ----------------------------------------------------د

 -ىي: أىـ أعماؿ باستير -3
 ----------------------------------------------------أ

  ---------------------------------------------------ب 
 -------------------------------------------------- -ج
  ----------------------------------------------------د
 ------------------------------------------------يعرؼ جيد األكسدة -4

 -----------------------------------------------بينما يعرؼ جيد االختزاؿ
-----------و-------------------زوجية وتسمى اتنقسـ أشكاؿ البكتريا الكروية إلى بكتري -5

-----و-------------------------------------------------و------
------------------------------- 

----------------------------------------ذية بأنويعرؼ عمـ ميكروبيولوجيا األغ -6
-------------------------------------------------------------- 

 -ما يمي: مف أىـ فوائد الفطريات -7
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 ----------------------------------------------------أ
  ---------------------------------------------------ب 
 -------------------------------------------------- -ج
 ----------------------------------------------------د
------------------------------------------------يعرؼ النشاط المائي بأنو-8

------وتتحمؿ البكتريا نشاط مائي----------------------------------------
 ------حبة لمجفاؼوالفطريات الم--------------------------والخمائر ----------

 تنقسـ الميكروبات بالنسبة لمحرارة إلى-9
ودرجة ------------------------------------ميكروبات محبة لمبرودة ويطمؽ عمييا -أ

 -----------------------------ىيالحرارة المثمى ليا 
------------------ويطمؽ عمييا  --------------------------ميكروبات محبة -ب

 ------------ىيليا  العظمىودرجة الحرارة ------------
------------------ويطمؽ عمييا  --------------------------ميكروبات محبة -ج

 --------------ىيليا  دنياودرجة الحرارة ال------------
------------------------------------المرتفعة عمى الميكروبات إلىويرجع تأثير الحرارة 

----------------------------------------- 
بينما تشير ---------------------إلى لمفطريات التسمية العممية  فيتشير الكممة األولى  -10

 ---------------------------------الكممة الثانية إلى
----------------------------------- بكتريا Pseudomonasواع جنس مف أىـ أن-11

---------و---------------------------------------تسبب التي-------
---------------إنتاج الخؿ بكتريا  فيويستخدـ -----------------------------

--عف CFUويعبر مصطمح---------------------------------------------
------------------------------------------------------------. 

 ىييتكوف منحنى النمو البكتيري مف أربعة أطوار رئيسية  -12
-----------ب----------------------------------------------------أ

---------------------------------------- 
 ---------------------------------------------------ج
 ----------------------------------------------------د

الذي يسبب تعفف ------------------------------- فطر Aspergillusيضـ جنس  -13
 .------------------------------فييستخدـ  الذيA. oryzeالموالح وفطر 

 ميكروبيولوجيا األغذية إلى  في Saccharomycesلجنس  األىمية االقتصادية ترجع -14
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 ----------------------------------------------------أ
  --------------------------------------------------ب 
 -------------------------------------------------- -ج
 ----------------------------------------------------د

---و-----------------------------------------إلى متطفمةتنقسـ الفطريات ال-15
-بينما تنقسـ الفطريات الجذرية )الميكورىيزا( إلى----------------------------------

-------------------------------------------و--------------- ---
---------------------. 

------------------------------Enterotoxigenic Escherichia  coliتسبب بكتريا-16
--------------------و--------------بينما تسبب بكتريا السالمونيال  ---------

 ----------------------------و--
 -ما يمي: المخازف  فيمـو الفطرية مف طرؽ السيطرة عمى تكويف الس -17
 ----------------------------------------------------أ

  ---------------------------------------------------ب 
 -------------------------------------------------- -ج
-------يفرزىا فطر  التي-------------------------------يعتبر األفالتوكسيف مف -18

----------------------ويؤدى إلى اإلصابة ----------------------------
 --------------------و----------

---------------وأغذية------------------pHذات  ةأغذية حامضيتنقسـ األغذية إلى -19
 ------------------------pHذات --------

------------و------------------------------المباشر طريقةمف أىـ طرؽ العد -20
----------------------أما طريقة العد الغير مباشر فتشمؿ -------------------

 .--------------------و------
 -إلى: البكتيريا  في الخمويترجع أىمية الجدار  -21
 ----------------------------------------------------أ
  ---------------------------------------------------ب
 ---------------------------------------------------ج
-------------------------------وتتميزموجبة لصبغة جراـ  إلى بكتيرياتنقسـ البكتيريا -22

----------------------وتتميز ---------------------------وبكتريا  ----
------------------------- 
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-----------و---------------------تنقسـ البكتريا مف حيث االحتياجات اليوائية إلى  -23
--- -----------------و-------------------------------و---------
--------- 

24- Vibroiosis  ىو---------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------. 

