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وكالة اجلامعة للشؤون التعليمية

اختبار قياس تطور املستوى
Progress Test

اهداف االختبار
• زياد دافعية الطالب للتفاعل مع عضو هيئة التدريس.
• تحفيز الطالب للتعلم الذاتي ومراجعة املحتوى العلمي.
• قياس مستوى تحصيل الطلبة.
• إعطاء تغذية راجعة لبناء خطط التحسين للمقرر.
• تهيئة الطلبة لالختبارات املعيارية الخارجية والشهادات املهنية.
• تشخيص خمرجات التعلم (حمتوى املقرر).
• حتديد أدوات التحسني لدى عضو هيئة التدريس(طرق التدريس ,
األنشطة التعليمية).

خطوات التنفيذ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

بناء بنوك أسئلة لجميع املقررات بحد ادنى  300سؤال توزع على نواتج التعلم.
 %70من األسئلة معرفية مباشرة  %30 ,غيرمباشرة تقيس مهارات التفكيرالعليا.
املراجعة الدورية لألسئلة واضافة أسئلة جديدة .
مدة االختبار 20دقيقة ومجموع األسئلة  10أسئلة لكل اختبار.
 5اختبارات قصيرة  ,كل اختبار 3درجات  ,اجمالي الدرجات  15درجات.
تنفذ كل أسبوعين ابتداء من األسبوع الثاني للدراسة.
تشمل األسئلة جميع املحاضرات التي درسها الطالب وال يقتصرعلى اخرأسبوعين.
ترتيب األسئلة وترتيب اإلجابات تختلف من طالب الى طالب.
الزامي لجميع املقررات التي تدرس عن بعد.
التنفيذ مركزي من خالل عمادة التعليم اإللكتروني.

أهمية بنوك األسئلة

 حتسني نوعية األسئلة من حيث الشكل ,وضمان جودتها أي جودة اخلصائص السيكومرتية هلا. ضمان استخدام األسئلة اجليدة أكثر من مرة؛ وبالتالي ضمان جودتها أي جودة اخلصائص السيكومرتية هلا. إمداد عضو هيئة التدريس بذخرية من األسئلة املقننة حتمل أفكارا جديدة ميكن أن يستعينوا بها أثناء عملية التدريسوأثناء عملية التقويم البنائي املستمر لكل جزء من أجزاء احملتوى.
 تسمح بنوك األسئلة للمعلم مبرونة أكرب يف عملية القياس حيث يسهل وضع االختبارات يف أي وقت وبسرعة وسهولةورمبا عمل صور متكافئة من االختبارات يف نفس الوقت.
 توفر وقت وجهد عضو هيئة التدريس الذي يبذله يف بناء أسئلة االختبارات التحصيلية املوضوعية واستغالل هذا الوقتيف حتسني عملية التدريس.
 مساعدة الطالب على التعلم الذاتي واالهتمام بالتعرف على نتائج التعلم لكل طالب على حده وفق سرعته وإمكاناتهوليس التعرف على الدرجة الكلية لنتائج االختبار.
 التخلص من مشكلة سرية االمتحانات سواء عند وضع االسئلة أو عند التداول أو عند التطبيق. استخدام بنوك األسئلة يساعد عضو هيئة التدريس على مقارنة نتائج أداء الطالب يف سنة ما بنتائج زمالئهم الذينسبقوهم ويساعد على حتديد سبب االرتفاع يف معدالت الرسوب إذا كان راجعا اىل مستوى أداء الطلبة أو اىل مستوى
صعوبة األسئلة.
 هي أي أداة ميكن أن تستخدم يف تقدير االختالفات الفردية يف أحد جوانب السلوك بهدف حتديد االختالفات السلوكية . -يتم التقويم البنائي أثناء عملية بناء أسئلة االختبار

مصفوفة بناء األسئلة
مستوى صعوبة السؤول مستوى املهارات (التذكر  ,الفهم )...

سهل E:
متوسط M:
صعب H:

التذكرRM:
الفهم UN:
التطبيق AP:
التحليل AN:
التقييم EV:
االبداع CR:

رقم املخرج
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رقم السؤال

01

0101EVM
وذلك لربط نتائج االختبارات املعيارية مع املخرجات لتحديد مدى اتقان الطالب للمخرج
ونسبة اجابة الطالب على اسئلة كل خمرج

مصفوفة بناء األسئلة
اسم الوحدة :
اسم الدرس :
خمرج التعلم (: )01

رقم السؤل
0101EVM
0201EVH
0301EVM
0401EVM
0501EVM
0601EVM

0701EVM
0801EVM

جودة بنوك األسئلة

يتفق بنك األسئلة مع املخرجات التعليمية للربنامج الدراسي.
يتفق بنك األسئلة مع االهداف العامة للمقرر.
يغطى بنك األسئلة كافة وحدات وموضوعات املقرر.
يفي بنك األسئلة بكافة نواتج التعلم املستهدفة للمقرر.
يوجد لكل ناتج تعلم أربع أسئلة متكافئة على األقل) تقيس نفس الناتج ومستواه نفس مستوى الصعوبة  -نفس نوع السؤال  -نفس زمن اإلجابة)
تتنوع أسئلة البنك بني املوضوعية و املقالية.
تقيس أسئلة االختبار مستويات معرفية خمتلفة.
تتناسب نوعية أسئلة البنك مع ناتج التعلم املستهدف املراد قياسه.
تتوافر لألسئلة املوضوعية مفتاح التصحيح.
يتوافر لألسئلة املقالية مقياس تقدير اإلجابة Rubric
يتناسب مقياس تقدير اإلجابة Rubricمع حمتوى السؤال املقالي.
تتوافر يف أسئلة البنك معايري جودة األسئلة املوضوعية أو املقالية يتوفر إجابة واحدة صحيحة من الناحية العلمية) لألسئلة املوضوعية(
يتوافر جدول مواصفات لالختبار يتصف خبصائص سيكومرتية جيدة.
ختلو أسئلة البنك من األخطاء العلمية
ختلو أسئلة البنك من األخطاء اإلمالئية.
تستوفى املفردات االختبارية التعليمات االساسية لكل مفردة من حيث )زمن اجابة املفردة الكود مستوى اهلدف التعليمي ومستوى السهولة رقم
املوضوع والوحدة)

