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 مقدمة 

فى التعلٌم الجامعى ، أحد األنشطة الرئٌسٌة للجامعة والتى تمثل عملٌة لتقوٌم تعتبر عملٌة القٌاس وا

منهجٌة منظمة تستهدف جمع بٌانات وتفسٌرها ، بما ٌؤدى إلى إصدار أحكام حول أداء الطالب ، 

وحول البرامج التعلٌمٌة المختلفة وتحدٌد نقاط القوة ونقاط الضعف ، بما ٌساعد فى توجٌه العمل 

 على مدى التقوٌم ٌركز التربوى ، واتخاذ القرارات المناسبة بشأن اإلجراءات التصحٌحٌة ، لذا ، فإن

 متمثلة فىمخرجات التعلم المختلفة ، ومن ثم جودة التعلٌم الجامعى ، فهو بمثابة اآللٌة جودة النتائج

 .التى ٌتم بها الحكم على مدى نجاح أى مكون فى منظومة التعلٌم والتعلم بالجامعة

ولضمان جودة عملٌة التقوٌم البد أن ٌعتمد على اسس علمٌة ، وٌواكب األتجاهات الحدٌثة فى 

التعلٌم الجامعى ، السٌما التطور التكنولوجى ، ومواصفات الخرٌج المؤهل لسوق العمل 

 .التنافسى فى عصر العولمة 

وٌعتبر هذا الدلٌل هو اإلصدار األول المرجعى لنظم األمتحانات وتقوٌم الطالب بجامعة قناة 

 : فى وتتمثل أهدافه العامةالسوٌس ، 

  ، تنمٌة الوعى المهنى لدى أعضاء هٌئة التدرٌس بالقواعد العامة المنظمة لعملٌة التقوٌم

 وأسسه وأسالٌبه والمعاٌٌر الحاكمة له

  تنمٌة معارف ومهارات أعضاء هٌئة التدرٌس باإلتجاهات الحدٌثة فى نظم األمتحانات

 –وتقوٌم الطالب بالتعلٌم الجامعى ، بما ٌمكنهم من تطبٌق أدوات مثل البورتفلٌو 

 امتحانات الكتاب المفتوح

  تنمٌة مهارات أعضاء هٌئة التدرٌس بما ٌمكنهم من تصمٌم وإعداد أدوات قٌاس لتقوٌم

 نواتج التعلم المختلفة لدى طالبهم بكفاءة

  فى إطار من توجٌه كلٌات الجامعة بضرورة األلتزام بمعاٌٌر وضوابط التقوٌم الجٌد

ق مستوى من الكفاءة والقدرة التنافسٌة والتمٌز يالعدالة والدقة والموضوعٌة و تحق

 لخرٌجى الجامعة

 أما عن المستفٌدون من هذا الدلٌل فهم

 أعضاء هٌئة التدرٌس 

 القٌادات األكادٌمٌة 

 الطالب 

 جهات المراجعة الداخلٌة والخارجٌة لجودة التعلٌم الجامعى 
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 نبذة تعرٌفٌة عن مركز القٌاس والتقوٌم بجامعة قناة السوٌس

تم إنشاء مركز القٌاس و التقوٌم بجامعة قناة السوٌس لتطوٌر نظم تقوٌم الطالب و االمتحانات 

لتكون السبٌل إلصالح التعلٌم من خالل تحسٌن مدخالته وتجوٌد مخرجاته و تم اعتماد إنشاء 

 2018المركز فً مجلس الجامعة فً شهر نوفمبر 

 رؤٌة المركز

 الرٌادة والتمٌز فى مجال القٌاس والتقوٌم محلٌاًا وإقلٌمٌاًا ودولٌاًا 

 رسالة المركز

تحقٌق جودة التعلٌم باستخدام التكنولوجٌا لتطوٌر منظومة القٌاس والتقوٌم لضمان العدالة 

 والشفافٌة واكتساب ثقة سوق العمل فى الخرٌج

األهداف اإلستراتجٌة لمركز القٌاس والتقوٌم  

:  ٌهدف مركز القٌاس والتقوٌم إلى 

  نشر ثقافة القٌاس والتقوٌم ورفع مستوى الوعً بأهمٌة تطوٌر عملٌات القٌاس والتقوٌم

كأحد مداخل تحسٌن منظومة التعلٌم بالجامعة  

  ًدعم الكلٌات لتطوٌر آلٌات تقوٌم الطالب واالمتحانات وإعالن النتائج واستثمارها ف

تطوٌر وتحسٌن مخرجات العملٌة التعلٌمٌة من خالل انشاء وحدات القٌاس والتقوٌم  

  دعم الكلٌات فى انشاء وحدات للقٌاس و التقوٌم بها

  إعداد أدلة للضوابط والمعاٌٌر الالزمة لضمان جودة عملٌات القٌاس والتقوٌم فً ضوء

المعاٌٌر األكادٌمٌة القٌاسٌة التً تتبناها الكلٌات  

  توفٌر تدرٌب أعضاء هٌئة التدرٌس والهٌئة المعاونة بالكلٌات المختلفة فً مجال القٌاس

والتقوٌم  

   توفٌر احتٌاجات الكلٌات من الخبراء المتخصصٌن فً مجال القٌاس والتقوٌم

  متابعة إعداد وتحدٌث بنوك األسئلة للمقررات الدراسٌة فً ضوء نواتج التعلم

المستهدفة والمعاٌٌر االكادٌمٌة للبرامج الدراسٌة فً الكلٌات  

   متابعة ضمان جودة وتطوٌر نظم تقوٌم الطالب واالمتحانات بالكلٌات

   تقدٌم الدعم الفنً للكلٌات لمراجعة أسالٌب وأدوات التقوٌم ونتائج االمتحانات
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  متابعة مؤشرات قٌاس رضا الطالب وأعضاء هٌئة التدرٌس حول نظم القٌاس وتقوٌم

الطالب واالمتحانات بالكلٌات  

  مراجعة و اعداد التقارٌر السنوٌة الخاصة بتقٌٌم اعمال األمتحانات و إعداد خطط

تنفٌذٌة لإلجراءات التصحٌحٌة لنقاط الضعف و التأكٌد على تعزٌز نقاط القوة 

  تقدٌم األستشارات الالزمة فى المجاالت األحصائٌة و القٌاس و التقوٌم داخل الجامعة و

خارجها 

  التقوٌم المستمر للعملٌة التعلٌمٌة من خالل قٌاس مدى تحقق معاٌٌر جودة األداء لدى

جمٌع عناصر العملٌة التعلٌمٌة 

 تبنى نظم تقوٌم للطالب باستخدام اسالٌب تربوٌة و تكنولوجٌا حدٌثة 

  متابعة تفعٌل مٌثاق تقوٌم الطالب فى وحدات القٌاس والتقوٌم التى تم إنشائها 

  إصدار المعلومات واإلحصائٌات الدورٌة عن مدى التطور فى نظم القٌاس والتقوٌم

 ومدى تطبٌقها لنظم التقٌٌم اإللكترونى ، بكلٌات الجامعة 

  تطبٌق  )تحفٌز الكلٌات وخاصة ذات األعداد الكبٌرة فى تطبٌق نظم التقٌٌم اإللٌكترونى

 (تحلٌل نتائج االمتحانات ، التصحٌح االلكترونً ، االمتحانات اإللٌكترونٌة 

  قٌاس دورى ألثر ومردود وحدات القٌاس والتقوٌم بالكلٌات وتفعٌل دورها فً ضوء

 الهدف من إنشائها 

  التنسٌق مع الجهات ذات العالقة لدعم منظومة القٌاس والتقوٌم وتطبٌقاته بالجامعة 
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 دليؿ تقويـ الطالب بجامعة قناة السويس

 :يتناوؿ الدليؿ المباحث التالية 

 إطار مفاىيمى حوؿ عممية التقويـ: المبحث األوؿ 

 أنواع اسئمة االختبارات: المبحث الثانى 

 إعداد وتصميـ اإلختبارات التحريرية: المبحث الثالث 

 األختبارات الشفوية والعممية: المبحث الرابع 

 أدوات تقييـ جوانب التعمـ الوجدانية: المبحث الخامس 

 (الحقيقى)التقويـ األصيؿ : المبحث السادس 

 اختبارات الكتاب المفتوح: المبحث السابع 

 إطار مفاىيمى حوؿ عممية التقويـ: المبحث األوؿ 

 :ويتناوؿ ىذا المبحث المحاور التالية 

 مفيـو التقويـ والمفاىيـ ذات العالقة: أواًل 

 أىمية التقويـ فى منظومة التعميـ الجامعى: ثانيًا 

 أنواع التقويـ: ثالثًا 

 أسس التقويـ الجيد: رابعًا 

 وفيما يمى شرح موجز لكؿ منيا 
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 مفيـو التقويـ والمفاىيـ ذات العالقة: أواًل 

 ، والقياس  Assessment ، ببعض المفاىيـ األخرى مثؿ التقييـ  Evaluationيرتبط مفيـو التقويـ 
Measurement  واالمتحاف ، Exam ويجب التفريؽ بيف ىذه المصطمحات بشكؿ واضح ، . 

لمستوى تحصيؿ الطالب مف خالؿ إعطاء قيمة  Quantitativeفعممية القياس ُتعنى بالتقدير الكمى 
 Examرقمية ليذا المستوى المقاس بواسطة أداة قياس ، وتتمثؿ أداة القياس فى االختبار أو االمتحاف 

or Test والذى ُيعرؼ بأنو اداة مقننة ، Standardized  لمقارنة سموؾ فرديف أو أكثر . 

 عمى القيمة الكمية المقاسة ، مثؿ Value Judgmentأما التقييـ فيقصد بو إصدار أحكاـ تقديرية 
 –ضعيؼ جدًا )القوؿ بأنيا مرتفعة أو متوسطة أو منخفضة ، وعميو فإف عممية إعطاء تقديرات لمطالب 

عمى أساس الدرجات التى تـ التوصؿ إلييا فى عممية  ( ممتاز– جيد جدًا – جيد – مقبوؿ –ضعيؼ 
 .القياس يعتبر تقييـ

أما مفيـو التقويـ فيو يعتبر المفيـو األوسع واألشمؿ حيث ُيعرؼ بأنو عممية شاممة تيتـ بإصدار كؿ مف 
لمظاىرة موضع القياس كما تيدؼ عممية التقويـ Qualitative والكيفية  Quantitativeاألحكاـ الكمية 

 نتائج أو درجات الطالب ، أى أنو ييدؼ إلى التشخيص والعالج معًا مف Interpretationإلى تفسير 
حيث اتخاذ تشخيص نقاط القوة وتدعيميا ، ونقاط الضعؼ والعمؿ عمى عالجيا وكذلؾ اتخاذ إجراءات 
 .تصحيحية وتقديـ تغذية راجعة تفيد فى تحسيف وتطوير البرامج التعميمية بمنظومة التعميـ الجامعى ككؿ 
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 العالقة بيف مفيوـ التقويـ والمفاىيـ ذات العالقة (1)شكؿ 

 

 

 

 

 

 أىمية التقويـ فى منظومة التعميـ الجامعى: ثانيًا 

بناًء عمى ما تقدـ مف تناوؿ المفاىيـ الرئيسية لعممية التقويـ ، يتضح أف التقويـ ىو اآللية التى يمكف مف 
خالليا الحكـ عمى جودة أى مكوف مف مكونات منظومة التعميـ بيدؼ تطوير وتحسيف منظومة التعميـ 

 وفيما يمى نتناوؿ ىذه األىمية
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 يوضح دور التقويـ فى تحسيف منظومة التعميـ الجامعى (2)شكؿ 

مراجعة أىداؼ ومخرجات التعمـ ، مراجعة وتحديث المحتوى : تطوير المنيج الدراسى مف حيث  .1
 العممى لممنيج ، ومف ثـ تطوير البرامج التعميمية وفقًا لمعايير محددة

حيث تكشؼ نتائج عممية التقويـ عف مدى كفاءة األستاذ الجامعى : تطوير أداء األستاذ الجامعى  .2
 فى األداء المينى ، ومف ثـ توجييو نحو مجاالت التنمية المينية ذات العالقة

مف حيث تشخيص جوانب القوة وتدعيميا ، وجوانب الضعؼ : الطالب / تطوير أداء المتعمـ  .3
وعالجيا فى أداء الطالب ، تزويد الطالب بالتغذية الراجعة وتقديـ اإلرشاد والدعـ األكاديمى ، 

الكشؼ عف حاجاتيـ وقدراتيـ ، تحفيز الطالب وكذلؾ تفيد عممية التقويـ فى تصنيؼ الطالب وفقًا 
 لمستوياتيـ إلى فئات مختمفة

مف حيث تطوير البنية التحتية لسياؽ التعمـ مف مدرجات ومعامؿ وورش : تطوير سياؽ التعمـ  .4
إلخ ، العناية بعوامؿ األماف والسالمة داخؿ األبنية التعميمية ، تطوير أساليب التدريس ... وأجيزة 

 ، تصميـ أنشطة تعميمية جيدة لتحقيؽ نواتج التعمـ 

 أنواع التقويـ: ثالثًا 

 درجة – درجة شموليتو –يمكف تصنيؼ التقويـ إلى عدة انواع وفقًا لعوامؿ متعددة منيا ، توقيت إجراؤه 
المضموف ، - المرجعية – طبيعة معالجة البيانات – القائميف عميو – نوع المعمومات والبيانات –شكميتو 

 وفيما يمى سنتناوؿ كؿ نوع

 أنواع التقويـ وفقًا لتوقيت إجراؤه  .1
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 Pre/ Initial Evaluationالتمييدى /  التقويـ القبمى 1.1

وُيعرؼ بتقويـ خط البداية ، ويتـ قبؿ اإلعداد لمبرنامج التعميمى بيدؼ تحديد االحتياجات التعميمية لمفئة 
المستيدفة بغية اشتقاؽ أىداؼ ومخرجات التعمـ المتوقعة التى يتـ فى ضوءىا تصميـ البرنامج التعميمى ، 

كما ييدؼ ىذا النوع إلى تحديد سمات او خصائص المتعمميف ، بغرض تحديد نقطة البداية الصحيحية 
 لتصميـ البرنامج التعميمى لذا ُيطمؽ عمى ىذا النوع مف التقويـ تقويـ المالءمة 

 Formative Evaluationالبنائى / التقويـ التكوينى  2.1

ويعتبر مف أىـ انواع التقويـ حيث ُيعرؼ بالتقويـ المستمر الذى يحدث عدة مرات خالؿ تطبيؽ البرنامج 
 ، Diagnosticالتعميمى ، وييدؼ إلى تطوير وتحسيف البرنامج ، فيذا النوع مف التقويـ تشخيصى 

 ، فى نفس الوقت ، حيث يبحث عف معمومات أكثر تفصياًل والتى يتـ جمعيا مف Remedialوعالجى 
خالؿ ادوات ووسائؿ القياس المختمفة والتى تفيد فى تشخيص الصعوبات والمعوقات التى تواجو الطالب 

أثناء تطبيؽ البرنامج التعميمى ، وبالتالى تصحيح مسار التعميـ والتعمـ أواًل بأوؿ مف خالؿ التغذية الراجعة 
، وتتعدد مزايا ىذا النوع مف التقويـ إذ يعتبر األكثر مصداقية لتقييـ أداء الطالب عمى مدار العاـ الدراسى 

، األكثر موضوعية كونو يستخدـ أدوات قياس متعددة ومتنوعة ، يعمؿ عمى تحفيز الطالب وزيادة 
 دافعيتيـ نحو التعمـ ، يساعد األستاذ الجامعى عمى تقييـ طرؽ وأساليب تدريسو بما يحقؽ الجودة

 Summative Evaluationالتجميعى /  التقويـ النيائى 3.1

ويتـ ىذا النوع فى نياية البرنامج التعميمى ، حيث ييدؼ إلى الحكـ عمى مدى كفاءة البرنامج التعميمى 
 ككؿ ، واتخاذ قرار بشأف استمرار البرنامج أو تعديمو أو حذفو 

 Follow Up Evaluation التقويـ التتبعى 4.1

وييدؼ ىذا النوع إلى تحديد األثار المستمرة لمبرنامج التعميمى ، مف خالؿ المتابعة المستمرة ألداء األفراد 
الذيف ُطبؽ عمييـ البرنامج لمعرفة مدى كفاءتيـ أو استفادتيـ الفعمية مف البرنامج فى مواقع األعماؿ بعد 

