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رسالة رئيس اجلامعة

شهد التعليم اجلامعي في الفترة األخيرة تقدماً مهماً. وقد كان وراء هذا التقدم السريع توجهات 

جديدة تواجه التحديات والطموحات احلالية في اجملتمع اجلامعي املعاصر. فقد روجعت األنظمة، 

واملناهج، واألجزاء التي كانت مستقرة منذ زمن طويل وجرت مواجهتها ورفع مستواها وتعديلها 

التي  بالطرق  يتصل  ما  املسارات  ومن هذه  على مستويات مختلفة ومن خالل مسارات متعددة. 

تتبعها اجلامعات في اختبار الطالب وتقييم أدائهم من خالل مسارات متعددة. ومن هذه املسارات 

ما يتصل بالطرق التي تتبعها اجلامعات في اختبار الطالب وتقييم أدائهم من خالل مواد ومراحل 

مختلفة في الدراسة.

وتشهد احلياة األكادميية دائماً نظريات جديدة تنشأ وتتفرع إلى مستويات متقدمة من التطبيق، 

وهي بذلك تعكس االهتمام املتنامي بأن أهداف التعليم قد أجنزت، وأن طرق االختبار تنفذ من خالل 

طرق تتميز بالصالحية واالعتماد عليها، ومن خالل إجراءات واستراتيجيات قوية. وعلى أساس ذلك 

تصدر جامعة بيروت العربية هذه الوثيقة املوجزة في محاولة لتقدمي دعم وإرشاد إلى أعضاء هيئة 

املُمتِحنني  التي تزود  املبادىء واإلرشادات  الرئيسي من ذلك عرض مجموعة من  التدريس. والهدف 

ببصيرة نافعة في صياغة االختبارات واالمتحانات.

نؤسس  كي  التدريس  هيئة  أعضاء  لدى  األولى  بالعناية  الكتيب  هذا  محتويات  حتظى  أن  ونأمل 

الكامل  املنظور  باستخدام  اختبار مستمرة  ونتبنى سياسة  املستوى،  عالية  اختبار  استراتيجية 

ألمناط االختبار.

إن اإلرشادات في هذه الوثيقة هي من أجل نظام فّعال الختبار الطالب متثل إضافة مهمة وقّيمة 

نحو إجناز الرسالة التي حتملها جامعة بيروت العربية.

أ.د. عمرو جالل العدوي
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املقدمة  .1

إجراءات  فحص  علينا  يجب  ما،  تعليمي  نظام  عن  احلقيقة  اكتشاف  أردنا  “إذا 
التقومي” )Rowntree، 1977، ص1(.

101 الهدف من هذا الكتيب

إن التعليم على املستوى اجلامعى يعّد حافزاً وأساساً مهماً من أسس تقدم األمم 
هذا  على  إجنازاتها  خالل  من  يقاس  وتطورها  اجملتمعات  تقدم  أن  شك  وال  ومنوها. 
املستوى، سواء من حيث الكم أو اجلودة. كما يعّد التعليم عالى اجلودة أداة للحفاظ 
على رفاهية اجملتمعات ومنوها وتقدمها. باإلضافة إلى ذلك، فإنه يعكس إسهامات 

أمة من األمم ومشاركتها وانغماسها فى ازدهار الثقافة اإلنسانية بأجمعها.

وتهدف البرامج الدراسية اجلامعية بشكل عام إلى إتاحة الفرصة لألفراد للتعلم 
وتوسيع آفاق املعرفة لديهم واكتساب املهارات اخملتلفة، ومنها على سبيل املثال، 
اخلريجني مساعدة  أجل مساعدة  وذلك من  واملهنية،  والفكرية  العملية  املهارات 

مطلقة على مواجهة التحديات والتفوق فى حياتهم العملية املستقبلية.

إن التعلم، أي اكتساب معرفة متخصصة ومتابعة حتصيل علمي على مستوى 
جامعى، أصبح مجاالً نشطاً وفعاالً، ومعقداً، وسريع التطور.

ويعّد تصميم االختبار واحداً من أهم اجلوانب وأكثرها تأثيراً في احلكم على إجناز 
املتعلمني.

وهذا الكتيب قصدنا أن يكون موجزاً، وال نزعم أنه يشتمل على كل شيء بل قصدنا 
ان ميثل أداًة قد تساعد أعضاء هيئة التدريس في إجراءات االختبار، ومن ثم يقبل 

املراجعة دائماً ويرجو أية إضافات.

العدالة  على  ينبني  اجلامعي  الطالب  اختبار  في  األساسي  املقياس  أن  شك  وال 
واملوضوعية، وهو ما تسعى إليه أهداف هذا الكتيب. 

إن تقدمي مناهج تعلم تقدمية ومالئمة، وكذلك عمليات اختبار وتقومي صحيحة 
قياس  إن  أى  واملهارات.  املعرفة  اكتساب  تضمن  سوف  دراسية  مرحلة  كل  في 
التعلم  “نتائج مخرجات  برنامج أكادميى يتم من خالل قياس مدى حتقق  أي  جناح 

املستهدفة” )Intended Learning Outcomes, ILOs(، واحلفاظ عليها.
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لذا يهدف هذا الكتيب إلى إبراز االهتمامات الرئيسية والصعوبات األكثر شيوعاً 
االمتحانات  بوضع  يقومون  التدريس عندما  أعضاء هيئة  يواجهها  ما  التي كثيراً 

وصياغة األسئلة. 

201 تعريف التقومي

لقد مت تعريف التقومي فى مرحلة التعليم العالى بأنه »عملية منظمة من جمع 
حتسني  بغرض  واستخدامها  ومراجعتها  الدراسية  بالبرامج  اخلاصة  املعلومات 
تعلم الطالب ومنوهم« )Marches, 1987(. كما أن الغرض املهيمن لعملية التقومي 
هو فهم مدى جناح البرامج الدراسية وحتديد ما إذا كانت تسهم فى منو الطالب 

أو تقدمهم.

»مخرجات  حتقيق  مدى  خالل  من  األكادميية  البرامج  جناح  قياس  يتم  ما  وكثيراً 
واالختبارات فى أشكالها  االمتحانات  إجراء  وذلك من خالل  املستهدفة«  التعلم 
وأنواعها املتعددة )وسوف نتناول فيما بعد فى منت هذا الكتيب تصنيف االختبارات 
والتحريرية/ النظرية/العملية،  االختبارات  املثال،  سبيل  على  ومنها  وأنواعها، 

أمر  واالختبار  للتقييم  مالئمة  سياسة  وضع  فإن  ثم  ومن  الشفوية/التفاعلية(، 
حاسم في حتقيق الرسالة األكادميية وأهدافها.

301 أهداف التقومي

وهي مع  واالختبارات متعددة،  باالمتحانات  يتعلق  فيما  والقلق  االهتمام  أوجه  إن 
اجلامعي،  املستوى  على  التدريس  هيئة  أعضاء  من  كبير  قطاع  بني  شائعة  ذلك 

وتشمل ما يلي: 

1(  التغاضي عن قياس مهارة أو أكثر مما يجب على املتعلم أن يكتسبها.

2( أن ينحصر االمتحان في نوع واحد أو أنواع محدودة من األسئلة بدالً من أن يحتوي 
على أنواع متباينة منها تتناول مستويات معرفية وقدرات فكرية مختلفة. 

3( التركيز على جزء واحد أو موضوع واحد من البرنامج بدالً من أن يشتمل االمتحان 
على املوضوعات كلها.
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4( السماح للدارس بوقت أطول حلل األجزاء اخملتلفة من االمتحان مبا ال يتناسب مع 
كم املعلومات التى ُقّدمت للمتعلم فى موضوع محدد.

موضوع  في  املعلومات  كم  مع  تناسبها  وعدم  للدرجات  العادل  غير  التوزيع   )5
محدد.

أجزاء  من  وغيرها  األسئلة  صياغة  في  ُملِبسة  أو  مبهمة  مفردات  استخدام   )6
ُمربِكة  تكون  ثم  ومن  املصطلحات،  تفسير  في  تضارب  إلى  يؤدي  قد  مما  االختبار، 

للطالب أو مضللة.

إن معاجلة أوجه االهتمام هذه، باالضافة إلى أشكال أخرى من القلق التي قد يعاني 
منها أعضاء هيئة التدريس، متثل انشغاالً أكادميياً، وتكمن وراء احلاجة إلى مراجعة 

صارمة ملنهج اجلامعة في مجال تقومي الطالب ووضع االختبارات واالمتحانات.
 

