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 مقدمة 

تسعى وزارة التعليم العالى المصرية فى إطار تحقيق أهدافها إلى تطوير منظومة القياس والتقويم 

 .بمؤسساتها المختلفة بما يضمن قياس مخرجات التعلم المستهدفة وفقاً لمعايير عالمية معترف بها

ومما الشك فيه أن تطوير نظم التقويم الجامعى تعكس مدى اهتمام الجامعة بتعديل المسار التعليمى 

وتوجيهه نحو معايير عالية الجودة والكفاءة ، وحيث أن تقويم مخرجات التعليم الجامعى يعتمد على 

 .األمتحانات واألختبارات بأشكالها وأنواعها المختلفة كأدوات للقياس

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتطوير نظم االمتحانات الجامعية إال أنه الزال يعتريها بعض أوجه 

 :القصور بوضعها الراهن ، على سبيل المثال 

  كثيراً ما تفتقد األمتحانات الصدق والثبات ، حيث أن التوزيع النسبى ألسئلة األختبار ال يمثل

 األهمية النسبية لمحتوى المقرر 

  اقتصار األمتحانات على قياس المستويات المعرفية الدنيا التى تتطلب استدعاء المعرفة

 وحفظها

  تمثل األمتحانات ضغوطاً شديدة لدى الطالب ومصدراً للخوف والقلق بدالً من اعتبارها

 وسيلة لتعزيز التعلم

 تستهلك وقتاً وجهداً كبيراً من أعضاء هيئة التدريس فى إعدادها وإدراتها وتصحيحها 

 شك الطالب فى نتائج التصحيح وعدالته 

  عدم جودة أسئلة األمتحانات من حيث عدم توافر الشروط السيكومترية الجيدة فأحياناً تجد

 امتحان شديد السهولة وأحياناً أخرى تجد امتحان شديد الصعوبة 

لذا ، فإن تطوير منظومة التقويم الجامعى يعتمد فى األساس على تطوير نظم األمتحانات بحيث تكون 

 .مققنة ومعيارية تقيس بشكل صادق المواصفات القياسية المستهدفة لدى الطالب

 Item Responseوتعتبر النظرية الحديثة فى القياس والتى تعرف بنظرية األستجابة للمفردة 

Theory (IRT) راش األحادى" ، والتى صاحبها ظهور عدة نماذج رياضية من أبرزها نموذج "

Rash Modelمن أبرز النظريات التى تم األعتماد عليها فى تطوير األمتحانات ، . 

من أهم التطبيقات العملية لنموذج راش الرياضى ،  Questions Bankوتعتبر فكرة بنوك األسئلة 

حيث يتيح استخدام النموذج تكوين البنك بحيث يضم عدد من األسئلة األختبارية التى تتدرج جميعها 

فى تدريج واحد مشترك وصفر واحد مشترك ،  وتتصف بمواصفات قياسية عالية المستوى ، ومن 

ثم تتغلب على العديد من مشكالت القياس التقليدية ، وتحقق موضوعية تقدير المستوى األكاديمى 



 

3 
 

للطالب على الرغم من اختالف وتباين األختبارات المستخدمة وكذلك بصرف النظر عن خصائص 

 .مجموعة الطالب التى ينتمى إليها

 وتتمثل أهدافه العامةويعتبر هذا الدليل هو اإلصدار األول المرجعى إلعداد بنوك األسئلة ، 

 :فى 

  تنمية الوعى المهنى لدى أعضاء هيئة التدريس بفكرة بنوك األسئلة وأهدافها فى تطوير

 منظومة القياس والتقويم بالجامعة

  تنمية معارف ومهارات أعضاء هيئة بما يمكنهم من إعداد وبناء بنوك اسئلة عالية

 الجودة لمقرراتهم

  تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس فيما يتعلق باستخدام بنوك األسئلة ألغراض

 مختلفة

  تكوين اتجاه إيجابى لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة نحو ضرورة المشاركة فى

 بناء وتحديث بنوك األسئلة لمقرراتهم 

 أما عن المستفيدون من هذا الدليل فهم

 أعضاء هيئة التدريس 

 القيادات األكاديمية 

 الطالب 

 جهات المراجعة الداخلية والخارجية لجودة التعليم الجامعى 

 دليل إعداد بنوك األسئمة

 :يتناول الدليل المحاور التالية 

 – برامجيا الحاسوبية – مفيوميا –التطور التاريخى )خمفية نظرية عن بنوك األسئمة : المحور األول 
 ( مبادىء إعداده– أىدافو – أنواعو –أنظمتو 

