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Designing and Assuring Quality of Exams
The guide includes the importance of a design and quality of exams for the undergraduate
level, to organize the exams in a comprehensive and general manner to ensure that the exams
are presented with a high quality as well as ensuring that the final tests are conducted in a
smooth and clear manner.
Guide reference: This Guide is based on the followings:
1. The scientific basis for the design of the achievement tests and evaluation methods.
2. Experiences of some local, regional and international universities.
The guide include:

First Part:


Achievement Test Definition



Classification of Achievement Tests



Essay questions



Conditions to consider when building good essay questions



Objective Questions



True and False Questions



Pairing Questions: Matching Items



The Multiple-Choice questions



Good Test Properties:

Second Part: General specifications of the preparation and quality of the test


Test Preparation steps



Rules for the design and output of the test paper



Rules for the content of the test paper (conversion of course content into questionswriting paragraphs)



Rules for the application of the test



What to consider after applying the test

Third Part: Evaluatio, Analysis and interpretation of Exams:


Evaluation of Test Procedures



Grades Analysis & Grades Interpretation

Fourth Part: Attachments
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دليل تصميم وجودة االختبارات
عمادة الجودة واالعتماد األكاديمي
 ۱440هـ  ۲0۱9 -م
اإلصدار األول
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جدول المحتويات
مقدمة

أوالً  :الجزء األول :تعريفات وأنواع األسئلة وخصائص االختبار الجيد:
تصنيف االختبارات التحصيلية ..................................................................................
خصائص االختبار الجيد...........................................................................................
العوامل التي تؤثر على معامل ثبات االختبار...................................................................

ثانيا ً  :قواعد إعداد وجودة االختبارات من حيث الشكل والمضمون ........................
 .۱مواصفات عامة ..........................................................................................
 .۲خطوات إعداد االختبار...................................................................................
 .3فنيات ورقة االختبار .................................................................
 .4فنيات تطبيق االختبار.........................................................................

ثالثا ً  :متابعة سير االختبارات واستيفاء ورقة االختبار معايير جودة االختبار وتحليل وتفسير
نتائج االختبارات:

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

رابعا ً  :المالحق....................................................
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مقدمة:
تصميم االختبارات وجودتها من األمور المهمة في تقويم الطالب وال شك أن الجامعة تحتاج الى دليل
اشترشادي في تصميم وجودة االختبارات لاللمام بقواعد اعداد وإجراءات االختبارات وتصحيحها وكذلك
تقويم جودة االختبارات باستخدام محكات يمكن االعتماد عليها.
يستند دليل تصميم وجودة االختبارات إلى المصادر األتية:
 .۱األسس العلمية لتصميم االختبارات التحصيلية والتقويم وشروطه.
 .۲تجارب بعض الجامعات المحلية واإلقليمية والعالمية.
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أوالً :الجزء األول :تعريفات وأنواع األسئلة وخصائص االختبار الجيد:
تعريف االختبار التحصيلي:
يعرف االختبار التحصييي ب نه ا ااةاا التب تخييتفي يب يام الةعريل هالوال هالةاارا يب اةا ةراأيييل ه
تيريبيل عينل ه جةوعل ن الةواة ن خالل إجاناتا عن عييي ن ااأيييييي ل  -الوقرات  -التب تةثل حتوى
الةاةا اليراأيل التب أبق ن تع ةاا الط بل.
-۱أنواع األسئلة في االختبارات التحصيلية:
األسئلة المقالية Essay Questions
يقصييي نااأي ل الةقاليل هب التب تبي نـييييييي ؟ اكا

لي

ع ل اكلر

ا ش اشيير

ارن هريرها ههب

تتط ب ن الطالب ن يختيعب االأتجانل ن كالرتا هيصوراا نهأ ونا الفاص حخب ياةا .الخؤال الةقالب
يتط ب ن الةتع ل ن يعيي صيييارل االجانل ننوخييا هلذا يجب ن ترلز االأ ي ل الةقاليل ع م خييتويات التو ير
الع يا هااأ ل الةقاليل ترلز ع م التو ير الةتعية ن خالل ؟
 لتانل التقارير هالة فصات هريرها
 تح يل ااي ار يب الةوضوعات الةفت ول
 إجراء قار ات تحييي هجا التشانا هاالختالف نين ظواهر ه ضايا عينل .
 إجراء تطبيقات لبعض الةباةئ.
 التوصل إلم اأتنتاجات ن نيا ات ه ع و ات عطاه .
 التشاف ياخل جيييا لحل ش الت ه خائل عينل.
 تبريرها ترا ااراء نهةلل نطقيل ناأبل
 تقييل تائج التجارب
 قي ضايا عينل اأتناةا ً إلم ح ات عطاا.
شروط يجب مراعاتها عند بناء أسئلة مقالية جيدة وهي :
 .1يجب عي هضييأ أ ي ل اختياريل إال إكا لان الناتج التع يةب يخ يتيعب كلك لصييعونل قار ل الطالب
نعضييييييال البعض ا خر لةا يشييييييجأ الطالب ع م ترء جزاء ن الةقرر اليراأييييييب هنالتالب يوتقي
االختبار صيق الةحتوى ا ا االيشةل لل ااهياف يب الةقرر.
 .2يجب صيارل الخؤال نش ل هاضح ه حية ل طالب.
 .3يجب اأيتفيا أي ل الةقال لقيام الةخيتويات الةعرييل الع يا يقم ا الةخيتويات ااة ب تقام نه وا
ااأ ل الةوضوعيل ا اا لثر ياع يل .
 .4يجب تحييي الو ت الةفصص إلجانل لل أؤال ع م ن ي ون هذا الو ت لاييا ً ل تو ير هاإلجانل .
 .5يجب ن ت ون تع يةات اإلجانل هاضحل هضوحا ً تا ا ً لجةيأ الط بل.
 .6يجب عةل ةوكج إجانل هاضح ل ل أؤال هيق أ ل تقيير هصوب أ اتبعا
ذلور يب أ ل التقييرات الوصويل.
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واصوات الخ ل لةا هو

األسئلة الموضوعية:
ااأيييي ل الةوضييييوعيل ثل االختيار ن تعية ه أيييي ل الصييييواب هالفطه هالةزاهجل هريرها  .هتحييي و
االختبار الذي يتل اأيييتفيا ا يعتةي ع م عية ن العوا ل ثل ااهياف التع يةيل هحجل الصييي

ةم التع يل

هالةوضو ه و التغذيل الراجعل الةط ونل ن بل الةع ل .

-1أسئلة الصواب والخطأ True - False Items :
هتتط ب تحييي صيييحل ه عي صيييحل عبارا عينل ه الح ل ع م صييييق ه عي صييييق ضييييل حيةا ه
التةييز نين الحقائق هااراء هرير كلك ن االجانات التب تتط ب االختيار ن نيي ين هيعي هذا النو
ن ااأ ل ال يختغرق ه ت يب إعياةه

-۲أسئلة المزاوجة Matching items :
هتتط ب الرنم نين ااحياث هالتعرف ع م العال ات البخيييييطل نين ااشييييياء ه التواهر هتصيييينيواا يب
خا عينل.