لذا فإن الهدف الرئيسي من هذه املراجعة هو توفير السبل التي يتم من خاللها 
ما يلي:

• التقومي املوضوعي خملرجات التعلم النظامي
• احلفاظ على املعايير األكادميية واملهنية

• حماية مصداقية شهادات املؤسسة األكادميية

وعلى ذلك، فهناك عدة اعتبارات يجب مراعاتها بعناية عند تبني سياسة واضحة، 
ووضع امتحانات ذات أنواع وأشكال متنوعة. 

إن محتويات هذا الكتيب سوف تتناول القضايا األكثر أهمية، في محاولة لتقدمي 
وجهات نظر وثيقة الصلة باملوضوع واملبادئ اإلرشادية، التي توفر بصيرة مفيدة عن 

عملية تقومي الطالب، وتساعد على إجناز ما يلي: 
1(  موجز عن استراتيجية تقومي عالية اجلودة.

2( حتسني عمليات التدريس والتعلم.
3( ضمان املوضوعية في عمليتي االختبار والتصحيح.

4( حتسني اإلجراءات واملمارسات املستخدمة في إجراء االختبارات واالمتحانات على 
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املسارين األكادميي واإلداري.
5( التأكيد على كل من اإلجنازات واألداء بدالً من احملتوى واملناهج.

 

أنواع تقومي الطالب  .2

102  اجملال املعرفي  

تقومي  عملية  تنظيم  أجل  من  وتطويرها  والبرامج  النظم  من  عدد  اقتراح  مت  لقد 
الطالب وهيكلتها في مرحلة التعليم العالي بالعديد من اجلامعات. 

أو  البرامج بشكل رئيسي إلى تأسيس مجموعات من اإلجراءات  وتؤدي مثل هذه 
املمارسات التي يتم تبنيها انتقائياً لضمان عملية التقومي والقياس مناسبة من 

خالل أساليب اختبار متباينة.
ولعل البرنامج األكثر شيوعاً لرسم مستويات العمليات املعرفية وتوضيحها فى 

.Bloom’s Taxonomy عملية بناء االختبار اليوم هو برنامج تصنيف بلوم
أدت املناقشات التي دارت في أثناء انعقاد مؤمتر جمعية علم النفس األمريكية عام 
1948 ببلوم – األستاذ الدكتور بنجامني بلوم األستاذ بجامعة شيكاغو – أن يرأس 
والغايات  األهداف  لتصنيف  الطموح  املهمة  تبنوا  الذين  املعلمني  من  مجموعة 

التعليمية.
كانت نية هذه اجملموعة أن تعمل على تطوير منهج لتصنيف سلوكيات التفكير 
التي كانوا يعتقدون أنها ضرورية في العملية التعليمية. وسرعان ما أصبح هذا 

اإلطار تصنيفاً علمياً يتكون من ثالث مجاالت، هي:
•  اجملال املعرفي – اجملال الذي يعتمد على املعرفة ويتكون من ستة مستويات

خمسة  من  ويتكون  التوجهات،  على  يعتمد  الذي  اجملال   – العاطفي  اجملال   •
مستويات

•  اجملال الذى يعتمد على املهارات النفسية احلركية، ويتكون من ستة مستويات
وبينما كان بلوم يصر على استخدام مصطلح »التصنيف العلمي«، كان آخرون 
أن  إال  التعليمية.  الدوائر  فى  املصطلح  لغرابة  نظراً  هذا  يقاومون  اجملموعة  في 
الغلبة كانت لبلوم، مما ربط إلى األبد بني اسمه واملصطلح. وحتول اجمللد الصغير 
املقياس  ويظل  أساسي،  كتاب  إلى  اجلامعية  االمتحانات  على  للقائمني  اخملصص 

الواقعي، حتى بعد مرور خمسني عاماً تقريباً.
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التفكير  لتصنيف  املسارات  متعدد  منوذج  من  العلمي"  بلوم  "تصنيف  ويتكون 
طبقاً لستة مستويات معرفية.

•  املستويات الثالثة األدنى: املعرفة، والفهم، والتطبيق.
•  املستويات الثالثة األعلى: التحليل، والتوليف، والتقييم.

إن  أي  األعلى.  املستويات  حتت  مستوى  كل  يندرج  حيث  هرمي،  التصنيف  إن    •
على  املادة  اتقن  قد  أنه  يعني  »التطبيق«،  مستوى  على  ينجح  الذي  الطالب 

مستويات »املعرفة« و»الفهم« و»اإلدراك«.

فئات،  ست  إلى  البشرى  التفكير  مهارات  تقسيم  ميكن  بلوم،  لتصنيف  وطبقاً 
هى: 

الشكل1: تصنيف بلوم العلمي )التصنيف األصلي(

أو استرجاع املعلومات املناسبة التي سبق تعلمها  • املعرفة: القدرة على تذكر 
الستنتاج اإلجابات الواقعية )سواء كانت صحيحة أو خاطئة(. استخدم كلمات 
إلخ، الستنتاج  الهوية،  حدد  عّرف،  قائمة،  في  أدرج  أين،  متى،  كم،  مثل:  وعبارات 

اإلجابات الواقعية، واختبار قدرة الطالب على االسترجاع والتمييز.
• اإلدراك والفهم: القدرة على فهم معنى املواد التي حتمل معلومات. استخدم 
لتشجيع  إلخ،  مّيز،  الهوية،  حدد  تنبأ،  ر،  قدِّ اشرح،  صف،  مثل:  وعبارات  كلمات 

الطالب على الترجمة والتفسير واالستقراء. 
اجلديدة  املواقف  في  تعلمها  مت  التي  املعرفة(  )أو  املعلومات  تطبيق  التطبيق:   •
بنّي، حل،  أمثلة،  املألوفة. استخدم كلمات وعبارات مثل: وضح، طبق، أعط  وغير 
افحص، صنف، جرب، إلخ، وذلك لتشجيع الطالب على تطبيق املعرفة فى مواقف 

جديدة وغير مألوفة.
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الهيكل  فهم  )ومحاولة  فحصها  أو  أجزاء،  إلى  املعلومات  تفكيك  التحليل:   •
اشرح،  حلل،  االختالفات،  ما  مثل:  وعبارات  كلمات  استخدم  لها(.  التنظيمي 
قارن، افصل، صنف، رتب، إلخ، وذلك لتشجيع الطالب على تفكيك املعلومات إلى 

أجزاء.
• التوليف: تطبيق املعلومات واملهارات السابقة لربط العناصر في أمناط لم تكن 
موجودة وجوداً واضحاً من قبل. استخدم كلمات وعبارات مثل: اربط، أعد ترتيب، 
بدل، صمم، اخترع، ماذا لو أن، إلخ، وذلك لتشجيع الطالب على ربط العناصر فى 

منط جديد.
• التقييم: احلكم أو اتخاذ القرارات طبقاً جملموعة ما من املعايير، دون وجود إجابات 
صحيحة أو خاطئة. استخدم كلمات أو عبارات مثل: قيم، قرر، قدم قياساً، انتِق، 
اشرح، استنتج، قارن، خلص، إلخ، وذلك لتشجيع الطالب على إصدار أحكام طبقاً 

جملموعة من املعايير.

تصنيف بلوم العلمى املعّدل

خالل التسعينيات من القرن العشرين، قادت طالبة سابقة من طالب بلوم تدعى 
على  التصنيف،  حتديث  أجل  من  انعقدت  كانت  جديدة  جمعية  أندرسون  لورين 
أمل إضافة مواءمة جديدة لطالب القرن احلادي والعشرين ومدرسيه.  ومت بشكل 
أساسي تغيير الفئات الستة الكبرى لبلوم من صيغة االسم إلى صيغة الفعل، 
األصلي  التصنيف  من  األدنى  املستوى  في  »املعرفة«  اسم  تغيير  جرى  وكذلك 
»التقومي«                    إلى  و»التوليف«  »الفهم«،  إلى  »اإلدارك«  وتغيير  »التذكر«.  إلى 

و»التقومي« إلى »اإلبداع«.

الشكل 2: تصنيف بلوم املعّدل )التصنيف املعّدل(
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وقد ُعّرفت املصطلحات اجلديدة من تصنيف بلوم كما يلى:

• التذكر: استرداد ومتييز واسترجاع املعرفة ذات الصلة بالذاكرة طويلة األجل.