 مراحل إعداد بنوك األسئمة: المحور الثانى 

 برامج وتطبيقات إنشاء بنوك األسئمة: المحور الثالث 
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 خمفية نظرية عن بنوك األسئمة: المحور األول 

ظيرت فكرة بنوك األسئمة فى ستينيات القرن العشرين نتيجة تطور مفيوم األسئمة الموضوعية ، 
وتعد انجمترا أول من أسس لبنوك األسئمة من خالل المركز التأسيسى القومى لمبحوث التربوية 

 ، حيث يتم صياغة عدد Item Pool، وكان يعرف باسم مخزن أو مستودع األسئمة " ويمز"فى 
كبير من األسئمة الموضوعية لمقرر ما فى مستويات معرفية مختمفة ، تستخدم الحقًا فى بناء 

 .صور متعددة من األختبارات 

ونتيجة ما أتاحتو تكنولوجيا المعمومات واألتصاالت من إمكانية الحفظ والتخزين واألسترجاع ، 
فقد تطورت فكرة بنوك األسئمة لتعتمد عمى برمجيات الحاسب اآللى الحديثة ، وقد تعددت 

 :وسائط بنوك األسئمة لتمر بالمراحل التالية 

1. Paper – based Questions وىى عبارة عن مكتبة تضم اسئمة األمتحانات فى ، 
مقررات مختمفة دون تصنيف لموضوعات المقرر أو المستويات المعرفية المستيدف 

 قياسيا 
2. Disk - based Questions وفييا يتم تخزين اسئمة األمتحانات عمى أقراص ، 

مدمجة لكن أيضًا دون تصنيف لموضوعات المقرر أو المستويات المعرفية المستيدف 
 قياسيا 

3. Intranet - based Questions وفييا تقوم الجامعة بتطوير شبكة داخمية خاصة ، 
بمنسوبييا حيث يتم رفع اسئمة االمتحانات عمييا وتكون متاحة لمطالب وأعضاء ىيئة 
التدريس الدخول عمييا فى نطاق المؤسسة باستخدام رقم سرى واسم لممستخدم ، إال أنو 
ال زالت األسئمة دون تصنيف لموضوعات المقرر أو المستويات المعرفية المستيدف 

 قياسيا 
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4. Internet - based Questions وفييا يتم تطوير شبكة واسعة النطاق بحيث يتم ، 
يتم رفع اسئمة االمتحانات عمييا وتكون متاحة لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس الدخول 
عمييا من أى مكان داخل أو خارج المؤسسة ، باستخدام رقم سرى واسم لممستخدم ، إال 
أنو ال زالت األسئمة دون تصنيف لموضوعات المقرر أو المستويات المعرفية المستيدف 

 قياسيا 

نما ىى وسيمة فقط لألحتفاظ  يتضح مما سبق أن األشكال السابقة ال تمثل مفيوم بنك األسئمة وا 
باألسئمة عبر وسائط متعددة ، وفييا تكون األسئمة غير مصنفة وفقًا لموضوعات المقرر 
الدراسى أو المستويات المعرفية المستيدفة ، وغير منظمة وربما ال تتوافر فييا الشروط 

 .السيكومترية الجيدة أو الصياغة الجيدة ، كذلك ال يتم تحديثيا ويصعب البحث فييا 

 : فيمكن تعريفيا بأنيا  Item Bankأما مفيوم بنك األسئمة 

اسئمة االختبارات التى تيسر عممية / مجموعة منظمة ومصنفة وموصفة ومفيرسة من مفردات 
 ، والتى يتوافر فييا العقمية/ إعداد مجموعة متنوعة من االختبارات التحصيمية أو المعرفية 

 . الشروط السيكومترية الجيدة

يوضع فيو مجموعة من األسئمة ذات مستويات عالية الجودة ،  (مكان آمن)حاويات افتراضية 
يداع مجموعة من األسئمة المقننة ذات الخصائص السيكومترية الجيدة  ، بحيث يسيل سحب وا 

 .Softwareيتم التخزين فى ذاكرة الحاسب اآللى من خالل برامج سابقة التجييز و

  فى نوعين ىمابنوك األسئمةSoftware برامج وتتمثل 

تحميل –  لمتخزين واإليداع والسحب والطباعة Databaseبرنامج قاعدة معمومات  .1
 إحصائى لمبنود 
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  بنود االختبار وكتابة التقارير حول نتائج االختبارCorrectionبرنامج تصحيح  .2

