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أهداف الجلسة التدرٌبٌة

Objectives



الهدف العام

 معارف نمٌةت إلى التدرٌبٌة جلسةال ههذ هدفت

 بما لمشاركٌن لسادةا واتجاهات ومهارات

 طبقا الطالب متعل نواتج تقوٌم من ٌمكنهم

الجٌد التقوٌم لمعاٌٌر



محتوٌات الجلسة

اإلطار العام لعملٌة التقوٌم فى التعلٌم الجامعى

أنواع التقوٌم

األسئلة المقالٌة والموضوعٌة

 معاٌٌر االختبار الجٌد/ خصائص



:يتوقع بنهاية هذه اليوم التدريبى أن يكون المشارك قادرًا عمى أن

العالقة ذات والمفاهٌم لتقوٌما مفهوم بٌن ٌفرق•

الجٌد التقوٌم أسس ٌستنتج•

التقوٌم أنواع ٌحدد•

والموضوعٌة المقالٌة األسئلة إعداد من ٌتمكن•

 المقالٌة االسئلة من كل على ناقدا   حكما   ٌصدر•

والموضوعٌة

الجٌد االختبار شروط / خصائص على ٌتعرف •

 الورقة إعداد فى الجٌد االمتحان بمعاٌٌر ٌلتزم•

االمتحانٌة



Evaluation Framework

“If we could first know where we are, and where we are 

tending, we could then better judge what to do, and how to 

do it”  Abraham  Lincoln

 وكٌف نفعل ماذا نعرف فسوف نتجه أٌن وإلى نحن، أٌن عرفنا اذا"

لٌنكولن أبرهام  "نفعله أن ٌمكن



المقرر 

الدراسى



المقرر 

الدراسى

ماذا

لماذا

لمن

كٌف

أٌن

ما أثر

متى

من



مفهوم التقوٌم



 القٌاسMeasuring 

 االمتحانExam 

 التقٌٌمAssessment 

 التقوٌمEvaluation

(1)نشاط 





 األداة/ األختبار

 كمى موضوعى/ القٌاس

 نوعى / التقٌٌم

 شامل / التقوٌم



التقوٌم

التقٌٌم

القٌاس



التقوٌم
دعم تطوٌر 

وتحسٌن

المنهج

أداء األستاذ 

الجامعى 

أداء الطالب 

سٌاق التعلم



التقوٌم مشكالت تستنتج أن حاول الصور من 

؟ الجامعى

(2)نشاط 























http://www.independent.co.uk/news/education/education-news/alevel-exams-system-is-not-fit-for-purpose-954581.html?action=Popup




Watch and reflect
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أسس التقوٌم 
الجٌد

تمٌٌز 
القدرات

الواقعٌة

الشفافٌة

المسئولٌة

العدالة

والموضوعٌة 

الصدق

الثبات

الشمول

التنوع

الدافعٌة





3نشاط 

 أداء فى لُوحظت التى العملٌة الحاالت من عدد ٌلى فٌما

 تقٌٌم بعملٌة قٌامهم أثناء التدرٌس هٌئة أعضاء بعض

الطالب

 علٌها التعلٌق ثم جٌدا   حالة كل قراءة منك والمطلوب

 كل فى السلٌمة المهنٌة الممارسة توضٌح خالل من

  حالة



خالل دراسٌة وحدات 7 لطالبة (س) الدكتور درس (1) حالة 

 فقط وحدات 3 من االمتحان وجاء ، الدراسٌة الفصول أحد

الدراسى الفصل خالل لطالبه (س) الدكتور درس (2) حالة 

 ، التلقٌنٌة المحاضرة أسلوب على معتمدا   الموضوعات جمٌع

 أو الموضوع تلخٌص طالبه من ٌطلب المحاضرة نهاٌة وفى

 على االمتحان اسئلة جاءت النهائى االمتحان وفى ، شرحه

 والتركٌب االستنتاج الطالب من تتطلب تطبٌقات مستوى

  للغاٌة متدنٌة االمتحان على الطالب درجات وجاءت ، والتحلٌل

الشعر تارٌخ مقرر امتحان لطالبه (س) الدكتور أعد (3) حالة 

 من جمٌعها سؤال 30 من االمتحان وجاء ، العباسى العصر فى
  والخطأ الصواب نوع



 بتصحٌح ( ع)، والدكتور ( ص)قام كل من الدكتور ( 4)حالة

أوراق إجابة الطالب فى مقرر ما، وكانت الدرجات متفاوتة 

بٌنهم إلى حد كبٌر 

 من صعوبة اسئلة مقرر ( س)شكى طالب الدكتور ( 5)حالة

الجٌولوجٌا ، وعدم وضوحها ، وعدم قدرتهم على اإلجابة عن 

أى سؤال 

 من الطالب على تقدٌر %  95حصل ( 6)حالةA+  فى امتحان

(س)النبات لألستاذ 



مواصفات الورقة االمتحانٌة الجٌدة

اإلخراج الفنى

Written paper







 Logo/Name of Institution
 Degree
 Year/Specialisation
 Name/code of Subject
 Date and Period
 Number of Pages
 Total Marks
 Directions of Examination
 Language/Clarity/Font
 Distribution of Marks (total/detailed)
 Examination/Marking committee
 Course coordinator