 -3اسئلة االختيار من متعدد The Multiple Choice Tests :
تعي اختبارات االختيار ن تعية ن لثر وا االختبارات الةوضييييوعيل اأييييتفيا ا ً هتنقخييييل إلم جالين ؟
اختبار رجعيل الةحك Criterion - referenced tests

ه رجعيل الةعيار Norm referenced -

 testsهيب االختبارات رجعيل الةحك ي ون الايف هو اتفاك رار عةا إكا لان الورة ي تقن حتوى جال
عين

ال ثل اختبارات ال واءا هالحصييييييول ع م رخص ا نينةا االختبارات رجعيل الةعيار الايف ناا

ترتيب اايراة لعةل قار ل نين ةاء الورة ه ةاء ز الئا ا هلان ن الةعت قي ن اختبارات االختيار ن تعية
ال تقيس إال ختوى التذلر ل حقائق هالةع و ات ن الةختويات الةعرييل يب تصني

" ن و " هل ن يب الوا أ

اختبارات االختيار ن تعية تقيس الةخييييييتويات الةعرييل الع يا ث ةا تقيس االختبارات الةقاليل هية ن ن
تخيييتفي يب عة يات التشيييفيص عني ا يؤخذ يب الحخيييبان اختيار الطالب احي البيائل الفا ل ؟ هررل هجوة
العييي ن الفصييييييائص التب يجب راعاتاا يب إعياة اختبارات االختيار ن تعية إال ن ن هةاا صيييييييق
هثبات االختبار
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.

وتتعدد أنماط اختبارات االختيار من متعدد ومنها :
 .۱ةم اإلجانل الصحيحل ؟ هييا ت ون هاحيا يقم ن البيائل صحيحل هنقيل البيائل خطه تةا ا ً

.۲

ةم اإلجانل الفطه ؟ هيب هذا النةم ت ون لل البيائل صحيحل اعيا هاحيا خطاء

 .3ةم يضيييل إجانل ؟ هييا ت ون البيائل صيييحيحل هل ن نيرجات تواهتل هيط ب ن ؤةي االختبار ن يفتار
يضل إجانل.
 .4ةم أو إجانل ؟ ههو يشبا النةم الخانق إال ا يب هذه الحالل يط ب ن الةوحوص اختيار أو إجانل

قواعد كتابة أسئلة االختيار من متعدد :
واعي لتانل أ ل االختيار ن تعية هب ؟
أ  .كتابة البنود عامة General items writing
(  ) ۱إجرائية:


اأتفي القواعي النحويل هالتر يل هالتاجب نش ل صحيح .



تجنب البنوة الفاةعل التب تضيييييي ل الةةتحنيين هتقوةهل إلم اإلجانل الفا ل تجنب الشيييييي ل الةرلب ه
الةعقي يب أ ل االختيار ن تعية .



ية ن اأتفيا ي ن ؟ اختار " يضل إجانل " ه " اإلجانل الصحيحل "



ضأ البني نحيث يهخذ النةم الر أب هليس اايقب .



اجعل الو ت الةفصص لالختبار يخةح نالةراجعل.



ل الز ن الالز لقراءا البني.

(  ) ۲المحتوى:
 اجعل ورةات االختبار تتةاشم أ ختوى يال الةةتحنيين .


ن ي ون ل ل نني هيف تع يةب ه ترنوي



اجعل البني يرلز ع م ش ل هاحيا .

 تجنب ن ي ةح نني نإجانل نني آخر اجعل البنوة لل هاحي ختقل عن ااخر
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.






اأتفي أ ل االختيار ن تعية لقيام الةختوى ااع م ن التو ير .
اأتفي اا ث ل ( البنوة ) التب عيت ن بل لتطوير ننوة اختبار جييي .
تجنب الةعريل الةتفصصل جياً عني تطوير البني
صةل االختبار لقيام الجوا ب الةاةل يب الةقرر هتجنب الةوضوعات الجا بيل .



تجنب تضةين الجة ل حرييا ً ن حتوى ال تاب عني تطوير البني .



تجنب البنوة الةعتةيا ع م البيائل .



ب  .تكوين جذع السؤال Stem construction
ويتضمن :


اجعل جذ الخؤال إ ا ع م ش ل أؤال ه إلةال .



يجب ن يصاغ الجذ إيجانيا ً هتجنب الجة ل الةنويل .



ضةن الو را ااأاأيل هالةاةل يب جة ل جذ الخؤال .



عني اأتفيا صيغل اإللةال ال تجعل الوراغ الةط وب إلةالا يب نيايل الجة ل ه الةنتص



تهلي ن ن الةط وب يب جذ الخؤال هاضح ه ن الصيارل تجعل الةةتحنيين يعريون تةا ا ً عن اكا يخهل جذ

.

الخؤال


تجنب ال ةات الزائيا يب ت وين جذ الخؤال .

ج  .تطوير البديل Option development
ويتضمن  ۱۲قاعدة عامة وهي :


اأتفي عية عقول ن البيائل هيوضل زياةا عية البيائل



ضأ البيائل ختق ل ع م ال يوجي نيناا تياخل .



اجعل نيائل البني تجا خل ن حيث الةحتوى



اجعل ول البيائل ناأب ه تخاهيل الطول إلم حي ا ۔



تجنب ه ل اأتفيا الجة ل " لل ا أبق "



تجنب ه ل اأتفيا الجة ل " ليس ةا أبق "



تجنب اأتفيا البييل " ال عرف "



اأتفي البيائل يب جة ل إيجانيل هليخت نويل .

 تجنب الةشييييييتتات التب ية ن ن توحب ل ةفتبرين كهي الح ةل االختباريل ناإلجانل ع م أييييييبيل الةثال تجنب البيائل
العشوائيل هالبيائل الغير عقال يل ه الةتفصصل جيا ً ه العا ل جيا ً

(  ) ۱البديل الصحيح :Correct option


و ضأ البييل ال صحيح يجب ن يتار ننوس العية يب الةوا ضأ الةة نل  .يةثالً عية االجانات ال صحيحل يب الةو ضأ
تخاهي وس العية يب ب ه وس العية يب ج

 تهلي ا توجي إجانل هاحيا صحيحل يقم.

(  ) ۲تطوير المشتتات : Distractors
 اأتفي شتتات عقولل هتجنب الةشتتات رير الةنطقيل.
 ضةن يب الةشتتات ااخطاء الشائعل ليى الط بل.
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 تجنب اأتفيا جةل نويل يب الةشتتات.
 اأتفي تعبيرات صحيحل لإلجانات رير الصحيحل ل بني .

(  ) 3عدد البدائل Number of options
يرى ؤييها االختبارات كات الفةس نيائل ن االختبارات كات الثالثل ه رنعل نيائل تزيي ن احتةاالت تفةين اإلجانل
الصييييييحيحل ع م خييييييتوى عال رير قبول لذا يال يريضييييييون االختبارات كات ثالثل نيائل ه يطالبون نهن االختبارات
الفا صل نال ية ن ن ت ون جييا إكا لا ت كات رنعل ه خةخل نيائل إال ن الةشتتات ن الةرجح ن ت ون ل إ ناعا ً
عني زياةا عيةها نينةا ؤييي الثالثل نيائل يرهن ا عني لتانل أ ل اختيار تعيةا كات الثالثل البيائل ( حيها االجانل
الصييحيحل هاثنين شييتتات ) ت ون الةشييتتات يعالل نينةا ت ون الةشييتتات ل ياع يل يب الخييؤال كه رنعل نيائل ههيقا
لنتائج إحيى اليراأيييات يرتهن ث ثب أييي ل االختيار ن تعية ي ون هاحي ه اثنين يقم ن الةشيييتتات يعال ه ن تائج
اليراأل ن النخبل الة ويل لألأ ل كات ثالثل شتتات يعالل تتراه

ن  % 1 1إلم  % 4 ٫ ۸يب اختبار يتضةن 2۰۰

أؤال نينةا يب حالل ااأ ل كات  5نيائل ال يوجي أؤال هاحي ت ون ييا لل الةشتتات يعالل يب اختبار يت ون ن 2۰۰
أؤال  .هييهر جيال حول البيائل الثالثل نخبب ن الو ت الةختغرق ل تانل الةشتتات الثالثل هاارنعل ( لجعل البيائل 4
ه  ) 5ه تا ً ضييييييائعا ً عني إعياة االختبارات حيث ت ون ت ك الةشييييييتتات يب الغالب رير يعالل .ه ن هجال تر عةاةا
الجوةا هااعتةاة االاةيةب ن يةون عية الةشتات  4شتات.