 : فتتمثل فى نظامين ىما أنظمة بنوك األسئمةأما عن 

والذى يستخدم فى عمميات التقويم التكوينى ويكون متاحًا لكل من : بنك األسئمة المفتوح  .1
الطالب واألساتذة ، بحيث يتدرب الطالب عمى نوعيات مختمفة من األسئمة مما يعزز 
تعمميم لإلتقان ، أو ينتقى منو األساتذة اسئمة إلعداد اختبارات أعمال السنة والتقويم 

 التكوينى 
ويستخدم فى عمميات التقويم النيائى ، ويكون مؤمن بسرية تامة ، : بنك األسئمة المغمق  .2

 ويتم تحديثو باستمرار بحيث ال تتكرر اسئمة األمتحانات فى السنوات المتتالية

  وفقًا ألنواع األسئمة التى يتضمنيا البنك ، وىماتصنيف بنوك األسئمة إلى نوعينكما يمكن 

1. Question bank ويتضمن اسئمة مقالية وموضوعية ، كما يمكن أن يحتوى عمى ، 
 اسئمة تستخدم فى التقويم الشفوى ، وكذلك أنشطة وميام تجارب عممية

2. Item bank ويتضمن اسئمة موضوعية فقط مثل اسئمة االختيار من متعدد أو اسئمة ، 
عادة الترتيب  الصواب والخطأ ، أو اسئمة المزواجة وا 

 أىداف بنوك األسئمة 

 :يمكن إيجاز الحاجة إى إنشاء بنوك اسئمة فى منظومة التقويم الجامعى إلى ما يمى 

 تحسين عمميات التعمم والتدريس 
 تحسين عممية التقويم وتحقيق الموضوعية 
 يمكن استخداميا فى كل من التقويم البنائى والنيائى 
 يمكن أن يستخدميا جميع أعضاء ىيئة التدريس 
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  تضمن انتاج اسئمة جيدة قبل إجراء االمتحانات 
 توفر وقت أعضاء ىيئة التدريس 
  ضمان سرية االمتحانات 
 إمكانية عمل صور متكافئة لالختبار فى نفس الوقت 

 مبادىء إنشاء بنوك األسئمة 

ىناك مجموعة من األعتبارات التى يجب مراعاتيا وااللتزام بيا عند بناء بنوك األسئمة ويمكن 
 :إيجازىا فى المبادىء التالية 

 تخصيص وقت كاف إعداد اسئمة البنك 
 يشتمل عمى رصيد كبير من األسئمة 
 توافق األسئمة مع محتوى المقرر ومخرجات التعمم المحددة 
 يجب التأكد من صدق وثبات وصالحية اسئمة البنك 
 يجب استخدام أنماط متنوعة من اسئمة االختبارات 
 يجب مراجعة األسئمة لغويًا والتأكد من سالمتيا ووضوحيا وبساطتيا 
 يجب حساب معامل الصعوبة والتمييز ألسئمة االختبارات 
 يجب مراجعة مدى كفاية المعمومات الواردة فى األسئمة والتأكد من وضوح التعميمات 
 تصنف األسئمة وفقًا ألنواعيا فى أقسام محددة 
  الشكل/ يجب التأكد أن جميع األسئمة الموضوعية ذات النوع الواحد ليا نفس اإلخراج 
  التدريج/ يجب ترتيب األسئمة فى كل قسم وفقًا لمستوى الصعوبة 
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 مراحل إعداد بنوك األسئمة: المحور الثانى 

إنشاء بنك األسئمة عممية منيجية تمر بعدة مراحل متسمسمة ومرتبة يمكن / تعتبر إعداد 
 :إيجازىا فى الشكل التالى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل بناء بنك األسئمة (1)شكل 

 

 :وفيما يمى شرح موجز لكل مرحمة 

مجموعة من الخبراء وعددىم ال يقل ويتم تشكيمو من : تشكيل فريق إدارة بنك األسئمة .1
 ، ومتخصصين فى  فى مجال المقرر الدراسى المستيدف بناء اسئمة لنواتج تعممو6عن 

دارة المعمومات ، وخبراء فى التحميل اإلحصائى فى ضوء النظريات الحديثة  نظم وا 

 تحديد االطار المرجعى للعمل

 تشكيل فرق العمل

 بناء مفردات البنك

 التحكيم على جودة بناء المفردات

 التجريب االستطالعى للمفردات
 تصحيح االجابات إدخال البيانات

 تنقيح المفردات 

تشكيل فريق إدارة بنك األسئلة1  

 التحليل االحصائي

 برنامج إدارة البنوك

 تخزين البنك

 سحب الصور االختبارية

 إثراء البنك بمفردات جديدة
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 والذى يشمل  : تحديد اإلطار المرجعى لمعمل .2
 (عممى– شفوى – تحريرى ) اليدف من البنك وتحديد نوع التقويم حديدت 
  مكان البنك مناسب ومجيز/ تحديد موقع 
  عدد الصور االختبارية – نوعيا – عدد المفردات )متطمبات إعداد البنك تحديد –

