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ةكلية اآلداب يف ضوء معايري اجلوديف   ي الثاين جودة أسئلة االمتحاانت النهائية للفصل الدراس  

 د.عيادة مسعود عقوب

 مقدمة :

لذا تعد مهارة صياغة االسئلة أحد أىم ادلعايَت اليت  ة ،دألىداف ادلنشو لوى ربقيقهم وتقدير مست مُت ،علدور مهم يف تقوًن نواتج تعلم ادلتألسئلة ل        
من مهارات التقوًن اليت  جزء مهم ألهنا؛ أن يتقنها اجلامعي على األستاذ ينبغيمن ادلهارات اليت  فهي مهارة  أن تكون ضمن معايَت جودة التقوًن  ينبغي

  . بصفة عامة األستاذ ميتلكها

فس الوقت ىي عماد طريقة يف التدريس والتقوًن ويف ن ةمن االسًتاتيجيات ادلهم اسًتاتيجيةسئلة تعد إيل أن األ خرون( وآ السامرائيويشَت )ىاشم         
سئلة اجليدة ليست موىبة خرون أن القدرة على صياغة األويذكر )جابر عبد احلميد جابر(وآ ، لألسئلة صياغتوبطريقة  تظهر إال فكفاءة ادلعلم ال التدريس ،

داً مقصوداً للتدريب على أن يبذل جه على األستاذ ينبغي ىنامن  (1مهارة ميكن أن تكتسب وتنمى ابدلمارسة ) فهي ،ال بعض الناس إ ال ميتلكهافطرية 
سئلة اليت  مستوتات التفكَت اليت تظهر يف إجاابت الطالب وبُت أنوا  األبُت ودلك لالرتباط التامعليو عند صياغتها ؛ ادلسؤوليةسئلة حيث تقع وضع األ
األستاذ . يصوغها  

ن ىناك عالقة بُت مهارات فإ وعلى ىذا تاً ،ر غَت ادلتوقع أن يفكر الطالب تفكَتاً ابتكامن على تذكر احلقائق ف أسئلتوذا كان ادلعلم يركز يف إف       
دراسة)فريد  :ا اجملال منهايف ىذجريت العديد من الدراسات وقد أ سئلة اليت يقدمها ذلم ،أنوا  األ وبُت لطالبو إلكساهبا فكَت اليت يسعى إليها األستاذالت

ك ليم طلبتهم يف مبحث الرتاضيات ودلىل التعرف على واقع االختبارات ادلدرسية اليت يضعها ادلعلمون لقياس ربصيل وتعىدفت إ واليت( 2001:  أبوزينة
سائل وو يل ضرورة تطوير أدوات صت الدراسة إالجراءات والوسائل ادلستخدمة يف إعدادىا وقد خلبتحليل عينة من ىذه االختبارات و الوقوف على ا

(2)س الوزن النسيب دلوضوعات احملتوى.تعد وفق جدول مواصفات يعك وسائل جديدةدخال القياس و التقوًن احلالية وإ  

التحريرية يف الدراسات يل ربديد أسس تطوير االختبارات ( فقد ىدفت إ2006:  )دمحم سامل الغساين ويف دراسة مشاهبة للدراسة احلالية قام      
ومعرفة مدى توافر ادلعايَت يف  ،الزمة لوضع االختبارات التحريريةلوربديد ادلعايَت ا،ومعرفة واقع االختبارات التحريرية يف ادلدراس االعدادية  ،االجتماعية

سات يل أن االختبارات توضع طبقاً ألىداف الدراراسة إرية احلالية و توصلت الدوتقدًن تصور مقًتح لتطوير االختبارات التحري،االختبارات التحريرية 
(3)يس ادلستوتات العليا من التفكَت .ت الطالب وتققدرا ميناالجتماعية و أهنا ت  