(  ) 4استبعاد البدائل غير الفعالة Removing non - functioning options
اأييتبعاة الةشييتتات رير الوعالل ( ي ن الناةر ن يتل اختيارها ) يؤةى إلم تحخييين لواءا االختبار  .هيب ةراأييل تناهلت
قار ل  32أيييييؤال اختيار ن تعية يب هر تين فت وتين الور ل ااهلم لان ناا خةخيييييل نيائل يب لل أيييييؤال نينةا
تضةنت الور ل ااخرى رنعل نيائل يب لل أؤال هتل حذف حي الةشتتات هخ صت اليراأل إلم ا عني حذف حي
الةشييتتات رير الوعالل لا ت النتيجل حيهث زياةا ويول رير ةالل يب صييعونل البني ه ن االختبار كا اارنعل نيائل لان
ثانتا ً عني قار تا ناختبار كه خةخل نيائل.

(  )5استخدام النفي " ال " والنفى المزدوج Not ' and the use of double negatives
ي يط ب الخؤال ن الطالب اختيار البييل الذي ال يتخق أ تن ه جذ الخؤال نايف اختبار يى يال الطالب ل ةاةا
هل ن يجب ن ي ون ُ عي االختبار حذرا ً جيا ً عني اأييييتفيا اال هالتهلي ن اا هاضييييحل جياً ل طالب حيث يقو الطالب
نقراءا الخييؤال نخييرعل لبيرا جيا ً ي يغيب عنا ال ةل ااأيياأيييل ال ه ن ثل يوقي الةعنم لا الً ل خييؤال ه ن الةقتر
عني ا يتل اأييييتفيا اال ينبغب إظاارها نالتنخيييييق نالفم الغا ق ه الةائل ه الحرهف ال بيرا هاأييييتفيا ال ية ن ن
ي ون يعال جيا ً ه يضا ً ينبغب ع م الةع ةين تجنب اأتفيا النوب الةزةهج يب أ تال ا ا يجعل الخؤال هالبيائل لثر
صعونل يب توخيرها هياةاا

ه ن ضأ جذ الخؤال نقب ه يضا ً تهتب البيائل يب حالل النوب .

(  ) 6تعدد اإلجابات الصحيحة Multiple correct answers
يوجي ع م أيييييي ل االختيار ن تعية نعض القيوة ع م هجا التحييي ن الطالب ي ي ون اةراً ع م اأييييييتنتاج اإلجانل
الصيييحيحل ةهن يال لا ل ل ةاةا هجوة العييي ن اإلجانات الصيييحيحل يخييياعي ع م القضييياء ع م هذه الةشييي ل هل ن
الةتوق ع يا عةو ا ً ن أ ل االختيار ن تعية.
ناأتفيا لثر ن إجانل ليخت هأي ل يعالل ل تقييل هل ن ن الةة ن ن ت ون االجانات الصحيحل ن اإلجانات الةرلبل
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(  ) ۷ترتيب األسئلة Order of questions
هل ينبغب ن ت ون ااأ ي ل ننوس ترتيب الةوضييوعات التب تةت ةراأييتاا تشييير تائج اليراأييات إلم ا ال توجي يرهق
يب الو ت الةختغرق إللةال االختبار ه يب النتائج ترجأ إلم ترتيب ااأ ل هل ن ي ي ون لاا ثر ع م اتجاهات الت ةيذ
لذا توصييل الةؤلوان ن هذه خييهلل ليس لاا تهثير لبير هالخييبب هو ن عتل الطالب يخييتفي ون أي ونال الفاص أ ترء
نعض ااأ ل هتتل اإلجانل عن ااأ ل التب هل هاثقون ن إجاناتاا ثل يعوةهن إلم ااأ ل الةترهلل يب ه ت الحق .
(  ) ۸ترتيب البدائل Order of options
ن الةخييتحخيين ن ي ون ترتيب البيائل يب ةم نطقب إلم حي ا هينبغب تجنب ن تهخذ االجانل الصييحيحل ةطا ً حيةاً
ةاخل نيائل اختبار االختيار ن تعية ( ع م أبيل الةثال هجوة تخ خل

ب ج ة ثل ي رر وضأ االجانل الصحيحل

)  .ع م الررل ن هةيل ال يوجي ةم ع ين لالجانل الصييييييحيحل إال ا ي ي ون ن الةويي تطبيق و

ن القيي ع م

اإلجانات الصيحيحل لألأي ل ه ليت اليراأيات ع م ن وضيأ البييل الصيحيح يجب ن يتار ننوس العية يب الةوا ضأ
الةة نل  .يةثالً عية اإلجانات الصيييحيحل يب الةوضيييأ تخييياهي وس العية يب ب ه وس العية يب ج  .ع م الررل ن ن
العييي ن اليراأات ليت ع م هةيل توزيأ اإلجانات الصحيحل نين البيائل .
(  ) 9استخدام " كل ما سبق " أو " ليس مما سبق "  of the above " and " none ofال Use of “ a the above
"
البييل لل ا أييبق ينبغب ن يخييتفي نحذر شييييي إن لل ي ن تجنباا تةا ا ً يالطالب الذين لييال القيرا ع م تحييي اثنين
ن البيائل الصيييحيحل ةهن ن يعريوا ن البيائل ااخرى رير الصيييحيحل أيييوف ي و وا اةرين ع م اأيييتنتاج ن لل ا
أيييبق يب الجواب الصيييحيح يب اختبار كي الثالثل نيائل هل ن يب اختبار كي رنعل ه خةخيييل نيائل يإن الطالب ي ي ون
اةرا ً ع م اأييييتنتاج ن الجواب لل ا أييييبق ةهن ن يعرف ن هاحي ه حتم اثنين ن الفيارات الصييييحيحل هنيالً ن
كلك يالطالب ية نا اأييييييتبعاة لل ا أييييييبق الحتا ً ن نييالً هاحيا ً خا ا ً ي وب الأييييييتبعاة هذه اإلجانل لل ا أييييييبق .
ناإلضيييايل إلم الجيل ضيييي اأيييتفيا لل ا أيييبق " ل ب ي ون نييالً صيييحيحا ً يجب ن ي ون هناء العييي ن اإلجانات
الصحيحل التب كلر اها نالوعل يوجي جيل ضيها  .هنعي اأتفيا " ليس ةاأبق " لثر بوالً لبييل يعال ا اا ية ن ن
تجعل ال خؤال لثر صعونله ل تةييزا ً ع م ع س لل ا أبق حيث ال توجي ريقل ل طالب لال أتنتاج رير الةبا شر
لإلجانل ع م أيييبيل الةثال يب االختبار كي رنعل نيائل يإن عريل اثنين ن البيائل رير صيييحيحل ال يخييي م الضيييوء
ع م " ليس ةا أييييييبق " نه اا هب الجواب لةا يجب ن ي ون الطالب اةرا ً ع م اأييييييتبعاة جةيأ البيائل لتحييي ليس
ةاأييبق نه اا االجانل الصييحيحل هيب إحيى اليراأييات هجي ن اأييتفيا ليس ةاأييبق لبييل ال يخييور عن أ ي ل كات
جوةا ل ن ت ك ااأ ل التب التختفي ا لبييل .