مرور فترة مف الزمف الجتيازىـ البرنامج التعميمى ، لذا ُيعرؼ ىذا النوع بتقويـ المتابعة ، عمى سبيؿ 
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المثاؿ تقـو المؤسسات التربوية المسئولة عف برامج إعداد المعمـ بإجراء تقويـ متابعة لخريجى الكمية 
بيدؼ الحصوؿ عمى معمومات حوؿ األوضاع الراىنة ومف ثـ االستفادة منيا فى تطوير البرنامج الدراسى 

 قبؿ الخدمة 

 أنواع التقويـ وفقًا لدرجة شموليتو .2

 Macro Evaluationالكمى /  التقويـ المكبر 1.2

وييدؼ ىذا النوع مف التقويـ إلى تقويـ مخرجات النظاـ ككؿ فى عالقتيا مع السياسة العامة لمدولة ، 
عمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف اليدؼ العاـ فى ضوء السياسة العامة لمدولة توفير احتياجات سوؽ العمؿ مف 

الخريجيف األكفاء فى مجاؿ تكنولوجيا المعمومات ، فإنو يجب تقويـ مدى تحقؽ ىذا اليدؼ فعميًا فى سوؽ 
 العمؿ

 Micro Evaluationالجزئى /  التقويـ المصغر 2.2

وييدؼ ىذا النوع مف التقويـ إلى قياس مدى تحقؽ األىداؼ عمى مستوى المؤسسة التى تطبؽ البرنامج 
التعميمى دوف ربطيا بإطار أكبر أو دراسة آثاره المتوقعة فى الميداف ، عمى سبيؿ المثاؿ تقـو كمية 

 األساتذة –الصيدلة بتقويـ مدى تحقؽ أىداؼ برنامج الصيدلة األكمينيكية ألىدافو مف خالؿ تقويـ الطالب 
  المقررات التعميمية داخؿ المؤسسة– سياؽ التعمـ –

 أنواع التقويـ وفقًا لدرجة شكميتو .3

 Formal Evaluation التقويـ الرسمى 1.3

وىذا النوع مف التقويـ يعتبر تقويمًا مقصودًا ،تقـو بو المؤسسة التى تطبؽ البرنامج التعميمى بناًء عمى 
 معايير محددة وباستخداـ وسائؿ وأدوات مققننة وبمنيج عممى سميـ 

 Informal Evaluationالتقويـ غير الرسمى  3.2
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وىو نوع ُيجرى بطريقة غير مقصودة ، حيث يعتمد عمى االنطباعات واآلراء الستخالص استنتاجات ، مثؿ 
 آراء المستفيديف ، ويفتقر ىذا النوع إلى الموضوعية والعممية 

 أنواع التقويـ وفقًا لنوع المعمومات والبيانات  .4

 Quantitative Evaluation التقويـ الكمى 1.4

الرقمية ألدوات القياس ، وكذلؾ فى تحميؿ نتائج ىذه / وىذا النوع مف التقويـ يعتمد عمى النتائج الكمية 
 األدوات إحصائياً 

 Qualitative Evaluation التقويـ الكيفى 2.4

وىذا النوع مف التقويـ يعتمد عمى المالحظات واالنطباعات واآلراء الشخصية ، ويكوف مفيدًا فى تدعيـ 
 نتائج التقويـ بشرط مراعاة عدـ التحيز وتحقيؽ الموضوعية

 أنواع التقويـ وفقًا لمقائميف عميو .5

 Internal Evaluation التقويـ الداخمى 1.5

ويقـو بيذا النوع مف التقويـ المسئوليف عف البرنامج التعميمى ، أى تقـو بو المؤسسة التى تطبؽ 
 البرنامج التعميمى

 External Evaluation التقويـ الخارجى 2.5

ويقـو بيذا النوع مف التقويـ جية إشرافية ليس ليا عالقة بالبرنامج التعميمى ، مثؿ تقويـ الييئة القومية 
لضماف جودة التعميـ واالعتماد لمبرامج التعميمية بالمؤسسات الجامعية ، وييدؼ ىذا النوع إلى زيادة 

 الموضوعية وعدـ التحيز فى أحكاـ التقويـ

 أنواع التقويـ وفقًا لطبيعة معالجة البيانات  .6

 Descriptive Evaluation التقويـ الوصفى 1.6
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وفيو يتـ تقديـ نتائج التقويـ مف خالؿ تحميؿ البيانات والمعمومات فى صورة وصفية تعتمد عمى الجداوؿ 
 واإلحصائيات واألشكاؿ البيانية

 Comparative Evaluation التقويـ المقارف 2.6

وفيو يتـ مقارنة نتائج عممية التقويـ بنتائج عمميات تقويـ لبرامج مماثمة أو لنفس البرنامج فى فترات 
 سابقة

 Analytical Evaluation التقويـ التحميمى 3.6

وفيو يتـ تحميؿ نتائج التقويـ بصورة شاممة مف حيث تفسير النتائج فى ضوء معايير معينة ، واستعراض 
اإليجابيات والسمبيات والتعميؽ عمييا ، ومف ثـ يساعد ىذا النوع متخذى القرار فى اتخاذ اإلجراءات 

 المناسبة لتحسيف منظومة البرنامج التعميمى الحقاً 

 أنواع التقويـ وفقًا لممرجعية .7

 Norm – Referenced Evaluationالسيكومترى /  التقويـ جماعى المرجع 1.7

وييتـ ىذا النوع بتحديد موقع الطالب عمى تدريج معيف مقارنة بزمالئو ، وبذلؾ فيو تقويـ جماعى ال 
 يراعى الفروؽ الفردية بيف الطالب

 Criterion – Referenced Evaluationاألديومترى /  التقويـ محكى المرجع 2.7

وييتـ ىذا النوع بتحديد موقع الطالب بالنسبة لمحؾ خارجى متفؽ عميو ، لذا فيو يراعى الفروؽ الفردية 
 ويسعى لتحقيؽ التعمـ لإلتقاف أو استيفاء معايير الجودة

 أنواع التقويـ وفقًا لممضموف .8

 Cognitive تقويـ جوانب التعمـ المعرفية 1.8

 وتستخدـ فييا االختبارات التحريرية والشفوية والتكميفات
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 Psychomotor تقويـ جوانب التعمـ الميارية 2.8

 وتستخدـ فييا بطاقات المالحظة وقوائـ الفحص 

  Affective     تقويـ جوانب التعمـ الوجدانية3.8

 وتستخدـ فييا المقابمة واالستبياف 

 أسس التقويـ الجيد: رابعًا 

نظرًا ألىمية التقويـ فى ضماف جودة التعميـ الجامعى ، فأنو البد أف يكوف معتمدًا عمى أسس عممية 
 صحيحة وفيما يمى نستعرض أسس عممية التقويـ الجيد
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 أسس التقويـ الجيد (4)شكؿ 

 

 

 اسس التقويـ الجيد  (4)شكؿ رقـ 

 

 

 ويعنى أف تقيس أدوات القياس ما ُوضعت لقياسو  :  Validityالصدؽ 

ويقصد بو اتساؽ نتائج الطالب عمى أدوات القياس عند إعادة تطبيقيا عمى نفس  : Reliabilityالثبات 
 العينة وفى نفس الظروؼ

ويعنى أف تكوف عممية التقويـ مالزمة لعممية التعمـ منذ بداية البرنامج  : Sustainabilityاألستمرارية 
 التعميمى وحتى نيايتو 

وتعنى أف تغطى أدوات ووسائؿ التقويـ جميع نواتج التعمـ  : Comprehensivenessالشمولية 
 المعرفية والميارية والوجدانية

ويعنى ثبات نتائج عممية التقويـ باختالؼ  : Objectivity and Fairnessالموضوعية والعدالة 
 القائميف عميو ، أى عدـ تبايف درجات الطالب عمى االختبار بيف المصحح ونفسو وبيف المصحح وآخر 

وتعنى إعالف إجراءات وقواعد التقويـ  : Transparency and Clearnessالشفافية والوضوح 
 وقواعد المحاسبية وتقديـ التظممات والشكاوى بوضوح لجميع الفئات المعنية

وتعنى إجراء التقويـ فى مواقؼ حياتية واقعية ذات صمة بمواقؼ التعمـ ، بحيث تعبر  : Realismالواقعية 
 عف األداء الفعمى لمطالب
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 Individualism and Collective Responsibilityالمسئولية الفردية والجماعية 

وتعنى أف عممية التقويـ مسئولية مشتركة بيف المؤسسة التعميمية التى ُيطبؽ فييا البرنامج التعميمى ، 
وبيف جيات أخرى عديدة مثؿ مؤسسات المجتمع المحيط والجيات الرقابية باإلضافة لمسؤولية الطالب 

 أنفسيـ

 Feedbackالتغذية الراجعة 

 وتعنى ضرورة اتخاذ قرارات فى ضوء نتائج عممية التقويـ بما يسيـ فى تطوير األداء وتصحيح مساره

 

 Feasibilityتوافر اآلليات الميسرة 

ويقصد بيا توافر العوامؿ المادية الالزمة إلجراء عممية التقويـ ، مثؿ نظـ التكنولوجيا الحديثة وآالت 
.... التصحيح االلكترونى ، أماكف االمتحانات وتجييزاتيا ، آالت الطباعة والتصوير ، كاميرات المراقبة ، 

 إلخ ، بما يسيـ فى تيسير إجراءات التقويـ 

 

 

 أنواع اسئمة االختبارات: المبحث الثانى 

حيث أف االختبارات ىى أداة قياس وتقييـ أداء الطالب ، فأنو البد مف التعرؼ عمى األنواع المختمفة 
لألسئمة المتضمنة فى االختبارات التى تقيس نواتج التعمـ المعرفية ، وأنواعيا المختمفة ، وقواعد صياغتيا 

 :، وأىـ مزاياىا وعيوبيا ، وفى ىذا المبحث سنتناوؿ المحاور التالية 

  أنواع األسئمة: أواًل 
  قواعد صياغتيا: ثانيًا 
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  مزاياىا وعيوبيا: ثالثًا 

 أنواع األسئمة : أواًل 

 بأنو عبارة تيدؼ إلى البحث عف إجابة بغرض الحصوؿ عمى معمومات ، Questionُيعرؼ السؤاؿ 
والسؤاؿ الجيد البد أف ينتج عنو استجابة دقيقة مما يفيد فى الحصوؿ عمى معمومات كمية ونوعية مفيدة 

اسئمة إنتاج االستجابة : ، وتنقسـ اسئمة االختبارات وفقًا لطريقة الوصوؿ إلى االستجابة إلى نوعيف ىما 
Production Response Questions أو اسئمة المقاؿ Essay Questions والنوع الثانى ، 

 أو األسئمة الموضوعية Selection Response Questionsُيعرؼ بأسئمة اختيار االستجابة 
Objective Questionsوفيما يمى شرح موجز لكؿ مف النوعيف ،  

 األسئمة المقالية/ اسئمة إنتاج االستجابة  .1

وفى ىذا النوع ُيطمب مف الطالب إعطاء إجابة عف السؤاؿ أو المشكمة المطروحة عميو ، وفيما يمى أمثمة 
 ليذا النوع مف األسئمة

وفييا ُيعطى الطالب عبارة ُحذفت منيا بعض  : Completion Questionsاسئمة اإلكماؿ  1.1
 الكممات أو األعداد أو الرموز أو الصيغ ، وُيطمب منو استكماؿ الناقص

وفى ىذا النوع ُيطمب مف الطالب إنتاج أفكار وكتابة  : Essay Questions اسئمة المقاؿ 2.1
معمومات أو فقرات وقد تكوف اسئمة المقاؿ مف النوع القصير مثؿ كتابة مصطمحات ، أو مف النوع 

الطويؿ الذى يتطمب كتابة تفصيالت ، وتيدؼ اسئمة المقاؿ إلى تذكر الحقائؽ ، أو إعطاء تفسيرات 
بداء الرأى ، وفيما  يجاد عالقات أو الشرح والتفسير ، إعطاء تطبيقات عمى مبادى تـ تعمميا ، أوا  وا 

 يمى أمثمة ليذه األنواع 

  اسئمة تذكر الحقائؽFactual Recall :  اكتب قائمة بػ – عدد –اذكر )تبدأ بأفعاؿ مثؿ  -
 (لخص بإيجاز 
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  اسئمة التحميؿAnalysis : قارف – وضح األسباب والنتائج – ناقش –اشرح )تبدأ بأفعاؿ مثؿ – 
 (عمؿ/  فسر –استنتج العالقة 

 اسئمة التركيبSynthesis  :  اعط أمثمة أو – اقترح –برىف /  اثبت –انقد )تبدأ بأفعاؿ مثؿ 
 ( فاضؿ بيف مع التدعيـ باألدلة والبراىيف– وضح تبريرات –... تطبيقات عمى مبادىء 

  اسئمة إبداء الرأىOpinion  : ما ىو تصورؾ مع تدعيـ ما –ماذا تعتقد فى رأيؾ الشخصى 
 تقوؿ بأمثمة أو اإلشارة إلى مرجعية معموماتؾ

 مع مالحظة أف جميع أنواع اسئمة انتاج االستجابة يمكف أف تتضمف الصور والرسومات
 وفيما يمى شكؿ توضيحى يمخص أنواع اسئمة انتاج االستجابة

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 األسئمة الموضوعية/ اسئمة اختيار االستجابة  .2

وفى ىذا النوع ُيطمب مف الطالب اختيار إجابة السؤاؿ أو المشكمة المطروحة ، حيث ُيعطى لو عدة إجابات 
لمسؤاؿ أو حموؿ لممشكمة ، وعميو أف يتخير الحؿ الصحيح أو أفضؿ إجابة ، وسميت ىذه األسئمة 
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بالموضوعية ألنيا تتسـ بموضوعية التصحيح وال يختمؼ فييا المصححوف فى تقدير الدرجات ، وفيما يمى 
 أمثمة ليذا النوع مف األسئمة 

 Multiple Choice Questions MCQs اسئمة االختيار مف متعدد 1.2

تعتبر مف أكثر انواع األسئمة الموضوعية شيوعًا ، وفييا يتكوف السؤاؿ مف مشكمة ُتصاغ فى صورة سؤاؿ 
 ، وقائمة مف الحموؿ المقترحة تسمى Stemمباشر أو عبارة ناقصة تسمى الجذر أو المتف أو األصؿ 

 ، وُيطمب مف الطالب اختيار البديؿ الصحيح أو األفضؿ ، ويسمى البديؿ الصحيح Alternativesالبدائؿ 
 ، Distracters ، بينما تسمى البدائؿ االختيارية األخرى بالمشتتات Answerفى كؿ سؤاؿ باإلجابة ِ  

 والتى تشتت الطالب الذيف لدييـ شؾ فى اإلجابة الصحيحة 

 True / False Questions TFQs اسئمة الصواب والخطأ 2.2

 وىى عبارة عف جممة ، ُيطمب مف الطالب أف يختار ما إذا كانت العبارة صحيحة أـ خاطئة 

 Matching اسئمة المزواجة 3.2

تتكوف ىذه األسئمة مف قائمتيف ، تحتوى كؿ منيما عمى مجموعة مف العبارات ، وتسمى القائمة األولى 
التى يختار مف بينيا Responses  ، والقائمة الثانية تتضمف االستجابات  Premisesبالمقدمات 

الطالب ، ويقيس ىذا النوع مف األسئمة قدرة الطالب فى الربط بيف المعمومات ذات الصمة مثاًل األحداث 
 التاريخية وتاريخ حدوثيا ، أجيزة معينة ووظائفيا

 Rearrange اسئمة إعادة الترتيب 4.2

وفى ىذا النوع ُيعطى الطالب عدد مف الكممات أو األحداث أو التورايخ أو العمميات ، وُيطمب منو ترتيبيا 
وفقًا لنظاـ معيف ، وغالبًا يكوف ىذا النوع مناسبًا لألحداث التاريخية أو خطوات إتماـ عممية ما ، مثؿ 

 أطوار القمر خالؿ الشير العربى ، أو مراحؿ تطور الجنيف فى بطف أمو
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 يوضح األنواع الرئيسية لألسئمة الموضوعية (5 )شكؿ 

 

 قواعد صياغتيا: ثانيًا 

فى ىذا الجزء سنوضح أىـ االعتبارات التى ينبغى مراعاتيا عند صياغة األنواع المختمفة سالفة الذكر مف 
 األسئمة المقالية واألسئمة الموضوعية

