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 -المقدمة :

 أعضاءالسادة  هيستفيد منل يشمل هذا الدليل القواعد المنظمة لالمتحانات     
معايير جودة الورقه  ويضم هذا الدليلهيئة التدريس والهيئة المعاونة لهم،

شكل والمضمون وخصائص االختبار الجيد ، شروط يث المن ح االمتحانيه
قياس المخرجات التعليميه المستهدفه من الورقه االمتحانيه ، مستويات المجال 
المعرفى ،أنواع األسئله وتشمل األسئله المقاليه والموضوعيه مثل الصح والخطأ 

يقه والرأى ه ، التصنيف ، أسئلة الحقاغ والمزاوج، ملء الفر  واالختيار من متعدد
زات وعيوب كل نوع وارشادات وأسئلة االجابه القصيره مع توضيح ممي

األسئله المقاليه والتصحيح تصحيح قواعد وضعها،ويضم هذا الدليل إيضا 
بة المئوية المقابلة سالناختيار المقيمين الخارجيين،وقواعد ،االلكترونى 

 .عية للتقديرات الجام

من  ذهنيبجلسات عصف  بدأتة مراحل هذا الدليل بعد إعدادمر       
 ،ترولت والكنتحاناماال أعمالمجال  فيهيئة التدريس ذوى الخبرة  أعضاء

،وكذلك السادة  أستاذحتى درجة مدرس و من درجة  تبدأومن درجات علمية 
  و الوكالء . العمداء

متحانات بالكليات المناظرة تم االطالع على القواعد المنظمة لال     
،ثم صياغة الدليل االمتحانات  أعمالمجال  فيذوى الخبرة  أراء واستطالع

ت ،وتم الصياغة التعديال إجراء ة ، تممناقشلكلية لل،وتم عرضة على مجلس ا
،وكذلك  هيئة التدريس ومعاونيهم أعضاءعلى السادة  إعالنهالنهائية للدليل،و 

  ا .ة بنهلجامعلمركز القياس والتقويم  رونيلكتاالعلى الموقع  إعالنه

http://www.bu.edu.eg/


 

 مركز القياس والتقومي جامعة بنها
 

www.bu.edu.eg   3 املوقع االلكرتوىن ملركز القياس والتقومي 

 معايير جودة الورقه االمتحانيه

قياس وتقويم لالهامة الوسائل  وسيلة من ه المتحانياالورقه تعتبر    
لوقوف على ابواسطتها يتم  ،قدرات الطالب ، ومعرفة مدى مستواهم التحصيلي

من خالل ، و البرنامج /المستهدفه من المقرر مدى تحقيق النواتج التعليمية 
المعلم من نشاطات تعليمية مختلفة نيه يتم قياس ما يقدمه الورقه االمتحا

ذات الورقه االمتحانيه تكون يجب أن  لذلكطالب .كفاءة العد على رفع اتس
كفاءة عالية في عملية القياس والتقويم ، وهذه الكفاءة ال تتأتى إال من خالل 

لمطلوب بناء اختبارات جيدة تحقق الغرض او لة موذجية وفاعإعداد اختبارات ن
 .منها

 :معايير جودة الورقه االمتحانيه من حيث الشكل

 كل:التاليه من حيث الش يجب مراعاة المعايير

 شعار الكليه والجامعه وجود ✓

 وضوح بيانات االمتحان: ✓

 اسم الجامعه ✓

 اسم الكليه ✓

 ى والشعبهالقسم العلم ✓

 الفصل الدراسى والعام الجامعى ✓
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 مقرر وكود المقررلا ✓

 االمتحان زمن ✓

 لكليه للورقه االمتحانيهجه االدر  ✓

 درجة كل سؤال ✓

 متحانالتعليمات تطبيق ا ✓

 يمه لغويا  واضحه وسل لغة االمتحان ✓

 طباعه واضحه وجيده ✓

 المضمون: معايير جودة الورقه االمتحانيه من حيث

 :المضمون يجب مراعاة المعايير التاليه من حيث 

 البرنامج./حقق أهداف المقررأسئلة االمتحان ت ❖

 .(ILOs)مثل نواتج التعلم المستهدفه متحان تأسئله اال ❖

 له.ناسب لكم األسئمزمن االمتحان  ❖

 لكل مقرر. blue print ود جدول مواصفات لإلمتحان جو  ❖

 ات والشفافيه.يتصف االختبار بالموضوعيه والصدق والثب ❖

 تدرج أسئلة االمتحان من السهل إلى الصعب. ❖
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 ة االمتحان  كل المستويات.س أسئلأن تقي ❖

 االختبار الجيدئص خصا

على صحة خصية بالنسبة للحكم شونعني بها منع التأثيرات ال :الموضوعية 
يث ال تخضع لتقدير أو خطأ إجابة الطالب وتقديرها وتفسير نتائجها بح

 المصحح الذاتي فتختلف من مصحح إلى آخر . 