(  ) ۱0كتابة مشتتات معقولة Writing plausible distractors
حي االعتبارات الةاةل يب لتانل أ ل االختيار ن تعية ن ت ون الة شتتات يعالل ه ال تانل ال ضعيول ل ة شتتات يجعل
ن الخال ن توحب ل طالب ناإلجانل الصحيحل ع م أبيل الةثال إكا لان الخؤال الةوجا ل طالب لا شتتات رير يعالل
ي ن الةشتت ال يتضةن ي تعقيي أي ون ن ل هضو خا ئ لذا عني لتانل الةشتتات ل خؤال ينبغب النتر إلم ةا
ااخطاء الةرتبطل نخوء يال هذا الةواو الذي يتناهلا الخؤال ه حاهلل تقييل الةشتتات التب تتضةن هذه ااخطاء 11 ( .
) اختبار االختيار ن تعية ال يقيس التذلر يقم Testing more than just recall
هالةيزا الرئيخيييييييل الختبارات االختيار ن تعيةا الوضييييييو حيث اا تؤةي إلم قص تهثير تيخل الةع ةين ه حي
اال تقاةات الأييييييتفيا هذا النو

ن االختبارات هو اا تقيس يقم الحقائق التب ية ن ن يتع ةاا الطالب عن ريق

التذلر يب حين ي ت ون أيييييي ل االختيار ن تعية وييا ل تقويل الت وينب هيب اال تحا ات النصييييييويل ه اا ال تةثل
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اا تحا ات الناائيل حيث ينبغب اختبار الطالب يب لثر ن جا ب هليس جرة يرتا ع م اأترجا الو ائأ إال إ ا عني
لتانل أ ل االختيار ن تعية نش ل جيي يإن االختبار يصل إلم ختويات اإلةراء الترليب ل ةعريل هالوال هالتطبيق
هالتح يل ه ية ن اأييييييتفا االختيار ن تعية االختبار الختبار لثر ن خييييييتوى ن خييييييتويات ن و هليس تذلر
ل ةع و ات يقم.



اختبر الفهم  Testing comprehensionاالختبار الطالب يب خييتوى الوال ينبغب ن قي ااأ ي ل التب تتط ب
نال يال الةع و ات ه تحويل الةعريل إلم أيييياق جييي هتوخيييير الو ائأ هالتنبؤ نالنتائج لذا ية ن ن خيييهل الطالب
عن تحويل الةع و ات ه التنبؤ ناا تيجل لتغيير عين يب ننيل البيا ات .



اختبر التطبيق  Testing applicationختوى التطبيق يتط ب حل الةش الت عن ريق تطبيق الةعريل الة تخبل
هالو ائأ هالتقنيات هالقواعي الختبار تطبيق الطالب ل ةعريل يب هذا الةوضيييييو ية ن ن يط ب ع م أيييييبيل الةثال
تطبيق ريقل عرهيل ع م نعض البيا ات



اختبر التحليل  Testing analysisيتط ب التح يل يحص الةع و ات هتقخيييييييةاا إلم جزاء ه تحييي اليهايأ ه
ااأيييباب هليويل الوصيييول إلم االأيييتنتاجات ا هإيجاة البنيل ااأييياأييييل هتحييي العال ات نين ااجزاء يةثالً يخيييهل
الب عن تح يل اثر نعض القوا ين ع م ننيل نيا ات عينل .

-۲خصائص االختبار الجيد
يتخل االختبار الجيي نفصائص توق ع ياا ليى الةاتةين نالتقويل الترنوي هالةناجيل الع ةيل ههب
 .۱الةوضييوعيل ؟ هيقصييي ناا ن يعطب الخييؤال الةعنم وخييا لجةيأ الةوحوصييين نحيث ال يقبل التههيل .
هلتواير هذه الفاصييييييل يب االختبار تخيييييتفي االختبارات الةوضيييييوعيل نهشييييي الاا الةفت ول ه ن ي ون
االختبار تجنب إثر التحيز ن بل الةصحح .
 .۲الصيق ؟ هيقصي نصيق االختبار يى يرتا ع م يام الةجال الذي هضأ ن ج ا  .يإكا عي االأتاك
اختبارا ً يقيس قيرا الط بل ع م إجراء عة يل الضيييييرب يي ون االختبار صييييياة ا ً إكا ام هذه الةقيرا
هي ون رير صاةق إكا ام قيرا خرى .
الصدددددددك للمحكمين :يعنب ن االختبار يقيس ا عي ن ج ا نحيث يتضييييييةن يقرات ترتبم نالةتغير
الذي يقام ه ن ي ون ضيييةون االختبار توقا أ الايف نا هالصييييق التاهري يرلز ع م حتوى
ااأييي ل ياو الةتار العا لالختبار ن حيث و الةورةات هليويل صييييارتاا ه يى هضيييوحاا هلذلك
يتناهل تع يةات االختبار هة تاا هةرجل هضوحاا ه يى ناأبل االختبار ل ايف الذي صةل ن ج ا.
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صدك المحتوى:
يرلز الصيق العينب ع م عية ااأ ل ه يى تغطيتاا لةحتوى الةقرر هااهياف التيريخيل
 -3الثبات ؟ هيق صي نثبات االختبار ن يعطب االختبار النتائج و خاا تقريبا ً إكا ا تل ا أتفيا ا لثر ن را تحت ظرهف ةاث ل
 .تتواهت االختبارات يب يةل الثبات الةقبولل تبعا لايف االختبار هية ن اختبار ثبات تائج االختبار ناالعتةاة ع م رق
فت ول ناا ؟

العوامل التي تؤثر على معامل ثبات االختبار:
 عدد مفردات االختبار ؟ حيث يزةاة عا ل ثبات االختبار نزياةا عية الةورةات .
التباين  :يرتبم الثبات ارتبا ا ً باشييييييرا ً نتباين ةرجات االختبار التحصييييييي ب حيث يزةاة ثبات



االختبار نزياةا تباين ةرجات االختبار .
 زمن االختبار :يزةاة عا ل ثبات االختبار نزياةا ز ن االختبار إلم الحي الةناأيييييييب لا ه إكا زاة
الز ن نعي كلك يقل عا ل الثبات .
 التفةين؟ ينقص ث بات االخت بار تب عا ً لز ياة التفةين هي ون ع م ةر جات التفةين يب حا لل نيي ين
هيقل نعي كلك التفةين نزياةا عية البيائل .
 حالة الممتحن  :ي تهثر الث بات ن حالل الةوحوص الصييييييح يل هالنوخيييييي يل هن ةيى تيري با ع م الةو
االختباري لذا يؤةي الةرض هالتعب هالتوتر اال وعالب إلم قص الثبات .


الموضوعية  :ل ةا لان االختبار الثر وضوعيل ل ةا زاة ثبات االختبار .



صعوبة المفردات  :ل ةا لا ت ورةات االختبار لثر تةييزا ً ل ةا زاة عا ل الثبات ااي ضل ااأ ل
توأطل الخاولل هالصعونل).



صياغة األسئلة  :ااأ ل الغا ضل هالفاةعل هالعا ويل هالطوي ل تق ل عا ل الثيات

.4الواقعية  :هب يى ة ل تةثيل الوا أ .
.5القابلية للتقنين  :ي ون االختبار قننا عني ا يتل الحصييييييول ع م عينل نتو ل لألةاء تحت ظرهف
حيةا .
.6العدالة والشمول
.۷القابلية للتطبيق .
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تقرير مرجع أو معيار للدرجة
تقخل االختبارات الم وعين ؟

 .1مرجعي المحك :
ههو رجأ عاةا ً يقتصييير اأيييتفيا ا يب االختبارات التحصيييي يل ه يعتةي ع م رار خيييبق نةقيار ااةاء الةقبول ن
الورة ه ل ب خييتطيأ تصييةيل اختبار رجعب الةحك يال ني ن هضييأ ش ي ال ااةاء الةط ونل نصييورا هاضييحل بل
نناء االختبار ه نناء ع يا يال ني ن تح يل حتوى العةل ه ال تاب الذي ريي ن قيس ن خاللا ةاء الةوحوص
تح يالً يوضح العناصر الرئيخل التب ييهر حولاا ال تاب ه العةل ه ش ال ااةاء الةط ونل يب اارا عيّنل هنذلك
ياذا الةعيار عيار بل ط ق ه ي ون الح ل ع م ةرجات الطالب هو ا حققا الطالب ن هياف يرهأيييييل ه ليس
نناء ع م قار تا نةجةوعتا هيب هذا النو

ن الةح ات توضأ أ ل االختبارات تخ خ ل يب ختويات الصعونل

التب تةثييل الحييي ااة م الةقبول ن ااةاء هالحييي ااع م ه ن ث ييل هيذه الةح ييات ال تيياب الةيييرأييييييب تةثالً يب
ااهياف التب يراة ن يحققاا كلك ال تاب  .هيتل تحييي هذا الةحك يتل بل تطبيق االختبار .