 -إلى: لمبكتيريا  الحراريينقسـ المجاؿ  -25
 ----------------------------------------------------أ

  ---------------------------------------------------ب 
 -------------------------------------------------- -ج
 
 
)                        -عن   )أجب عن خمس نقاط فقط ( : وما تعرفاذكر -انثبَي:نضؤال ا

 درجة ( 20

 الذىبي. العنقوديالتسمـ بالميكروب  -1
 أىـ أعماؿ روبرت كوخ . -2
 .Pencilumلجنس  االقتصاديةاألىمية  -3
 البكتيريا . فيالتغذية  -4
5- Food borne disease 

 الحية.تقسيـ ويتكر لمكائنات  -6
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 درجة ( 10)                     -انثبنث: انضؤال 

 صل عبارات من العمود ) أ ( بما يناسبيا من العمود ) ب(
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 العمود ) ب ( الرقم المناسب العمود ) أ (

 يتسبب مرض الزحار الباسيمى -1
 Samonella typhiيسبب ميكروب-2
 يتسبب مرض الحمى المالطية-3
يتسبب مرض االلتياب السحائي فى  -4

 األطفاؿ عف
 P.notatumيستخدـ فطر -5
 تستخدـ-6 

ellipsoideusSaccharomyces 
 Candida tropicalesتستخدـ  -7
 يطمؽ عمى طور النمو الموغاريتمى  -8
 A . niger يسبب فطر -9

 A.fumigatus يسبب فطر -10
 

 يكروب البروسيالعف م -1 
 مرض التيفود. -2
 عف ميكروب  -3

Shiglla  dysenteria  
 ميكروب الميستريا-4
 طور النمو السريع. -5
 الرئوي.مرض الدرف  -6
 إنتاج البنسميف في -7
 صناعة النبيذ في -8
 إنتاج البروتيف. في -9

 تعفف العنب -10
 بكتيريا القولوف المعوية السامة   -11
 الالجئالطور -12
 

 والنجاح( التمنيات بالتوفيؽمع أطيب )
 
 
 

 
 
 

 غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاانًز

 القمـ.دار  –الكويت  –قياس وتقويـ التحصيؿ الدراسي  ـ(: 1987)محمود رجاء  عالـ،أبو -1
 –الكويت  –الفردية وتطبيقاتيا التربوية  ؽ(: الفرو ـ 1983) ونادية محمود شريؼ رجاء محمود عالـ،أبو  -2

 القمـ.دار 
 مكتبة النيضة المصرية، القاىرة. والتربوي،(: القياس النفسي 1960)السالـ أحمد، محمد عبد  - 3
 عماف. المستقبؿ،ـ(: البحث والتقويـ التربوي، دار 1985، وآخروف)دالخطيب، أحم-4
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تقييـ  (:ـ1983كوجؾ. )كوثر حسيف  د.توماس ىاستنجس، تقديـ  –جورج مادوس  –بموـ  .س. بنياميف -5
  –المركز الدولي لمترجمة والنشر القاىرة واإلسكندرية  –تعمـ الطالب التجميعي والتكويني 

 والمقاييس النفسية، عالـ المعرفة، جدة.  ت(: االختباراـ1990مصطفى) زيداف محمد -6
 عماف.القياس والتقويـ في التربية، دار الفكر  ئ(: مبادـ1998وآخر)الزيود، نادر فيمي،  -7
، عبد الرحمف عبد اهلل دار المعرفة يترجمة: الشمير كيؼ يعد المعمـ اختباراتو،  (:ـ1999سبارزو، فرانؾ) -8

 لمتنمية البشرية، الرياض.
 التربوي لممنظومة التعميمية، دار الفكر العربي، القاىرة.التقويـ  (:ـ2000شعمة، الجميؿ محمد عبد السميع) -9

المكتبة المكية، مكة 3ط والنفسي،مدخؿ إلى القياس التربوي  (:ـ1994عبد السالـ، فاروؽ، وآخروف) -10
 المكرمة.

التقويـ التربوي لممتعمميف لدى العمماء المسمميف، مكتبة الرشد، مكة  (:ـ2001)عبد اهلل، عبد اهلل أحمد  -11
 المكرمة. 

 (: القياس والتجريب في عمـ النفس والتربية، دار النيضة العربية بيروت.)د.تعيسوي، عبد الرحمف  -12
 القياس والتقويـ، دار األندلس، حائؿ. (:ـ1997غانـ، محمود محمد ) -13
 القياس النفسي، األنجمو المصرية، القاىرة. :(ـ1989)فرج، صفوت -14
 التعميمية،التعمـ وضماف جودة المؤسسة  (: نواتج2009)أحالـ الباز  وحسف،عبد الوىاب  مجديالقاسـ، -15

 القاىرة. –الييئة القومية لضماف جودة التعميـ واالعتماد 
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