خرى طبيقه مرة ألب في هذا االختبار عند تونعني به ثبات نتيجة الطا :الثبات 
 يفصل بينهما فترة زمنية قصيرة .

لتي وضع قيس األهداف اختبار الذي يهو اال قالصاداالختبار  :الصدق
 لقياسها بدقة .

وانب المراد ــميع الجــتبار جــــــــئلة االخـــــــونعني به أن تغطي أس :الشمول 
 تقويمها  . 

االجابات باختالف لفردية بين الطالب حيث تختلف لفروق اإبراز ا :التمييز 
 الطالب. 

نات التطبيق كأن ال كااالختبار من حيث ام عونعني بها مراعاة واق :الواقعية
نتائج اللمدرس العداده وتطبيقه وتصحيحه وتفسير يستهلك وقتا  طويال من ا

 وأن يالئم ظروف الجامعة من حيث االمكانيات المتاحة .
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نحو االجابة عليه ونحو دراسة  أن يثير االختبار حوافز الطالب :عية الداف
خمين تي يغلب عليها التبتجنب األسئلة ال كالمزيد من المعلومات ويتحقق ذل
 ة لعقاب الطالب.وأن ال يستخدم االختبار كوسيل

 سهولة اإلعداد والطباعة والتطبيق  وغير ذلك . :السهولة 

  من ورقة األسئلة مية المستهدفةشروط قياس المخرجات التعلي

ن وتنظيم ، ولذا يجب ضرورة تدوي وتنظيما   تمام بورقة األسئلة إخراجا  هاال.1
  ل الدراسي .، والمادة ، والزمن ، والفص ت الخاصة بالفرقةالبيانا

 .صياغة األسئلة بلغة عربية )أجنبية( خالية من الغموض ، واألخطاء2
 رقيم . ة  دقة التعبير ، وعالمات التالنحوية واإلمالئية ، ومراعا

  . وضوح األسئلة وتنسيقها وتنظيمها .3

 .  ص لهااسبة للزمن المخص. أن تكون األسئلة من4

وترسيخ المعلومات ، وتنشيط  من تعزيز التعليم ، .أن يحقق االختبار مزيدا   5
 الزمة . الفكر ، وتحقيق النواتج التعليمية ال

مع مراعاة هل إلى األصعب ، تكون متدرجة من األستنسيق األسئلة بحيث .6
  الفروق الفردية ، وتناسب المستويات المختلفة .

جزاء المقرر، وال يصح االقتصار على شاملة ألألسئلة تكون ا. أن 7
  . موضوعات بعينها
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، كالتذكر .أن تغطي األسئلة جوانب مختلفة من مجاالت األهداف المعرفية 8
  ويم .، والتقتطبيق ، والتحليل ، والتركيب ، واالستيعاب ، وال

 .أال يكون في األسئلة إحالة على مجهول .  9

إشارات مباشرة ، أو غير مباشرة إلى إجابات ورقة األسئلة .أال تتضمن 10
  عن أسئلة أخرى .

سئلة تنويع األسئلة ، مع مراعاة التوازن الكمي والكيفي بين أنماط األ.11
  المختلفة .

ي عبارات األسئلة ، أو تعدد ب الممل ، أو اإليجاز المخل فاإلطنا . عدم12
وكية ألهداف السليتنافى مع الوب في السؤال الواحد ، ألن ذلك ــالمط

 الصحيحة . 