 .2مرجعي المعيار :
يفت

هذا الةرجأ عن الةرجأ الةح ب اختاليا ً جوهريا ً ينحن قارن اليرجل التب يحققاا الطالب هيقا ً اةاء نقيل

اايراة هنذلك ياذا الةرجأ ايف ن خاللا إلم التعرف إلم الوضييييأ النخييييبب ل ورق نين جةوعل يراة ياو عيار
يُغيي ه تخيبب هيعتةي لثيرا ً ع م جةوعل ن الةواهيل اإلحصيائيل هيجب ن تجا يب تصيةيةنا لالختبارات كات
الةرجأ الةعياري إلم ن ت ون البنوة كات يرا ع م تجخييل يى اليرجات التب ن الةة ن ن حصيل ع ياا عن ي
جةوعل ن اايراة

ثانيا ً  :قواعد إعداد وجودة االختبارات من حيث الشكل والمضمون:
-۱مواصفات عامة
االلتزا نةواصوات هر ل اال تحان ن حيث ؟
 لوايل ااأييي ل لتقيس فرجات التع ل الةتو عل ن الةقرر هت تز نتوصيييي

الةقرر ه هيايا هيوجي صيييوويات يجب

االلتزا ناا يب الةالحق.
 تنو ااأ ل ا نين الةوضوعب هالةقالب.
 توزيأ اليرجات ع م أ ل االختبار الرئيخيل هالورعيل .
 يقو نخق الةقرر ( اأتاك الةقرر ) أ ال جنل الةخ ولل عن إعياة االختبار نةراجعل االختبار الناائب

 - ۲خطوات إعداد االختبار
تتشانا وا االختبارات يب خطوات إعياةها هية ن ت فيص خطوات تصةيل االختبار ييةا ي ب ؟


اأتفيا صوويات اعياة االختبار  Blueprintsيب الةالحق.



االلتزا نالغالف الةعي لالختبار ن عةاةا الجوةا هالتطوير.



تحييي و االختبار.



صيارل الةثيرات الةناأبل ( أ ل رأو



تح يل ورةات االختبار.



تحييي عا ل الخاولل ل ل ورةا.
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صور).

 تحييي عا ل التةيز ل ل ورةا.
 تحييي عا ل الثبات ل ل ورةا.


صيارل تع يةات االختبار .



هضأ تا تقيير ةرجات االختبار .



إخراج الصورا ااهليل لالختبار.



عرض االختبار يب صورتا ااهليل ع م جةوعل ن كهي الفبرا ( لجنل االختبارات نالقخل).



إجراء التعييالت الالز ل ع م االختبار.



إخراج الصورا الناائيل لالختبار.



التحقق ن صيق االختبار هثباتا .



إعياة ةليل االختبار هيتضةن اإل ار النتري هاجراءات تطبيقا هتصحيحا هتوخير تائجا.
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 -3القواعد الفنية لتصميم وإخراج ورقة االختبار
 -ترتيب الوقرات هيقا لنوعاا نحيث تةثل جةيأ الوقرات ن وس النو

جةوعل جزئيل ن االختبار

ةا يخيييييال

توضيح التع يةات هييخر التصحيح هالةحايتل ع م ترليز الطالب ثناء اإلجانل هعي تشتت كهنا .
ب -ترتيب الوقرات تبعا لصييعونل الةحتوى ن ااأييال إلم ااصييعب

ةا يحوز الطالب ع م االأييتةرار يب اإلجانل

ع م أ ل االختبار .
ت -لتانل تع يةات االختبار نصييييورا هاضييييحل هلا ل نحيث تتضييييةن الايف ن االختبار ه ريقل اإلجانل هةرجل
الخؤال هالوقرات هز ن اإلجانل .
ث -تي يق هر ل اإلختبار هالتهلي ن خ وها ن ااخطاء ال غويل هاإل الئيل هتناأيييييق قا أ النص هالةخيييييايل نين
ااأطر هحجل الوقرات هتر يل الصوحات .
هتوجي جةوعل ن القواعي الونيل العا ل التب ترتبم نشيييي ل هر ل اإلختبار هالتب يوصييييب نااللتزا ناا هية ن إيجازها

يب النقا التاليل:
 -4القواعد الفنية لشكل ومضمون ورقة االختبار
أوالً  :من حيث الشكل:
ينبغب االلتزا نغالف االختبار الةعي ن عةاةا الجوةا هاالعتةاة االاةيةب (ا تر الةالحق) ه ن تتضييييييةن هر ل
االختبار البيا ات هاإلرشاةات ا تيل:


شعار الجا عل.



األ الجا عل.



األ ال يل.



القخل ه البر ا ج ( خل ااحياء؟ نر ا ج؟ ااحياء العا ل).



األ الةاةاا هر ل الةقرر الة ون ن ثةا يل ر ا ا هالوصل اليراأب ا هالعا الجا عب.



الةختوىا الشعبلا تاريخ اال تحان ا الز ن.



لتانل عبارا ) ا تحان تري ) بل ا أل الةاةا ه الةقرر هكلك يب قررات اا خا الع ةيل التب لاا شقان
( تري هعة ب) .




جةيأ اإلرشاةات الخانقل ت تب نفم  Boldه ت تب ااأ ل نفم قام (.)14
نأ لتانل ااأ ل نفم اليي نعا ناتا

اةا لا ت اليهايأ هااأباب .



لتانل ةرجل لل أؤال نجواره نين وأين ( )



الةخاهاا نين ةرجات ااأ ل هيقراتاا يب حالل لون ااأ ل اختياريل .



هضييأ خم أييول التع يةات الفاصييل نعية ااأ ي ل الةط وب اإلجانل عناا

ه نين عقويين [ ] .
ه التع يةات الفاصييل نطريقل

اإلجانل.



1

راعاا عي التتاظ الصوحل نااأطر نحيث ت ون خايل التباعي نين ااأطر . 1 2
ترء يراغ ناأييب لإلجانل إكا لا ت اإلجانل يب الور ل وخيياا نحيث تتناأييب حجل اإلجانل أ حجل الةخييايل
الةترهلل لإلجانل .
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هضو صيارل ااأ ل هخ ّوها ن ي لبس .
راعاا الوصل نين لل أؤال هالذي ي يا نةخايل قبولل.



تجنُّب الو و يب ااخطاء اإل الئيل هالةطبعيل ه حوها .



التنويا ن تانل عبارا (اال تحان يب هر تين) يب ع م هر ل ااأيي ل نجوار اأييل الةقرر اليراأييب ه هضييأ
(ل ةل يتبأ ه ا ب الو ل) يب أول هر ل ااأ ل يب حالل لون اال تحان ن هر تين ه لثر أ التر يل .



تذييل هر ل ااأ ل نيعاء ل ط بل نالنجا هالتوييق يب الي يا ها خرا ه حوها.



لتانل األ أتاك الةاةا يب اايل الور ل ه أةاء ااأاتذا يب حالل اشترالال يب تيريس الةقرر.