• الفهم: بناء املعنى من واقع الرسائل الشفوية واملكتوبة واملرسومة من خالل 
املقارنات  وعقد  واالستدالل  والتلخيص  والتصنيف  األمثلة  وتقدمي  التفسير 

والشرح.

• التطبيق: تنفيذ إجراء من اإلجراءات أو استخدامه من خالل إجنازه.

األجزاء  ترابط  كيفية  حتديد  مع  املكّونة،  أجزائها  إلى  املادة  تفكيك  التحليل:   •
والتنظيم  التمييز  خالل  من  كامل  غرض  أو  هيكل  لتكوين  ببعض،  بعضها 

والعزو.

• التقومي: إصدار أحكام تعتمد على املقاييس واملعايير من خالل الفحص والنقد.

وإعادة  وظيفي،  أو  مترابط  كلًّ  لتكوين  بعضها  مع  العناصر  تركيب  اإلبداع:   •
أو هيكالً جديداً من خالل التوليد أو التخطيط أو  تنظيم العناصر لتشكل منطاً 

اإلنتاج. 

202  طبيعة تقومي الطالب   

 formative التكويني  التقومي  هما  نوعني  إلى  الطالب  تقومي  عملية  تنقسم 
التقومي  تنفيذ  توقيت  على  اعتماداً  وذلك   ،summative التحصيلي  والتقومي 

وكيفية استخدام النتائج.

الدراسى  الفصل  أثناء  إجراؤها  يتم  التى  االختبارات  وهو  التكويني:  التقومي  أ( 
وعادة  تعلمهم.  أو حتسني  الطالب  فى عملية تشكيل  املفيدة  املعلومات  لتوفير 
ما يستخدم املدرسون األنواع التكوينية من التقومي للمساعدة على ضمان عملية 

التعلم وحتقيق مخرجات التعلم من املقرر.

املقرر  أو  الوحدة  نهاية  مع  إجراؤها  يتم  التى  االختبارات  التحصيلي:  التقومي  ب( 
أي فرصة للتحسني. وتتمثل  الطالب مع عدم وجود  أداء  لتوفير حكم نهائي عن 
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عمليات التقومي التحصيلية في امتحانات نهاية الوحدة، أو االمتحانات النهائية، أو 
امللفات الطالبية )احلافظات( والتى يتم جمعها في نهاية املقرر.

302 أنواع األسئلة املستخدمة في االختبارات

أ ( األسئلة املوضوعية

- تتطلب من الطالب أن يختاروا اإلجابة من مجموعة من البدائل املتاحة )أسئلة 
االختيار من متعدد، أسئلة الصواب واخلطأ(.

- تستخدم فى حالة تقومي األعداد الكبيرة للطالب.

- عند احلاجة إلى درجات دقيقة للغاية.

- عند احلاجة إلى عدم جتزأة التقومي.

ب ( األسئلة الذاتية

- تتيح للطالب التعبير عن آرائهم وأن يبدعوا فى اإلجابة )األسئلة املقالية، وحل 
املشكالت(.

- تستخدم في حالة اجملموعات الصغيرة من الطالب.

- في حالة االهتمام باستكشاف مواقف الطالب وآرائهم.

- تستخدم فقط حني يكون املدرس واثقاً بقدرته على التزام العدالة.
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االعتبارات العملية التي يجب مراعاتها عند إعداد   .3
أسئلة االختبار

103  تخطيط محتوى االختبار 

وتتكون  مواصفاته،  وضع  ينبغي  لالختبار،  التعليمية  األهداف  حتديد  يتم  أن  بعد 
من مصفوفة متثل عدد األسئلة في كل موضوع ومستوى املوضوعية بها. وحتدد 
املصفوفة األهداف واملهارات التي ينبغي اختبارها، والوزن النسبي لكل منها في 
االختبار، وذلك لضمان التغطية املثلى للموضوعات ومستوى املوضوعية في وضع 
األسئلة. وعندئذ ميكن وضع االمتحان. ولضمان وجود كافة املوضوعات الرئيسية 
التي مت تغطيتها أثناء املقرر في أسئلة االمتحان، ينبغي استخدام شبكة ثنائية 

تعرف باسم “مخطط االختبار” )جدول رقم 1(.

جدول رقم 1: مخطط اختبار افتراضي

مستوى صعوبة األهداف

اإلبداعالتقومي التحليلالتطبيقالفهمالتذكر

     املوضوع أ

      املوضوع ب

      املوضوع ج

      املوضوع د

الوضوع ه

املوضوع و

املوضوع ز

إن أهم نقطة فيما هو مذكور أعاله أن معرفة الطالب ال تتساوى، فهناك مستويات 
من التمكن من املادة، تتراوح بني احلفظ البسيط للوقائع واملعلومات، إلى صياغة 
آراء مدعومة باملعلومات فيما يتعلق بالقضايا املعقدة. والوعي بهذه املستويات، 
فعلياً  الطالب  معرفة  مدى  حتديد  على  التدريس  هيئة  أعضاء  يساعد  أن  ميكن 

مبحتوى املقرر. 

بعد أن يتم أعضاء هيئة التدريس عملية وضع مواصفات االختبار، ينبغي عليهم 
كتابة األسئلة التي تطابق مستوى األهداف احملددة لكل موضوع )جدول رقم 2(. 
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 جدول رقم 2: امتحان يتكون من 40 سؤاالً 
الموضوع 

أ
الموضوع 

ب
الموضوع 

ج
الموضوع  

د
النسبةالمجموع

12.5 %12115التذكر
17.5 %21227الفهم

37.5 %443415التطبيق

 25 %323210التحليل

5 %112التقويم
2.5 %11اإلبداع

10المجموع

)% 25(

10

)% 25(

10

)% 25(

10

)% 25(

40%100

وحني يصل أعضاء هيئة التدريس إلى مواصفات االختبار يجب أن يكتبوا مفردات 
قد  ذلك،  على  وملساعدتهم  مجال  كل  في  املوضوعية  مستوى  لتقابل  االمتحان 
يكون من املفيد أن نشير إلى الـ )جدول رقم 3( الذي يوضح مستويات "تصنيف 
بلوم املعّدل". ويتضمن اجلدول أداء املتعلم في كل مستوى، ومفاتيح األسئلة التي 
ميكن أن تستخدم لتطويرها، وأمثلة لبعض األسئلة التي يتم وضعها لتقومي كل 

مستوى.

 جدول رقم 3: تصنييف بلوم املعّدل 

أمثلةاإلشاراتالنشاط المطلوب من المتعلمالمستوى

التذكر

استرجاع المحتوى في الشكل 
الدقيق الذي ُقدم فيه حفظ 

التعريفات، والمعادالت، أو 
اإلجراءات التي تعد أمثلة 

المستوى الوظيفي للمعرفة. 

ف، حدد،  عدِّد، َعرِّ
سمِّ

عرف الفائدة المركبة

الفهم
يعبر الطالب بلغتهم الخاصة 

أو التعرف إلى أمثلة لم 
يدرسوها من قبل.

صّف، اربط، 
صّنف، لّخص

اتبع وفقًا لألمثلة 
المعطاة، صنف حاالت 

الفائدة المركبة مقابل 
الفائدة البسيطة.
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التطبيق
تطبيق القواعد على مشكلة 
دون أن تعطي القانون لحل 

المشكلة.

طبق، احسب، 
صّور، ضع حاًل

إذا كانت الفائدة على  
100 $ 10% فائدة 

مركبة يوميًا، احسب 
المجموع الكلي للفائدة.

التحليل

تفكيك المفاهيم والمواقف 
المعقدة إلى األجزاء التي 

تكونها، وحلل كيف ترتبط 
األجزاء ببعضها البعض.

حلل، قارن، اعزل، 
رتب، اشرح

استخدم المثال السابق، 
فما هو الفرق إذا ما 
كانت الفائدة مركبة 

شهريًا بداًل منها يوميًا.

التقييم

تقويم أو إصدار حكمًا عن 
)مدى فائدة قيمة( مفهوم 

ما أو موضوع ما من أجل 
هدف ما.