العلمي ، إلى جانب الكشف عن  للتحصيل . أن تكون األسئلة مقياسا  13
 ها الطالب . بعض القدرات ، والمهارات التي اكتسب

على الحفظ  ، وا همال لى أسئلة تقيس قدرة الطالب القتصار ع. عدم ا14
 الطالب.  لتعليل لدىاالستنتاج والتحليل واأسئلة قياس قدرة التذكر و 

والتخمين في إدراك . مراعاة االبتعاد عن األسئلة التي تعتمد على الحدس 15
  مضمونها .
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 المجال المعرفىمستويات 

 

 

 :التذكر )المعرفة (-1

لقوانين والنظريات معلومات والحقائق وادعاء وتذكر الوهى تتضمن است   
 ية ليات العقوترتبط بأبسط العمل

 : الفهم -2

ويستخدم أحد  لتي تعرض عليهاويقصد به إدراك الطالب للمعلومات 
يعمم  -يمثل   –يسمى  –يكتب  -يتعرف –يذكر  –يصف فعال التاليه )األ
 –يستدل  –يرتب  –بر يع –يشرح  –يعدد  –يعين  –يسترجع  – يلخص –

 .(يترجم
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 بيق : تطال-3

ات فى نين والنظريت والقواالمجردا ويقصد به القدرة على استخدام
 –يميز  –يفرق  –يجزىء  ) فعال التاليهويستخدم أحد األ، مواقف جديدة 

 –ف صني –يوازن  –يقارن  –يقسم  –يفصل  –يربط  –يستنتج  –يوضح 
 .(يفسر  –يتنبأ  –يحول  –يختار  –يحدد  –يقييم  –يفاضل 
 :ليل التح -4

لتي االعناصر  إلىزئته حتوى وتجويقصد به القدرة على تحليل الم  
 –يستدل  –يفرق  –يميز  –يرسم  ) فعال التاليهتخدم أحد األـــويس يتكون منها

 يربط (
 التركيب :  -5

أو أجزاء المعرفة لتكوين كل له ويقصد به القدرة على ربط عناصر 
 –) يصنف  فعال التاليهتخدم أحد األـــويس بلمن قلم يكن موجودا   معنى 
 ( يكتشف - يلخص –ينظم  – يخطط –يصمم  –نبط يست -يبتكر -يربط 

 التقويم :  -6

تخدم أحد ـــويسويقصد به القدرة على إصدار حكم أو قيمة أو عمل ما 
 قيم( -قدر نسبة  –أكبر  أيهما ) فعال التاليهاأل
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 سئلةأنواع األ

 أوال ـ األسئلة المقالية :

،  الحرة للطالبوهي نوع من األسئلة التي تعتمد على اإلجابة             

 يوجد نوعان منها:وح .ة للسؤال المطر التي ينشئها بطريقته الخاصة استجاب

 مقال مقيد ❖

 مقال مفتوح ❖

 مميزات أسئلة المقال

 بير.اذ وقت كا من األستال يستغرق إعداده سهلة اإلعداد، حيث ▪

تظهر مدى فهم الطالب للظاهرة موضوع المقال، وقدرته على الربط  ▪
 ا. بين عناصره

ل مخرجات التعلم في المجافي قياس جميع  استخدامها كنيم ▪
 المعرفي. 
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 نظيم أفكاره في سياق فكري واحد.تظهر قدرة الطالب على ت ▪

بالضيق أو ن أرائه دون أدنى إحساس الفرصة للطالب للتعبير عتتيح  ▪
 توتر.ال

 الكتابة بأسلوب مترابط وبليغ.تبرز قدرة الطالب على  ▪

دراك العالالطالب على اتتيح الفرصة إلظهار قدرة  ▪ قات، لتفكير، وا 
 والتطبيقات للمعلومات. إعطاء التفسيرات والقدرة على

ة للطالب كالقلق والخجل ال تتأثر بخصائص الشخصية السلبي ▪
 االنطواء. و 

 هعيوب األسئله المقالي

o ة التصحيح، حيث تستغرق وقتا  وجهدا  كبيرا .وبصع 

o لف باختالف بة معينة تختعدم الموضوعية، فالدرجة المقدرة إلجا
 المصحح.

o لدرجة التي يقدرها مصحح ما ات في التصحيح، فاالذاتية وعدم الثب
 إلجابة معينة تختلف من وقت إلى آخر.

o لمزاجية لألستاذ. ة بالحالة النفسية واختبارات المقاليتتأثر درجات اال 
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o  تفتقر تماما  إلى الصدق والثبات، وهما من الشروط الواجب توافرها 
 ات بصفة عامة.في االختبار 

o المنهج الدراسي  ركز على أجزاء بسيطة منقلة عدد األسئلة، حيث ت
 وتهمل معظم أجزاؤه األخرى.

o  كيز على أجزاء معينة من المقررتدفع الطالب إلى التخمين والتر 
 سي المتوقع أن يكون موضع االختبار. الدرا

o المصحح. تلعب قدرة الطالب اللغوية دورا  في التأثير على 

 ت تحسين األسئله المقاليهرحامقت

 .هداف التعليمية سؤاال  يقيسهالدف من اهخصص لكل  

مراعاة شمول األسئلة لجوانب المحتوى ، والهدف في المجال  
، مع األخذ بعين االعتبار التحصيلي ، وذلك بزيادة عدد األسئلة 

 الجانب الزمني المقرر لإلجابة . 