 ان تتناأب ااأ ل أ ز ن االختبار ع م اال يقل ز ن االختبار عن أاعل ه ال يزيي عن أاعتين.
ثانيا ً  :القواعد الفنية لمضمون ورقة االختبار:
يجب أن تتضمن ورقة االمتحان ً
كال مما يأتي:
 .1الشةول
 .2التيرج
 .3يام الةاارات الةط ونل حخب تصني ن و  ( Bloom’s Taxonomyريق Bloom’s Taxonomy Action
)Verbs
 .4تنو ااأ ل نين الةقاليل هالةوضوعيل ع م ال تزيي ةرجات ااأ ل الةوضوعيل عن  %7۰ن جةو ةرجات
االختبار ال يل.
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لةا ية ن ن فص القواعي الونيل لةضةون هر ل االختبار يب ااتب؟
-

ترجمة محتوى المقرر إلى أسدددئلة  :نعي ا ال عضيييو هي ل التيريس ع م توصيييي

الةقرر يبي عضيييو هي ل

التيريس نتحويل الةحتوى إلم أيييييي ل تيريجيا ثناء تيريخيييييييا ل ةقرر نةا يتوق أ هياف الةقرر هالنواتج التع يةيل
الةخييييييتاييل ن التيريس هنناء ع م جيا هال واصييييييوات االختبار التب تل ارأييييييالاا يب تع يةات نناء االختبار ع م
فرجات التع ل.

ب -كتابة الفقرات ؟ هتوجي جةوعل ن القواعي الونيل العا ل التب ترتبم نةضةون ه حتوى هر ل االختبار هالتب ية ن
إيجازها يب النقا التاليل ؟
 .1ت تب أ ل اال تحان ن غل صحيحل هأا ل ههاضحل هال تحتةل ال بس ه الغةوض
 .2تحتوي ااأ ل ع م الةوضوعات هالوحيات الةقررا هيقا ً لتوصي

الةاةا .

 .3ت تب أييي ل هر ل اال تحان نةوضيييوعيل هالتب يقصيييي ناا ن يعطب الخيييؤال الةعنم وخيييا الجةيأ الطالب
نحيث ال يقبل التههيل.
 .4تتخل ةرجات االختبار نالصيق هيقصي نا يى يرا االختبار ع م يام الةجال الذي هضأ ن ج ا ة .
 .5يجب ن تتص

ةرجات االختبار نالثبات هيقصي نذلك ن يعطب االختبار النتائج وخاا إكا ا تل اأتفيا ا

لثر ن را تحت ظرهف ةاث ل .
 .6يجب ن تتخل أ ل هر ل اال تحان نالوا عيل هيقصي نذلك يى ة ل تةثيل ااأ ل ل وا أ
 .7يجب ن تتخل أ ل هر ل اال تحان نالتنو

هيقصي نذلك تنو ااأ ل ا نين وضوعب ه قالب

 .۸يجب عني هضأ أ ل االختيار ن نين تعية ال تقل عن رنعل نيائل ل ةا

ن ن البيائل القويل

 .9تجنب اأييتفيا البييل ( لل ا أييبق صييحيح ) ه ( ال شييبء ةا أييبق صييحيح ) هإن لان الثا ب وى ن
ااهل ان اختياره ه اأتبعاةه رتبم ناختيار ه اأتبعاة البيائل ااخرى يب اإلجانل
 .1۰يجب عي ت رار وس ااأ ل .
 .11يجب ن تحتوي ااأ ل ع م خبل لقيام يرات الةتوو ين ن الط بل .
 .12لتانل الوقرات يب صورتاا ااهليل خالل الخنل اليراأيل ههضعاا يب

الةقرر الذي يتل تطويرة أنويا ً

 .13صيييييارل لثر ن يقرا ل ايف الواحي هترتيباا هيقا اهةيل الةحتوى اليراأييييب الختيار اا خييييب ناا عني
تصةيل االختبار الناائب .
 .14اأيييتفيا عضيييو هي ل التيريس لغتا الفاصيييل يب صييييارل الوقرات هتجنب قل جةل نالنص ن ال تاب أ
هضعاا يب أياق فت
 .15ضرهرا عي هضأ ةالئل لإلجانل عن الوقرات
 .16االختصار رير الةفل نالةعنم ل وقرات
 .17تجنب النوب هصيارل الوقرا يب االتجاه اإليجانب .
 .1۸اأييتقالل ااأ ي ل عن نعضيياا نحيث ال ت ون إجانل الطالب عن أييؤال خطا ً يخييتتبأ إجانتا ع م أييؤال خر
خطه ه الع س .
 .19احتواء الوقرا ع م ي را هاحيا هاحتةال إجانل هاحيا يقم

الصفحة  18من 30

 -5قواعد تراعي أثناء تأدية االختبار:
تطبيق االختبييار يعتبر ن اا ور الةاةييل يب عة يييل إجراء االختبييارات هيجييب ن ياتل عضييييييو هي ييل التيييريس نتويير
الترهف الةناأبل إلجراء االختبار ل طالب ه راعاا الورهق الورةيل ل طالب يب التحصيل الع ةب
جوانب ينبغي مراعاتها:


الةحايتل ع م ا ضبا



رريل االختبار ت ون جازا ه ناأييبل إلجراء االختبار ن حيث اإلضيياءا هالةخيياحل هالتجايزات الالز ل اةاء

اعل االختبار .

االختبار.


الحواظ ع م ناخ هاةئ ه الئل ل طالب لالختبار نعييا ً عن التوتر .



التهلي ن لتانل الطالب لبيا اتال لا ل ع م هر ل االختبار هتو يعال يب لش

الحضور.

 . 6ما يجب مراعاته بعد أداء االختبار:
-

تشي يل لجنل ةاخ يل نالقخيل لةراجعل تصيحيح عينل ن هراق إجانل االختبار ل ل قرر ننخيبل ال تقل عن %1۰
هيب حالل هجوة عية ل ن  1۰يب الشعبل تؤخذ لل العينل.

ب -يقو لل خل نإعياة تقرير عن تائج االختبارات هتوزيأ اليرجات ع م ختوى الشعبل هالةقرر هالقخل.
ت-

إعياة

ل تغذيل الراجعل خالل االختبارات يتضييةن ( حاالت اأييتوخييار الطالب عن صييعونل أ ي ل االختبار

هإجانل أتاك الةقرر عناا ).

ثالثا ً  :متابعة سير االختبارات واستيفاء ورقة االختبار معايير جودة االختبار وتحليل وتفسير
نتائج االختبارات:
-۱سير وإجراءات االختبارات:
تتل هيق النةوكج الةوحي ع م ختوى البر ا ج /ال يل (ا تر الةالحق).

-۲استيفاء ورقة االختبار لمعايير جودة االختبار
يتل كلك ن خالل النةوكج الةعي يب الةالحق (ا تر الةالحق).

-3تحليل وتفسير نتائج االختبارات
يتل الحصييول ع م توزيأ تقييرات الطالب ن البا ر هةراأييتاا هتح ي اا ن ااأييتاك نالتعاهن أ لجنل االختبارات نالقخييل.
هيشييييةل تح يل االختبار ةرجات االختبار هالتعرف ع م ة ل االختبار ه عا ل ثباتا ه توأييييم اليرجات هةرجل الصييييعونل
هريرها هتعي تح يل تائج االختبار الفطوا االثر هةيل يب تطوير االختبارات هاالرتقاء نجوةتاا.
خطوات ينبغي اتباعها عند تفسير نتائج االختبارات:


إعياة ائةل إحصائيل ت ا ل عن ةاء الط بل يب لل قرر ن الةقررات الةقي ل تشةل خب النجا

هتقييراتاا

ه خييب الرأييوب هاال خييحاب هالغياب يب لل قرر ههب تقأ ضييةن تقرير الةقرر تخييال الةقار ل نين
ال شعب اليرا أيل عني ا أتاة عين ه عني عيا أاتذا ل ةقرر الةعنب هع م كلك يتل اتفاك رارات ن شهن تو خير
تائج االختبارات.