 األسئمة المقالية: أواًل 

 اعتبارات ينبغى مراعاتيا عند صياغة اسئمة اإلكماؿ أو المقاؿ القصير .1
 وضع الفراغ فى نياية العبارة 
 تحذؼ الكممة الميمة مف العبارة 
 إعادة صياغة العبارة وتجنب نقميا نصًا مف الكتاب 
 وجود فراغ أو اثنيف عمى األكثر فى العبارة الواحدة 
 تجنب العبارات التافية أو البدييية 
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  ًتجنب العبارات الطويمة وغير المفيومة لغويا 
 

 اعتبارات ينبغى مراعاتيا عند صياغة اسئمة المقاؿ الطويؿ .2
  أف يكوف السؤاؿ واضح ومحدد 
  (- ... اشرح مع الرسـ – أسطر 5اكتب فى حدود )كتابة تعميمات اإلجابة بوضوح مثاًل 
  ، استخدـ ادوات استفياـ تقيس مستويات عميا مف التفكير عمى سبيؿ المثاؿ اشرح ، قارف ، فسر

 إلخ...انقد ، برىف 
  أيف ؟ تفضؿ ىذه الصياغات فى – متى –تجنب أدوات استفياـ ترتبط بعممية التذكر مثؿ مف 

 اسئمة المقاؿ القصير
  البد مف إعالـ الطالب بمقاييس التقديرRubricsوالدرجات المخصصة لكؿ سؤاؿ ،  
 مراعاة زمف اإلجابة لمسؤاؿ ، حيث يتطمب التفكير والكتابة معًا ، لذا تجنب عمومية السؤاؿ 

 ثانيًا األسئمة الموضوعية

 اعتبارات ينبغى مراعاتيا عند صياغة اسئمة االختيار مف متعدد .3

 Use itاستخدـ  Avoid  تجنب
 الجذر/ فى رأس السؤاؿ 

 العبارات الطويمة والمعقدة 
 العبارات التافية 
 صيغة النفى والنفى المزدوج 
  ًالمصطمحات الغامضة وغير المفيومة لغويا 
 التعميمات الواسعة 
  أف يتضمف رأس السؤاؿ أى تمميح أو إيحاء

 باإلجابة الصحيحة
  أف يتسبب رأس السؤاؿ فى تكويف فيـ خاطىء

 لدى الطالب

 الجذر/ فى رأس السؤاؿ 
  عبارات مف صياغتؾ وليست منقولة بالنص مف

 الكتاب
 عبارات محددة وموجزة 
 عبارات واضحة ومفيومة 
  ًعبارات صحيحة لغويا 

 اإلختيارات/ فى البدائؿ 
  أف تكوف االختيارات قريبة مف اإلجابة الصحيحة أو

 اإلختيارات/ فى البدائؿ 
 مشتتات متجانسة ومنطقية 
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 بدييية
  غرابتيا/ عدـ منطقية االختيارات 
  استخداـ صيغة كؿ ما سبؽ صحيح ، أو ال شىء

 مما سبؽ
  اإلستجابات المتداخمة ، عمى سبيؿ المثاؿ ال تقؿ

 ....إذا كاف البديؿ أ صحيحًا فإف 
 عدـ االتساؽ المغوى بيف رأس السؤاؿ والبدائؿ 

 

  ًبدائؿ ليا نفس الطوؿ تقريبا 
 بدائؿ قصيرة 
  توزيع الخيارات الصحيحة توزيعًا متساويًا وعشوائيًا

 عمى البدائؿ أ ، ب ، ج ، د
  بدائؿ/  اختيارات 4استخداـ ما ال يقؿ عف 
 مراعاة أف توجد إجابة واحدة فقط صحيحة 
 توضع البدائؿ فى شكؿ رأسى وليس أفقى 
 ُيفضؿ استخداـ نصؼ قوس عمى البديؿ مثاًل أ) 

 (أ)وليس 
وُيوصى لمسادة أعضاء ىيئة التدريس أف يقوموا بكتابة اسئمة بعد االنتياء مف تدريس كؿ محاضرة ، 

 وذلؾ تسيياًل عمييـ فى إعداد مفردات اسئمة اختبارية جيدة فى االمتحاف

 اعتبارات ينبغى مراعاتيا عند صياغة اسئمة الصواب والخطأ .4

 Use itاستخدـ  Avoid  تجنب 
 العبارات الطويمة والمعقدة 
 العبارات التافية 
 صيغة النفى والنفى المزدوج 
  ًالمصطمحات الغامضة وغير المفيومة لغويا 
  فقط – كؿ – أبدًا –التعميمات الواسعة مثؿ دائمًا  
 أف يكوف جزء مف العبارة صحيح ، وجزء خطأ 

 

  عبارات مف صياغتؾ وليست منقولة بالنص مف
 الكتاب

 عبارات تتضمف فكرة واحدة فقط 
 عبارات واضحة ومفيومة 
  ًعبارات صحيحة لغويا 
  التوزيع العشوائى والمتساوى لمبديميف صواب وخطأ

 50/50بنسبة 
  إذا كانت العبارة تختبر صحة أو خطأ السبب ، فإف

الجزء األساسى مف العبارة يجب أف يكوف صحيحًا 
 ، والسبب أما أف يكوف صحيح أو خطأ

 

 اعتبارات ينبغى مراعاتيا عند صياغة اسئمة المزواجة .5

 Use itاستخدـ  Avoid  تجنب 
 استخداـ مقدمات واستجابات طويمة 
 عدـ االتساؽ المغوى بيف المقدمات واالستجابات 

 مقدمات واستجابات متجانسة  
 مقدمات واستجابات قصيرة 
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 التمميح أو اإليحاء باإلجابة 
  استخداـ محتوى غير متجانس ، عمى سبيؿ المثاؿ

 أسماء شخصيات وتورايخ أحداث
  استخداـ استجابات غير منطقية ويستبعدىا الطالب

 بسيولة
 

  زيادة عدد االستجابات عف عدد المقدمات
 بعنصريف عمى األقؿ

  1،2،3كتابة المقدمات عمى اليميف وتأخذ أرقامًا 
 واالستجابات عمى اليسار وتأخذ حروفًا أ،ب،ج

 الترتيب المنطقىمممقدمات واالستجابات 
 كتابة السؤاؿ مكتماًل فى نفس الصفحة 

 

 اعتبارات ينبغى مراعاتيا عند صياغة اسئمة إعادة الترتيب .6

 Use itاستخدـ  Avoid  تجنب 
   أف يقيس السؤاؿ ىدؼ واضح 

  ًتوزيع عناصر السؤاؿ توزيعًا عشوائيا 
  9-5أف تترواح عناصر السؤاؿ مف  
  وجود فواصؿ واضحة بيف عناصر السؤاؿ المطموب

 ترتيبيا
 

 مزاياىا وعيوبيا : ثالثًا 

 فى ىذا الجزء سنتناوؿ مزايا وعيوب كؿ مف األسئمة المقالية واألسئمة الموضوعية 

 األسئمة المقالية .1

 الشكؿ التالى يوضح كؿ مف مزايا وعيوب األسئمة المقالية
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 يوضح مزايا األسئمة المقالية (6 )شكؿ 
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 يوضح عيوب األسئمة المقالية (7 )شكؿ 

 األسئمة الموضوعية .2

 الشكؿ التالى يوضح كؿ مف مزايا وعيوب األسئمة الموضوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 يوضح مزايا األسئمة الموضوعية ( )شكؿ 

 

 

 مزايا وعيوب األسئمة الموضوعيةيوضح  (8)شكؿ 
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 يوضح عيوب األسئمة الموضوعية (9 )شكؿ 

يتضح مما سبؽ أف لكؿ مف األسئمة المقالية واألسئمة الموضوعية مزايا وعيوب ، لذا ُيوصى بالدمج بيف 
النوعيف عند إعداد االمتحانات لضماف االستفادة مف مزايا كؿ منيـ وفيما يمى نستعرض بعض المقترحات 

 لمتغمب عمى عيوب كؿ نوع وتحسينو

 مقترحات لتحسيف األسئمة المقالية

نظرًا ألف اسئمة المقاؿ ال تغطى أجزاء كبيرة مف المنيج ، ُيوصى باالعتماد عمى اسئمة المقاؿ القصير مثؿ 
 اسئمة اإلكماؿ ، واقتصار االمتحاف عمى سؤاؿ أو اثنيف فقط مف اسئمة المقاؿ الطويؿ

أما بالنسبة لذاتية التصحيح وصعوبتو ، ُيوصى بإعداد نماذج لإلجابة ومقاييس تقدير محددة تساعد فى 
 أفراد فى التصحيح وحساب 3تحقيؽ موضوعية التصحيح ، باإلضافة إلى اشتراؾ لجنة تصحيح مكونة مف 

 متوسط الدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب

 مقترحات لتحسيف األسئمة الموضوعية 
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نظرًا الرتفاع نسبة التخميف فى األسئمة الموضوعية ، يمكف عمى سبيؿ المثاؿ تطوير اسئمة االختيار مف 
متعدد أو اسئمة الصواب والخطأ ، بإف يعقب السؤاؿ تبرير الطالب إلختياره إجابة معينة ، وكذلؾ ُيوصى 

االختيارات كمما كاف ذلؾ ممكنًا ، فى حالة اسئمة االختيار مف متعدد ، أو أف ُيذكر / بزيادة عدد البدائؿ 
فى تعميمات التصحيح أنو سيتـ التصحيح باستخداـ معادلة التصحيح مف أثر التخميف وبذلؾ يتجنب 

 الطالب اإلختيار العشوائى

أما بالنسبة لسيولة الغش ، فأنو ُيوصى بعمؿ صور اختبارية متكافئة متعددة عمى أف يتـ إعادة ترتيب 
المفردات وكذلؾ البدائؿ فى كؿ صورة ، كذلؾ تساعد حاليًا التقنية فى التغمب عمى ىذه المشكمة مف خالؿ 

 االعتماد عمى كاميرات المراقبة أثناء االمتحانات

أما بالنسبة لصعوبة إعداد ىذا النوع مف األسئمة فُيوصى بتطبيؽ فكرة بنوؾ األسئمة التى تتيح فرصة 
 األستفادة مف إعداد امتحاف بمواصفات جيدة وفى وقت قصير 

أما بالنسبة إلقتصار ىذا النوع عمى قياس مستويات دنيا مف التفكير ، فيمكف تطوير األسئمة الموضوعية 
 لتشمؿ أسئمة االختيار مف متعدد المنظومية التى تركز عمى ترابط العالقات وتكامميا فى صورة ديناميكية

 

 إعداد وتصميـ اإلختبارات التحريرية: المبحث الثالث 

حيث أف اإلختبارات التحريرية ىى األداة األكثر شيوعًا فى الجامعات المصرية التى تستخدـ لتقييـ نواتج 
 :التعمـ فى الجانب المعرفى ، لذا فأف المبحث الحالى سيتناوؿ المحاور التالية 

 مراحؿ إعداد االختبار التحريرى: أواًل 

 خصائص األختبار الجيد/ شروط : ثانيًا 

 مواصفات الورقة اإلمتحانية مف حيث الشكؿ: ثالثًا 

 وفيما يمى شرح موجز لكؿ محور
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 مراحؿ إعداد األختبار التحريرى: أواًل 

 :يمر إعداد االختبار التحريرى بالخطوات التالية 

 تحديد نواتج التعمـ المستيدفة وفقًا لممستويات المعرفية المختمفة .1
 إعداد جدوؿ المواصفات .2
 إعداد األسئمة المناسبة لنواتج التعمـ .3
 إعداد نماذج التصحيح ومقاييس التقدير .4

 وفيما يمى شرح لكؿ خطوة مف ىذه الخطوات

 تحديد نواتج التعمـ المستيدفة وفقًا لممستويات المعرفية المختمفة .1

 بأنيا األداء المتوقع مف الطالب بعد Intended Learning Outcomes ILOs تعرؼ نواتج التعمـ 
االنتياء مف دراسة مقرر معيف ، وتمثؿ ىذه النواتج المواصفات المطموب توفرىا فى الطالب ، ويتـ 

صياغة ىذه النواتج فى بداية توصيؼ أى مقرر دراسى وفقًا لمستويات المجاؿ المعرفى لتصنيؼ بمـو 
Bloom’s Taxonomy  وتمثؿ مستويات بمـو نواتج التعمـ المعرفية بحيث تتدرج فى مستويات وفقًا ، 

لدرجة صعوبتيا ، ويعتبر كؿ مستوى متطمبًا قبميًا لممستويات التى تعموه فى درجة التعقيد المعرفى ، لذا 
 Lowُتعرؼ المستويات األولى مف التصنيؼ والمتمثمة فى مستوىي المعرفة والفيـ بالمعارؼ الدنيا 

Knowledge  بينما ُتعرؼ باقى المستويات بدءًا مف مستوى التطبيؽ وحتى مستوى التركيب بالميارات ، 
 ، وفيما يمى شكؿ توضيحى لممستويات المعرفية المختمفة وفقًا High Order Thinkingالعقمية العميا 

 اإلجرائية التى يمكف صياغتيا فى كؿ مستوى/ لبمـو وأمثمة لألفعاؿ السموكية 

 أمثمة لنواتج التعمـ الوصؼ المستوى
المعرفة / التذكر

Recall / 
Knowledge 

ويعتبر أدنى مستويات المجاؿ المعرفى 
ويتضمف قدرة المتعمـ عمى تذكر واسترجاع 
ما سبؽ تعممو سواء كاف حقائؽ أو مفاىيـ 

 إلخ... أو نظريات أو قوانيف ، عمميات 

 – ُيعدد – يسمى – يذكر –ُيعرؼ 
 يصؼ-  يتعرؼ عمى –يحدد 

 
Define – List – Name – 
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Identify – Recognize – 
Describe – Outline – 

Mention – Locate  
 اإلستيعاب/ الفيـ 

Comprehension 
/ 

Understanding 

ويتضمف ىذا المستوى قدرة المتعمـ عمى 
استيعاب معنى المادة التى تـ تعمميا مف 
خالؿ إعادة صياغتيا أو شرحيا بأسموبو 

 الخاص

 يقارف –يفسر -  يمخص –يشرح 
 – ُيعيد صياغة – يكتب –يناقش –

  ُيميز بيف –يستنتج 
Explain – Summarize –
Interpret – Compare – 
Discuss – Rewrite – 
Paraphrase –Infer – 

Distinguish   
التطبيؽ 

Application 
ويشير ىذا المستوى إلى قدرة المتعمـ عمى 

استخداـ وتطبيؽ ما تعممو فى مواقؼ 
 جديدة أى نقؿ المعرفة وتعميميا 

 – يحسب – يحؿ مسائؿ –ُيطبؽ 
 –يوضح /  يبيف –ُيعطى أمثمة 

 ُيوظؼ 
Apply – Compute – 
Calculate - Demonstrate 
– Illustrate – Solve – 

Employ  
 Analysisالتحميؿ 

 
ويشير ىذا المستوى إلى قدرة المتعمـ عمى 
تجزىء أو تفتيت المادة التى سبؽ تعمميا 
إلى االجزاء المكونة ليا واستخراج اإلطار 
دراؾ العالقات ما بيف أجزائيا   العاـ ليا وا 

 يستخرج – ُيصنؼ فى فئات –ُيحمؿ 
 يستدؿ –العالقة بيف – يميز بيف –
  يوجد عالقة – يفرؽ– يفحص –

Analyze – Breakdown –
Categorize – Diagram – 
Examine – Differentiate– 
Deduct – Convert – 
Discriminate – Find 

Relationship between 
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ويشير إلى قدرة المتعمـ عمى إصدار حكـ  Evaluationالتقييـ 
عمى شىء ما فى ضوء معايير معينة أو 

المفاضمة بيف عدة أشياء مف خالؿ تحديد 
مواطف القوة ومواطف الضعؼ فى كؿ منيا 
أى أف إصدار الحكـ قائـ عمى براىيف وأدلة 

 ومرجعية معينة 

 – ُيقيـ – ُيفاضؿ بيف –ُيصدر حكمًا 
 – يبرىف – يختار األفضؿ –ينقد 
 ُيراجع-  يبرر –ُيثبت 

Criticize – Apprise – 
Estimate – Prove – 
Advocate –Argue – 
Assess -Judge – Justify 