وضوع ، واألشكال ، والبيانات مجميعها بال ةرتبط الفقرات الفرعيتأن  
 .خرى األ

ة يـــاضحة وخالية من االزدواجو لمفردات االختبارية اتعليمات  
 .كرارــــوالت

 فردة اختبارية.موالفرعية لكل  ةتحديد العالمة الكلي 
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 .ات والمصطلحات التي تحمل اكثر من معنى ملالك تجنب 

بطريقة  تباريةخلمفردة االا تسليط الضوء على المعلومات الهامة في 
 .واضحة 

 .خصصة لالجابة كافية مت الافراغلاتكون  نأ 

 .ةجابة محددتى تكون اإلح ،ةاجعل اسئلتك واضحة ومفهوم 

ضع عدد و اعدك على سالن هذا ي ،إجابات قصيرة تاجعل اسئلتك ذا 
بر من االسئلة وبالتالى يكون اختبارك أكثر صدقا  فى قياسه أك

 للتحصيل.

 عليمية العليا.تلقياس النواتج ال لة المقالأسئ ماستخد 

واالختالف،  ها أوجه الشبمو بعبارات مثل :أكلمات بسؤال المقال  أداب 
  يختلف، بماذا تتننبأ ؟ ما الفرق، كيف، ما رأيك، بماذا

تعتمد على  ااذا ؟ من ؟  كم ؟  ألنهم ثل :مال بكلمات ؤ ال تبدأ الس 
 .استدعاء المعلومات فقط

 د بورقة اإلجابة.حمصحح وا فرادنعدم ا 

 الدرجات. صل وموزع عليهفنموذج إجابة م وجود 
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 إرشادات وضع األسئله المقاليه

 .بمدة معقولةان متحإعداد االسئلة قبل الموعد المقرر لال ❖

بين تحصيل  ةالمقارناختيارية، حتى يمكن ابتعد عن وضع اسئلة  ❖
 بعضهم البعض. الطالب

 ،كل سؤال إلى عناصر ال وقسم إجابةضع إجابة نموذجية لكل سؤ  ❖
 ة المخصصة لهذا السؤال .درجمن ال زءا  واجعل لكل عنصر ج

لسؤال بات الطالب قبل التصحيح للتأكد من أن اإقرأ عددا  من اجا ❖
  .لطالبل كان مفهوما  

ى انفراد ولجميع الطالب ثم السؤال الثانى ، سؤال علصحح كل  ❖
 .وهكذا

األخطاء الشائعة فى بة المالحظات و بعد تصحيح االسئلة يجب كتا ❖
عدم إعطاء و مها فى التدريس العالجى خدااالجابات بهدف است

 .أدرجات على االجابة الصحيحة التى ترد عرضا  وسط إجابة خط

 األسئلة الموضوعيةثانيًا: 

ة الموضوعية تلك التي تكون االستجابة لها قصيرة ، األسئليقصد ب
جاباتها محددة ، بمعنى أن عرفت  .صحيحة واحدة لكل سؤالهناك إجابة  وا 

بشكل موضوعي ، فهي ال تعتمد على ذاتية ألن تصحيحها يتم بالموضوعية 
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نما تعتمد عالمصحح في  لى اإلجابة النموذجية كمعيار تقدير الدرجة ، وا 
 يعتمد عليه جميع المصححين في المادة الواحدة . للتصحيح

 

 

 واب والخطأ سئلة الصأ

لومات صحيحة مما لعبارات بعضها متضمن معمجموعة من الجمل ، أو ا      

يطلب  درس الطالب في مادة ما ، والبعض اآلخر متضمن معلومات خاطئة ، ثم
لك العبارات فيما إذا كانت صحيحة ، أو من الطالب المختبر الحكم على ت

 خاطئة .