حسب 
المرجعٌة

السٌكومتري

اإلدٌومتري

حسب 
المضمون

المعرفً

المهاري

الوجدانً

حسب التوقٌت

القبلى

المستمر

التكوٌنً

النهائً

التجمٌعً

نوأع
 
 ألتقويم  أ



من حٌث التوقٌت

(ختامى)نهائى 

Summative

(بنائى)تكوٌنى 

Formative
Preقبلى 







K

S

A



تعتبر أكثر  التحرٌرٌة والشفهٌةاالمتحانات 

المعارفمالئمة لقٌاس 

هً األنسب لقٌاس  دائٌةالعملٌة واألواالمتحانات 

المهارات

تقاس بشكل أفضل من  االتجاهاتفى حٌن أن 

أو االستبٌانات المالحظة المستمرةخالل 



من حٌث معٌار 
األداء

األدٌومترى / محكى 
سٌكومترى / معٌارى 
(تنافسى)



Types of Questions

“If you want a wise answer, ask a reasonable 

question”   Goethe

جوته"  إذا أردت إجابة حكٌمة ، فسل سؤاال  منطقٌا  "



 رئٌس ،أخطر الدراسى الفصل نهاٌة امتحان موعد قرب

 ال ما ٌضع أن البد منهم كل بأن التدرٌس هٌئة أعضاء القسم

 واسئلة ، متعدد من االختٌار اسئلة من سؤال 20 عن ٌقل

 رئٌس إلى االمتحانات بتسلٌم أستاذ كل وقام ، قصٌرة مقالٌة

 القسم رئٌس فمر ، اللجان فى الطلبة أصوات وتعالت ، القسم

 هو ولما ٌدرس ال وما المقرر خارج هو ما ووتوضٌح لشرح

 من العدٌد اكتشف اإلجابة نماذج وضع وعند ، واضح غٌر

 رئٌس قام أٌام وبعد ، متعدد من االختٌار اسئلة فى األخطاء

 على األساتذة السادة وحث الدرجات توزٌع بتعدٌل القسم

 وكثرت الكنترول أعمال وانتهت ، التصحٌح درجات تعدٌل

حدث عما راجعة تغذٌة أى ٌقدم ولم ، التظلمات



أنواع األسئلة

موضوعى 
Objective

Essayمقال 



اسئلة اإلكمال 

اسئلة المقال القصٌر

تعرٌف المصطلحات

الصور والرسوم



               True /False Itemsأسئلة الصواب والخطأ  

      Multiple Choice Itemsأسئلة االختٌار من متعدد  

Matching                                   5المزواجة اسئلة 

Y                     إعادة الترتٌب       Rearrange   -



 (4)نشاط

  استنتج كل من مزاٌا وعٌوب اسئلة المقال



ممٌزات 
االختبارات 
المقالٌة

تقوِّم العمليات 
العقلية العليا 

طالبلدى ال تقوِّم فهم 
واستيعاب 

  طالبال

 طالبتمكن ال
من التعبير عن 

 طالبال تدربأفكارهم
على استخدام 
اللغة بطريقة 

وظيفية

مناسبتها لكثير 
 جاالتمن الم

األدبية

سهلة االعداد



ضعف شمولية األسئلة 

تظهر فيها ذاتية المعلم في تصحيحها

حاجتها إلى وقت طويل وجهد كبير في تصحيحها

غموضها وخاصة عندما يكون السؤال من النوع المركب

ة صعوبة توزيع الدرجات على عناصر السؤال الواحد
لٌ
قا
لم
 ا
ت 
را
با
خت
ال
 ا
ب
ٌو
ع



 (5)نشاط

 االسئلة وعٌوب مزاٌا من كل استنتج 
الموضوعٌة



ممٌزات 
االختبارات 

وضوعٌةالم

موضوعية 
التصحيح

سهولة 
التصحيح

تقيس أهداف 
متنوعة

مفضلة لدى 
الطالب

الشمولية

مناسبة ألغلب 
المجاالت



صعبة اإلعداد

حتاج وقت ومهارة  فى اإلعدادت

غير اقتصادية
الغش

التخمين

تقتصر على قياس العمليات الدنيا

لم
 ا
ت 
را
با
خت
ال
 ا
ب
ٌو
ع

ٌة
ع
ضو

و



 (6)نشاط

 االختبارات اسئلة من عٌنات افحص 
والمقالٌة؟ الموضوعٌة



أكمل العبارات

 يمكن معالجة ظاهرة التصحر باتباع إجراءات

................................معينة منها

 من الحلول التى يمكن أن تعمل على تخفيض

معدالت تلوث الهواء فى مصر 
  ...............................................



أكمل العبارات

 من وزن ........% تصل نسبة الماء إلى

النباتات المائية

 عاصمة جمهورية الشيشان...............



ناقش تاريخ مصر الحديث؟

اكتب ما تعرفه عن أضرار تلوث الهواء؟

اشرح ما تعرفه عن الجهاز الهضمى؟



انقد فى بنود محددة فترة حكم محمد على لمصر؟

 سطور عن أضرار  3اكتب فيما ال يزيد عن

تلوث الهواء؟

 اشرح بإيجاز وظائف الجهاز الهضمى مع
الرسم؟



 من

متى

اذكر



 لماذا

 اشرح

 قارن

انقد

فسر

اقترح



الملخص
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