االختبارات املعيارية (بنوك األسئلة)
منهجية بعض اجلامعات يف االختبارات املعيارية
 ختصيص مقرر دراسي ساعة واحدة يف الفصل األخري لالختبارات املعيارية واجتياز املقرر بدرجة 60شرط للنجاح ويف حال عدم االجتياز خيصص الفصل القادم لدراسة املقررات اليت اخفق بها الطالب.
 اجتياز االختبارات املعيارية شرط للحصول على الشهادة. اجتياز االختبارات املعيارية شرط لتسجيل مقرر مشروع التخرج او التدريب امليداني او االمتياز اجتياز االختبارات املعيارية شرط لدخول االختبارات املهنية.أنواع االختبارات املعيارية:
 يف نهاية الفصل ()Exit Exam كل عام دراسي خيترب الطالب باملقررات اليت اجتازها ()Progress test لكل مقرر اختبار معياري قبل نهاية الفصل . اختبارات خارجية املصدر مثل اختبارات هيئة التخصصات الطبية  ,املركز الوطين للقياس والتقويم,اختبارات اللغة اإلجنليزية.

التقييم الدوري لألسئلة

مراجعة وحتليل نسبة حل األسئلة

حذف األسئلة اليت تقل نسبة اإلجابة عليها عن %10

حذف األسئلة اليت تزيد نسبة اإلجابة عليها عن %95

تقييم نتيجة املقرر

حتليل نتائج املقررات اليت مل حتقق النتائج املتوقعة

صياغة األسئلة ذات االختيار املتعدد
املستوى األول :املعرفة Knowing
تشري املعرفة إىل املعلومات املبنية على احلقائق واملفاهيم واألدوات واإلجراءات ,لذلك يكون هدف السؤال يف هذا
املستوى هو اختبار قدرة الطالب على تذكر املعلومات واملصطلحات واحلقائق واملفاهيم والتصنيفات والعالقات.
لقياس هذا املستوى حيتوي السؤال على موقف مطابق ملا مر بالطالب يف احملاضرة أو جاء يف مصادر التعلم
احملددة له .يف هذه احلالة يكون املطلوب هو اختيار اإلجابة الصواب وتكون البدائل األخرى خطأ على حنو قاطع.
املستوى الثاني :الفهم والتطبيق Applying Knowledge and Understanding
ميثل هذا املستوى التطبيق املباشر للمفاهيم واملعارف اليت اكتسبها الطالب من دراسة املقرر .يف هذا املستوى
واملستوى الثالث جيب أن يكون املوقف املتضمن يف السؤال جديداً على الطالب أي حيتوي عنصرا أو فكرة مل يسبق
عرضها مباشرة سواء يف قاعة الدراسة أو الكتاب املقرر .يهتم هذا املستوى بقياس القدرة على فهم وتفسري
العالقات واملقارنة والتمييز بني املفاهيم والتعامل مع املشاكل االعتيادية ,أي اليت ميكن بسهولة قياسها على
مشاكل يعرفها الطالب من قبل
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صياغة األسئلة ذات االختيار املتعدد
املستوى الثالث :مهارات التفكري العليا higher order thinking skills
يف هذا املستوى يتم قياس القدرة على التفكري املنطقي واملنظم ,ويتضمن التفكري احلدسي واالستقرائي
املبنى على أمناط أو مناذج أو قوانني ميكن أن تستخدم حلل مشاكل غري اعتيادية Non-routine
Problemsأي تلك املشاكل غري املألوفة بالنسبة للطالب وحتدث هذه املشاكل عادة يف ظروف
استثنائية وتضع قيودا وحتديات خمتلفة قبل الوصول إىل احلل الصحيح .والشرط األساسي هنا هو أن
تكون املعارف واملهارات املطلوبة حلل املشكلة قد سبق تعلمها فعال.
يف هذا املستوى يتم التعامل مع مواقف ذات حمتوى غري مألوف أو معقد .قد يشمل احلل جتزئة أو حتليل
املشكلة إىل مكونات أصغر يعرب كل منها عن مفهوم أو عالقة علمية بسيطة .وقد يتطلب احلل ابتكار
بديل غري معتاد ,أو الرتجيح بني عدة مداخل أو اسرتاتيجيات ,أو استخالص نتائج من بيانات علمية
وحقائق ,أو تقديم أدلة على عمليات التفكري االستقرائي inductiveواالستنباطي deductive.
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خطة التحسني
خمرجات التعلم الرئيسية خمرجات التعلم الفرعية امساء املقررات

احملتوى العلمي

مستوى األداء
طرق التدريس طرق التقييم

إضافة أسئلة جديدة
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خطة التحسني
خمرجات التعلم الرئيسية

خمرجات التعلم الفرعية

احملتوى العلمي
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خطة التحسني
خمرجات التعلم الرئيسية

خمرجات التعلم الفرعية

طرق التدريس
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خطة التحسني
خمرجات التعلم الرئيسية

خمرجات التعلم الفرعية

طرق التقييم
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