يف جامعة األساتذة  ق من مدى ربقيق أسئلة االمتحاانت النهائية اليت يضعهادراسة ىدفت إيل التحقزتادة بركات و عبد اذلادي صباح( ب) أما دراسة      
 ، 2003) ن مجيع االمتحاانت للفصل الدراسيحيث حلل الباحثو لوم ادلستوتات ادلختلفة تبعاً ذلرم ب ة ادلعرفية يفيألىداف التعليملادلفتوحة  القدس

ادىا عن مستوتات التحليل وابتع والتذكريل أن االمتحاانت تركز على مستوى ادلعرفة امتحاانً وقد خرجت النتائج تشَت إ( 133( والبالغ عددىا ) 2004
(4)والًتكيب والتقوًن .  

______________________________ 
 (1)   . ( ، تنمية مهارات صياغة األسئلة التحريرية ، دار القاىرة : القاىرة2003عبد الرازق : ) عبد السميع صالح

 (2) .19الرتاضيات ، رللة مركز اليمون ، جامعة قطر ، السنة العاشرة ، العدد ، تطوير أدوات قياس ربصيل الطلبة يف مادة (2001)د أبوزينة : فري  
لة     ،تطوير االختبارات التحريرية يف مادة الدراسات االجتماعية لتالميذ ادلرحلة اإلعدادية بسلطنة عمان يف ضوء أىداف تدريس ادلادة ، رسا(2006):دمحم سامل الغساين (3) 

 ة .ماجستَت ، جامعة القاىر 
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،مدى ربقيق أسئلة االمتحاانت النهائية يف جامعة القدس ادلفتوحة لألىداف التعليمية تبعا ذلرم بلوم ، رللة جامعة القدس ادلفتوحة ، :(2007)(زتاد بركات وعبد اذلادي صبا 4)
 العدد التاسع .

جامعة  –اريخ بكلية الًتبية رية لشعبة التيسئلة التحر صياغة األمهارات  ايل تنمية (2003كما ىدفت دراسة )صالح عبد السميع عبد الرازق :          
( فأكثر من درجات التقوًن يف 30%( من الطلبة على )76.  67عالية حيث حصل ) ةيل أن للربانمج ادلقًتح كفاءوقد توصلت الدراسة إ عُت مشس ،

بو وقدرهتم  الواردةالدراسة حملتواه وفهمهم للحقائق وادلفاىيم  ما يتعلق ابستيعاب عينةيالكفاءة ف شلا يدل على أن للربانمج درجة مقبولة من البعدياالختبار 
ودراسة )أمحد السيد  ، ، وتشَت دراسة )إيناس عبد اجمليد ( ،(1) اريخعلومات وادلفاىيم ادلرتبطة بقواعد صياغة االسئلة التحريرية يف التعلى تطبيق ادل

شديد ادلوجود وذلك نظراً للقصور ال ؛سئلة أبنواعها ادلختلفةادلمارس على مهارات صياغة األ تمام بتدريب الطالب ادلعلم وادلعلماالى ضرورةيل شعبان( إ
(3، 2)سئلة.لديهم عند صياغة األ  

ادلتفحص  و التقوًن ،إال  أن ىذا على مستوى بعض نظم التعليم يف البالد العربية أما يف بالدان ليبيا ، رغم قلة الدراسات اليت استهدفت القياس        
ساسي و األتقوًن سواء على مستوى التعليم سوف لن جيد كثَت  عناء ليثبت ما يعانيو من مشاكل وقصور ، فادلتتبع لنمط وأسلوب نظام القياس و ال

الفنية الواجب توافرىا يف سس العلمية و الشروط ويفتقد إىل الكثَت من األادلتوسط أو حىت اجلامعي و العايل يالحظ بوضوح افتقاده للموضوعية والعلمية ،
رسنا يعتمد على األسئلة ادلقالية أبسلوهبا ( إىل أن تقييمنا الًتبوي يف مدا 2005: عداد و بناء االختبارات ، ويف ىذا الصدد يشَت ) اجليالين جربيلعملية إ