 أسئلة الصواب والخطأ  ميزاتم

 .لإلجابة عليه طويال   تا  ب وقيتطلال أنه  ✓
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فصل اليمكن تغطية أكبر قدر ممكن مما درس الطالب في  اخالله من ✓
 .دراسي ال

  .سهل اتصحيحه ✓

ي أجابتها تعمال اللغة ، لذا يستوي فال يتطلب لإلجابة عليها اس ✓
 .الطالب السريع التعبير ، والبطيء ، والقوي في اللغة ، والضعيف 

 :اب والخطأالصو  أسئلةعيوب 

الصحيحة ال يترددون في أن الطالب الذين ال يعرفون اإلجابة  ❑
 التخمين 

تدفع الطالب إلى التركيز على حفظ الحقائق واألرقام والمعلومات ،   ❑
 دون أن تنمي فيهم القدرة على االستنتاج والتحليل .

 خطأأسس صياغة أسئلة الصواب وال

 ئيا .ترتيب العبارات ترتيبا  عشوا ➢

بارة أو عدم استخدام األلفاظ التي توحي باإلجابة الصحيحة للع ➢
 السؤال.

 ة أو السؤال بفكرة أو معلومة واحدة.أن تتعلق المفرد ➢

 الصياغـة اللغوية البسيطة، والبعد عن استخدام أدوات النفي. ➢
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 عدم نقـل عبارات من الكتاب الجامعى بشكل حرفـي. ➢

ت التي تقترب الكلماددة، و تجنب استخدام المصطلحات غير المح ➢
 ، أبدا ، من المحتمل، معظم". بالتعميمات مثل "دائما ، أحيانا  

تكون العبارة المستخدمة قصيرة وبسيطة وتحتوي على قضيـة  أن ➢
 واحدة.

أن تتضمن العبارة أو المفردة فكرة أو عنصر محدد من عناصر  ➢
 المعرفة.

لسفات ء أو فأو آراتجنب العبارات التي تعكس اتجاهات أو اعتقادات  ➢
وجهة نظر بعض معينة، فقد تكون هذه العبارات صحيحة من 

 جهة نظر آخرون.الطالب وخاطئة من و 

أن يدور السؤال حول فكرة مسلم بصحتها أو خطئها، وأال يتضمن  ➢
 فكرة جدلية لها أنصارها أو خصومها.

 أسئلة االختيار من متعدد

سئلة الموضوعية ، وأكثرها يعد هذا النوع من األسئلة أفضل أنواع األ      
لتي يمكن لقياس أي من األهداف السلوكية ا دامهامرونة ، إذ يمكن استخ

تطلب مهارة في التعبير تقويمها باالختبارات المقالية ، ماعدا األهداف التي ت
 الكتابي .
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 ويتألف سؤال االختيار من متعدد من جزأين :    

 .لمطلوب من السؤالالجذر أو المقدمة أو المتن الذي يطرح ا  ▪

أن قاعدة العامة مكنة لإلجابة ، والقائمة اإلجابات ، أو البدائل الم  ▪
يكون هناك بديل واحد صحيح ، أو يعد أفضل اإلجابات ، والبدائل 

 األخرى خطأ .

 إرشادات كتابة أسئلة االختيار من متعدد

التأكد من أن جذر السؤال يطرح مشكلة واضحة ومحددة ، وهذا يعني أن  .1
مضمونه بسهولة  الطالبالجذر يراعى في صياغته الوضوح بحيث يفهم 

 ويسر .

الجذر على الجزء األكبر من السؤال ، وأن تكون البدائل يفضل أن يحوي  .2
 قصيرة إلى حد ما .

كلة واضحة ومحددة ، لذا أن يقتصر الجذر على المادة الالزمة لجعل المش .3
 مات غير ضرورية لإلجابة عن السؤال .ينبغي تجنب حشوه بمعلو 

في صياغة المشكالت لقياس الفهم ،  يهها جديراعى استخدام مادة في .4
ب واضع األسئلة قدر اإلمكان التركيز التطبيق ، وأن يتجن  قدرة علىوال

قياس القدرة على على التذكر المباشر لمادة الكتاب المقرر ألنها تغفل 
 استخدام المعلومات .
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فقط من البدائل هو الذي يؤلف اإلجابة  يجب التأكد من أن واحدا   .5
 .ليها المصححون ة ، أو أنه يمثل أفضل إجابة يمكن أن يتفق عحالصحي

تؤلف إجابات   التي تستخدم للتمويه ، لتأكد من أن بدائل اإلجابة الخطأا .6
للمختبرين الذين تنقصهم المعرفة ، أو ال  ومقبولة وجذابة ظاهريا    معقولة

بدائل الخطأ منها ، ولكي يتحقق ذلك يجب أن تكون ال يمتلكون إال قليال  
اء شائعة بين الطالب في مرحلة مع الجذر ، وممثلة ألخط متسقة منطقيا  
 دراسية معينة .