قوم، قرر، رّتب، 
، اشرح، احكم. زكِّ

إذا أعطيت قائمة بثالثة 
استمارات محتملة 

تتضمن نسبة الفائدة، 
ومدة االستثمار، 

وجدول الفائدة المركبة، 
اختر البديل المناسب 

ودافع عن قرارك.

إعادة ترتيب المكّونات اإلبداع
لتشكل وحدة جديدة.

أدمج، عّدل، أعد 
ترتيب “ماذا لو؟”

ما نسبة الفائدة المركبة 
المطلوبة يوميًا لزيادة 

100 $ إلى 125 $ في 
ستة أشهر؟
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إرشادات عن زمن االختبار 

يجب على عضو هيئة التدريس إتاحة:

1- الوقت الكافي لتوزيع االمتحانات وجمعها

2- خمس دقائق إضافية للطالب ملراجعة االمتحان

3- وقت إضافي للطالب إلمتام امتحانه

جدول رقم 4:  إرشادات عن زمن أسئلة االختبار

الزمن المخصصنوع السؤال

½  دقيقةصواب / خطأ
1 دقيقةاختيار من متعدد
2 دقيقةإجابات قصيرة

10-15دقيقةمقال قصير
30 دقيقةمقال طويل
½ دقيقة لكل خطوةأسئلة التماثل

5-30 دقيقةأسئلة الشفهي
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203  إعداد مفردات االختبار املوضوعي

يقدم هذا اجلزء من الكتيب مجموعات متتالية من اإلرشادات اخلاصة بإعداد مفردات 
االختبار بشكل موضوعي. وقد مت تصنيفها إلى سبع فئات من االختبارات، ولكل 
فئة مبادئ وإرشادات خاصة يتم تقدميها بذات الترتيب. فيأتي أوالً تعريف عام، ثم 

االعتبارات اخلاصة، ويتبعها إرشادات عامة، وأخيراً مثال عن الفئة ذات الصلة. 

مفردات االختبار الشفوي

فاالختبار  اجلامعية،  اإلجرءات  تقدم  مع  شيوعاً  أكثر  الشفوية  االختبارات  صارت 
إجراء  وميكن  االتصالية.  ومهاراته  باملادة  الطالب  معرفة  من  يقيس كال  الشفوي 

االختبار الشفوي في حضور شخص واحد، أو جلنة، أو صف دراسي. 

ينبغي على  الرسمية قائمة من األسئلة، وال  تتبع االختبارات الشفوية  وعادة ما 
الطالب أن يقدم أي معلومات إضافية إال إذا طلب منه ذلك. أما في االختبارات غير 

الرسمية فيمكن للطالب أن يقدم إجابات أكثر طوالً مع املزيد من املعلومات. 

األهداف املرجوة من هذا النوع من أنواع االختبارات واالمتحانات:

1. توفير التواصل املباشر واملرئي بني املمتحن والطالب.

أنواع  خالل  من  قياسها  ثم  ومن  متثيلها  يصعب  التي  بعينها  مهارات  تقومي   .2
واملعرفة  والوعي  واالستجابة  التفسير  املثال  سبيل  )على  األخرى  االختبارات 

باملوضوعات اخملتلفة(.

واملناقشة  والتماسك  الشفوية  العرض  أساليب  على  املستجيبني  تدريب   .3
املوضوعية.

عن  شفوياً  والتعبير  لفظياً،  والتوضيح  والوصف  الشرح  على  القدرة  قياس   .4
األفكار واملعلومات السليمة، وذلك بهدف اقناع احملكمني.
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االعتبارات اخلاصة:

1. السماح لكل مستجيب بالقدر املناسب من الوقت.

2. السماح بفترات زمنية متساوية لكل عرض فردي.

3. مشاركة أكثر من حكم في عملية التقييم، أي وجود جلنة تتكون من عضوين 
على أقل تقدير.

4. تنظيم عملية املناقشة مع الطالب )على سبيل املثال، أن يقوم متحدث واحد 
بإدارة احلوار، أو أن يسأل كل حكم باللجنة سؤاالً واحداً، إلخ(.

5. أن يتبادل أعضاء اللجنة وجهات نظرهم عن التقييم، مع ضمان عملية تسجيل 
التقديرات/الدرجات على أوراق منفصلة.

الشخصية،  والتصورات  الشخصية،  االعتبارات  وتفادي  التحيز  عدم  ضمان   .6
واألحكام املسبقة.

7. حتديد مكان/موقع مناسب يوفر بيئة صاحلة للمناقشات الشفوية.

8. تفادي مقاطعة املتحدث، واالحتفاظ باألسئلة واالستفسارات والتعليقات حتى 
النهاية، بعد أن ينتهي الطالب من تقدمي عرضه الشفوي )مبا يتناسب مع الزمن 

املسموح به لكل عرض على حدة(.

إرشادات عامة:

وأوراق   املسافات،  وتوزيع  وتقسيمه  االختبار  عقد  ملكان  املسبق  التخطيط   .1
التسجيل، وحركة الطالب واحلكام. 

2. التوجيهات والتفسيرات السابقة على عقد االختبار عن احملتوى والوقت وأفضل 
املمارسات.

3. التوجيهات السابقة لتعريف احلكام/املمتِحنني بالتقييم املطلوب، واملتطلبات، 
واالجتاه العام الذى تتبعه الكلية و/أو اجلامعة.

4. التزام جميع املشاركني، أكادميني أو غير أكادميني، واحلضور املنظم واحلركة.

5. توفير االستراحات في حالة عقد جلسات مطولة وعدد كبير من الطالب.
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6. تفادي وقوع أي تدخالت قد حتدث إذا ما قام طالبان أو أكثر بتقدمي عروضهم في 
ذات الوقت للجان مختلفة.

7. تعزيز جو من اإليجابية والتشجيع العام أثناء عقد االختبار.

• مثال على االختبار الشفوى:

مت تقومي جزء من مقررات اجلامعة من خالل اختبار أداء الطالب باستخدام اختبار شفوي. ولتطوير 

فاستمع  بفحصها.  املصححون  قام  التي  إجاباتهم  وتسجيل  الطالب  سؤال  مت  التقومي،  مقياس 

بطالقة،  حتدثوا  الذين  الطالب  أساسيتني:  فئتني  إلى  بتصنيفها  وقاموا  أمثلة  لعدة  املصححون 

مقياساً  ووضعوا  االجابات،  هذه  ترتيب  املصححون  ناقش  ثم  كذلك.  يكونوا  لم  الذين  والطالب 

يعتمد على انطباعاتهم. وأثناء مناقشة الشرائط، كان القرار بأن من أهم العوامل التي تؤثر في 

الطالقة هي إمتام اإلجابة ثم عدد مرات التوقف ومدتها، ومعدل احلديث، وأخيراً عدد مرات التكرار. 

ثم مت فحص األمثلة وفق تلك اخلصائص التي حددها واضعو الدرجات بوصفها اخلصائص التي تؤثر 

في مفهوم الطالقة. وقد أدى ذلك إلى تشكيل األساس ملقياس التقومي الذي استخدمه واضعوا 

الدرجات لتقييم األداءات األخرى. ويوضح اجلدول رقم 5 مقياس التقومي الذي مت تصميمه من خالل 

العملية السابقة.

 جدول رقم 5: مقياس التقومي لالختبارات الشفوية:

إجابة كاملةإجابة جزئيةمن حيث المحتوى:1 
قليلة وقصيرةطويلةتوقفات كثيرة:2 
سريعبطيءالمعدل:3 
قليلةكثيرةتكرارات:4 
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اختبارات األداء

يطلب من الطالب في اختبارات األداء أن يبينوا براعة في إجراء جتربة ما، أو تنفيذ 
سلسلة من اخلطوات في فترة زمنية معقولة، أو اتباع التعليمات وتنفيذها، أو وضع 
رسومات، أو استغالل املواد أو األدوات، أو التفاعل مع املواقف الواقعية أو احملاكية. 
وميكن إجراء اختبارات األداء فردياً أو جماعياً. إال أنه يصعب إعدادها من ناحية املكان 
واألجهزة، ويصعب تسجيل درجاتها، كما أن محتوى الغالبية من املقررات ال تصلح 
بالضرورة لهذا الشكل من أشكال االختبار. ومع ذلك، فقد تكون اختبارات األداء 

ذات فائدة في املقررات التي تتطلب من الطالب أن يبينوا مهاراتهم. 

االعتبارات اخلاصة:

1. زيادة زمن االختبار وعدد األسئلة اخلاصة لكل طالب.

