
اململكــــة العربيـــــــة السعوديـــــــة

وزارة التعليــــم 

جامعـــة اجملمعــــــة

التعليميةوكالة اجلامعة للشؤون 

توى  اختبار قياس تطور املس

Progress Test



.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•
 (.حمتوى املقرر)التعلم تشخيص خمرجات •

,  تدريس طرق ال)حتديد أدوات التحسني لدى عضو هيئة التدريس•

 (.األنشطة التعليمية

 

االختباراهداف 



.سؤال توزع على نواتج التعلم300بناء بنوك أسئلة لجميع املقررات بحد ادنى •
.غير مباشرة تقيس مهارات التفكير العليا% 30, من األسئلة معرفية مباشرة % 70•
.املراجعة الدورية لألسئلة واضافة أسئلة جديدة •
.اختبارأسئلة لكل 10دقيقة  ومجموع األسئلة 20مدة االختبار •
.درجات15اجمالي الدرجات , درجات 3كل اختبار , اختبارات قصيرة 5•
.تنفذ كل أسبوعين ابتداء من األسبوع الثاني للدراسة•
.بوعينعلى اخر أستشمل األسئلة جميع املحاضرات التي درسها الطالب وال يقتصر •
.ترتيب األسئلة وترتيب اإلجابات تختلف من طالب الى طالب•
.جميع املقررات التي تدرس عن بعدلالزامي •
.التنفيذ مركزي من خالل عمادة التعليم اإللكتروني•

التنفيذخطوات 



.هلاالسيكومرتيةاخلصائصجودةأيجودتهاوضمانالشكل,حيثمناألسئلةنوعيةحتسني-

.هلايكومرتيةالساخلصائصجودةأيجودتهاضمانوبالتاليمرة؛منأكثراجليدةاألسئلةاستخدامضمان-

التدريسعمليةأثناءبهاوايستعينأنميكنجديدةأفكاراحتملاملقننةاألسئلةمنبذخريةالتدريسهيئةعضوإمداد-

.احملتوىأجزاءمنجزءلكلاملستمرالبنائيالتقويمعمليةوأثناء

وسهولةوبسرعةوقتأييفاالختباراتوضعيسهلحيثالقياسعمليةيفأكربمبرونةللمعلماألسئلةبنوكتسمح-

.الوقتنفسيفاالختباراتمنمتكافئةصورعملورمبا

الوقتهذاواستغاللوضوعيةاملالتحصيليةاالختباراتأسئلةبناءيفيبذلهالذيالتدريسهيئةعضووجهدوقتتوفر-

.التدريسعمليةحتسنييف

وإمكاناتهسرعتهوفقدهحعلىطالبلكلالتعلمنتائجعلىبالتعرفواالهتمامالذاتيالتعلمعلىالطالبمساعدة-

.االختبارلنتائجالكليةالدرجةعلىالتعرفوليس

.يقالتطبعندأوالتداولعندأواالسئلةوضععندسواءاالمتحاناتسريةمشكلةمنالتخلص-

الذينزمالئهمبنتائجماسنةيفالطالبأداءنتائجمقارنةعلىالتدريسهيئةعضويساعداألسئلةبنوكاستخدام-
مستوىاىلأوالطلبةأداءمستوىاىلراجعاكانإذاالرسوبمعدالتيفاالرتفاعسببحتديدعلىويساعدسبقوهم

.األسئلةصعوبة

.السلوكيةاالختالفاتحتديدبهدفالسلوكجوانبأحديفالفرديةاالختالفاتتقديريفتستخدمأنميكنأداةأيهي-

االختبارأسئلةبناءعمليةأثناءالبنائيالتقويميتم-

 بنوك األسئلةأهمية 



لرقم السؤارقم املخرج...(لفهم ا, التذكر )مستوى املهارات ؤولمستوى صعوبة الس
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:Mمتوسط 

:Hصعب 

 

:RMالتذكر

:UNالفهم 

:APالتطبيق 

:ANالتحليل 

:EVالتقييم 

:CRاالبداع 
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لطالب للمخرج وذلك لربط نتائج االختبارات املعيارية مع املخرجات لتحديد مدى اتقان ا

ونسبة اجابة الطالب على اسئلة كل خمرج

 مصفوفة بناء األسئلة



السؤلرقم 
 :                    اسم الوحدة 
:اسم الدرس 

:( 01)خمرج التعلم 
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0701EVM

0801EVM

 مصفوفة بناء 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

(زمن اإلجابةنفس-نفس نوع السؤال -تقيس نفس الناتج ومستواه نفس مستوى الصعوبة (يوجد لكل ناتج تعلم أربع أسئلة متكافئة على األقل

.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

Rubricيتوافر لألسئلة املقالية مقياس تقدير اإلجابة 

.مع حمتوى السؤال املقالي Rubricيتناسب مقياس تقدير اإلجابة 

)لألسئلة املوضوعية(لميةتتوافر يف أسئلة البنك معايري جودة األسئلة املوضوعية أو املقالية يتوفر إجابة واحدة صحيحة من الناحية الع

.جيدةسيكومرتيةيتوافر جدول مواصفات لالختبار يتصف خبصائص 

ختلو أسئلة البنك من األخطاء العلمية

.ختلو أسئلة البنك من األخطاء اإلمالئية

قم  زمن اجابة املفردة الكود مستوى اهلدف التعليمي ومستوى السهولة ر(تستوفى املفردات االختبارية التعليمات االساسية لكل مفردة من حيث 