إىل عدة  مجيع أجزاء ادلقرر الدراسي ابإلضافة إىل عجزىا عن الكشف على مدى ربقيق ادلادة ادلقررة لألىداف ،ويرجع ذلك التقليدي، واليت ال تغطي 
ابلطرق و األساليب احلديثة يف التقييم ،واستسهال أسباب أييت يف مقدمتها القصور يف إعداد ادلعلمُت اإلعداد األمثل الدي ميكنهم من االطال  و اإلدلام 

  (4)ادلعلمُت األساليب التقليدية نتيجة تعودىم عليها .

إىل وجود هبا لتقييم أساليب القياس و التقوًن ادلتبعة يف نظام التعليم بليبيا  ابقة قامدراسات س( بناء على نتائج 2005: الطبيب دمحم ويشَت )أمحد       
دلام ادلدرسُت بشروط االختبار اجليد كالصدق و ، وإىل عدم إ وأييت يف مقدمتها عدم مشولية االختبارات للمناىج ادلقررة ، مجلة من السلبيات اليت تشوبو

(5)الثبات و ادلوضوعية .  

( هبدف تقوًن بعض مناذج أسئلة االختبارات التحصيلية يف بعض ادلراحل الدراسية ، من حيث مدى 2006اجملاىد : ادمحم ويف دراسة قام هبا)سامل      
ختبارات اليت  م ربليلها التزامها ببعض ادلعايَت الفنية القياسية دبرحليت التعليم األساسي و ادلتوسط ،أشارت النتائج بشكل عام إىل أن مجيع مناذج األسئلة لال

(6)( وىي نسبة عالية .0.35ل إىل مستوى اجلودة وااللتزام ابألسس و الشروط الفنية بصورة عامة ، فقد كان متوسط نسبة اإلخفاق )مل تص  

___________________________________ 
صالح عبد السميع عبد الرازق  :(2003)، مرجع سابق .  (1) 

.يف منهج اجلغرافيا ابلصف الثالث اإلعدادي ،رسالة ماجستَت ،كلية الًتبية ،جامعة الزقازيق، تقوم أسئلة الكتاب ادلدرسي وبعض الكتب اخلارجية  إيناس عبداجمليد  (2) :(1985)   
 عة الزقازيق .، تطوير مستوتات أداء معلمي اجلغرافيا يف استخدام األسئلة ابلسنة الثانية من التعليم األساسي ، رسالة دكتوراه ،كلية الًتبية ، جام :(1990)أمحد السيد شعبان ( 3)
حول التعليم التخصصي ، طرابلس ، النقابة العامة ، أساليب التقييم الدراسي يف دارسنا إشكالية لإلاثرة ، دراسات وأحباث ادلؤسبر الًتبوي األول  :(2005)( اجليالين جربيل 4)

  للمعلمُت ليبيا .
  دراسات وأحباث ادلؤسبر الًتبوي األول حول التعليم التخصصي ، طرابلس ، النقابة العامة للمعلمُت ليبيا .( ، االختبارات والتقوًن الًتبوي ، 2005(أمحد دمحم الطيب :) 5)

 (6)  وسط مة مقًتحة ببعض ادلعايَت الفنية لتقوًن االختبارات التحصيلية مع التطبيق على بعض النماذج من اختبارات مرحلو التعليم االساسي وادلت، قائ (2006):سامل ادمحم اجملاىد 
 ، ادلؤسبر الًتبوي الثاين ، طرابلس .
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دلرحلة إسبام التعليم األساسي يف مادة اللغة العربية يف ضوء هبدف ربليل أسئلة االمتحاانت النهائية  (2009: ويف دراسة )عبد العزيز علي سليمان       
  (1)، أشارت النتائج إىل عدم التوازن يف توزيع األسئلة على ادلستوتات ادلعرفية ، وأتكيدىا على ادلستوتات الدنية يف التفكَت . تصنيف )بلوم(