االختيار  التاحة  وذلك  حد،  أقصى  إلى  األداء  تقومي  أسئلة  مجموع  حجم  زيادة   .2
املناسب فى عملية وضع االختبار.

3. هيكلة عملية التطوير بحيث تتضمن إجراء مقياس إرشادي صغير قبل إجراء 
االختبار امليداني.

4. حتديد معايير األداء في ذات الوقت الذي يتم فيه كتابة أسئلة تقومي األداء.

5. املوازاة بني معايير األداء ومقاييس املقرر التي يتم تقوميها.

إرشادات عامة:

املثال،  سبيل  )على  الدرجات  وضع  أو  التقومي  في  املستخدمة  املعايير  حتديد   .1
مستوى الدقة في إجراء اخلطوات طبقاً لترتيبها أو االنتهاء من مهمة ما في فترة 

زمنية محددة(.

به  القيام  لهم  يفترض  ما  تاماً  فهماً  الطالب  يفهم  بحيث  املشكلة  صياغة   .2
)وينبغي، كلما أمكن، أن تعكس ظروف اختبار األداء مواقف من احلياة الواقعية(.
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3. منح الطالب الفرصة لتنفيذ املهمة أكثر من مرة أو لتنفيذ أكثر من مثال لهذه 
املهمة.

4. االنتهاء من وضع الدرجات بعد تقييم أوراق االختبار امليداني.

درجة  لزيادة  الفردي،  املستوى  وليس  اجلماعي  املستوى  على  الدرجات  وضع   .5
املصداقية في التعميم. 

فيما يلي بعض األساليب التي مت استخدامها بنجاح في تقومي األداء:

أسئلة  املمتدة هي  أو  النهاية  مفتوحة  أساس مهمات  على  تقوم  التي  التمارين 
تطلب من الطالب العمل على استكشاف موضوع ما شفوياً أو حتريرياً. فقد يطلب 
عن  احلجج  تقدمي  أو  علمية،  لتجربة  مالحظاتهم  بوصف  يقوموا  أن  الطالب  من 
شخصية تاريخية فيما يتعلق بقضية ما. فقد يأتي السؤال على سبيل املثال في 

الشكل التالي: كيف فسر الرئيس أبراهام لينكولن أسباب اندالع احلرب األهلية.

ويتم  واحد،  عمل  في مجال  قوياً  انتباهاً  تتطلب  التي  فهي  املمتدة،  املهمات  أما 
تنفيذها على مدار عدة ساعات أو أكثر. وتتضمن مثل هذه املهمات وضع املسودات، 
أو كتابة العروض، أو مراجعة مقال ما، أو إجراء جتربة علمية عن التركيب الضوئي 

.Auto Shop وتفسير نتائجها، أو حتى القيام برسم سيارة باستخدام برنامج

التي  )احلافظات(، فهى مجموعات مختارة متثل تنوعاً في النشاطات  أما امللفات 
تقوم على األداء. وقد تشمل احلافظة على »األعمال األفضل« للطالب، باإلضافة 
حتتوي  قد  كما  الطالب.  أعمال  من  عدد  في  والضعف  القوة  لنقاط  تقييم  إلى 
الطالب مع مرور  أوجه حتسن  اجلارية« التي توضح  »األعمال  على  أيضاً  احلافظة 

الوقت. 

وكما احلال مع كافة أشكال تقومي األداء، فإن هذه األساليب تتطلب أن يعمل الطالب 
بشكل إيجابي على تطوير الطرق التي يتبعونها لتنفيذ املهمات في ظل ظروف 
محددة، وهم يعرفون أن هذا العمل سوف يتم تقوميه طبقاً ملقاييس متفق عليها. 

ويساعد هذا املتطلب على التمييز بني تقومي األداء وغيره من أشكال االختبار.
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أسئلة اإلجابة املفتوحة املمتدة: )اختبارات املقال(

مخرجات  تعالج  التي  املقالية  األسئلة  استخدام  من  أساسيان  غرضان  هناك 
تعليمية مختلفة. فالغرض األول هو تقومي فهم الطالب حملتوى املوضوع، أما الغرض 
على  األسئلة  هذه  تساعد  ثم  ومن  التحريرية.  الطالب  قدرات  تقومي  فهو  الثاني 
عن  والتعبير  وتفسيرها،  وإدماجها  املادة  تنظيم  على  الطالب  قدرات  على  احلكم 

أنفسهم بأسلوبهم اخلاص. 

اختبارات  حالة  في  كفاءة  أكثر  بشكل  يستذكرون  الطالب  أن  األبحاث  وتشير 
حني  الطالب  ألن  وذلك  متعدد؛  من  االختيار  باختبارات  مقارنة  املقالية  األسئلة 
يستعدون الختبارات األسئلة املقالية إمنا يركزون على القضايا العريضة، واملفاهيم 
العامة، والعالقات البينية، أكثر من التفاصيل احملددة، ويؤدي هذا الشكل من أشكال 
االستذكار إلى نتائج أفضل في أداء الطالب، بصرف النظر عن نوع االمتحان الذي 

يتم إجراؤه. 

كما أن االختبارات املقالية متنح أعضاء هيئة التدريس الفرصة للتعليق على تقدم 
ومع  تواجههم.  قد  التي  والصعوبات  فهمهم،  وعمق  تفكيرهم،  وجودة  الطالب، 
ذلك، وحيث إن االختبارات املقالية تطرح عدداً قليالً من األسئلة، فإنه قد ينخفض 
صدق محتواها باإلضافة إلى أن ثبات االختبارات املقالية يتأثر سلباً بالذاتية أو عدم 

التماسك في التصحيح.

اعتبارات خاصة:

1. تتسق األسئلة املقالية مع اخملرجات التعليمية املستهدفة.

2. املهمة محددة حتديداً دقيقاً وواضحاً.

3. حتديد القيمة الرقمية النسبية واحلدود الزمنية التقريبية.

إرشادات عامة:

1. تعريف اخملرجات التعليمية املستهدفة - املراد تقوميها من خالل السؤال - تعريفاً 
واضحاً.
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2. تفادي استخدام األسئلة املقالية لتقومي مخرجات تعليمية مستهدفة يكون 
تقوميها أفضل بأشكال أخرى من التقومي.

3. حتديد املهمة وشّكل املشكلة.

4. حتديد القيمة الرقمية النسبية والوقت التقريبي من خالل تعليمات واضحة.

5. إعالن معايير التصحيح.

6. استخدام عدد من األسئلة املقالية القصيرة بدالً من سؤال واحد طويل.

7. تفادى استخدام األسئلة االختيارية.

8. حتسني األسئلة املقالية من خالل املراجعة املسبقة )أي قبل توزيع األسئلة على 
الطالب( ومن خالل املراجعة البعدية )أي بعد احلصول على إجابات الطالب(.

وفيما يلى أمثلة على أسئلة اإلجابة املفتوحة املمتدة:• 

مثال أ: ما االسم الكامل للرجل الذي اغتال الرئيس إبراهام لنكولن؟

مثال ب: اذكر االسم الكامل للرجل الذي اغتال الرئيس إبراهام لنكولن واشرح سبب ارتكابه 

جرمية قتله.

هناك إجابة واحدة صحيحة عن الرجل الذي اغتال الرئيس إبراهام لنكولن. والسؤال هنا يختبر 

االستذكار أو الذاكرة وليس القدرة على التفكير. ولهذا السبب املثال)أ( ال يعد السؤال املقالي 

النموذجي، لكنه سؤال قصير اإلجابة ميكن شرحه في اختبار املقال. أما املثال)ب( فيختبر فهم 

الطالب لالغتيال ومن ثم فهو أكثر تأثيراً، ويتيح للطالب الفرصة أن يفكروا ويقدموا إجابات 

متنوعة. وقد تتنوع اإلجابات عبر هذا السؤال من حيث الطول، والبنية.... إلخ.
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اختبارات اإلجابات القصيرة:

عادة يطلب من الطالب في أسئلة اختبارات اإلجابات القصيرة عادة من الطالب 
تقدمي قائمة، أو تسمية، أو تعريف، أو حتديد، ألمر ما. وفى ضوء األهداف املرجوة، فإن 
أسئلة اإلجابات القصيرة قد تستدعي فقط جملة واحدة أو اثنتني. ومتتاز اختبارات 
وقتاً  تتطلب  أنها  الرغم  أكثر سهولة في وضعها، على  بأنها  القصيرة  اإلجابات 
أطول في عملية التصحيح ووضع الدرجات مقارنة باختبارات االختيار من متعدد. 
كما أنها متنح أعضاء هيئة التدريس الفرصة لتقومي قدرة الطالب على التعبير عن 
الوفاء  في  األطول  املقالية  كاإلجابات  مفيدة  ليست  أنها  الرغم  على  أفكارهم، 

بهذا الغرض. 