– Choose –Revise  
 

 اإلبداع/ التركيب 
Synthesis / 

Creation 

ويعتبر ىذا المستوى أعمى مستويات بمـو 
مف حيث درجة التعقيد المعرفى ويشير إلى 

قدرة المتعمـ عمى توليد أفكار جديدة أو 
وضع أجزاء مع بعضيا لتكويف شىء جديد 

أو وضع خطة متكاممة لحؿ مشكمة ما 
بطريقة غير مألوفة ، أو إيجاده عدة بدائؿ 

 أو حموؿ لنفس المشكمة

 يحؿ – يؤلؼ – يضع خطة –يكوف 
 – يبتكر– يولد أفكار – يقترح –

 – يصمـ – يعيد ترتيب –يدمج 
 يبنى  

Synthesize – plan – 
Suggest – Resolve – 
Generate Idea – Create –
Combine – Rearrange – 
Construct – Design – 
Formulate – Setup – 

Develop  
 مستويات بموـ المعرفية (10 )شكؿ 

 

 إعداد جدوؿ المواصفات .2
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 ، والتى ُتعرؼ بأنيا نسخة طبؽ األصؿ مف المخططات Blue Printوُيعرؼ أيضًا بالمقايسة الزرقاء 
األصمية ألى تصميـ كمبنى أو أى عمؿ إنشائى ، ويتـ تنفيذ الطبعة الزرقاء بعممية تصوير ضوئى تشابو 

 .الطريقة التى يستخدميا المصوروف لعمؿ نسخ مكررة مف الصور التى يمتقطونيا

 ، An Assessment Blueprintأما عف جدوؿ المواصفات أو الطبعة الزرقاء فى مجاؿ األختبارات 
فيو مخطط أو جدوؿ أو مصفوفة ثنائية البعد ، تتضمف كؿ مف نواتج التعمـ المتوقع أدائيا مف الطالب 
نتيجة دراستو مقرر دراسى معيف ، وكذلؾ موضوعات المقرر الدراسى ، ويتـ تحديد األىمية النسبية لكؿ 

منيما ، ويكوف ىذا الجدوؿ بمثابة خطة االختبار ، حيث يتـ بناء اسئمة االختبار فى ضوء كؿ مف األىمية 
النسبية لكؿ مف نواتج تعمـ مقرر ما ، واألىمية النسبية لمموضوعات الممثمة لممقرر ، وبناًء عميو فيو 

بمثابة مخطط تفصيمى يربط بيف كؿ مف األوزاف النسبية لنواتج التعمـ واألوزاف النسبية لموضوعات المقرر 
بحيث يمكف صياغة اسئمة االختبار فى ضوء ىذه األوزاف بدقة وبالتالى يكوف األختبار ممثاًل بصدؽ لما 

 .نواتج التعمـ ، وكذلؾ المحتوى الدراسى/ تـ تعممو عمى مستوى العمميات العقمية 

 أما عف فوائد إعداد جدوؿ المواصفات فيى تتمثؿ فى 

  بناء اختبار متوازف 
  يساعد فى صياغة عدد مناسب مف األسئمة 
 يساعد فى تنويع األسئمة وفقًا لتنوع مستويات نواتج التعمـ 
  يحقؽ صدؽ األختبار حيث أف األسئمة ممثمة وفقًا لألىمية النسبية لكؿ مف نواتج التعمـ ومحتوى

 المقرر الدراسى 
  يحقؽ عدالة األختبار ، حيث أف األسئمة المتنوعة تساعد فى التمييز بيف الطالب ومراعاة الفروؽ

 الفردية بينيـ

والشكؿ التالى يوضح نموذجًا لجدوؿ مواصفات متضمنًا األوزاف النسبية لكؿ مف محتوى المقرر ونواتج 
 تعممو

/ األوزاف  تركيب تقييـ تحميؿ تطبيؽ فيـ تذكر نواتج التعمـ
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موضوعات / المحتوى 
 المقرر

األىمية 
النسبية 

لمموضوعات 
% 

        الموضوع األوؿ 
        الموضوع الثانى
        الموضوع الثالث

األىمية / األوزاف 
النسبية لنواتج التعمـ 

% 

      100% 

 

 والشكؿ التالى يوضح شكاًل لتوزيع اسئمة االختبارودرجاتيا فى جدوؿ المواصفات

ضوع
مو
ال

ات 
درج

ة و
سئم

أ
 

 نواتج التعمـ

ئمة
ألس

ع ا
مو
مج

ات 
درج

ع ال
مو
مج

 

ت 
وعا

وض
لمم
ية 

سب
 الن

زاف
ألو

ا
% 

ذكر
ت

يؽ فيـ 
تطب

ميؿ 
تح

 

الموضوع 
 األوؿ

عدد 
 األسئمة

       

     الدرجة
الموضوع 

 الثانى
عدد 
 األسئمة

       

     الدرجة
       عدد الموضوع 
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 األسئمة الثالث
     الدرجة

مجموع 
 األسئمة 

        

مجموع 
 الدرجات 

        

األوزاف 
النسبية 
لنواتج 
 %التعمـ 

        

وتجدر اإلشارة إلى أف الوزف النسبى لموضوعات المقرر يتـ حسابو اعتمادًا عمى عدد ساعات التدريس 
المخصصة لكؿ موضوع أو اعتمادًا عمى عدد صفحات الموضوع فى الكتاب المقرر ، كذلؾ الوزف النسبى 

 لمستويات نواتج التعمـ يتـ حسابو مف خالؿ أىداؼ التعمـ الواردة فى نموذج توصيؼ المقرر الدراسى

 إعداد األسئمة المناسبة لنواتج التعمـ .3

فى ضوء جدوؿ المواصفات يتـ صياغة األسئمة المناسبة والمالءمة لكؿ مستوى مف مستويات نواتج التعمـ 
المعرفية المستيدفة ، وتتنوع األسئمة ما بيف مقالية وموضوعية وفقًا لنواتج التعمـ فى المستويات المعرفية  

 .المستيدؼ قياسيا لدى الطالب 

وعند إعداد وصياغة األسئمة يجب مراعاة قواعد صياغتيا جيدًا كما ورد فى المبحث الثانى مف ىذا الدليؿ 
 .، كذلؾ يجب مراعاة حساب زمف األختبار بعناية وفقًا لطبيعة األسئمة ومستوى صعوبتيا 

 إعداد نماذج التصحيح ومقاييس التقدير .4

لألسئمة الموضوعية ، تمييدًا لعممية  (نموذج اإلجابة)يجب أف يقـو أستاذ المادة بوضع مفتاح التصحيح 
التصحيح وتقدير الدرجات ، أما بخصوص األسئمة المقالية فيتـ إعداد ما ُيعرؼ بمقاييس التقدير المتدرجة 

Rubrics والتى تعبر عف مواصفات اإلجابة المطموبة مف الطالب ، وىى بمثابة أداة تحدد مستوى ، 
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إنجاز الطالب فى سؤاؿ معيف وفقًا لمستويات متدرجة فى ضوء معايير معينة مطموب توافرىا فى إجابة 
 الطالب ، وتصميـ ىذه األداة يساعد فى تحقيؽ موضوعية وعدالة تصحيح األسئمة المقالية 

 وفيما يمى مثااًل توضيحيًا لمقياس تقدير متدرج 

 :عمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف السؤاؿ المطموب مف طالب كمية التربية فى مقرر المناىج ىو كالتالى 

 "فى ضوء دراستؾ لفمسفات التربية المختمفة"

 ىذه الفمسفة فى ضوء توضيح مزاياىا قيـ الفمسفة المطبقة فى المناىج الدراسية المصرية؟ ثـ استنتج
  فمسفة خاصة بؾ مدعمًا ما تقوؿ باألسانيد المنطقية؟واقترحوعيوبيا؟ 

يتضح أف السؤاؿ السابؽ سؤاؿ مقاؿ يقيس نواتج تعمـ فى مستويات عقمية عميا وفقًا لتصنيؼ بمـو ، لذا 
يجب إعداد مقياس تقدير متدرج الستخدامو كأداة موضوعية فى تقييـ إجابة الطالب وفيما يمى مثااًل 

 لممقياس المقترح لتقدير درجة الطالب فى السؤاؿ السابؽ

 

 

 5الدرجة  4الدرجة  3الدرجة   2الدرجة   1الدرجة  الدرجة صفر
لـ يذكر أى 
إجابة او 

أجاب إجابة 
 خاطئة

استنتج 
الفمسفة فقط 
 بشكؿ صحيح

استنتج الفمسفة 
بشكؿ صحيح 
وقاـ بإصدار 

حكـ مف خالؿ 
سرد بعض 

مزاياىا وبعض 
 عيوبيا

استنتج 
الفمسفة بشكؿ 
صحيح وقاـ 
بإصدار حكـ 

مف خالؿ سرد 
جميع مزاياىا 
 وجميع عيوبيا

استنتج الفمسفة 
بشكؿ صحيح 
وقاـ بإصدار 

حكـ مف خالؿ 
سرد جميع 

مزاياىا وجميع 
عيوبيا ، 

واقترح فمسفة 
خاصة بو دوف 

استنتج الفمسفة 
بشكؿ صحيح 
وقاـ بإصدار 

حكـ مف خالؿ 
سرد جميع 

مزاياىا وجميع 
عيوبيا ، واقترح 
فمسفة خاصة بو 
مع اإلشارة إلى 
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اإلشارة إلى 
مرجعية أو أدلة 

 لما اقترحو

مرجعية وأدلة 
منطقية لما 

 اقترحو
 

 

 

 خصائص األختبار الجيد/ شروط : ثانيًا 

 التى يجب Psychometric Charactersفيما يمى سوؼ نستعرض أىـ الخصائص السيكومترية 
توافرىا فى األختبار التحصيمى المعرفى الجيد ، وُيقصد بالخصائص السيكومترية ، المعايير التى يجب 

توافرىا فى األختبار ، وتضمف قياس مستوى الطالب بدقة وبشكؿ يعبر فعاًل عف مستواه الحقيقى ، وُسمى 
بالقياس النفسى عمى اعتبار أف التحصيؿ أو اإلنجاز الدراسى أحد المتغيرات المرتبطة بالقياس النفسى أى 

 المتعمؽ بخصائص البشر ويمكف إيجاز ىذه الشروط فى الشكؿ التالى
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 شروط األختبار الجيد (11 )شكؿ 

 
 :وفيما يمى شرح موجز لكؿ مف ىذه الشروط 

 Validityالصدؽ  .1

التعمـ يقصد بو قدرة االختبار عمى قياس ما ُصمـ لقياسو أو ما ُأعد مف أجؿ قياسو مف جوانب 
 صالحاًلقياس السمة التى ُأعد مف اجؿ قياسيا ، ويمكف األستدالؿ عمى  االختباركوف أف يالمعرفيةبمعنى

 ، ويتضح ىذا النوع مف خالؿ Face Validityصدؽ األختبار مف خالؿ ما يسمى بالصدؽ الظاىرى 
الفحص المبدئى لمحتوى األختبار ، وبمجرد النظر إلى المفردات األختبارية يمكف معرفة السمات التى 

تقيسيا ، عمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف االمتحاف فى مقرر الخرائط لطالب قسـ الجغرافية بكمية اآلداب ، فأنو 
بمجرد استعراض الورقة األمتحانية يتبيف اشتماليا عمى رسـو وخرائط ، كذلؾ إذا كاف األمتحاف فى مقرر 
الكيمياء العضوية لطالب كمية الصيدلة ، فأنو بمجرد استعراض الورقة األمتحانية يتبيف اشتماليا عمى 

معادالت ورموز وصيغ كيميائية ، إال أف أىـ نوع مف أنواع الصدؽ التى يجب االىتماـ بيا ىو ما ُيعرؼ 
 ، ويقصد بو مدى تمثيؿ األختبار لموضوعات ومحتوى المقرر Content Validityبصدؽ المحتوى 

الدراسى الذى درسو الطالب ، ويتـ األستدالؿ عمى ىذا النوع مف الصدؽ مف خالؿ مطابقة المفردات 
األختبارية الواردة باألختبار بالموضوعات الواردة فى جدوؿ المواصفات ، فإذا ثبت أف ىناؾ تطابقًا بيف 

اسئمة اإلختبار وجدوؿ المواصفات بمعنى أف اسئمة األختبار تغطى الموضوعات المحددة بجدوؿ 
المواصفات وكذلؾ نواتج التعمـ فى المستويات المعرفية المستيدفة بالنسب المحددة ، فإف ذلؾ يعتبر دلياًل 

 .عمى تمتع األختبار بدرجة مرتفعة مف الصدؽ
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 Reliabilityالثبات  .2

يعد الثبات مف أىـ الشروط السيكومترية لألختبار بعد الصدؽ ، ألنو يتعمؽ بمدى دقة األختبار فى قياس 
ما ييدؼ إلى قياسو ، ويقصد بالثبات اتساؽ أداء األفراد عبر الزمف إذا ما ُطبؽ عمييـ الختبار أكثر مف 

مرة ، أى انو يعبر عف استقرار أداء األفراد ، وتتعدد طرؽ حساب معامؿ الثبات لألختبار ومف ىذه 
 طريقة التجزئة النصفية ، وفيما يمى شرح – طريقة الصور المتكافئة –الطرؽ، طريقة إعادة األختبار 

 موجز لكؿ منيا

  طريقة إعادة تطبيؽ االختبارTest-Retest Method 

ال يقؿ عف وبعد فاصؿ زمنى ، ىذه الطريقة يقـو مصمـ االختبار بتطبيقو عمى مجموعة مف األفراد وفى 
 ثـ يحسب معامؿ  عمى نفس األفراد ،خرىأُيعاد تطبيؽ االختبار مرة أسبوع وال يزيد عف ستة أشير، 

 .االرتباط بيف درجات االفراد  فى التطبيقيف ويكوف الناتج ىو معامؿ ثبات االختبار

  طريقة الصور المتكافئةEquivalent Forms Method 

وفى ىذه الطريقة يتـ إعداد صورتيف متكافئتيف مف األختبار ، ثـ ُتطبؽ الصورتيف عمى مجموعة مف 
األفراد بحيث يوجد فاصؿ زمنى وجيز بيف التطبيقيف ، ثـ ُيحسب معامؿ األرتباط بيف درجات األفراد فى 
الصورتيف المتكافئتيف وقيمة معامؿ األرتباط تساوى معامؿ الثبات ، وفى ىذه الطريقة البد مف تكافؤ 

 .المفردات األختبارية فى كؿ مف الصورتيف

  طريقة التجزئة النصفيةSpilt – Half Method 

وفى ىذه الطريقة يتـ تطبيؽ األختبار عمى مجموعة مف األفراد مرة واحدة ، ثـ يتـ تقسيـ مفردات األختبار 
إلى نصفيف متساوييف ، مثاًل مفردات فردية ، ومفردات زوجية ، ثـ يتـ حساب معامؿ األرتباط بيف مجموع 

درجات األفراد عمى كؿ نصؼ ، وقيمة معامؿ األرتباط تساوى معامؿ الثبات أو األستقرار ، وتعتبر ىذه 
 .القيمة مقياس لألتساؽ الداخمى لألختبار
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 موضوعية – صعوبة األسئمة –وتتعدد العوامؿ التى تؤثر عمى ثبات األختبار ومنيا طوؿ األختبار 
  زمف األختبار ، وفيما يمى شرح موجز لكؿ منيا– التخميف –التصحيح 

  طوؿ األختبارLength of the Test 

كمما زادت عدد المفردات األختبارية كمما ارتفعت قيمة معامؿ الثبات ، والسبب أنو كمما زادت مفردات 
األختبار ، فإف ىذا يعنى أف نواتج التعمـ المستيدؼ قياسيا تـ تمثيميا بشكؿ مستقر، لذا ُيوصى بزيادة 

 عدد األسئمة فى األختبارات الموضوعية كمما كاف ذلؾ ممكناً 

  صعوبة اسئمة األختبارItem Difficulty 

المفردات األختبارية شديدة السيولة وشديدة الصعوبة تؤدى إلى انخفاض قيمة معامؿ الثبات ، لذا ُيوصى 
 حذؼ ىذه المفردات لرفع ثبات األختبار

  موضوعية التصحيحObjectivity of Scoring 

تزيد قيمة معامؿ الثبات فى حالة األختبارات الموضوعية ، نظرًا ألف تصحيحيا ال يخضع لذاتية المصحح 
 حيث أف اإلجابات الصحيحة محددة تحديدًا دقيقاُ 

  التخميفGuessing 

يعد عامؿ التخميف مف العوامؿ التى تؤثر عمى ثبات األختبار عمى نحو سمبى ، السيما فى األسئمة 
الموضوعية ، لذا ُيوصى بزيادة عدد البدائؿ أو األختيارات فى اسئمة األختيار مف متعدد كمما كاف ذلؾ 