منها  صل بتدريب الطالب أو ادلعلم وومنها ما يت، وتقوميهااألسئلة  يتصل بتحليلويف ضوء ىذه الدراسات اليت اىتمت جبوانب متعددة منها ما           
أسئلة االمتحاانت و الوقوف على جوانب الضعف ما يهتم بتطوير األسئلة ، وبصفة عامة فقد أكدت معظم الدراسات والبحوث على أمهية تقوًن وربليل 

و أمهية الربامج التدريبية و أثرىا  ، معدي أسئلة االمتحاانت على أنتاج أسئلة ذات مستوتات عليا من التفكَت و القوة فيها، وكذلك على تنمية مهارات
 على اكساب ادلعلم مهارات سلتلفة يف صياغة األسئلة .

لك الدراسات يف التعرف على الطريقة الباحثة من ت تللدراسة والبحث ، وقد استفاد إخضاعوو  تضح للباحثة ضرورة تبٍت ىذا ادلوضو اشلا سبق فقد       
وكيفية بناء أسئلة ربريرية تقيس مستوتات عليا من التفكَت .وخباصة فيما يتصل ابدلستوتات ادلعرفية ،  ، على كيفية ربليل األسئلة يف بناء ادلعيار ،والعلمية   

السؤال اجليد ،ويف حدود علم وفقا لقواعد صياغة  :قا دلعايَت اجلودة أيوعلى ىذا فقد حرص البحث احلايل على االىتمام بعملية التحليل لألسئلة وف     
    تعد ىذه أول دراسة علمية من نوعها، وخاصة يف نطاق مدينة زلينت ، وىذا ىو مربر القيام ابلبحث احلايل . ثةالباح

-: بحثمشكلة ال -  

 – 2013) اجلامعيأسئلة االمتحاانت النهائية للفصل الدراسي الثاين للعام  جودةما مدى  : الدراسة يف التساؤل الرئيسي التايلتلخص مشكلة ت        
يف ضوء معايَت جودة االمتحان؟   زلينت / اآلداب(  يف كلية  2014  

:  التاليةسئلة الفرعية وتتطلب اإلجابة عن هذا التساؤل اإلجابة عن األ  

جودة االمتحان اجليد؟ ما معايَت (1 ) 

التزام معدي االمتحاانت دبعايَت االمتحان اجليد؟ ما مستوى (2 ) 

-: بحثأهداف ال  

ايل التعرف على : بحثدف اليه  

االمتحان اجليد.معايَت جودة  (1 ) 

مستوى التزام معدي االمتحاانت دبعايَت االمتحان اجليد. (2 ) 

_________________________________ 

ربليلية ألسئلة االمتحاانت النهائية دلرحلة إسبام التعليم االساسي دلادة اللغة العربية يف ضوء ما ربققو من مستوتات األىداف ( دراسة 2009عبد العزيز علي سليمان : ) (1)
 ادلعرفية حسب تصنيف "بلوم " ، رسالة ماجستَت ، أكادميية الدراسات العليا ، ليبيا .
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: بحثأمهية ال  

من خالل تطوير أدوات قياس  رورة مواكبة نظام التعليم وتطويره يف اجلامعاتالذي ميتاز ابلتقدم العلمي وضن أمهية الدراسة يف أمهية العصر متك (1) 
ن ختبارات القائم على التذكر حيث إتالءم ادلخرجات مع سوق العمل واالبتعاد عن النمط التقليدي  لالوفق معايَت اجلودة الشاملة لكى ت الطلبةربصيل 

 لتطوير أدوات القياس لتحقيق جودة ادلخرجات . كما تفيد الًتبويُت  للجامعة ، نتاجيةإحدى مؤشرات ربديد الكفاءة اإل ىيسي التحصيل الدراتقديرات 

تقدم ىذه الدراسة معيار ميكن استخدامو يف تقوًن أسئلة االمتحاانت . (2 ) 