 (البرامج األلكترونية– العينة االستطالعية 
 وضع خطة العمل واإلطار الزمنى 
 تشكيل فرق العمل وتدريبيا 

 والتى تتضمن: تشكيل فرق العمل  .3
 مجموعة من الخبراء فى المقرر الدراسى 
 خبراء فى التحميل اإلحصائى 
   دارة المعمومات  خبراء فى نظم وا 
 تدريب فرق العمل من خالل ورش العمل 

 :وتمر بالمراحل التالية : اسئمة األختبار / بناء مفردات  .4
  (راجع الدليل المرجعى األول)إعداد جدول المواصفات 
  (مقال مفتوح– مقال مقيد – موضوعية )األسئمة االختبارية / تحديد أنواع المفردات 
  اسئمة لكل ناتج تعمم5صياغة ما ال يقل عن  
 المستوى وتشمل البطاقة التعريفية لمسؤال كل من  : تحديد بطاقة تعريفية لكل سؤال

 ، نوع السؤال ، كوده ، درجتو ، نموذج اإلجابة ، المستوى المعرفى/ الدراسىاليدف 
 طريقة التصحيح ، قيم معامل الصعوبة ومعامل التمييز 
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 التحكيم عمى جودة بناء مفردات بنك األسئمة .5
  يتم اختيار نخبة من الخبراء من غير المشاركين فى بناء مفردات البنك ، وذلك

 :لمتحكيم عمى المفردات من حيث 
  المالءمة لمطالب– المستوى المعرفى – الشمول – الصدق 
 إجراء التعديالت فى ضوء آراء المحكمين 

 التجريب االستطالعى لممفردات .6
 مفردة اختبارية(30 ) فى حدودإعداد صور اختبارات استطالعية من المفردات  
 اختيار العينة األستطالعية 
 تطبيق األختبار عمى العينة األستطالعية 
 عداد األختبارات فى صورتيا النيائيةالتصحيح وحساب النتائج   وا 

 تصحيح األستجابات .7
  إعداد دليل التصحيح(rubrics) المقالية/  ألسئمة إنتاج االستجابة 
  الموضوعية / إعداد نماذج اإلجابة ألسئمة التعرف عمى االستجابة 
 اختيار المصححين 
  عقد ورشة عمل لمتدريب عمى إجراءات التصحيح فى ضوء مقاييس التقدير 
 اختبار ثبات التصحيح 
 متابعة عممية التصحيح والمراجعة 

 إدخال البيانات .8
 استخدام القارىء الضوئى فى تصحيح المفردات االختبارية الموضوعية 
 إدخال بيانات استجابات الطالب عمى المفردات المقالية والموضوعية 
 يمكن ميكنة استجابات الطالب مباشرة فى حال استخدام االختبارات االلكترونية 
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 معالجة البيانات .9
  فى حساب الخصائص البرمجيات الحاسوبية/ استخدام النماذج الرياضية 

 لممفردات األختبارية والتى تشمل معامل الصعوبة والسيولة ، معامل السيكومترية
 التمييز ، فعالية المشتتات ، معامل التخمين

 صعوبة المفردات 
 معامل التخمين 
 فعالية المشتتات 
 معامل التمييز 
 اختيار أفضل المفردات األختبارية .10

 يتم اختيار أفضل المفردات فى ضوء خصائصيا السيكومترية 
  استبعاد المفردات بالغة السيولة أو الصعوبة أو غير المميزة لمختمفى القدرات 
 تخزين المفردات األختبارية .11

 بواسطة برامج قواعد يتم تخزين المفردات المختارة مع خصائصيا السيكومترية 
 البيانات الحاسوبية

 سحب الصور االختبارية المتكافئة وقت الحاجة 
 إثراء البنك بمفردات جديدة .12

 يتم صياغة مفردات جديدة مع تجريبيا استطالعيًا أثناء االختبارات المعتادة ، 
لتحديث البنك باستمرار وتجنب تكرار األسئمة فى امتحانات السنوات المتتالية ، 