 التأكد من خلو الفقرة من أي تلميح غير مقصود باإلجابة الصحيحة . .7

 . يا  ل واضع األسئلة قدر اإلمكان توزيع مواقع البدائل عشوائأن يحاو  .8

اب المقرر لوضعها جذر من الكت وحرفا   أن يتحاشى نقل جمل نصا   .9
على عمومية التدريس بالتلقين ، لذلك من  السؤال ، ألن في ذلك تأكيدا  

ئلة لغته الخاصة في صياغة ـــتخدم واضع األســـــــالمستحسن أن يس
 األسئلة .

في  مهما   با  جب على واضع األسئلة أن يتأكد من أن كل فقرة تتناول جاني .10
لإلجابة  المحتوى ، وأنها مستقلة بذاتها ، وال تعتبر اإلجابة عنها شرطا  

 رة التالية .على الفق
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 أسئلة ملء الفراغ

عبارات هذا النوع من األسئلة السهلة االستعمال ، وهو يقوم على كتابة       

تكملته باإلجابات الصحيحة ، وقد  لطالبناقص يتطلب من ايترك فيها جزء 
لبدائل يختار من بينها الكلمة ، أو العبارة موعة من اــمج الطالبعطى ي

 الناقصة .

األسئلة أن يغطي من خاللها  لمعلم في مثل هذا النوع منوينبغي على ا
في معظم الموضوعات المقررة التي تمت دراستها ، كما يجب مراعاة الدقة 

صود منها تماما دون المق الطالباختيار األلفاظ ووضوح العبارة ، بحيث يفهم 
 لبس ، أو غموض .

الدراسي ، كما  بيات هذا النوع أنه يغطي جزءا كبيرا من المقررمن إيجا
كنه من الربط ـــلتذكر ، ويمعلى الحفظ وا لطالبس قدرة اييمكن أن يق
 واالستنتاج .

 أسئلة المزاوجة

ر ذا النوع من أكثر األسئلة الموضوعية أهمية وفائدة ، ألن عنصه       
متوافر بدرجة كبيرة ، والعلة في ذلك أن عنصر التخمين فيه  الموضوعية فيه
في غيره من األسئلة ، وخاصة أسئلة الصواب والخطأ ،  أقل بكثير مما

الذي  واالختيار من متعدد ، وهذا ما يزيد من عنصر الثبات فيه ، ذلك العنصر
 بارات .يعد من المؤشرات الهامة إلى جانب عنصر الصدق في االخت
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يتكون سؤال المزاوجة من قائمتين : تعرف األولى بالمقدمات ، والثانية       
الطالب أن يجري مقابلة بين كل عنصر من جابات ، حيث يطلب من باإل

وضح له في عناصر المقدمات بالعنصر الذي يالئمه في اإلجابات وفق قاعدة ت
قام في المقدمة يتطلب التوجيهات ، غير أن وضع الكلمات أو الجمل أو األر 

ما من الطالب إعمال الفكر وكد الذهن ، بحيث يختار من قائمة اإلجابات 
 لقائمة األولى من معلومات حسب الترتيب المطلوب .يتناسب مع ما في ا

مية القائمة على مجال وينحصر دور أسئلة المزاوجة في قياس النواتج التعلي
شيئين ، فهي تفيد  يد العالقة بينالمعرفة والتذكر ، والتي تركز على تحد

د والرموز الطالب في أن تجعلهم يتذكرون المصطلحات وتعاريف القواع
والمفاهيم ، واآلالت واستخداماتها ، والمؤلفين ومؤلفاتهم ، وتصنيف النباتات 

ومخترعيها ، والنظريات العلمية وواضعيها ، والحيوانات ، والمخترعات العلمية 
 من الثقافة العامة . ز على قدر كبيرفهي بشكل عام ترك

ابات أكثر عددا من اإلجويفترض في أسئلة المزاوجة أن تكون قائمة       
قائمة المقدمات ، والسبب في ذلك أنه لو تساوت القائمتان ، وكان لكل منها 

دما يجيب على خمسة منها تصبح إجابته على ستة أسئلة فرضا ، فالطالب عن
، لذلك يستحسن أن تزيد القائمة  ة دون أن يبذل جهدا  السؤال السادس حتمي

 . الثانية عن األولى بسؤال أو أكثر

يراعى في هذا النوع من األسئلة وضوح العبارة ، وجعل األسئلة مقصورة 
الواحدة ، وأال تكون المعرفة داخل المادة الدراسية  على فرع واحد من فروع
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ابة ، كما يراعى قصر السؤال ــــتمل أكثر من إجــــاألسئلة من النوع الذي يح
 أيضا .