 ممكنًا لرفع ثبات األختبار

  زمف األختبارTest Time 

يؤثر زمف األختبار عمى ثباتو عمى نحو سمبى فى حالة عدـ كفاية الزمف المخصص ، األمر الذى يدفع 
األفراد إلى التخميف وبالتالى ينخفض قيمة معامؿ الثبات ، لذا ُيوصى بحساب الزمف الالـز لإلجابة عف 

 اسئمة األختبار بعناية شديدة



 

39 
 

وتجدر اإلشارة إلى أنو تتوافر البرامج اإلحصائية الخاصة بإجراء التحميؿ اإلحصائى لنتائج األختبارات 
 وحساب معامؿ الثبات عبر الحاسب اآللى 

 Objectivityالموضوعية  .3

 وعدـ اختالؼ نتائج االختبار باختالؼ  ،ويقصد بيا عدـ تأثر درجات االختبار التحصيمي بذاتية المصحح
 تصحيح الحياد التاـ وعدـ التحيز سواء أثناء تعنىفالموضوعية  ، المصححيف أو طريقة التصحيح

 :، ويمكف تحقيؽ ىذا الشرط مف خالؿ مراعاة ما يمى االختبار 

 بوضوح بعيدًا عف الغموض وتعميمات االختبار صياغة أسئمة 
 إعداد اسئمة األختبار فى ضوء جدوؿ المواصفات 
  يكوف السؤاؿ محدد وغير مركب أف 
  ومقاييس تقدير لألختبارات المقاليةضرورة إعداد نموذج إجابة خاص باالختبارات الموضوعية ، 
  يجب قراءة عينة مف إجابات االختبارات المقالية قبؿ التصحيح لوضع ضوابط التصحيح التي تحقؽ

 الحد األدنى مف العدؿ والمساواة
 يمكف مشاركة لجنة ثالثية فى التصحيح ، وحساب متوسط الدرجة التى يحصؿ عمييا الطالب 

 
 Comprehensivelyالشموؿ  .4

يجب أف يكوف األختبار شاماًل لكافة نواتج التعمـ المستيدفة وكذلؾ ممثاًل لجميع موضوعات المقرر الذى 
 تـ تعممو ، ويمكف تحقيؽ ىذا الشرط مف خالؿ إعداد األختبار باألعتماد عمى جدوؿ المواصفات 

 Diversityالتنوع  .5

يجب أف تتنوع اسئمة األختبار بيف المقالية والموضوعية ، وذلؾ لألستفادة مف مزايا كؿ منيا فى قياس 
 أداء الطالب طبقًا لنواتج التعمـ فى المستويات المعرفية المختمفة

  Orderingالترتيب  .6
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يفضؿ ترتيب األسئمة ذات النوع الواحد ترتيبًا منطقيًا بحيث يبدأ مف األسيؿ إلى األصعب لزيادة دافعية 
 الطالب لإلجابة ، ويفضؿ عدـ تداخؿ األسئمة ذات األنواع المختمفة

 Discriminationالتمييز  .7

مف أىـ شروط األختبار الجيد أف يميز بيف الطالب مختمفى القدرات ، ويتـ حساب معامؿ التمييز 
أفضؿ اختبار ىو الذى ال لممفردات األختبارية بواسطة برامج الكترونية عبر الحاسب اآللى ، ويعتبر 

  فأكثر 0,4مف مفرداتو عمى معامالت تمييز قيمتيا  % 50يقؿ 

 Difficulty Indexالسيولة / معامؿ الصعوبة  .8

ُيعرؼ معامؿ الصعوبة بأنو نسبة الطالب الذيف أجابوا عف المفردة إجابة صحيحة ، ويتـ حسابو مف خالؿ 
إيجاد حاصؿ قسمة عدد الطالب الذيف أجابوا عف المفردة إجابة صحيحة عمى العدد الكمى لمطالب ، 

 ، ومف شروط 0,75-0,25وتكوف المفردة األختبارية جيدة فى حالة أف يترواح معامؿ الصعوبة مف 
األختبار الجيد أف يكوف مالءمًا مف حيث مستويات الصعوبة ، ويتـ حساب معامالت الصعوبة باستخداـ 

 .برامج التحميؿ اإلحصائى لممفردات عبر الحاسب اآللى

 

 مواصفات الورقة اإلمتحانية مف حيث الشكؿ: ثالثًا 

يعتبر اإلخراج الفنى لمورقة األمتحانية مف حيث جودة الشكؿ والطباعة والتصوير مف األمور الميمة التى 
تؤثر عمى جودة األمتحاف واداء الطالب ، وفيما يمى بعض األعتبارات التى ينبغى مراعاتيا فى اإلخراج 

 الفنى لمورقة األمتحانية 

 جودة الورؽ والطباعة والتصوير 
 اختيار نمط وحجـ خط مقروء ومتناسؽ 
  ذيؿ– متف –تنظيـ الورقة إلى أجزاء رأس  
  ًكتابة األمتحاف بالكامؿ باستخداـ الحاسب اآللى وتنسيقو جيدا 
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 مراعاة عدـ تكديس الورقة وترؾ مسافات بيف كؿ سؤاؿ واآلخر 
 مراعاة الترقيـ الجيد والمتسمسؿ لألسئمة وفروعيا 
 مراعاة ترقيـ الصفحات 
 سالمة الصياغة المغوية واإلمالئية ودقتيا 
  وضوح األشكاؿ والرسومات والمعادالت والرموز الرياضية 
  اسـ الجامعة والكمية –زمف االختبار )كتابة كافة البيانات التعريفية فى رأس الورقة والتى تشمؿ 

 المستوى الدراسى المستيدؼ – تاريخ االمتحاف –والقسـ التابع لو االمتحاف والموجو المعبر عنيا 
 عدد صفحات االمتحاف – السنة والفصؿ الدراسى –الشعبة / التخصص– اسـ المقرر وكوده –

 ( مجموع الدرجات الكمى–الكمى 
  عبارة تحية –عبارة انتيت األسئمة )كتابة كافة البيانات التعريفية فى ذيؿ الورقة والتى تشمؿ 

توقيع رئيس القسـ – اسماء أعضاء المجنة األمتحانية وتوقيعاتيـ –الطالب وتمنى التوفيؽ ليـ 
 (التابع لو األمتحاف

  كتابة تعميمات األمتحاف بوضوح ، بحيث يجب مراعاة سيولة فيـ التعميمات دوف حدوث التباس
 عمى الطالب ، وبحيث تتضمف طريقة اإلجابة عف األسئمة 

 توزيع الدرجات الفرعية المقدرة لكؿ سؤاؿ مف اسئمة االمتحاف 

 األختبارات الشفوية والعممية: المبحث الرابع 

  أنواع 3تعرفنا فى المبحث األوؿ مف ىذا الدليؿ عمى أنواع التقويـ وفقًا لمضمونو والتى تـ تقسيمو إلى 

وتستخدـ األختبارات التحريرية أو الشفوية لقياس أداء الطالب فى ىذا : تقويـ الجوانب المعرفية  .1
 المجاؿ

وتستخدـ األختبارات العممية أو اختبارات األداء ويتـ التقييـ : الميارية / تقويـ الجوانب العممية  .2
 بواسطة بطاقة مالحظة أو قوائـ فحص لمميارات المستيدفة 

وتستخدـ المقابالت الشخصية أو األستبيانات أو : تقويـ الجوانب الوجدانية أو األنفعالية  .3
 المقاييس لتقدير بعض النواتج فى ىذا المجاؿ مثؿ األتجاىات والقيـ 
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وقد تناولنا فى المبحث الثالث مف ىذا الدليؿ إعداد وتصميـ األختبارات التحريرية كأحد أدوات قياس أداء 
الطالب فى المجاؿ المعرفى ، وفيما يمى سنتناوؿ كيفية إجراء تقويـ شفوى بواسطة األختبارات الشفوية 

التى ُتطبؽ فى العديد مف الكميات ، وكذلؾ األختبارات العممية التى تقيس أداء الطالب فى كثير مف نواتج 
 الميارية ، وسيتناوؿ المبحث الحالى المحاور التالية/ التعمـ العممية 

 األختبارات الشفوية: أواًل 

 األختبارات العممية: ثانيًا 

 Oral Testاألختبارات الشفوية: أواًل 

 :ونتناوؿ فييا النقاط التالية

 تعريؼ التقييـ الشفوى .1
 أىمية التقييـ الشفوى .2
 أشكاؿ التقييـ الشفوى .3
 اعتبارات ينبغى مراعاتيا لضماف نجاح التقييـ الشفوى .4
 استمارة تقييـ ميارات عرض –بطاقة اسئمة األختبار الشفوى )أدوات تقييـ أداء الطالب شفويًا  .5

 (تقديمى شفوى
 

 تعريؼ التقييـ الشفوى  .1

يقصد بو أى تقييـ ُيجرى بواسطة الكممة المنطوقة ، حيث أف وسيمة االتصاؿ بيف الطالب والمقيـ ىى 
الكممة المنطوقة ، ويستخدـ إلصدار أحكاـ حوؿ مدى فيـ الطالب لما تعمموه فى موضوع ما ، وكذلؾ فى 

 تقييـ بعض الميارات العامة مثؿ التواصؿ وبعض سمات الشخصية مثؿ الثقة بالنفس والتنظيـ الذاتى

 أىمية التقييـ الشفوى .2
  لمتحقؽ مف مدى معرفة وفيـ الطالب لموضوع ما 
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 لمتأكد مف أف ما يقدمو الطالب مف أعماؿ ىى بالفعؿ مف إنجازاتو الذاتية 
  قياس قدرة الطالب عمى تطبيؽ ما تعممو مف معارؼ نظرية فى حؿ مشكالت فى مواقؼ افتراضية

 أو حقيقية
 تشجيع ما يسمى بالمسئولية األكاديمية لدى الطالب 
 قياس ميارات التواصؿ لدى الطالب والتى تعتبر ىدفًا رئيسيًا فى جميع البرامج األكاديمية بالجامعة 
  تحسيف بعض السمات العامة لدى الطالب مثؿ الثقة بالنفس والقدرة عمى التعبير عف أفكاره لمغير

 والتنظيـ الذاتى
 

 أشكاؿ التقييـ الشفوى .3
 :يتخذ التقييـ الشفوى عدة أشكاؿ 

  األستجواب / جمسة األسئمة واإلجاباتInterrogations :  وفييا يتـ مقابمة الطالب مع
 الممتحنيف ، ويتـ توجيو األسئمة لمطالب بواسطة الممتحنيف

  المناظرةDebate : لفريقيف كؿ منيما يتبنى وجية نظر معارضة لمفريؽ طالبوفييا يتـ تقسيـ اؿ 
 :وتسير المناظرة وفؽ عدة مراحؿ، اآلخر حوؿ الموضوع أو القضية المطروحة لمنقاش 

 يقدـ كؿ فريؽ وجية نظره باألدلة والبراىيف .1
 يدحض كؿ فريؽ أفكار الفريؽ المضاد .2
 يقـو فريؽ ثالث محايد بعمؿ خالصة والتعقيب .3
  العروض التقديميةpresentations :  حيث يقدـ الطالب عرضًا لمشروع أو بحث أو موضوع ما 
  الممارسة العممية الحقيقيةAuthentic Practice  :  حيث يتـ توجيو اسئمة لمطالب فى مواقؼ

 تطبيقية عممية حقيقية ، عمى سبيؿ المثاؿ فى مجاؿ الطب والتمريض 
 

 اعتبارات يجب مراعاتيا لضماف نجاح التقييـ الشفوى .4
 فيما يمى بعض األبعاد الرئيسية التى يجب مراعاتيا عند إجراء االختبارات الشفوية

 تحديد الجوانب المستيدؼ تقييميا 
 مياـ وأنشطة التقييـ الشفوى 
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  القائـ بالتقييـ ومواصفاتو 
 معايير التقييـ 

 :وفيما يمى سيتـ شرح موجز لكؿ بعد مف األبعاد السابقة 

 تحديد الجوانب المستيدؼ تقييميا 

يجب تحديد جوانب التعمـ المستيدفة ، ما إذا كانت مفاىيـ ومعارؼ ونظريات حوؿ موضوع ما أـ ميارات 
التفكير وحؿ مشكالت تطبيقية استنادًا لما تعممو الطالب نظريًا ، كذلؾ يمكف أف يستيدؼ التقييـ الشفوى 
الميارات االجتماعية مثؿ ميارات التواصؿ مع اآلخريف ، أو االستدالؿ عمى بعض السمات الشخصية مثؿ 

 الثقة بالنفس 

 مياـ وأنشطة التقييـ الشفوى 
  يجب تحديد مياـ وأنشطة التقييـ الشفوى مف حيث: 
  جابات مف خالؿ مقابمة ، عروض تحديد شكؿ أو نوع التقييـ ، جمسة اسئمة وا 

 تقديمية ،  مناظرة  
  تحديد نوع المقابمة ما إذا كانت فردية أو فى مجموعات صغيرة 
 تحديد الوقت الالـز لممقابمة ومكانيا والتجييزات الالزمة مثؿ أجيزة العروض 
  تحديد ما إذا كاف التقييـ الشفوى يتضمف تقييـ األقراف ، بمعنى قياـ كؿ مجموعة

 مف الطالب بتقييـ المجوعات األخرى والعكس 
 تحديد األوزاف النسبية لجوانب التقييـ المستيدفة 
  تحديد أدوات التقييـ مثاًل بطاقات تتضمف اسئمة معدة مسبقًا ، أو استمارة لتقييـ

 العرض التقديمى
 القائـ بالتقييـ 

يعتبر الممتحف ، مسئوؿ مسئولية كاممة عف نجاح التقييـ ، لذا البد أف يكوف الممتحنيف خبراء فى 
مقرراتيـ وعمى دراية بأحدث المعمومات المرتبطة بموضوعات المقرر ، كما يجب أف يكوف مممًا بطرؽ 
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التقييـ ومياراتو ، كما يجب أف ُيظير سموًؾ أخالقيًا ومينيًا أثناء االختبار الشفوى، ولضماف موضوعية 
 أعضاء 3التقييـ والبعد عف الذاتية وتحقيؽ العدالة ، البد أف يكوف القائموف بالتقييـ لجنة ال تقؿ عف 

أحدىـ الممتحف الرئيسى ، عمى أف يقـو أحد الممتحنيف بتسجيؿ مالحظات ومراقبة األداء ، واآلخريف فى 
توجيو اسئمة وتقييـ الجوانب المستيدفة ، ويجب عمى الممتحنيف مراعاة تزويد طالبيـ بمعمومات تفصيمية 

حوؿ آليات التقييـ ومعاييره وطرؽ تقدير الدرجات قبؿ االمتحاف بوقت كاؼ ، كذلؾ يجب أف يراعى 
الممتحنيف ترؾ مساحة زمنية عقب كؿ عرض تقديمى أو جمسة اسئمة ، لإلتفاؽ حوؿ القرار وتقدير 

درجات الطالب ، كذلؾ يجب أف يمنحوا جميع الطالب فرصًا متكافئة السيما مف حيث الوقت ، كذلؾ يجب 
أف ُتظير لجنة االمتحاف الشفوى سموكيات إيجابية ، مثؿ التعارؼ بينو وبيف الطالب فى بداية االمتحاف 
لتقميؿ حدة توتر الطالب ، أف يحرص الممتحف إلى االنتباه لمطالب خالؿ جمسة االمتحاف دوف االنشغاؿ 
فى أى شىء آخر ، كذلؾ أف يكوف حريصًا عمى عدـ ظيور أى انطباعات أو تعميقات سمبية ، تجنب 

الجدؿ أو النقاش الحاد مع الطالب ، وكذلؾ الحذر مف شرح أو تفسير أى جزء فى المقرر لعدـ إضاعة 
 الوقت ، ويجب أف ينيى الممتحنيف االمتحاف فى الوقت المحدد مع شكر الطالب والتمنى ليـ بالتوفيؽ 

 معايير التقييـ 

مف الضرورى أف يتـ تحديد مؤشرات دقيقة لكيفية تقدير درجات الطالب فى االختبار الشفوى ، وتسمى 
 ، والتى تصؼ بدقة األداء المتوقع مف الطالب وتتدرج مف األعمى إلى األدنى ، Rubricsىذه المعايير بػ 

المعايير بطريقة واضحة يفيميا الطالب بسيولة ، ووضع مثؿ ىذه / ويجب أف تكتب ىذه المؤشرات 
 المعايير يقمؿ ذاتية التقييـ ويضمف موضوعيتو وعدالتو