حخيييييب ريقل النخيييييب ه قار ل ؤشيييييرات ااةاء االلاةيةم نةرجعيل ثورا يايك ل تقييل ههب ( %15-%1۰ا
ب %2۰ا ج %4۰ا ة %2۰ا هـ  )%1۰ن عية الط بل الةخج ين يب الشعبل يب الةقرر اليراأب الواحي.



يب حال تجاهز عية الحاصييي ين ع م تقييرات عينل النخيييبل الةحيةا ييجب إجراء ةارأيييل " تطبيأ اليرجات -
 ." Grade Normalizationهيفضأ كلك لنوعيل ه ختوى الةقررات التب يتل ةراأتاا هإجراء عة يل " تطبيأ
اليرجات "

الصفحة  19من 30

Further readings
1.

Understanding Language Testing , Dan Douglas , 2010

2.

Handbook of Psychological Assessment , Gary Goth - Marnar & Jordan Wright 2016

3.

Grade nomalization , Richard Epstein , University of Chicago

:المراجع

2015 نناء االختبارات هالةقاييس النوخيل هالترنويل هتقنيناا ا تا يوم فائيل
2012 التقييل الترنوي ل ط بل ا تو ب ت و هأوزان نرهلاارت تب الترنيل العرنب ليهل الف يج
Handbook of Psychological Assessment, Gary Groth-Marnat & Jordan Wright, 2016
Grade normalization, Richard Epstein, University of Chicago.
Handbook of Psychological Assessment, Gary Groth-Marnat & Jordan Wright, 2016

الالئحل الونيل لتصةيل هجوةا االختبارات الناائيل ل ةرح ل الجا عيل نجا عل الطائ
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:المالحق
Preparing the Final Exam based on the Course Learning Outcomes
1. Topic Weight Matrix

Topic Weight
Topics

Week Taught or Contact
Hours

Weight

Topic 1

1

7%

Topic 2

2

13 %

Topic 3

2

13 %

Topic 4

1

7%

Topic 5

1

7%

Topic 6

2

13 %

Topic 7

2

13 %

Topic 8

1

7%

Topic 9

2

13 %

Topic 10

1

7%

Total

15

100 %

2. Curriculum Blueprint Matrix
Curriculum Blueprint Matrix
Course Learning Outcomes (CLOs)
Topics

Weight
1.1

Topic
1
Topic
2
Topic
3
Topic
4
Topic
5
Topic
6
Topic
7
Topic
8
Topic
9
Topic
10

1.2

1.3

2%

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.1

5%
2%
3%
3%

7%
5%

6%

13 %

10%

13 %
4%

7%

7%

7%
13%

13 %
13%

1%

6%

7%
13%

3%

13 %

13 %
4%

7%
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Total

3% 9% 2% 5% 5% 10% 11% 6% 13% 6% 4% 13% 13%

100 %

3. Assessment Blueprint Matrix
Assessment Blueprint Matrix
Assessment
Tasks
Quiz 1

Course Learning Outcomes (CLOs)
1.1

1.2

1%

1%

1.3

2.1

2.2

2.3

1%

Midterm

2.4

2%

3.1

2%

3.2

4.1

5.1

5%

10%

15 %
4%

1%
2%

Homework
4%

Project

10 %
3%

5%
10%

Final
Exam

2%

Total

3% 9% 2% 5% 5% 10% 11% 6% 13% 6% 4% 13% 13%

8%

2%

5%

5%

9%

5%

1%
10%

Lab Exam

5.1

3%

5%

Quiz 2

4.2

Proportion
of Total
Assessment

9%

20 %
40 %
100 %

30  من22 الصفحة

اململكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الباحة
كلية العلوم
برنامج االحياء

Kingdom of Saudi Arabia
Ministry of Education
Albaha University
Faculty of Science
Biology Program
Final Exam Cover )غالف االختبار النهائي (نظري
Academic | للعام اجلامعي
Year

| إختبار الفصل الدراسي
Semester

Course Information | معلومات املقرر
Course Code | رقم املقرر

Course Name | اسم املقرر

Coordinator | منسق املقرر

Instructor | أستاذ املقرر

Student Information | معلومات الطالب

Student الرقم الجامعي
ID |

Student اسم الطالب
Name |

Exam Information | معلومات اإلختبار
Date | التاريخ
| ساعة

Exam زمن االختبار
Duration |

Hours

Knowledge | املعرفة
اجملموع
Total

1.1

1.2

1.3

Room No. | رقم القاعة
0

0

0

0

Cognitive املهارات املعرفية
Skills |
2.1

2.2

2.3

2.4



0

0

0 Exam
0
Period فرتة االختبار
|
خمرجات التعلم للمقرر

Learning Domains Course Learning
Outcomes (CLOs)
أرقام األسئلة التي تقيس املخرجات
No. of Questions that measure the
CLOs

ً
Number | رقما
ً
Written | كتابة
ً
Number | رقما
ً
Written | كتابة
Name | االسم
Signature | التوقيع
Name | االسم
Signature | التوقيع

الدرجة الكلية
Full Mark
درجة الطالب
Student
Mark
أستاذ املقرر
Instructor
املراجع
Reviewer
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نموذج استيفاء اختبار مقرر لمعايير جودة االختبار
الكلية .....................................................:القسم................................................... :
اسم البرنامج ......................................... :اسم المقرر ورمزة.............................................:
أستاذ المقرر ..........................................:معد االختبار....................................................:
المراجع.................................................................................. :

-۱بنود التقييم من حيث الشكل
م

بنود
االستيفاء
ال
نعم

بنود التقييم

مالحظات

 -۱تم اعداد االختبار بناء على مصفوفات بناء االختبار النهائي ()Blueprints
الموحدة
 -۲تم استخدام الغالف الموحد لورقة االختبار وتم تعبئة كل البيانات
 -3تحدد الورقة االمتحانية عدد صفحات االختبار إذا كان أكثر من ورقة
 -4رأس السؤال بمكتوب بخط عريض وواضح
 -5السؤال مكتوب بحجم مناسب
 -6المسافة بين األسطر كافية (مسافة ونصف)
 -۷تم تذييل ورقة األسئلة بدعاء للطلبة بالنجاح والتوفيق في الدنيا واآلخرة
ونحوها
 -۸تم كتابة اسم أستاذ المادة في نهاية الورقة أو أسماء األساتذة في حالة
اشتراكهم في تدريس المقرر
 -9تتناسب األسئلة مع زمن االختبار على اال يقل زمن االختبار عن ساعة وال
يزيد عن ثالث ساعات
-1۰وجود األخطاء اإلمالئية

 -2بنود التقييم من حيث المضمون
بنود التقييم

م

أوافق بشدة
()5
-۱

األسئلة واضحة ومحددة ودقيقة

-۲

تقيس األسئلة مخرجات التعلم المستهدفة

-3

تتدرج األسئلة من السهولة للصعوبة

-4

تتنوع األسئلة بين المقالية والموضوعية حسب دليل
تصميم االختبارات

-5

يتم مراعاة شروط صياغة األسئلة الموضوعية حسب
دليل تصميم االختبارات

-6

يتم مراعاة شروط صياغة األسئلة المقالية حسب دليل
تصميم االختبارات

-۷

يغطي االختبار مستويات متنوعة لتصنيف بلوم

-۸

يغطي االختبار موضوعات المقرر

-9

يتم مراعاة األهمية النسبية لكل موضوع في توزيع
الدرجات
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أوافق
()4

مستويات التقييم
ال أوافق
إلى حد ما
()۲
()3

ال أوافق بشدة
()۱

-۱0

التقيم العام لالختبار (متوسط المحكات من )9-۱

تقرير اللجنة:
نقاط القوة :النقاط التي حصلت على  4فأكثر

....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
توصيات اللجنة( :الجوانب التي تحتاج إلى تحسين وأولويات التحسين النقاط التي حصلت على  3فأقل(