 عيوبها :

 تي :تكمن عيوب أسئلة المزاوجة في اآل 

 أنها محدودة النواتج التعليمية الممكن قياسها باستخدام هذا النوع من . 1
ة إال في مجال المعرفة " التذكر " تصلح لقياس نواتج تعليمي األسئلة ، فهي ال

 تتعلق بالقدرة على الربط .

ن التجانس بة الحصول على مواضيع متجانسة ، وذلك ألصعو  . 2
 .متفاوت

 أسئلة التصنيف

ارة عن طرح بعض الكلمات التي يوجد بينها عالقة تشابه ، ثم ُيضم ِّن عب   
أن يحددها ، أما  بينها كلمة ال عالقة لها بها جميعا ، ويطلب من الطالب

وضع خط تحتها ، وما ئرة ، أو بوضع إشارة خطأ أمامها ، أو وضعها في دا
 إلى ذلك .

ى فهم العالقات بين هذا النوع من األسئلة الموضوعية يبين القدرة عل   
 األمور المتشابهة بسرعة ، وهو من االختبارات السهلة اإلعداد ، كما أنه يبتعد

 .لة إعادة الترتيب أسئ كثيرا عن الذاتية .
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تابة كلمات ، أو جمل ، أو يقوم المعلم في هذا النوع من األسئلة بك        
، ويطلب من الطالب ، أو وقائع بدون ترتيب  عبارات ، أو أرقام ، أو أحداث

، أي  إعادة ترتيبها حسب ما يراه مناسبا ، فقد يطلب ترتيب األحداث تصاعديا  
العكس ، وفي األرقام قد يطلب إعادة   د يطلبمن القديم إلى الحديث ، وق
 كبر ، أو العكس ، ثم يعيد كتابتها مرتبة .ترتيبها من األصغر إلى األ

لطالب في الفهم المتتابع لألحداث ، كما هذا النوع من األسئلة يفيد ا      
عند التعامل مع األرقام الكبيرة ، السيما وأن يفيده في سرعة البديهة ، خاصة 

، في  ت الذي يتاح لمثل هذه األسئلة الموضوعية في الغالب يكون محدودا  الوق
 .حين يكون عدد األسئلة كبيرا   

 أسئلة الحقيقة أو الرأي

سئلة يكتب المعلم مجموعة من العبارات بعضها يمثل في هذا النوع من األ  
حقائق ، والبعض اآلخر يمثل آراء ، ثم يطلب من الطالب الحكم على تلك 

  بارات فيما إذا كانت تمثل حقائق ، أو آراء .الع

 أسئلة اإلجابة القصيرة

واع كثيرة من ـــــــــاس أنـــــــئلة مالئما لقيــــــــغالبا ما يكون هذا النوع من األس    
ي تمثل نواتج تعليمية بسيطة ، كمعرفة المصطلحات ) األهداف السلوكية ( الت

والرموز ، وحل المسائل العددية في مجال  ، والحقائق الخاصة ، والتعاريف
إلى جانب ذلك تقيس  ، وهي  الرياضيات والعلوم ، ومعرفة النظريات والقوانين

 مجرد التعرف عليها من بين عدة خيارات . القدرة على إعطاء اإلجابة ، وليس
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 :من مزاياها     

 ـ سهولة اإلعداد . 1 

 ـ التقليل من عامل التخمين . 2 

 ا :عيوبه    

ـ محدودة االستعمال : فهي ال تساعد إال على قياس النواتج التعليمية  1 
 البسيطة .

سؤال إجابة محتملة للتصحيحها ، وخاصة مع وجود أكثر من ـ صعوبة  2
 في حالة وجود األخطاء اإلمالئية .