تاحة الفرصة لسحب صور متكافئة من األختبارات  وا 
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 برامج وتطبيقات إنشاء بنوك األسئمة: المحور الثالث

أدى تطور تكنولوجيا المعمومات إلى ظيور العديد من البرمجيات والتطبيقات الحاسوبية 
Computer Software ، الخاصة بإنشاء بنوك األسئمة وتطوير األختبارات األلكترونية 

وتعتمد ىذه التطبيقات أو البرمجيات عمى مبادىء نظرية القياس الحديثة وما انبثق منيا من 
 نماذج رياضية ساىمت فى تطوير عممية التقويم الجامعى

 :ويعتمد إنشاء بنوك األسئمة عمى مجموعة من عمميات نظم المعمومات والتى تتمثل فى 

  كتابة المفردات األختبارية / التأليفAuthorizing 
  التخزينStorage 
  الفيرسةCategorizing 
  األسترجاعRetrieve 
  طباعة أوراق امتحانيةPrinting 
  التصحيحRemarking 
  التحميل اإلحصائى لمبياناتStatistical analysis 
  كتابة التقاريرReporting 
  التغذية الراجعةfeedback 
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 والشكل التالى يوضح دورة إعداد األمتحانات

 

 

 

 

 

 

 

 شكل يوضح دورة إعداد األمتحانات

أعضاء ىيئة التدريس / وتجدر اإلشارة إلى أن برمجيات إنشاء بنوك األسئمة تتيح لممعممين 
فرصة اختيار أكثر من اختبار عند إعداد األختبارات ، نظرًا لوجود عدد ىائل من األسئمة لكل 

 العشوائى Searchموضوع فى المقرر ، كما تتيح ألعضاء ىيئة التدريس فرصة البحث الفعال 
أو الذكى فى قاعدة البيانات ، لبنود اختبارية معينة وفقًا لخصائصيا السيكومترية ، أو وفقًا 
لموضوع معين أو ىدف معين ، كما تتيح بعض البرامج تخزين وسائط متعددة مثل الصور 

 .والممفات الصوتية وممفات الفيديو ، كما فى اختبارات كمية الطب

 ، وتحتوى عمى on line web – basedوتكون معظم البرمجيات أدوات قائمة عمى الويب 
 تتيح التحكم فى البنك بواسطة مدير إدارة البنك ، بما يمنع اختراق Securityنماذج أمان 

 .حسابات المستخدمين ، أو تسريب األسئمة

بناء . 1
البنك

تصميم 
األختبارات

تطبيق 
األختبارات

جمع 
البيانات

تحليل 
البيانات

تحسين 
المفردات 
األختبارية 
فى البنك
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 ومن أمثمة البرامج الحاسوبية الشييرة لبناء بنوك األسئمة

 Item Banking  
 Fast Test  
 Exam Bank 

 فوائد بنوك األسئمة األلكترونيةومن أىم 

 دراتيا ، السيما فى حالة األختبارات األلكترونية  تقميل التكمفة المادية لتنفيذ األمتحانات وا 
 تقميل وقت نشر األمتحان وتحريره وبالتالى توجيو جيود أعضاء ىيئة التدريس فيما يفيد عممية التعمم 
 األمان والسرية 
  حيث أن البنك متاح لمخبراء وأعضاء ىيئة التدريس وأحيانًا الطالب باستخدام حساب اسم : اإلتاحية

 المستخدم والرقم السرى
 ضمان إعداد اسئمة بمعايير ومواصفات عالية الجودة 
 تحديث األسئمة وتطويرىا باستمرار 
  الموضوع – مستوى الصعوبة –اليدف )إمكانية البحث عن المفردات الختبارية وفقًا لمعايير معينة 

 ( المستوى– الزمن –
 الشمولية لجميع موضوعات المقرر وبالتالى صدق األختبارات وثباتيا 
  إمكانية التعاون بين أعضاء ىيئة التدريس فى إنشاء البنك لمقرر واحد مما يضمن تبادل الخبرات

 وجودة اسئمة البنك
 ضمان توافر كافة الشروط السيكومترية الجيدة فى المفردات األختبارية 
 إمكانية الحصول عمى أكثر من صورة اختبارية لألمتحانات مما يمنع الغش 
  تقديم تقارير فورية لنتائج تطبيق األمتحانات مما يتيح فرصة التغذية الراجعة وتقميل مخاطر عممية

 التقويم الجامعى وتحسينيا باستمرار
 ضمان عدالة وموضوعية التصحيح وعدم تدخل العنصر البشرى مما يؤدى لثقة الطالب 
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