إعتبارات خاصة:

قدرة  قياس  إلى  املمتحن  يهدف  عندما  القصيرة  اإلجابات  أسئلة  استخدام   .1
الطالب على استرجاع االجابة وليس مجرد اختيارها.

2. توضيح نوع املعلومات املطلوبة.

3. توفير القدر املناسب من الوقت الضروري لإلجابة.

إرشادات عامة:

1. استخدام صياغات مختلفة بدالً من النقول احلرفية عن الكتاب املدرسي عند 
طرح األسئلة.

2. إذا كان هناك عدد محدد من النقاط مطلوباً في اإلجابة، ينبغي ذكر هذا العدد 
صراحة فى السؤال. 

3. حتديد الشكل الذي يجب أن تتخذه اإلجابة.

•  وفيما يلي مثال على أسئلة اإلجابات القصيرة:

القناة التي تفصل األذن الداخلية عن اخلارجية تسمى......
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مستوى  على  االستدعاء  عملية  يختبر  أنه  إلى  إضافة  املطلوبة،  اإلجابة  في  جداً  واضح  السؤال 

املعرفة. وقد حتتوي أمناط السؤال القصير اإلجابة عن حتديدات قصيرة.

مثالً: حدد باختصار أو اذكر ثالث واليات تتوسط الساحل الغربي للواليات املتحدة األمريكية.

اختبارات الربط:

بني  العالقات  إدراك  على  الطالب  قدرة  الختبار  فعال  شكل  الربط  اختبارات  إن 
الكلمات والتعريفات، أو بني األحداث والتواريخ، أو بني الفئات واألمثلة، إلخ. والربط 
بني البنود ال ميثل صعوبة مفهومية، حيث إنها تتكون من مجموعة من اإلجابات 
املترابطة، وبعض التوجيهات للتوصل إلى متاثل مناسب بينها. ولهذه البنود فائدة 

خاصة عندما يكون الهدف التعرف على عدد كبير من حقائق معينة. 

اعتبارات خاصة:

1. تتطلب أسئلة الربط توجيهات واضحة حتى ال يصاب الطالب باالرتباك فيما 
يتعلق بكيفية اإلجابة أو مكانها.

2. يجب أن تأتي صياغة األسئلة واضحة ودقيقة.

3. يعمل الربط على تقومي القدرة على التعرف وليس على استرجاع املعلومات. 

إرشادات عامة:

املعلومات في حيز بسيط على  تقومي كم كبير من  تتمكن من  الربط  أسئلة  إن 
ورقة االختبار، وذلك مقارنة بأسئلة االختيار من متعدد. وإذا ما مت تطويرها بعناية، 
فإن احتماالت القدرة على التخمني تتضاءل. وللعمل على تقليل هذه االحتماالت 
بشكل أكبر، ينبغي تفادي تقدمي قوائم ذات أحجام متساوية، وذلك من خالل إضافة 

أسئلة “إرباكية” في العمود الثاني )اإلجابة(. 

• مثال على اختبار ربط:

توجيهات: ضع فى املكان اخلالي بجوار اسم املؤلف في العمود A، احلرف الذي يضاهي اجلنس األدبي 
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في العمود B والذي اشتهر به املؤلف.

ال تستخدم اإلجابات في العمود B سوى مرة واحدة.

Column A

______1. James Michener 
______2. Stephen King 
______3. Erma Bombeck 
______4. Agatha Christie 
______5. Walt Whitman 
______6. Danielle Steele 
______7. Isaac Asimov

Column B

A. History (التاريخ( 
B. Horror (الرعب( 
C. Humor (المرح( 
D. Mystery (التشويق( 
E. Poetry (الشعر( 
F. Romance (الرواية( 
G. Science Fiction (الخيال العلمي(

ويعد املثال التالي من األمثلة على حسن صياغة أسئلة الربط:

:B باسمه في العمود A صل الوظيفة اخلاصة بجزء من احلاسوب اآللي في العمود   

1. Collection of transistors used to manipulate data

2. Uses laser beam to read spirals of indentations

3. Serves as intermediary between OS and hard-
ware components

4. Translates image information into electrical cur-
rents

a. BIOS

b. CMOS

c. Processor

d. Video card

e. CD-ROM

f. Serial port
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اختبارات االختيار من متعدد:

ويعد هذا االختبار أكثر أشكال االختبارات املوضوعية شيوعاً، فاختبارات "االختيار 
من متعدد" ال يسهل تصحيحها نسبياً فحسب، ولكن أيضاً يسهل تصميمها 

بحيث تقيس مجموعة من املهمات التعليمية.

وميكن استخدام أسئلة االختيار من متعدد لقياس املعلومات البسيطة وكذلك 
يتاح  فإنه  األسئلة،  عن هذه  االجابة سريعاً  إنه يسهل  وحيث  املعقدة.  املفاهيم 
الذي مدته ساعة  االختبار  في  الطالب كثيراً  إتقان  تقومي  التدريس  هيئة  ألعضاء 

واحدة باإلضافة إلى سهولة التصحيح ودقته. 

أهدافه،  لتحقيق  البراعة  من  معيناً  قدراً  متعدد"  من  "االختيار  اختبار  ويتطلب 
فاألسئلة في هذا النمط تتضمن رأس سؤال يتبعه عدد من البدائل يختار الطالب 

من بينها واحداً فقط. أما اخليارات األخرى فهى إرباكية. 

إعتبارات خاصة:

1. التأكد من أنه ميكن اإلجابة عن السؤال دون النظر إلى البدائل أو أن البدائل املراد 
اختيارها صحيحة أو خاطئة %100. 

2. وضع القدر األكبر من مفردات االمتحان في رأس السؤال، حيث إنه ينبغى أن ميتاز 
بالطول، على حني متتاز اخليارات بالقصر.

3. تفادي املعلومات غير الضرورية.

4. تفادي األسئلة “اخملادعة” واملفرطة في التعقيد.

5. كتابة اخليارات التي تتسق نحوياً وتتوافق منطقياً مع رأس السؤال، على أن يتم 
وضعها في قوائم ذات ترتيب منطقي أو ألفبائي.

للخيارات  النسبي  الطول  بذات  متتاز  والتي  املقبولة  اإلرباكية  البنود  كتابة   .6
األخرى.

صياغة  عند  وكّل«.  وأبداً،  »دائماً،  مثل:  املطلقة  األلفاظ  استخدام  تفادي   .7
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اخليارات. كذلك ينبغي تفادي استخدام االلفاظ املبهمة مثل: عادة، وكثيراً ما.

8. تفادي استخدام النفي في صياغة األسئلة )أي أسئلة تتضمن صياغات االستثناء 
أو لفظ »ال« فى البداية(. وإذا كانت هناك ضرورة الستخدام رأس سؤال بصيغة 

النفي، يفضل استخدام اخليارات القصيرة )ويفضل أن تكون كلمة واحدة(. 

9. عدد اخليارات املقدمة ال تتراوح بني أربع وست خيارات.

والنقطة األهم هي: التركيز على املفاهيم املهمة، وعدم إهدار الوقت في اختبار 
احلقائق التي ال قيمة لها. 

إرشادات عامة:

أو أكثر من اخليارات اإلرباكية ال تتسق نحوياً مع رأس  1. املفاتيح النحوية: واحد 
السؤال.

شموالً  متثل  التي  اخليارات  من  فرعية  مجموعة  هناك  املنطقية:  املفاتيح   .2
جمعياً.

3.  األلفاظ املطلقة: ألفاظ مثل “دائماً” أو “أبداً” فى بعض اخليارات.

4. االجابة الصحيحة الطويلة: فاإلجابة الصحيحة أكثر طوالً، أو أكثر حتديداً، أو 
أكثر اكتماالً من اخليارات األخرى.

االجابة  وفي  السؤال  رأس  في  متضمنة  عبارة  أو  كلمة  اللفظي:  التكرار   .5
الصحيحة معاً. 