وفيما يمى نوضح األدوات التى يمكف استخداميا عند إجراء اختبار شفوى ييدؼ إلى قياس أداء الطالب 
 لنواتج تعمـ فى المجاؿ المعرفى 

 أدوات التقييـ الشفوى .5

 Structured Oral Exam Cards بطاقة اسئمة الختبار شفوى1.5
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لضماف العدالة فى نتائج االختبار الشفوى ، وتجنب تكرار األسئمة لمطالب ، يفضؿ تصميـ بطاقات معدة 
 :مسبقًا بواسطة لجنة االمتحاف عمى أف تحتوى البطاقة عمى اآلتى 

  سؤاؿ افتتاحىIntroductory Question :  ويجب أف يكوف ىذا السؤاؿ
 (مف الدرجات% 10يحتسب لو )واضحًا وسياًل لتييئة الطالب 

  سؤاؿ بدييىDefault Question :  يعتبر ىذا السؤاؿ بدياًل فى حالة فشؿ
الطالب فى اإلجابة عف السؤاؿ االفتتاحى ، ويجب أف يكوف مف النوع المغمؽ 

ال يحتسب لو )والسيؿ جدا ، حيث ييدؼ فقط إلى تخفيؼ التوتر لدى الطالب 
 (درجات

  سؤاؿ التركيزFocus Question :  يعتبر السؤاؿ األساسى ويختبر معمومات
 (مف الدرجات% 70يحتسب لو )الطالب فى موضوع ما 

  سؤاؿ التميزExcellency :  ، ىذا السؤاؿ يحدد تميز الطالب فى موضوع ما
مف % 20يحتسب لو )ويجب أف يقيس ميارات التفكير العميا أو حؿ المشكالت 

 (الدرجات
  سؤاؿ اليروبEscape Question :  ويمثؿ آخر سؤاؿ بالبطاقة ويجب أف

يكوف بسيط وسيؿ جدًا ومف النوع المغمؽ ، وفقط يتـ استخدامو فى حالة فشؿ 
 (ال يحتسب لو درجات)الطالب عف إجابة جميع األسئمة السابقة فى البطاقة 

 يمكف أف يختار كؿ طالب بطاقة عشوائيًا عند دخوؿ لجنة األمتحاف الشفوى: ممحوظة 

 نموذج لبطاقة األختبار الشفوى لتقييـ الجوانب المعرفية

 :اسـ المقرر :                       اسـ الطالب 

 :الموضوع :                        رقـ البطاقة 
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 الدرجة السؤاؿ ـ

 0 السؤاؿ االفتتاحى 1

 %10 السؤاؿ البدييى 2

 %70 سؤاؿ التركيز 3

 %20 سؤاؿ التميز 4

 0 سؤاؿ اليروب 5

 %100 المجموع 

 : ...........................................................................................مالحظات 

....................................................................................................... 

 : درجة الطالب :                                 الممتحنيف 

 

  استمارة تقييـ ميارات عرضًا تقديميًا شفيياً 2.5

بالنسبة لمعروض التقديمية التى كثيرًا ما تعتبر أحد التكميفات الرئيسية التى ُتطمب مف الطالب فى العديد 
مف المقررات الجامعية ، لذا البد مف استخداـ أداة مناسبة لتقييـ ميارات الطالب فى تقديـ عرضًا شفييًا 

ألحد التكميفات المرتبطة بالمقرر الدراسى ، وفيما يمى نموذجًا ألستمارة تتضمف بنودًا يتـ مف خالليا تقييـ 
 ميارات الطالب فى تقديـ عرضًا شفييًا ، وتقدير درجاتو بعدالة وموضوعية

 نموذج استمارة تقييـ عرض تقديمى

Presentation Skills Checklist 

 

Speaker: ________________________  Evaluator: _______________________ 
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Put an X everywhere you agree with the statement. 

Delivery Content 

o The speaker greeted the audience 
warmly. 

o The opening got my attention. 

o I could hear the speaker. 
o The introduction told me what to expect from 

the presentation. 

o I could understand the speaker. o The purpose of the talk was clear. 

o The talk was delivered with warmth and 
feeling. 

o The talk was designed in a logical way from 
beginning to middle and end. 

o The talk was delivered with personal 
conviction from both the speaker’s mind 
and heart. 

o The presentation was well-suited to the 
audience. 

o The presentation seemed practiced. o The content was interesting to me. 

o The presenter involved the audience. o The speaker summarized the main points 
before finishing. 

o The speaker handled questions and 
comments with calm courtesy. 

o The speaker let us know when the talk was 
over. 

o The talk contained effective examples 
and illustrations. 

o The talk ended on a strong final line or idea. 

o The presenter defined technical terms 
and statistics for us. 

o The presenter ended on time. 

Body Language Visual Aids 

o The speaker stood during the 
presentation. 

o The speaker used visual aids. 

o The speaker had good eye contact with 
the audience. 

o I could read the material from where I was 
sitting. 

o The speaker showed no distracting 
movements or gestures. 

o The visual aids got the point across in a clear 
and simple way. 

o The speaker smiled. 
o The speaker did not block the screen or 

flipchart. 

o The speaker used his/her hands to help 
communicate ideas visually. 

o The speaker talked to the audience rather 
than to the screen or flipchart. 

o The speaker tried to use verbal focusing 
techniques. 

o The visual aids used key words rather than 
sentences. 
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 Practical Testاألختبارات العممية : ثانيًا 

تمثؿ نواتج التعمـ فى مجاؿ الميارات العممية والمينية ، جزءًا كبيرًا مف مواصفات الطالب الجامعى التى 
ينبغى توافرىا فيو لتؤىمو لمتطمبات سوؽ العمؿ ، لذا يجب استخداـ ادوات ووسائؿ قياس يمكف مف خالليا 

 :تقييـ ىذه الميارات لدى الطالب ، سيتناوؿ المحور الحالى النقاط التالية 

 مفيـو األختبارات العممية  .1
 أشكاؿ األختبارات العممية .2
 اعتبارات ينبغى مراعاتيا لضماف نجاح التقييـ العممى .3

 وفيما يمى شرحًا موجزًا لكؿ منيا

 مفيـو األختبارات العممية  .1

مخرجات التعمـ المتعمقة بالجانب / جوانب في أداء الطالب قياس وتقويـ العممية ؿختبارات التستخدـ ا
المتعمقة بالمختبرات الحركية واألدائية ، مثؿ كالميارات الميارى ،ومدى قدرتو عمى اإلنتاج العممى ، 

ات وما يتعمؽ بالفنوف ـالعممية والورش العممية وما يتصؿ بتصميـ الخرائط وتنفيذىا عمى شكؿ مجس
 والمجاالت اليندسية ، والموسيقى والتربية الصناعية والتربية الزراعية والتربية الرياضية واالقتصاد المنزلي

 أو االختبارات السريرية فى المجاؿ الطبى

 أشكاؿ االختبارات العممية .2
  وفييا يطمب مف الطالب التعرؼ عمى بعض األشياء ، مثؿ التعرؼ عمى بعض : اختبارات التعرؼ

 العينات كاألمالح فى معمؿ الكيمياء ، أو التعرؼ عمى بعض الكائنات كما فى معمؿ البيولوجى
  وفييا يطمب مف الطالب تصميـ أو انتاج شىء معيف ، مثؿ إعداد األطعمة فى : اختبارات األداء

مجاؿ االقتصاد المنزلى ، أو تصميـ رسـ ىندسى إنشائى فى مجاؿ اليندسة ، توصيؿ دوائر 
 كيربية أو استخداـ أجيزة ما كما فى مجاؿ الفيزياء ، رسـ خرائط فى أقساـ الجغرافيا بكمية اآلداب 

  وفييا يتـ تقييـ أداء الطالب مف خالؿ الممارسة الفعمية : االختبارات فى مواقع العمؿ الفعمية
لمميارة المطموبة كما فى المجاؿ الطبى عندما يتـ تقييـ الطالب مف خالؿ االمتحانات السريرية ، 
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أو فى مجاؿ التربية عندما يتـ تقييـ ميارات التدريس لدى الطالب فى الفصوؿ الدراسية أثناء 
 التدريب الميدانى

 
 اعتبارات يجب مراعاتيا لضماف نجاح التقييـ العممى .3

 فيما يمى بعض االعتبارات التى يجب مراعاتيا عند إجراء االختبارات العممية

 تحديد جوانب التعمـ المستيدفة بدقة 
  ًعداد مكاف التقييـ ، كالمعمؿ مثال  تييئة وا 
 تحديد الموارد المطموبة وتوفيرىا 
 رشادات واضحة لمممتحنيف  إعالف تعميمات وا 
 تحديد وقت االمتحاف ومدتو 
 ترتيب وتنظيـ دخوؿ الطالب 
 تحديد كيفية متابعة ومالحظة الطالب إثناء األداء العممى 
 تحديد القائـ بالمالحظة ومواصفاتو 
  أف يقـو القائـ بالمالحظة بتسجيؿ السموؾ أو األداء المالحظ مباشرة بعد حدوثو ، تجنبًا لمتحيز فى

 التقييـ وحتى ال يغفؿ ميارات أو نواتج تعمـ ميمة البد مف التأكد مف إتقاف الطالب ليا
  تحديد كيفية الحكـ عمى األداء مف خالؿ تصميـ قوائـ فحصChecklist تتضمف الميارات 

 الرئيسية والفرعية المكونة لألداء ، وذلؾ ضمانًا لمتقييـ الموضوعى

ولضماف تقييـ أداء الطالب مف خالؿ ىذه األختبارات تقييمًا موضوعيًا ، يجب استخداـ استمارات تقييـ 
 ، وىذه األستمارات Observation Cards أو بطاقات المالحظة  Checklistُتعرؼ بقوائـ الفحص 

 ، ويتـ إعداد ىذه األدوات ومراجعتيا بدقة بواسطة أعضاء Rating Scalesتستخدـ كمقاييس تقدير 
 المجنة األمتحانية

 وفيما يمى خطوات إعداد استمارة القياس المتدرج لتقييـ أداء الطالب فى الميارات العممية
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  (الميارات التى سيتـ تقييميا)تحديد نواتج التعمـ 
  تحديد الميارات الفرعية لكؿ ميارة رئيسية أو خطوات تحقيؽ كؿ ميارة بالتفصيؿ 
  تحديد مقياس األداء المتدرج الذى سيتـ استخدامو ومستوى األداء فى كؿ ميارة أو خطوة

، أو يكوف اليدؼ مستوى  ( ال–بنعـ )فرعية ، مثاًل ىؿ قاـ الطالب بإجراء الميارة ، وُتقدر 
 ( ضعيؼ–متوسط -جيد)الدقة فيكوف التقدير 

 كتابة كافة البيانات التعريفية عمى األستمارة 
  كتابة كافة اإلرشادات والتعميمات المطموبة مف الطالب لتحقيؽ الميمة العممية المطموبة 

 نموذج استمارة قياس ميارة عممية

 قدرة الطالب عمى تحضير شريحة مجيرية: اليدؼ التعميمى 

 الميارات العممية / السموؾ نعـ  ال

 يمسؾ الشريحة بصورة صحيحة  

 يغسؿ الشريحة  

 يجفؼ الشريحة  

 ركز الشريحة مف طرفييا عمى دعامتيف  

 وضع الجسـ المجيرى   

 وضع قطرة ماء عمى الجسـ المجيرى  
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 يمسؾ غطاء الشريحة بالممقط مف طرفيا  

 يضع غطاء الشريحة بشكؿ صحيح  

 OSPE (Objective كما تعتبر االختبارات السريرية العممية موضوعية البناء والتى تعرؼ باسـ 
Structured Practical Exams) مف أشير أنواع األختبارات العممية المستخدمة لتقييـ الطالب بكمية 

 ، حيث يتـ Attitudes وكذلؾ األتجاىات فى مواقؼ حقيقية Skillsالطب ، وفييا يتـ قياس الميارات 
مشاىدة أداء الطالب وتقييمو فى موقؼ االمتحاف العممى ، وتقدير درجاتو بواسطة قوائـ فحص معدة 

مسبقًا ، ومف أبرز مزايا ىذه األختبارات أنيا تتسـ بالموضوعية لقربيا مف الواقع ، باإلضافة لصالحيتيا 
لتقييـ كؿ مف الميارات واألتجاىات ، عمى سبيؿ المثاؿ يمكف تقييـ الطالب لميارة إنعاش القمب الرئوى مف 
خالؿ قائمة فحص تتضمف كافة الميارات الفرعية والسموكيات التى يجب أف يؤدييا الطالب ، أو الفحص 

 .األكمينيكى لحالة مريض مصاب بالتياب الكبد الوبائى 

 أدوات تقييـ جوانب التعمـ الوجدانية: المبحث الخامس 

لما كانت إحدى مخرجات التعمـ األساسية المستيدؼ توافرىا لدى الطالب الجامعى األىداؼ التعميمية التى 
تقع فى المجاؿ الوجدانى او األنفعالى ، وتسمى ىذه المخرجات وفقًا لما ورد بنماذج توصيؼ المقررات 

 Generalالخاصة بالييئة المصرية القومية لضماف جودة التعميـ واألعتماد ، بالميارات العامة والمنقولة
and Transferrable Skills . 

وغالبًا ما يحتاجيا الطالب فى التعميـ والتوظيؼ والتعمـ ، تمؾ الميارات التى ال ترتبط بموضوع معيف 
 ،  والتعامؿ مع الغيرميارات التعمـ الذاتى ، ميارات االتصاؿ: المستمر وتنمية القدرات الذاتية ، وتتضمف 

، كما تتضمف ميارات اإلدارة الذاتية ، ميارات العمؿ فى فريؽ ، ميارات حؿ المشكالت  ، كتابة التقارير 
دارة الوقت والمواطنة  تكويف اإلتجاىات اإليجابية والقيـ الخمقية لدى الطالب مثؿ التعاوف واألنضباط وا 

والتعايش السممى وتقبؿ اآلخريف والتسامح وتقدير أوجو الجماؿ فى الطبيعة والحفاظ عمى البيئة وغيرىا 
 .مف القيـ التى يجب أف تسيـ مختمؼ المقررات الجامعية فى تحقيقيا وتنميتيا لدى الطالب
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وتعتبر تمؾ المخرجات مف أصعب نواتج التعمـ فى القياس والتقويـ ، حيث أنيا ترتبط بعممية النمو 
الوجدانى الداخمى التى تحدث لمفرد عندما يتبنى األتجاىات والقيـ التى تؤثر فى سموكو وأحكامو القيمية 
عمى األشياء ، لذا فإف مشاعر الفرد متغيرة وفقًا لدرجة جعؿ القيـ جزءًا مف ذاتو الداخمية ، لذلؾ فاألفراد 
مختمفوف ومتنوعوف فى سموكيـ وقيميـ واتجاىاتيـ ، وقد ُيعزى صعوبة تقييـ ىذه المخرجات لعدـ توافر 

 .أدوات القياس الالزمة لقياسيا مقارنة باألىداؼ المعرفية والميارية

وعمى الرغـ مف صعوبة تقييـ نواتج التعمـ فى ىذا المجاؿ ، إال أنو يجب العناية بتمؾ النواتج مف خالؿ 
 .التعميـ والتعمـ الجامعى 

 :وفيما يمى سنذكر بعض األدوات التى يمكف مف خالليا تقويـ تمؾ النواتج 

 Questionnaireاألستبياانات  .1

وُتعرؼ بأنيا استمارة تحتوى عمى مجموعة مف األسئمة أو العبارات المكتوبة مزودة بإجاباتيا أو اآلراء 
المحتممة أو بفراغ اإلجابة ، وبناًء عميو فيى يمكف أف تشتمؿ عمى اسئمة مقيدة أو اسئمة مفتوحة ، 
وُيطمب مف الطالب اإلشارة إلى ما يعتقد أنو إجابة صحيحة أو اإلجابة فى حالة األسئمة المفتوحة ، 
وتستخدـ األستبيانات بيدؼ الحصوؿ عمى معمومات تتعمؽ بوجية نظر الطالب الشخصية أو رأيو 

الشخصى تجاه قضية أو موضوع معيف ، كذلؾ لمحصوؿ عمى معمومات تتعمؽ بمشاعر الطالب نحو 
موضوع معيف ، أو الحصوؿ عمى معمومات تتعمؽ بمعايير السموؾ المقبوؿ فى بعض المواقؼ االجتماعية 