تفتح ىذه الدراسة اجملال لبحوث أخرى يف ىذا اجملال . (3 ) 

-: بحثحدود ال -  

أبقسامها  اآلداب( بكلية 2014 – 2013من العام اجلامعي ) الثاين الدراسيللفصل  النهائيتحدد الدراسة احلالية يف عينة من أسئلة االمتحان ت       
وىي كالتايل : ة(قسم الفلسف –قسم االعالم  –قسم التاريخ  –قسم اجلغرافيا  –قسم علم االجتما   –قسم اللغة العربية  –)قسم الًتبية وعلم النفس   

وتشمل : األسئلة ادلوضوعية : (1 ) 

(29واخلطأ ....عددىا ) الصوابأسئلة  -  

(1) ادلزاوجة....عددىاأسئلة  -  

(1متعدد....عددىا ) من  ختياراالأسئلة  -  

(12كمال .....عددىا )اإل أسئلة  -  

 (2  (70.....عددىا ) سئلة ادلقالأ (

: * مفاهيم البحث  

ىيئة عضاء ئلة االمتحاانت ادلوضوعة من قبل أصياغة أس يفأن تتوافر   ينبغي اليتىذه الدراسة مجلة ادلعايَت و اخلصائص  يفاجلودة: ويقصد هبا  معايَت -
 التدريس ابلكلية.

  عبارات تبدأ أبدوات استفهام تتطلب إجابة معينة كرد فعل عليها .األسئلة :  -

رجاء زلمود أبوعالم أبهنا تلك األسئلة اليت هندف من خالذلا إىل تقوًن ربصيل ادلتعلمُت الدارسُت سواء كان ذلك يف هناية األسئلة التحريرية : يعرفها  -
(1)التحصيلي . ًن التحصيل وربديد مستوى الطلبةالفًتات أو يف امتحاانت النقل و الشهادات العامة ،وتعد من أىم وسائل تقو   

__________________________ 

قياس وتقوًن التحصيل الدراسي ، دار العلم ، الكويت . ، (1987رجاء زلمود أبوعالم : )   (1) 
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ت الكتابية وقد تعرف الباحثة األسئلة التحريرية : تلك األسئلة ادلكتوبة اليت يلجأ إليها ادلعلم لقياس التحصيل الدراسي للمتعلمُت وتسمى ابالختبارا -
إكمال( . -مزاوجة  -صواب وخطأ –طويل( أو يف صورة أسئلة موضوعية )اختيار من متعدد  - تكون يف صورة أسئلة مقال)قصَت  

-:*أمهية األسئلة التحريرية  

  لضعف لدى الطلبة.اطن القوة و ى مواعل التعرف -

قياس ربصيل الطلبة ومدى تقدمهم. -  

إاثرة دافعية الطلبة للتعليم. -  

تقييم طرائق التدريس. -  

ادلناىج الدراسية و مدى مالئمتها حلاجات الطلبة.تقييم  -  

الراجعة عن مستوى ربصيل الطلبة. ابلتغذيةوىل األمر و أصحاب القرار تزويد الطلبة و  -  

تقييم الربانمج التعليمي. -  

  -التحررية: * أنواع األسئلة

-:ما يلىالتحريرية على عدة أنوا  لعل من أكثرىا استخداماً  تنقسم األسئلة  

ادلقال. أسئلة (1 ) 

ادلوضوعية. األسئلة (2 ) 

-ادلقال: أوالً: أسئلة  

يتبع.....اخل، وقد  أو .عن.تعتمد على االجابة احلرة للطالب وتطلب منو أن يشرح أو يذكر أو يتكلم  اليتتألف من األسئلة وىو األسئلة اليت ت      
.د يصل إىل عدة صفحات تطلب الكتابة إبسهاب قت  

-ادلوضوعية:األسئلة اثنياً:   