6. استراتيجية التقارب: فاإلجابة الصحيحة تتضمن غالبية العناصر التي تشترك 
فيها اخليارات األخرى. 

إرشادات عامة جتعل األسئلة صعبة دون داع:

1. اخليارات طويلة أو معقدة، أو حتتوي على أجزاء مكررة.

2. البيانات الرقمية بها تناقض.

أو  ما”،  “نادراً  املثال:  سبيل  )على  مبهمة  اخليارات  في  املستخدمة  األلفاظ   .3
“عادة”(.
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4. اللغة املستخدمة في اخليارات ليست متماثلة.

5. اخليارات تتبع ترتيباً غير منطقي.

6. هناك خيار يقول “ال شئ مما سبق”.

7. رؤوس األسئلة مخادعة أو معقدة دون داع. 

8. “تتوقف” إجابة أحد األسئلة على اإلجابة اخلاصة بسؤال آخر. 

• مثال على أسئلة االختيار من متعدد:

48×22.5=1080  استخدم هذه املعلومة لتحديد أي من املعلومات التالية صحيحة : 

احتمال وجود أكثر من إجابة : 

)أ (  96×45=2160    

)ب (  540÷24=22.5 

)ج( 4.8×2.25=1.080 

)د( 48×21.5=1032

اختبارات أسئلة الصواب / اخلطأ:

يشاع استخدام أسئلة صواب/خطأ أيضاً في االختبارات املوضوعية. وعلى عكس 
اختبارات "االختيار من متعدد" ال يوجد خياران فقط أمام الطالب. وعادة ما يتم 
التأكيد على التفاصيل في هذا النوع من االختبارات، مما يضطر الطالب إلى التركيز 
على التفاصيل بعناية أثناء استذكارهم. كما أن أسئلة الصواب/خطأ ميكنها أن 

تقدم ما يلي: 
- عينات أوسع من احملتوى أو األهداف اخلاصة بكل وحدة من وحدات زمن االختبار.

- الفعالية والدقة في التصحيح ووضع الدرجات.
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- تعدد جوانب القياس على كافة مستويات القدرة اإلدراكية املعرفية.
- درجات االختبار ذات دقة عالية.

- مقياس موضوعي إلجنازات الطالب أو قدراتهم. 

اعتبارات خاصة:
هذا النوع من أنواع االختبارات متتاز مبا يلي:

1. يتضمن قدراً عالياً للغاية من عوامل التخمني. ففي حالة أسئلة صواب/خطأ 
أدنى  دون  الصحيحة  اإلجابات  لتخمني  متعادلة  فرصة  للطالب  تتاح  البسيطة، 

معرفة مبحتوى السؤال. 
صياغة  لصعوبة  نظراً  غامضة  عبارات  كتابة  إلى  باملدرس  يؤدي  قد  ما  كثيراً   .2

العبارات التي متتاز بالصحة أو اخلطأ مبا ال يتيح مجاالً ألي لبس.
3. ال مييز بني الطالب طبقاً لتباين قدراتهم.

من  أخرى  بأنواع  مقارنة  باملوضوع  متصلة  غير  مفاتيح  يتضمن  قد  ما  كثيراً   .4
األسئلة.

5. كثيراً ما قد ينتهي األمر باملدرس بأن يفضل اختبار املعلومات غير املهمة.

إرشادات عامة:
1. بناء أسئلة صواب/خطأ على عبارات تقريرية تكون صحيحة أو خاطئة بشكل 

مطلق، دون استثناء أو خصائص.
2. التعبير عن فكرة واحدة فى كل سؤال.

3. وضع كم كاف من املعلومات اخلاصة بالسياق واخلصائص كى ال تعتمد القدرة 
على اإلجابة بشكل صحيح على معلومات معينة غير شائعة. 

4. تفادي أخذ العبارات عن النص أو احملاضرة أو غيرها من املواد وذلك حتى ال يكتفي 
الطالب بذاكرته للوصول إلى اجابة صحيحة.

5. تفادي استخدام صياغات النفي فى عبارات السؤال.
6. تفادي استخدام ألفاظ غير مألوفة.

• مثال على اختبارات صواب/خطأ:

صواب  أم خطأ  ؟
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 1.   كل إنسان لديه ساعة بيولوجية؟

صواب  / خطأ 

 2.   يعالج شرب القهوة الدوخة أثناء القيادة.

صواب  / خطأ 

3.    ميكن أن أخبر متى استغرق في النوم.

صواب  / خطأ 

4.     أنا سائق آمن ومن ثم ال توجد مشكلة إذا كنت غافياً.

صواب  / خطأ 

5.    ال أستطيع أن آخذ غفوة.

صواب  / خطأ 

6.    كل شخص يحصل على نوٍم كاٍف تقريباً . 

صواب  / خطأ 

7.   كونك غافياً يجعلك ال تدرك األشياء.

صواب  / خطأ 

8.   الشباب يحتاجون نوماً أقل.

صواب  / خطأ 
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جدول )6(: ملخص عن مختلف أنواع االختبارات / األسئلة

معلومات عن االمتحان نوع االختبار/ شكل السؤال

 ميكن اجراؤها فردياً أو في مجموعات صغيرة. فهي متنح
 الطالب الفرصة ليعرض مهاراته العملية. يجب إعالم
 الطالب مسبقاً بكيفية توزيع الدرجات، ومبا يتوقع منه
 أن يقوم بدقة، ويجب منحه الفرصة ألداء أي مهمة غير

مرة. أو أداء عدة مهام

اختبارات األداء

 متنح املقاالت املدرس الفرصة أن يؤكد قدرة الطالب على
 تنظيم املادة وتكاملها وتفسيرها. وقد أظهرت الدراسات

 أن الطالب يدرسون أكثر المتحانات املقال. واحلق أن هذا
 النوع من االمتحانات تضع “دقة” التصحيح عبر احملك

نظراً ألنها قد ال تتمتع بالثبات

اختبارات املقال

 يجيب الطالب عن األسئلة في كلمة أو كلمتني أو فقرة
 قصيرة. وهذا النوع من االختبارات قد يكون أيسر في
 اإلجابة، ولكنه يتطلب وقتاً أطول في التصميم أكثر

 مما تتطلبه أسئلة االختيار من متعدد أو صواب/ خطأ.
 ومرة أخرى فإن معيار الثبات لهذه األسئلة يصبح موضع

 استفهام في تصحيح اإلجابات. وقد مينح ذلك بصيرة
محدودة كي يعبر الطالب عن أنفسهم بشكل مكتوب

اختبارات اإلجابات القصيرة

 يستطيع هذا النوع من االختبارات أن يفحص بصورة
 فعالة قدرة الطالب على تعّرف العالقات بني املفاهيم

والروابط

اختبارات الربط

 ميكن تصميم هذه البنود لقياس املفاهيم البسيطة
 واملعقدة. وميكن تصميمها بسرعة وبدرجة عالية من

الثبات

 اختبارات االختيار من متعدد

 وهذه االختبارات أقل ثباتاً من االختبارات األخرى. فقد
 تختبر قدرة الطالب على التخمني أكثر من معرفته عن

 املوضوع. وهناك كليات تضيف في اختبار الصواب/اخلطأ
قسماً خاصاً  يطلب من الطالب شرح اختياره

اختبارات الصواب / اخلطأ
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303 الدرجات وعملية التصحيح

التي  التعلم  مخرجات  وحتقيق  الكفاءة  عن  الرسمية  الشهادة  هي  الدرجة  إن 
أو  القياسية  الوحدات  الطالب في وحدة من  أداء  دقيق  أن تعكس بشكل  ينبغي 

أحد عناصرها.

ينبغي على نظام التصحيح الصالح أن يفي باملعايير الثالثة التالية:

1. ينبغي أن يكون عادالً.

2. ينبغي أن يكون واضحاً للطالب حتى ميكنهم جدولة تقدمهم.

3. ينبغي أن يعكس بشكل دقيق االختالفات فى أداء الطالب.

وعملية منح الدرجات مسألة خاصة باحلكم األكادميي طبقاً للمعايير املتفق عليها 
تكون مجرد حسابات  أن  ينبغي  وال  الدرجات(،  ومواصفات  التعلم  )من مخرجات 
رياضية. فعملية منح الدرجات سبيل ألعضاء هيئة التدريس لتوصيل ما يرون أنه 
وتساعد  يدرسونها.  التي  باملادة  دعم هذا  يتم  أن  ويجب  تعلمه،  للطالب  ضرورى 

املواصفات الواضحة للدرجات في هذا اجلهد.