(املوضوع والوحدة

 بنوك األسئلةجودة 



 منهجية بعض اجلامعات يف االختبارات املعيارية

60بدرجةاملقرريازواجتاملعياريةلالختباراتاألخريالفصليفواحدةساعةدراسيمقررختصيص-

 .الطالببهااخفقليتااملقرراتلدراسةالقادمالفصلخيصصاالجتيازعدمحالويفللنجاحشرط

 .الشهادةعلىللحصولشرطاملعياريةاالختباراتاجتياز-

 االمتيازاودانيامليالتدريباوالتخرجمشروعمقررلتسجيلشرطاملعياريةاالختباراتاجتياز-

 .املهنيةاالختباراتلدخولشرطاملعياريةاالختباراتاجتياز-

 :املعياريةاالختباراتأنواع

Exit)الفصلنهايةيف- Exam) 

Progress)اجتازهااليتباملقرراتالطالبخيتربدراسيعامكل- test) 
 .الفصلنهايةقبلمعيارياختبارمقررلكل-

,والتقويمللقياسطينالواملركز,الطبيةالتخصصاتهيئةاختباراتمثلاملصدرخارجيةاختبارات-

 .اإلجنليزيةاللغةاختبارات

 

 (بنوك األسئلة)االختبارات املعيارية 



 التقييم الدوري لألسئلة



 مراجعة وحتليل نسبة حل األسئلة



 %10حذف األسئلة اليت تقل نسبة اإلجابة عليها عن 



 %95حذف األسئلة اليت تزيد نسبة اإلجابة عليها عن 



 تقييم نتيجة املقرر



 حتليل نتائج املقررات اليت مل حتقق النتائج املتوقعة



Knowingاملعرفة:األولاملستوى
هذايفالسؤالهدفكونيلذلكواإلجراءات,واألدواتواملفاهيماحلقائقعلىاملبنيةاملعلوماتإىلاملعرفةتشري

.والعالقاتالتصنيفاتوواملفاهيمواحلقائقواملصطلحاتاملعلوماتتذكرعلىالطالبقدرةاختبارهواملستوى

التعلممصادريفجاءوأاحملاضرةيفبالطالبمرملامطابقموقفعلىالسؤالحيتوياملستوىهذالقياس

 .قاطعحنوعلىخطأألخرىاالبدائلوتكونالصواباإلجابةاختيارهواملطلوبيكوناحلالةهذهيف.لهاحملددة

 

Applyingوالتطبيقالفهم:الثانياملستوى Knowledge and Understanding
املستوىهذايف.املقررسةدرامنالطالباكتسبهااليتواملعارفللمفاهيماملباشرالتطبيقاملستوىهذاميثل

يسبقملفكرةأوعنصراتويحيأيالطالبعلىجديدًاالسؤاليفاملتضمناملوقفيكونأنجيبالثالثواملستوى

وتفسريفهمعلىلقدرةابقياساملستوىهذايهتم.املقررالكتابأوالدراسةقاعةيفسواءمباشرةعرضها

علىقياسهابسهولةكنمياليتأياالعتيادية,املشاكلمعوالتعاملاملفاهيمبنيوالتمييزواملقارنةالعالقات

 قبلمنالطالبيعرفهامشاكل
 

 صياغة األسئلة ذات االختيار املتعدد
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higherالعلياالتفكريمهارات:الثالثاملستوى order thinking skills
واالستقرائياحلدسيلتفكرياويتضمنواملنظم,املنطقيالتفكريعلىالقدرةقياسيتماملستوىهذايف

Non-routineاديةاعتيغريمشاكلحللتستخدمأنميكنقواننيأومناذجأوأمناطعلىاملبنى

Problemsظروفيفادةعاملشاكلهذهوحتدثللطالببالنسبةاملألوفةغرياملشاكلتلكأي
أنهوهنااألساسيشرطوال.الصحيحاحللإىلالوصولقبلخمتلفةوحتدياتقيوداوتضعاستثنائية

 .فعالتعلمهاسبققداملشكلةحللاملطلوبةواملهاراتاملعارفتكون

حتليلأوجتزئةاحللشمليقد.معقدأومألوفغريحمتوىذاتمواقفمعالتعامليتماملستوىهذايف

ابتكاراحلليتطلبقدو.بسيطةعلميةعالقةأومفهومعنمنهاكليعربأصغرمكوناتإىلاملشكلة

علميةبياناتمنجنتائاستخالصأواسرتاتيجيات,أومداخلعدةبنيالرتجيحأومعتاد,غريبديل

.deductiveواالستنباطيinductiveاالستقرائيالتفكريعملياتعلىأدلةتقديمأووحقائق,

16

 صياغة األسئلة ذات االختيار املتعدد



 خطة التحسني
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امساء املقرراتةالتعلم الفرعيخمرجات ةخمرجات التعلم الرئيسي
مستوى األداء

إضافة أسئلة جديدةمطرق التقييطرق التدريساحملتوى العلمي

      

     

     

     

      

     

      

     

      

      

      

      

      

      



 خطة التحسني
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 احملتوى العلمي التعلم الفرعيةخمرجات خمرجات التعلم الرئيسية

  

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  



 خطة التحسني
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 طرق التدريس التعلم الفرعيةخمرجات خمرجات التعلم الرئيسية

  

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  



 خطة التحسني
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 طرق التقييم التعلم الفرعيةخمرجات خمرجات التعلم الرئيسية

  

 

 

 

  

 

  

 

  

  

  

  

  

  