 .، والتى تعكس قيـ واتجاىات ومبادىء الطالب

 خطوات تصميـ استبياف

 تحديد أىداؼ األستبياف ، أى تحديد نواتج التعمـ المستيدؼ تجميع معمومات أو بيانات عنيا .1
 مفتوحة – مغمقة –مفتوحة )تحديد محتوى األسئمة أو البنود التى تتضمنيا استمارة األستبياف  .2

 (ومغمقة معاً 
 غير – موافؽ إلى حد ما –موافؽ )تحديد شكؿ األستجابة فى حاؿ استخداـ األسئمة المغمقة مثاًل  .3

 (أبداً – نادرًا – أحيانًا – غالبًا –دائمًا )،  (موافؽ
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صياغة األسئمة أو البنود ، ويجب مراعاة استخداـ كممات بسيطة ومحددة وواضحة المعنى  .4
وقصيرة قدر اإلمكاف ، وترتيب األسئمة ترتيبًا منطقيًا ، وضوح تعميمات األستجابة عف األستبياف ، 

 ويفضؿ وضع نموذج أو مثااًل محمواًل ، حتى ال يجد الطالب صعوبة فى اإلجابة 
 إعداد مفتاح وطريقة التصحيح وحساب الدرجات وتفسيرىا .5

 وفيما يمى مثااًل لنموذج استبياف

األستبياف الذى بيف يديؾ ييدؼ إلى تقييـ مدى قدرتؾ عمى التعامؿ اإليجابى مع .. عزيزى الطالب 
اآلخريف ، يتضمف األستبياف مجموعة مف العبارات ، قـ بقراءة كؿ عبارة جيدًا ، ثـ اختر البديؿ الذى 

 أمامو ، عممًا بأنو ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة (صح)ينطبؽ مع استجابتؾ بوضع عالمة 

 أبداً  أحياناً  دائماً  العبارة ـ
عندما يعاممنى شخص بأسموب غير الئؽ فأننى أوجو  1

 انتباىو إلى ذلؾ
   

عندما أغضب أحاوؿ أال ُأظير غضبى أماـ اآلخريف  2
 واتعامؿ مع الموقؼ بيدوء

   

عندما اختمؼ مع االخريف أعبر عف ذلؾ بأسموب إيجابى  3
 دوف أف يتحوؿ األختالؼ إلى خالؼ

   

أفسر سموؾ اآلخريف وأتعامؿ معيـ بناًء عمى انطباعاتى  4
 المسبقة عنيـ

   

    أتمسؾ برأى عند التحاور مع اآلخريف وال يمكننى تغييره 5
وتعتبر استبيانات قياس رضا الطالب عف المقرر الدراسى أو أداء أستاذ المقرر ، مف األستبيانات شائعة 

 .األستخداـ فى الجامعة

وتجدر اإلشارة إلى دور المعمـ الجامعى فى تصميـ بعض األستبيانات التى يمكف مف خالليا تقييـ نواتج 
التعمـ لدى الطالب فى المجاؿ الوجدانى ، ويستخدميا فى جمع البيانات الخاصة بمعرفة مدى تحقؽ ىذه 
المخرجات لدى الطالب ، عمى سبيؿ المثاؿ ، تصميـ استبيانات تستخدـ فى مالحظة سموؾ الطالب أثناء 
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العمؿ فى فريؽ ، سموؾ التعاوف والمشاركة الفعالة أثناء المحاضرات ، ميارات األتصاؿ الفعاؿ مع 
 .الزمالء

 Interviewالمقابمة  .2

ىى أداة مف أدوات جمع البيانات ، وذلؾ مف خالؿ التفاعؿ المفظى المباشر وجيًا لوجو بيف األفراد ، لذا 
فيى بمثابة التطبيؽ الشفيى لألستبياف ، وتستخدـ فى حالة األختيار ، مثاًل إذا أراد المعمـ الجامعى انتقاء 

مجموعة مف الطالب ذوى األتجاىات اإليجابية نحو العمؿ الخدمى والتطوعى ، فأنو يقـو بمقابالت مع 
الطالب بيدؼ انتقاء أفضؿ العناصر مف الطالب والذيف تتوافر فييـ سمات معينة مثؿ األلتزاـ والتعاوف 
والعمؿ فى فريؽ ، العمؿ تحت ضغط ، التواصؿ الفعاؿ ، وقد تتضمف المقابمة اسئمة مفتوحة أو اسئمة 

 .مقيدة أو كمييما 

 :ومف أىـ األعتبارات التى ينبغى مراعاتيا لضماف نجاح المقابالت

 أى تحديد نواتج التعمـ المستيدؼ قياسيا/ تحديد اليدؼ مف المقابمة  .1
 اإلعداد لممقابمة مف حيث اختيار المكاف والتوقيت المناسبيف .2
 تحديد األسئمة التى سيتـ طرحيا خالؿ المقابمة  .3
 توفير جو تسوده المودة والشعور بالراحة .4
 وضوح األسئمة وصياغتيا بمغة مفيومة  .5
 إعطاء وقت كاؼ لمطالب لإلجابة ، وعدـ مقاطعتو .6
 عدـ التعميؽ عمى اإلجابات تعميقات سمبية أو محبطة .7
 يجب أال تزيد مدة المقابمة عف ساعة .8
 تسجيؿ األستجابات فوريًا وكذلؾ مالحظة التعبيرات السموكية لمطالب  .9

 (الحقيقى)التقويـ األصيؿ : المبحث السادس 
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فى المبحث األوؿ مف ىذا الدليؿ تـ تصنيؼ أنواع التقويـ وفقًا لمحكات متعددة ، ومف بينيا أنواع التقويـ 
، ويتضح جميًا أف معظـ عمميات القياس والتقويـ بالجامعة  ( نيائى– تكوينى –قبمى )مف حيث التوقيت ، 

عالف النتائج ،  دارة عممية األمتحانات وا  تعطى اىتمامًا كبيرًا بالتقويـ النيائى مف حيث بناء االختبارات وا 
البنائى بعض أوجو القصور ، عمى الرغـ مف أىمية ىذا النوع مف / بينما تشوب عممية التقويـ التكوينى 

 ، نظرًا لدوره الكبير فى تصحيح مسار Continues Evaluationالتقويـ والذى يعرؼ بالتقويـ المستمر 
المنظومة التعميمية وتحسينيا أوؿ بأوؿ ، ومف أىـ األنتقادات التى تواجييا عممية تقويـ الطالب بالجامعة 

، أنيا تركز عمى الحفظ ومدى تذكر الطالب لممعمومات دوف األىتماـ بالقيمة الحقيقية لمتعمـ ، والذى 
 ، كما انيا تركز عمى الجوانب النظرية دوف العناية Meaningful learningُيعرؼ بالتعمـ ذى المعنى 

بتطبيقات المعرفة الوظيفية فى مواقؼ الحياة التى يعيشيا الطالب ، باإلضافة ألقتصارىا عمى األختبارات 
عطاء أكبر وزف نسبى لألمتحانات النيائية مما يمثؿ لمطالب فرصة  التحصيمية كأداة وحيدة لمتقويـ ، وا 
وحيدة وليست فرص متعددة ومستمرة ، باإلضافة إلى أنيا تعتمد فقط عمى التقييـ مف أعمى ألسفؿ ، أى 
تقييـ األستاذ لمطالب ، دوف األستناد إلى أساليب أخرى حديثة فى التقويـ مثؿ التقويـ الذاتى ، وتقويـ 

 .األقراف ، األمر الذى يجعؿ عممية التقويـ تفتقد المعايير الموضوعية فى الحكـ عمى أداء الطالب

لى تقويمات بديمة ومباشرة ، تواجو تمؾ اإلنتقادات ، وتكوف أكثر قدرة عمى مف ىنا ظيرت الحاجة ، إ   
عف أداء المتعمـ وقدراتو الحقيقية فى تطبيؽ ما يعرفو وما يستطيع عممو فى أداء حقيقية تقديـ صورة 

 ، وُسمى ىذا النوع مف التقويـ ، بالتقويـ الحقيقى أو مياـ وأعماؿ تمثؿ السياؽ الواقعى الذى يتفاعؿ معو
 ، ويعتبر مف أبرز األتجاىات الحديثة فى Authentic Evaluationالواقعى أو األصيؿ أو البديؿ 

القياس والتقويـ ، والذى يمكف األعتماد عميو خالؿ التقويـ التكوينى المستمر عمى مدار العاـ الدراسى ، 
 :وسنتناوؿ فى ىذا المبحث المحاور التالية

 مفيـو التقويـ األصيؿ وخصائصو: أواًل 

 أشكاؿ التقويـ األصيؿ: ثانيًا 

 (ممؼ اإلنجاز)البورتفميو : ثالثًا 
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 التقويـ الذاتى وتقويـ األقراف: رابعًا 

 التغذية الراجعة: خامسًا 

 وفيما يمى شرح موجز لكؿ منيا

 مفيـو التفويـ األصيؿ وخصائصو: أواًل 

يقصد بو التقويـ الذى يستبدؿ أساليب التقويـ التقميدية المتمثمة فى األختبارات التحصيمية بأساليب تقويـ 
تعتمد عمى تقييـ المياـ والتكميفات والمشروعات التى قاـ بيا الطالب سمفًا ، أى تقويـ جميع األداءات 

 واإلنجازات األصمية التى يؤدييا الطالب فى سياؽ مواقؼ ومشكالت تعمـ حقيقية

 :أما عف خصائص التقويـ األصيؿ فيمكف تمخيصيا فى الشكؿ التالى 
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 خصائص التقويـ األصيؿ (12 )شكؿ 

 حيث أف مياـ التقويـ حقيقية وتتمثؿ فى مشكالت ومواقؼ مرتبطة بحياة الطالب: الواقعية 

 حيث أف مياـ التقويـ تشمؿ جميع جوانب التعمـ المعرفية والميارية والوجدانية: الشمولية 

 حيث أف مياـ التقويـ مستمرة عمى مدار العاـ الدراسى : األستمرارية 

غالبًا ما تتحدى مياـ التقويـ الحقيقى قدرات الطالب العقمية ، وتحفزىـ عمى : تنمية ميارات التفكير 
 ممارسة ميارات التفكير مثؿ البحث والتقصى وحؿ المشكالت واتخاذ القرارات

، وفى سياؽ واقعى  (تعمـ ذاتى)نظرًا ألف الطالب يقوموف بأداء مياـ بأنفسيـ : يحقؽ التعمـ ذو المعنى 
يرتبط بحياتيـ ، فأنيـ يحتفظوف بما تـ تعممو ويكوف صعب النسياف ويكوف التعمـ ذو قيمة ، عمى عكس 

 التقويـ التقميدى الذى ييتـ بمجرد حفظ الطالب لممعمومات واسترجاعيا

يتمقى الطالب تعقيبًا وتصحيحًا فوريًا عمى أدائيـ لمياـ التعمـ والتقويـ مف : التغذية الراجعة الفورية 
 معممييـ وأقرانيـ ، مما يعمؿ عمى تصحيح األخطاء أوؿ بأوؿ وتحسيف األداء باستمرار

يحفز التقويـ األصيؿ الطالب عمى العمؿ فى فريؽ ، والتعاوف فيما بينيـ فى إنجاز المياـ : تعاونى 
 والتكميفات

نما ييدؼ لمقارنة أداء الطالب بقدراتو الذاتية : محكى المرجع  حيث ال ييدؼ إلى المقارنة بيف الطالب ، وا 
 مف خالؿ تحقيؽ ىدؼ التعمـ بمستوى يصؿ إلى اإلتقاف

 أشكاؿ التقويـ األصيؿ: ثانيًا 

يأخذ التقويـ األصيؿ عدة أشكاؿ ، جميعيا يعتمد عمى ميارات التفكير العميا ، وفى جميع أشكاؿ التقويـ 
 Real – World Tasks based Evaluationاألصيؿ يتـ تقييـ أداء الطالب مف خالؿ مياـ واقعية 

 :وفيما يمى أمثمة ليذه المياـ 
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حيث ُيطمب مف الطالب إنجاز مشروع يتـ فيو توظيؼ وتطبيؽ ما تـ تعممو  : Projectsالمشروعات 
 خالؿ المقرر الدراسى مف معارؼ وميارات ، عمى سبيؿ المثاؿ مشروعات التخرج بكميات اليندسة

عمى سبيؿ المثاؿ ُيطمب مف طالب كمية الطب كتابة سجالت دورية  : Reports Writingكتابة التقارير 
 حوؿ أنشطة التعمـ األكمينيكى التى يمارسونيا

وفييا يناقش الطالب بعض القضايا الجدلية المرتبطة بالمقرر الدراسى مع تقديـ  : Debatesالمناظرات 
 األدلة والبراىيف

 ، وفييا يقـو الطالب بتقديـ عروض توضيحية Demonstrationsالتوضيحية / العروض العممية 
لموضوع ما مرتبط بالمقرر الدراسى ، عمى سبيؿ المثاؿ ُيطمب مف طالب قسـ الجغرافية بكمية اآلداب تقديـ 

 عرضًا توضيحيًا لخريطة العالـ

 ، ُيطمب مف الطالب إعداد عروض تقديمية شفوية فى معظـ Presentationsالعروض التقديمية 
الكميات تقريبًا ، لتقديـ موضوعًا ما ، ويتـ مف خالؿ ىذا العرض تقييـ العديد مف مخرجات التعمـ 

 المستيدفة

وفييا ُيطمب مف الطالب فحص ونقد بعض البحوث أو  :   Research Criticismتقييـ أوراؽ بحثية
 الموضوعات ذات الصمة بالمقرر فى ضوء معايير معينة 

 ، حيث يطمب مف الطالب تمخيص Concept & Mind Mapsتصميـ خرائط ذىنية أو خرائط مفاىيـ
 موضوع ما أو فصؿ فى مقرر ما باستخداـ الخريطة الذىنية

وفييا يقدـ الطالب إنجازاتيـ خالؿ العاـ الدراسى ، عمى سبيؿ المثاؿ  : Exhibitionsإقامة معارض 
 معارض أقساـ التربية الفنية واألقتصاد المنزلى بكمية التربية

حيث ُيطمب مف الطالب تنظيـ وتنفيذ حمالت توعية ، عمى سبيؿ المثاؿ  :  Campaignsحمالت توعية 
 ما يقـو بو طالب كمية الصيدلة مف حمالت توعية لممدارس وبعض القرى
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حيث يتـ تقييـ أداء الطالب خالؿ عمميـ لبعض المياـ فى  : Filed Trainingالتدريب الميدانى 
التدريب الميدانى ، عمى سبيؿ المثاؿ تقييـ أداء طالب كمية الطب أثناء الكشؼ السريرى عمى المريض ، 

 وتقييـ أداء طالب طب األسناف أثناء حشو ضرس

حيث يقـو الطالب بإعداد أفالـ وثائقية  : Audio & Visual Materialsإعداد مواد سمعية وبصرية
حوؿ موضوع ما ، أو تسجيؿ مادة إذاعية ، مثاًل يقـو طالب قسـ األجتماع بكميات اآلداب بإعداد فيمـ 

وثائقى لظاىرة أطفاؿ الشوراع ، أو يقـو طالب قسـ المغة األنجميزية بتسجيؿ صوتيات لعدة ليجات 
 انجميزية 

قد ُيطمب مف الطالب عمؿ ألبـو مصور عف موضوع ما ، مثاًل ُيطمب مف  : Imagesجمع صور ورسـو
 طالب كمية الزراعة جمع صور حوؿ زراعة أسطح المنازؿ

وفييا يطمب مف الطالب جمع عينات مرتبطة بالمقرر الدراسى ، كما فى أقساـ  : Samplesجمع عينات
 الجيولوجيا بكمية العمـو حيث يجمع الطالب عينات ألنواع مختمفة مف الصخور

وتقريبًا ىذه الميمة مف أكثر مياـ التقويـ شيوعًا فى جميع كميات الجامعة ،  : Researchإعداد بحوث
 حيث ُيطمب مف الطالب البحث والتقصى عبر مصادر مختمفة إلعداد بحث عممى متكامؿ فى موضوع معيف

وتستخدـ عمى سبيؿ المثاؿ فى اقساـ عمـ النفس والتربية الخاصة بكمية  : Case Studyدراسة الحالة 
التربية ، حيث ُيطمب مف الطالب توظيؼ ما تعممو مف معارؼ وميارات فى المقرر الدراسى إلجراء دراسة 