 عيوب األسئله الموضوعيه

 طويال . وقتا  صعوبة اإلعداد حيث يستغرق إعدادها  .1

بين الطالب، وهذا النقد يمكن التغلب عليه بإعداد أكثر  سهولة الغش .2
 االختبار الموضوعي  من صورة من

 ضها.القدرة على التعبير الكتابي أو تنظيم األفكار وعر ال تقيس  .3

يشجع بعض أشكال االختبارات الموضوعية على التخمين في اختيار  .4
 اإلجابة الصحيحة.

 يات المعرفة.تركز على قياس المستويات األولى من مستو  .5
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 .أحيانا  تكون المصطلحات المستخدمة في البدائل معروفة .6

 قواعد التصحيح 

  -تصحيح األسئلة المقالية : ( قواعد1)

أساتذه /أستاذالمعد من قبل  اإلجابةلنموذج  ا  وفق األسئلةيتم تصحيح  •
لتوزيع  ووفقا   وفقا  للمادة العلمية التى تم تدريسها للطالب، قررالم

ألجزاء أمام اذلك ككل سؤال أمام ت المذكوره فى ورقة األسئله الدرجا
 .يه من السؤالالفرع

السؤال وفى حالة انقسام  إجابةلسؤال عند نهاية يتم رصد درجة ا •
عند نهاية كل جزء ،وتجميع  الدرجة أجزاء،توضع أجزاء إلىال السؤ 

 .ؤال سكل نهاية  فيالدرجات 

 . األسئلةورقة  فيورة المذك األسئلةااللتزام بدرجات يتم  •

 الخارجيعلى الغالف  اإلجابةتنقل الدرجة المعطاة داخل كراسة  •
  لدرجات . ،ويتم جمع ا

مع الدرجات  اإلجابةة داخل كراسمن مطابقة الدرجات  التأكديتم  •
 . امن صحته للتأكدالمكتوبة على الغالف ،ومراجعة جمع الدرجات 

المعتمدة من لجنة التصحيح  من قبل اإلجابةيتم التوقيع على كراسة  •
 . األقساممجالس 
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  -: رونى()التصحيح االلكتوضوعية ( قواعد تصحيح األسئلة الم2)

   وتصنيفها .  اريةباالخت وجمع الصور اإلجابة أوراقيتم فرز  .1

دخالهاالورقة االلكترونية ، في اإلجابةموذج ن إعداد يتم .2 ماكينة  إلى وا 
من  التأكد أهميةمتنوعة يراعى  باريهاخت حالة وجود صور في)حيح .صالت

 و مطابقتها للنموذج ( اإلجابةورقة 

للتصحيح على البرنامج فى عمل مراجعه االلكترونى و يتم التصحيح  .3
كله فى ورقة االجابه االلكترونيه مثل استخدام الكريكتور أو ظهور مشحالة 

ليل ه بدال من التظليل أو تظوضع عالمه على الدائره المخصصه لالجاب
 الخدائرتين ......

كشف الدرجات مع أوراق يتم إعادة ترتيب أوراق االجابه ومراجعة  .4
 االجابه

 فى حالة وجود مالحظات للمراجعه يتم التصحيح  .5

وتصحيحها  من أوراق االجابه ( % 10عشوائيه )ار عينة يتم اختب .6
ن م تأكدللحة الكترونيا  الدرجة مع نتائج الدرجات المصح ومضاهاة يدويا  

 صحتها .

 المختص . نترولكللالدرجات قائمة  تسليم يتم  .7
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 أختيار المقيمين الخارجيينقواعد 

 باألقساملتدريس هيئة ا أعضاءيار المقيمين الخارجيين من قبل يتم اخت     
 مجلس الكلية .  في،ثم مجلس القسم  في يارتاألخوافقة على مويتم الالعلمية 

تقل الدرجة العلمية عن  ال أنيراعى عند اختيار المقيمين الخارجيين      
واإلتقان ة والدق والخبرة، بحسن السمعة ، له،وان يكون مشهود  أستاذدرجة 

   . ألمانةواوان يتصف بالصدق  تقويم ،ال فييتحرى الصدق  أنوالشفافية و 

 ةيالجامع اتتقدير لل ابلةالنسبة المئوية المق

 % 29.9 - ضعيف جدا       صفر •

 %  49.9 - %30ضعيف           •

 % 64.9 - %50            مقبول •

 % 79.9 - %65               جيد •

 % 89.9 - % 80جدا           جيد  •

  كثر فأ  - %90             ممتاز •
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