استراتيجيات عملية التصحيح:

1.  يتم التصحيح اعتماداً على إتقان الطالب للمعرفة واملهارات. ومن احملبذ أن يتم 
حصر التقييم على األداء األكادميي، وجتاهل غيره من االعتبارات، مثل السلوك داخل 
الفصل، واجملهود، واملشاركة فى الفصل، واحلضور، والدقة فى املواعيد، والتوجهات، 
وسمات الشخصية، أو اهتمام الطالب باملادة العلمية، وذلك كقاعدة ملنح الدرجات. 
فإذا ما مت أخذ هذه العوامل غير األكادميية موضع االعتبار، فإن الهدف الرئيسي من 

الدرجة يصبح مبهماً، وبخاصة بوصفه مؤشراً ملا قد تعلمه الطالب. 

2.  إن التصحيح املعياري ينتج عنه عواقب غير مرغوب فيها للكثير من الطالب، 
التقييم،  عملية  من  القلق  وإضعاف  التعلم،  دافعية  املثال  سبيل  على  ومنها 
والعالقات  التعلم،  االرجتاعية لتحسني  التغذية  القدرة على استخدام  وانخفاض 

االجتماعية الضعيفة.



       

ب
طال

ألداء ال
ت العربية للتقومي الفعال 

جامعة بيرو
ت 

شادا
إر

35 

الدرجات  مغزى  وينبغي شرح  الدرجات،  على  التوكيد  فى  اإلفراط  عدم  يجب    .3
الدراسي، ينبغي  املتبعة في التصحيح. ومع بداية الفصل  وأساسها واإلجراءات 
والواجبات  واألبحاث  االختبارات  من  لكل  احملددة  بالدرجات  كتابة  الطالب  إخطار 
تفادي  ينبغي  التصحيح،  سياسات  شرح  وبعد  النهائي.  االمتحان  قبل  املنزلية 
التوكيد على الدرجات أو اإلفراط فى احلديث عنها. فهذا ال يؤدي سوى إلى زيادة قلق 
وإمنا من أجل احلصول  لذاته  للقيام بشئ  دافعيتهم  الطالب ويعمل على خفض 

على مكافأة خارجية مثل الدرجات. 

4.  حافظ على معرفة الطالب بالتقدم الذي يحرزونه على مدار الفصل الدراسي. 
فلكل بحث أو واجب أو اختبار أو مشروع تقوم بتصحيحه، يجب أن متنح الطالب 
إحساساً مبا تعنيه درجاتهم. حاول أن متنح الطالب درجة فى شكل رقم وليس في 
شكل حرف، فالدرجات في شكل حرف لها ارتباطات عاطفية ال تلتصق باألرقام. 
األداء  إلى مستوى  اإلشارة  مع  وتوزيعها،  الرقمية  الدرجات  توضح مدى  أن  وحاول 
ما  إذا  التحسن  الطالب على  تدفع  قد  املعلومات  فمثل هذه  يعتبر مرضياً.  الذي 
كان أداؤهم ضعيفاً أو أن يحافظوا على أدائهم إذا ما كان جيداً. ومن خالل إخبار 
الطالب في أثناء الفصل الدراسي يتم تفادي املفاجآت غير السارة التي قد تطرأ 

في النهاية. 

عملية التصحيح البناءة

1.  التعليقات املشجعة في ورقة االختبار أو البحث، مما يعبر عن احترام محاولة 
الطالب فى حتقيقه، ويعبر عن املدح ملا جنحوا في حتقيقه.

2.  يقر التصحيح الفعال بل يعزز نقاط القوة في عمل الطالب مما يحفز الطالب 
على التعرف على أوجه القصور واخليارات املتاحة ويوفر اقتراحات لتحسني األداء. 

3.  يوفر التصحيح الفعال أيضاً التغذية االرجتاعية التي تساعد الطالب على:

      أ. فهم ما »يفيد« في أبحاثهم واختباراتهم

     ب. التعلم من »أخطائهم«

     ج. تثبيت أقدامهم،فيتوسعون أكثر، كي يصبحوا أكثر فاعلية في املستقبل
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4.           القواعد العامة

عن  العامة  القواعد  ميثل  يلي  ما  فإن  املكتوبة،  االختبارات  بصياغة  يتعلق  فيما 
“احملتوى” الذي يجب على املمتِحن وضعه في االعتبار. فبناء مفردات االختبار في 
إن  حيث  كبير،  وزن  ذات  مهمة  والتوجهات  والقدرات  لإلجناز  املعيارية  االختبارات 
يجب  لذا  العقلية،  اخلصائص  عن  املكتوبة  االختبارات  أساس  هي  مفرداتاالختبار 

صياغة األفكار التي تعبر عنها بشكل دقيق وبليغ: 

•  استخدم لغة واضحة بسيطة.

•  حتاشى اإلطناب واملعلومات غير ذات الصلة.

•  قدم في رأس السؤال مشكلة أو سؤاالً واحداً محدداً وواضحاً.

•  في حالة استخدام االختيار من متعدد، اجعل البدائل حصرية.

•  تأكد من وجود إجابة واحدة صحيحة فقط.

•  حتاش استخدام التركيبات املربكة أو املضّللة. 

ولضمان استمرارية املراقبة والتغذية االرجتاعية، ينبغي على أعضاء هيئة التدريس 
مراعاة املمارسات التالية:

•  إعالن املبادئ واإلجراءات وتثبيتها.

•  تبني عمليات االختبار الصريحة والصاحلة والدقيقة.

•  ضمان أن االختبارات عادلة وآمنة وغاية فى الدقة.

واملناسب إلجنازات  الفعال  القياس  يتيح  وزمنه بحيث  االختبار  •  مراجعة حجم 
الطالب فى ضوء مخرجات التعلم.

•  تشجيع املمارسة التقوميية التي تشجع التعليم الفعال.
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أمثلة لتنفيذ هذا التقومي تشمل: 

التكوينية،  االرجتاعية  التغذية  تطبيق  للطالب  ميكن  االرجتاعية:  التغذية  دورة   .1
سواء النابعة من عضو هيئة التدريس أو زميل، وذلك لتحسني أدائهم في التقومي 

التالي.

2. االختبار املوّسع: يقدم الطالب موضوعاً اعتماداً على أبحاثهم.

أكثر  أو  طالبني  من  مجموعات  في  الطالب  يناقش  الزمالء:  يُقّيمها  أنشطة   .3
ويعّلقون بطريقة بناءة على أعمال بعضهم في أثناء احملاضرات الرسمية.

من  املزيد  مراعاة  ينبغي  فإنه  الفعال،  االختبار  وبغرض  متممة،  نظر  وجهة  ومن 
االعتبارات فيما يتعلق “بالقواعد اإلجرائية”. إال أن هذه القواعد تتجاوز حدود هذا 
الكتيب، لكنها تظل جزءاً ال يتجزأ من عملية االختبار والتقومي، ومن ثم تتطلب 
املزيد من الوعي واالدراك لدى كافة األطراف املعنية. وميكن تصنيف هذه القواعد 

إلى ستة موضوعات، هي:

1. املدة والتوقيت واجلدولة.

2. التنظيم والتشغيل.

3. املكان واملوقع والبيئة.

4. اإلشراف واإلجراءات اإلدارية.

5. التصحيح والتقارير.

6. التغذية االرجتاعية وحق االعتراض.
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5.          اخلامتة 

فى اخلتام، ال شك أن احلفاظ على التعليم رفيع املستوى في اجلامعات يجب اعتباره 
استراتيجية مهمة تفضي إلى منو األفراد واجملتمعات وتقدمها. فاألمم التي تهدف 
التعليم  رئيسي على حتسني  تركز بشكل  املستدامة،  التنمية  برامج  تنفيذ  إلى 
كّماً وكيفاً، وبخاصة التعليم الذي يقدم لطالب اجلامعات. ومن أهم أدوات القياس 
شكل  على  الكتيب  هذا  ويركز  ذاتها.  التعليم  عملية  تقومي  انتشاراً  وأكثرها 

االمتحانات واالختبارات في املرحلة اجلامعية األولى باجلامعة. 
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