.................................................................................................................. 1
.................................................................................................................. 2
........................................................................................... .......................3
.................................................................................................................. 4
..................................................................................................................5
.................................................................................................................. 6
اللجنة:
االأل؟  ..............................................التو يأ؟.........................................
االأل؟ ...............................................التو يأ؟........................................
االأل؟ ..............................................التو يأ؟.........................................
رئيس القسم:
االأل؟ .....................................التو يأ؟............................................
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A Form for meeting a course test to test standards
The college: .................................................. Department: …………………………..
The name of the program:............................... The title of the course: ………………..
Number of the Course Code: ……………………
CRN: ……………………………
Instructor: ............................................................
Test instructor……………………….
Reviewer: ……………………………………………………………………………

Evaluation items in terms of form:
Completion
items
Yes
No

Evaluation items

Comments

1-The test was prepared based on consolidated final test Building Matrix
(Blueprints)
2-The consolidated cover for the test paper was used and all data were filled out
3-The test paper determines the number of test pages if more than one paper
4-The question head is written in bold and clear script
-The question is written in an appropriate size5
6-The distance between the lines is sufficient (one and a half space)
7-The question paper has been appended with a prayer for the students to succeed
in this world and the hereafter and so on
8-The name of the professor of the subject was written at the end of the paper or
the names of the professors if they participated in the teaching of course
9-The questions are proportional to the test time, but the test time is not less than
one hour and not exceed than three hours
10-The presence of misspellings

Evaluation items in terms of content:
Evaluation levels

Evaluation items
Strongly
agree
(5)

Agree
(4)

To some
extent
(3)

Disagree
(2)

Strongly
disagree
(1)

1-The questions are clear, specific and accurate
2-The questions measure the intended learning outcomes
3- The questions range from ease to difficulty
4- The questions vary between essay and objectivity
depending on the test design guide
5-The conditions for writing objectivity questions are
considered according to the test design manual
6- The conditions for writing essay questions are
considered according to the test design manual

30  من26 الصفحة

Evaluation levels

Evaluation items
Strongly
agree
(5)

Agree
(4)

To some
extent
(3)

Disagree
(2)

Strongly
disagree
(1)

7- The test covers various levels of Bloom's taxonomy
8- The test covers all the course Topics
9- The relative importance of each subject is considered
in the distribution of scores
General assessment of the test (average standards from
1-9)

Committee report:
Strengths:
....................................................................................................................
....................................................................................................................
..........................
....................................................................................................................
.............
Recommendations (Areas of improvement):
1234Committee:
Name: .............................................. Signature: .........................................
Name: .............................................. Signature: .........................................
Name: .............................................. Signature: .........................................
Head of department:
Name: .............................................. Signature: .........................................

30  من27 الصفحة

أوالً :النموذج الموحد لتفريغ نتائج سير وإجراءات االختبارات
الكلية:

القسم

فرع (طالب/طالبات):

عدد
املقررات

الصفحة  28من 30

عدد

عدد

عدد

املراقبني

املراقبني

الطالب

احلاضرين

الغائبني

الغائبني

نوعية املخالفات الطالبية
عدد

(غش-تأخر عن حضور

املخالفات

االختبار-عدم احضار
اهلوية-اخل)

ثانياً :نسب توافر معايير جودة تصميم االختبار على مستوى كل برنامج
اسم الكلية:

البرنامج:

م

البنود

۱

تم اعداد االختبار بناء على مصفوفات بناء
االختبار النهائي ( )Blueprintsالموحدة
تم استخدام الغالف الموحد لورقة االختبار
وتم تعبئة كل البيانات
تحدد الورقة االمتحانية عدد صفحات
االختبار إذا كان أكثر من ورقة
رأس السؤال بمكتوب بخط عريض
وواضح
السؤال مكتوب بحجم مناسب
المسافة بين األسطر كافية (مسافة ونصف)
تم تذييل ورقة األسئلة بدعاء للطلبة
بالنجاح والتوفيق في الدنيا واآلخرة
ونحوها
تم كتابة اسم أستاذ المادة في نهاية الورقة
أو أسماء األساتذة في حالة اشتراكهم في
تدريس المقرر
تتناسب األسئلة مع زمن االختبار على اال
يقل زمن االختبار عن ساعة وال يزيد عن
ثالث ساعات
وجود األخطاء اإلمالئية

الفرع:
نسبة التوافر

مستوى الجودة

التوصية

من حيث الشكل
۲
3
4
5
6
۷
۸
9
۱0

البنود

۱۱
۱۲
۱3
۱4
۱5
۱6
۱۷
۱۸
۱9

من حيث المضمون
متوسط تقييم الفقرات
()5

مستوى الجودة

التوصية (في حالة اقل
من  3.6يكتب توصية
بالتحسين)

األسئلة واضحة ومحددة ودقيقة
تقيس األسئلة مخرجات التعلم المستهدفة
تتدرج األسئلة من السهولة للصعوبة
تتنوع األسئلة بين المقالية والموضوعية حسب
دليل تصميم االختبارات
يتم مراعاة شروط صياغة األسئلة الموضوعية
حسب دليل تصميم االختبارات
يتم مراعاة شروط صياغة األسئلة المقالية
حسب دليل تصميم االختبارات
يغطي االختبار مستويات متنوعة لتصنيف بلوم
يغطي االختبار موضوعات المقرر
يتم مراعاة األهمية النسبية لكل موضوع في
توزيع الدرجات

مالحظات وتوصيات
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
وكيل الكلية للشؤون األكاديمية
اللجنة
الصفحة  29من 30

Kingdom of Saudi Arabia

اململكة العربية السعودية

Ministry of Education

وزارة التعليم

Albaha University

جامعة الباحة

Deanship of Quality & Academic

عمادة اجلودة والتطوير

Accreditation

تقرير تصحيح عينة عشوائية الختبار مقرر دراسي
أوال :البيانات األساسية:
................................................

الكلية

الفرع :طالب

14........... /

طالبات

القسم  /البرنامج:

الفصل الدراسي؟ ااهل/الثا ب /الصيوب؟

العام الدراسي

14..........

المرحلة الدراسية

دبلوم متوسط

اسم المقرر
ورمزه
أستاذ االختبار

االسم .........................................................:الدرجة العلمية.................................................:

المصحح للعينة

االسم  .....................................................................:الدرجة العلمية.....................................:

دبلوم عالي

بكالوريوس
اسم المقرر............................:

ماجستير

دكتوراه

رمز المقرر................................:

ثانيا بيانات العينة العشوائية ألوراك االجابات:
 -۱عدد أوراك العينة ونسبتها:
التقديرات

عدد األوراك
في العينة العشوائية

نسبة األوراك في العينة العشوائية
الى المجموع الكلي لألوراك

مالحظات

أ&أ+
ب& ب+
ج & ج+
د & د+
هـ

المجموع
*المجموع الكلي للطالب اللذين أدوا االختبار

*نسبة العينة العشوائية من مجموع
أوراك الطالب اللذين أدوا االختبار

*يجب أال تقل العينة
العشوائية عن %۱0

يوجد نموذج اجابة يتم التصحيح بناء عليه :عل /ال؟

 -۲نتائج تصحيح العينة العشوائية:
التصحيح دقيق وعادل
التصحيح دقيق وعادل الى حد ما وال يحتاج الى مراجعة

التصحيح دقيق وعادل الى حد ما ويحتاج الى مراجعة
التصحيح غير دقيق وغير عادل ويحتاج الى اعادة التصحيح

مالحظات أخرى على التصحيح:
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................
مصحح العينة العشوائية
( تصديق داخلي  -خارجي )

يعتمد

االسم...............................................:

رئيس القسم  /وكيلة القسم

التوقيع.............................................:

االسم ...................................:

التاريخ............................................:

التوقيع..................................:

الصفحة  30من 30