 حالة عمى أطفاؿ التوحد مثالً 

مف المالحظ لألمثمة التى تـ استعراضيا عالية ، أنيا تركز عمى ميارات التفكير العميا مثؿ التحميؿ ، 
التركيب ، اإلبداع ، النقد ، البحث ، حؿ المشكالت ، اتخاذ القرارات ، كما أنيا يمكف أف تتـ فرديًا أو 

تعاونيًا مف خالؿ فرؽ العمؿ التى يكونيا الطالب ، كما أنيا قائمة عمى مواقؼ حقيقية واقعية فى سياؽ 
 حياة الطالب ، كما أنيا تعتمد عمى جيد المتعمـ ونشاطو واستقالليتو بشكؿ كبير 

 Portfolio (ممؼ اإلنجاز)البورتفوليو : ثالثًا 
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نجازاتو Pads يعرؼ بأنو عبارة عف محافظ أو ممفات أو دوسييات   ، يتـ فييا تجميع أعماؿ الطالب وا 
التى قاـ بيا خالؿ فترة زمنية معينة لمقرر دراسى معيف ، بحيث تبيف ىذه األداءات تقدـ الطالب ، ويتـ 
تقييميا ومراجعتيا بواسطة أستاذ المقرر فى ضوء معايير محددة سمفًا ، وذلؾ لمحكـ عمى مدى تحقيؽ 

 أىداؼ التعمـ المنشودة

، قد يشتمؿ عمى معظـ أشكاؿ التقويـ األصيؿ السابؽ ذكرىا ،  (ممؼ إنجاز الطالب)لذا ، فإف البورتفميو 
ويعتبر بمثابة أداة توثؽ أعماؿ الطالب ، وتتيح فرصة التقييـ الذاتى المستمر لمطالب مف خالؿ مراجعة 

 أدائو ومعرفة مدى تقدمو وتسجيؿ تعميقاتو وطمب المساعده مف معممو إذا لـز األمر

 ، أتاحت الفرصة لمطالب بإعداد ممؼ إنجاز Softwareوجدير بالذكر أنو يوجد برمجيات الكترونية 
 والذى يسمح لمطالب بتنظيـ وتسجيؿ وأرشفة جميع إنجازاتو سواء المكتوبة أو E- Portfolioالكترونى 

المسموعة أو المرئية أو المصورة ، فيو بمثابة وثيقة الكترونية تتيح لمطالب فرصة التأمؿ فى إنجازاتو 
 ومراجعتيا باستمرار ورصد مدى تقدمو عبر الزمف

وعمى أستاذ الجامعة أف يحدد الغرض األساسى مف استخداـ البورتفميو ، ويشجع الطالب عمى انتقاء 
أفضؿ األنجازات ذات الجودة العالية لتضمينيا فى ممؼ اإلنجاز ، كذلؾ لكى يحقؽ ممؼ اإلنجاز فائدتو ، 

 فى تقييـ أدائيـ Self Reflectionالبد أف يشجع أستاذ الجامعة طالبو عمى ممارسة التأمؿ الذاتى 
 المستمر واألستفادة مف تجاربيـ وخبراتيـ فى تطوير األداء 

 التقويـ الذاتى وتقويـ األقراف : رابعًا 

مف أىـ المزايا التى يحققيا التقويـ األصيؿ ، عدـ األعتماد فقط عمى المعمـ الجامعى كمصدر وحيد لتقييـ 
 ألعمالو بنفسو وفقًا لمعايير محددة Self Evaluationالطالب ، حيث يقـو الطالب بالتقويـ الذاتى 

معمنة ومتفؽ عمييا مسبقًا ، وىذا النوع مف التقويـ يعتبر وسيمة لتحفيز الطالب نحو التعمـ وتنمية 
 ، حيث يقـو الطالب بتقييـ Peer Evaluationمسؤوليتو فى عممية التعمـ ، باإلضافة إلى تقويـ األقراف 

زميميـ بناء عمى معايير محددة معمنة ومتفؽ عمييا مسبقًا ، وىذا النوع مف التقويـ يساعد فى تقديـ 
تغذية راجعة فورية تساىـ فى تحسيف األداء أوؿ بأوؿ ، باإلضافة إلى تعويد الطالب عمى الموضوعية فى 
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إصدار األحكاـ والتأمؿ فى خبراتيـ واألستفادة منيا ، وكذلؾ تشجيع العمؿ الجماعى ، عمى سبيؿ المثاؿ 
خالؿ التدريب الميدانى لطالب كمية التربية أثناء عمميـ كمعمميف بالمدراس ، يقـو الزمالء بحضور الحصة 

لزميميـ ، وتقييـ ميارات التدريس لديو مف خالؿ استمارة تتضمف معايير محددة ، ثـ يتناقشوف معًا فى 
 أحكاميـ ويتبادلوف اآلراء والخبرات التى تحسف مف األداء الحقاً 

 :ولممعمـ الجامعى دورًا ميمًا فى تدريب طالبو عمى التقويـ الذاتى وتقويـ األقراف ، فيجب عميو أف 

 يقدـ نموذجًا أماـ طالبو لكيفية إعطاء تغذية راجعة بنائية ومفيدة

 يشرح لطالبو كيؼ يزودوف زمالئيـ بتغذية راجعة فعالة

 المقدمة مف الزمالء (المقترحات)محاسبة الطالب عف مدى تنفيذىـ فعميًا لمسارات التغذية الراجعة 

 Feed Backالتغذية الراجعة : خامسًا 

تعتبر التغذية الراجعة أداة ميمة جدًا لدعـ التعمـ وتحسيف األداء ، وىى عممية تزويد الطالب بمعمومات 
نجازاتو بشكؿ مستمر ، بيدؼ مساعدتو عمى تصحيح مواطف الضعؼ وتدعيـ مواطف القوة  حوؿ أدائو وا 

 .فى األداء 

  الطالب نفسو– الزمالء –وتتعدد مصادر التغذية الراجعة كما تـ اإلشارة إلييا ، لتشمؿ األستاذ الجامعى 

ومف أىـ فوائد تقديـ التغذية الراجعة ، استثارة دافعية الطالب نحو التعمـ وتشجيعيـ عمى بذؿ الجيد 
 بيدؼ مزيد مف التمكف ، زيادة فاعمية التعمـ وتطويره إلى األفضؿ

 :كما تتعدد أنواع التغذية الراجعة وفقًا لمشكؿ وتنقسـ إلى 

 ، وىى تمثؿ في ردود األفعاؿ التى يتـ تقديميا أثناء قياـ الطالب Oral Feedbackتغذية راجعة شفوية 
بأداء الميمة ، وىى فعالة جدًا ألنيا تتـ أثناء التعمـ وبشكؿ أقؿ رسمية ، وبالتالى تعمؿ عمى تحفيز تفكير 

 الطالب 
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 ، وتمثؿ ردود األفعاؿ المكتوبة وتكوف بعد أداء الطالب Written Feedbackتغذية راجعة مكتوبة 
لمميمة،توفر التغذية الراجعة المكتوبة الفعالة لمطالب سجاًل بشأف ما يقوموف بو بشكؿ جيد وما يحتاج 
إلى تحسيف والخطوات التالية المقترحة ، قد يستخدـ المعمـ سجاًل لمراقبة ما إذا كاف الطالب قد تصرؼ 
وفًقا لمتعميقات وما مدى تحسيف األداء ، وىناؾ شروط لتكوف التغذية الراجعة المكتوبة مفيدة مف أىميا 

أف تكوف بعد حدوث الميمة مباشرة ، وأف تكوف مكتوبة بمغة مفيومة وواضحة لمطالب ، قابمة لمتنفيذ مف 
 جانب الطالب 

 :كما تتخذ التغذية الراجعة أشكااًل متعددة مف حيث اليدؼ منيا لتشمؿ 

 ، وتصؼ فقط أداء المتعمـ ، مثاًل كأف يقوؿ األستاذ Descriptive Feedbackتغذية راجعة وصفية 
 ، أى إعالـ الطالب فقط بمدى دقة األداء" جيد"، " أحسنت"الجامعى لمطالب 

 ، وتتضمف تزويد الطالب بمعمومات تفصيمية حوؿ Explanatory Feedbackتغذية راجعة تفسيرية 
 مدى صحة إجابتو أو أدائو ، باإلضافة إلى شرح وتوضيح أسباب الخطأ ، وتعزيز األداء الجيد

 اختبارات الكتاب المفتوح: المبحث السابع 

 مف التوجيات الحديثة لتقييـ الطالب الجامعى ، Open Book Examتعتبر اختبارات الكتاب المفتوح 
 :وفى ىذا المبحث سنتناوؿ المحاور التالية

 مفيـو اختبار الكتاب المفتوح وأنواعو:  أوأل 

 نصائح لكؿ مف الطالب والمعمـ الجامعى: ثانيًا 

 فوائد اختبارات الكتاب المفتوح: ثالثًا 

 وفيما يمى شرح موجز لكؿ منيا

 مفيـو اختبار الكتاب المفتوح وأنواعو: أواًل 
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ىى نوع مف األمتحانات التى يتـ فييا تقييـ الطالب بناًء عمى الفيـ وليس الحفظ واألسترجاع ، حيث يتاح 
لمطالب احضار واستخداـ المواد التعميمية التى تـ دراستيا فى المقرر أثناء األمتحاف ، حيث يتوقع منو 
تطبيؽ ما تعممو فى مواقؼ جديدة ، تحميؿ العالقات بيف المعمومات ، توليؼ أو دمج معمومات لتكويف 

 شىء جديد ، التقييـ الناقد لبعض الموضوعات مع تقديـ األدلة والبراىيف المدعمة لوجيات نظره

 : وتنقسـ لنوعيف 

تقتصر عمى نوع واحد ومحدد مف  : Restricted Open Book Examامتحاف الكتاب المفتوح المقيد 
 التى يمكف أف يحضرىا الطالب معو خالؿ األمتحاف (المواد التعميمية)الوثائؽ أو المستندات 

ال يوجد حد محدد مف  : Unrestricted Open Book Examامتحاف الكتاب المفتوح غير المقيد 
 التى يمكف أف يحضرىا الطالب معو خالؿ األمتحاف  (المواد التعميمية)الوثائؽ أو المستندات 

 قد تكوف معروفة ومتاحة لمطالب فى وقت Reference Materialsوجدير بالذكر ، أف المواد المرجعية 
سابؽ ، أو تكوف مقدمة حديثًا أثناء األمتحاف ولـ يسبؽ لو أف شاىدىا مف قبؿ ، ويمكف أف تكوف 

متطابقة وموحدة لجميع الطالب مثؿ كتاب معيف ، أو ُمعدة سمفًا بواسطة الطالب أنفسيـ وفقًا ألحتياجاتيـ 
 الخاصة

 نصائح لكؿ مف الطالب والمعمـ الجامعى: ثانيًا 

ىناؾ مجموعة مف األعتبارات التى يجب مراعاتيا لضماف فاعمية اختبار الكتاب المفتوح ، نوجزىا فى 
 صورة نصائح لكؿ مف الطالب ، واألستاذ الجامعى

 نصائح لمطالب عند المرور بتجربة امتحاف الكتاب المفتوح

  يجب أف تعرؼ أواًل نوع األمتحاف مقيد أـ غير مقيد 
  يجب أف تدرؾ أف المنطؽ وراء استخداـ ىذا النوع مف األمتحانات ىو قياس قدرتؾ عمى تطبيؽ ما

 تعممتو ، لذا البد مف الدراسة واألستذكار الجيد
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  البد قبؿ األمتحاف أف تقـو بتنظيـ المواد التعميمية تنظيمًا جيدًا ، ألف األمتحاف محدد بوقت معيف
، ومفتاح النجاح فى ىذه األمتحانات قدرتؾ عمى العثور عمى المعمومات والبيانات المطموبة 

 بسرعة
  عادة تنظيمو وأرشفتو وفيرستو ، مف خالؿ إعداد ممخصات أو يجب عميؾ فحص الكتاب جيدًا وا 

 خرائط ذىنية ، الترميز المونى ، وضع مالحظات الصقة ، إعداد قوائـ بالقوانيف والصيغ والمعادالت 
 أثناء األختبار ، يجب قراءة األسئمة بعناية ، لفيـ المطموب بالتحديد 
  ًأجب عف األسئمة المعروفة لديؾ أوال 
 ال تبالغ فى اإلجابة ، اجعؿ اجابتؾ مختصرة ودقيقة ودعـ ما تقوؿ باألدلة 
  ال تقتبس مف الكتاب بالنص ألف ىذا يضعؼ مف تقديراتؾ فالمطموب ىو وجيات نظرؾ الخاصة

 بؾ
 راجع إجابتؾ فيما تبقى مف وقت 

 نصائح لألستاذ الجامعى 

 احرص عمى صياغة اسئمة تتوافؽ مع فمسفة امتحاف الكتاب المفتوح 
 اخبر طالبؾ بالمواد التعميمية المرجعية التى يمكف إحضارىا مف حيث كميتيا ونوعيا 
  خصص وقت كاؼ لإلجابة ، حيث أف اسئمة الكتاب المفتوح تحتاج إلى وقت أطوؿ مف األمتحاف

 التقميدى
 قـ بإعداد معايير مناسبة لكيفية وضع العالمات وتقدير الدرجات 
 رشادات كافية قبؿ األمتحاف مع ضرورة تدريبيـ عمى ىذا النوع  قدـ لطالبؾ تعميمات وا 

 فوائد اختبارات الكتاب المفتوح: ثالثًا 

 :تتعدد مزايا استخداـ اختبارات الكتاب المفتوح ويمكف إيجازىا فيما يمى 

 تعميـ الطالب كيفية الوصوؿ إلى المعمومات وتنظيميا وتطبيقيا ، وليس مجرد حفظيا 
 زيادة دافعية الطالب وتقميؿ القمؽ والتوتر 
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  التركيز عمى مستويات التفكير العميا بما يسيـ فى تحقيؽ التعمـ العميؽDeep Learning 
  واقعية األسئمة ، حيث تحاكى مواقؼ الحياة الحقيقية والعمؿ المينى الحقيقى 

 

وفٌما ٌلى نقدم مثاالً على اسئلة الكتاب المفتوح من كلٌة التجارة قسم إدارة األعمال ، والموضوع 

 المستهدف هو أنماط القٌادة اإلدارٌة 

 قم بقراءة هذه الحالة بدقة ثم أجب عن األسئلة التى تتبعها: عزٌزى الطالب 

 "ٌرٌد أن ٌساهم فً تحدٌث الكلٌة التطبٌقٌة المصرٌة  رئٌس قسم بإحدى الكلٌات نادر ،

واالرتقاء بقدرتها التنافسٌة فً عصر العولمة باستخدام سٌاسة التمكٌن فً مقابل 

ق سٌاسة المركزٌة الشدٌدة فً اإلدارة،مما بوكانت القٌادة العلٌا للكلٌة تط ، المركزٌة

من العمٌد عقد اجتماع مع نادر طلب  ، ٌعوق االستجابة السرٌعة لمتغٌرات العصر

 ، وأثناء  مقترحاتهنادرالقٌادات العلٌا والوسطى بالكلٌة، واستجاب العمٌد، وطرح 

 "نادر بادر العمٌد بشن هجوم كاسح على األجتماع  

 دراستك ألنماط القٌادة اإلدارٌة المختلفة  فً ضوء  منكوالمطلوب

 وتوقعك للعبارات،  الذي ٌمارسه العمٌد، وأثره على أداء الكلٌة فً المستقبل ٌدنمط القٌادةتحد .1

 العمٌد لنادر التً سٌوجهها السلوكٌة

اقتراح نمط قٌادى ٌصلح إلدارة الجامعات المصرٌة فى ظل عصر العولمة ، مدعماً اقتراحك  .2

 باألدلة والبراهٌن المنطقٌة

نادر ، وما هى خطتك لو كنت عمٌداً لهذه الكلٌة فماذا سٌكون موقفك فً التعامل مع أفكار  .3

 المستقبلٌة فى اإلدارة

 – التركٌب – التحلٌل –بتأمل السؤال السابق ٌتبٌن أنه ٌقٌس مهارات علٌا فى التفكٌر ، مثل األستنتاج 

 التقٌٌم وإصدار األحكام

 ونود اإلشارة إلى شكل السؤال المطروح فى حالة األمتحان التقلٌدى لنفس المحتوى المستهدف 

 اشرح أنماط القٌادة اإلدارٌة مع إعطاء أمثلة لكل نمط ؟ .1

 قارن بٌن أنماط القٌادة اإلدارٌة المختلفة؟ .2
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