ابدلوضوعية  األسئلةه وعرفت ىذ لكل سؤال، ىناك إجابة صحيحة واحدةدبعٌت أن  قصَتة، و إجاابهتا زلددة، تكون االستجابة ذلا اليت وىى األسئلة      
عيار للتصحيح يعتمد كم  النموذجيةو إمنا تعتمد على اإلجابة  تقدير الدرجة، يفعلى ذاتية ادلصحح  ال تعتمدفهي  ،موضوعيألن تصحيحها يتم بشكل ؛ 

ادلادة الواحدة. يفعليو مجيع ادلصححُت   
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-أنواع االسئلة ادلوضوعية األكثر شيوعاً:   

  : وتشمل :متعددار من سئلة االختيأ  -

جابة.ربديد أفضل إ -                

جابة الصحيحة.  اإل ربديد -                       

جابة اخلاطئة.ربديد اإل -                

ربديد أكثر من إجابة صحيحة. -               

ب واخلطأ.اأسئلة الصو  -  

وجة )ادلطابقة(.أسئلة ادلزا -  

أسئلة اإلكمال )ملئ الفراغ( -  

أسئلة الرتتيب. -  

شكال.ئلة الرسوم و األأس -  

نو كان إالّ أ من زلاوالت ربسُت اختبار ادلقال، فعلى الرغم ار ادلقال،ختبوجهت ال اليترد فعل لالنتقادات ادلتكررة كادلوضوعية    االختباراتظهرت       
يف  العملية التعليمة وتتميز ىذه ارات ادلوضوعية وتستخدم االختب  تلك االنتقادات،تتالىف اليتنو  جديد من االختبارات   يفمن الضروري التفكَت 

سئلتها بوضع عالمة أو كلمة أو عبارة قصَتة جداً.عن أ اإلجابةنواعها إبمكانية أ ابختالفارات االختب  
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  -:بحث*نتائج ال

ما معايَت جودة االمتحان اجليد؟(.) األول:جابة عن السؤال *اإل  

و الشروط الواجب توفرىا يف كل نو  من  الدارسات السابقةمؤشرات قياس األسئلة الواردة يف بعض ىذا السؤال اعتمدت الباحثة على  عن لإلجابة     
 كما يلي :  ، فكانت مؤشرات جودة األسئلة(  (ISO-9001  واليت سبت وفق متطلبات ادلواصفات الدولية  لنظام إدارة اجلودةأنوا  األسئلة  

-األسئلة ادلوضوعية: :والً أ  

:و اخلطأ مؤشرات قياس جودة أسئلة الصواب (1 ) 

صحتها أو خطئها. يفارة ال يوجد شك العب -  

فكرة واحدة. وذاتأن تكون العبارة قصَتة  -  

ادلزدوج. النفيأو  النفي ال تستخدمالعبارة  -  

لغة غَت مألوفة. ال تستخدمالعبارة  -  

ودىا.يف بنلتخصيص اعبارات التعميم أو  ال تستخدمالعبارة  -  

.ابإلجابةتلميحات  أيعلى  ال ربتوىالعبارة  -  

ب نقل العبارة مباشرة بنص الكتاب.ذبن -  

صواب أو خطأ . من بدال×( ( أو)√أن تستخدم رموز )  - 

الطول. يفكون كل العبارات متساوية أن ت -    

الختبار.انفس  يفجابة عن أسئلة أخرى تكون ىناك عبارات تتضمن اإل أال -    

عنصر التخمُت. بعادإللفقرات اضمُت االختبار عدد كبَت من ت -    

مؤشرات قياس جودة أسئلة االختيار من متعدد : (2 ) 

ادلطروح مشكلة زلددة وواضحة. -  

جابة صحيحة واحدة فقط.إيوجد  -  

جاابت معقولة.تؤلف بدائل اإلجابة الصحيحة إ -  
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الصحيحة . ابإلجابةزبلو الفقرة من أي تلميح  -  

ر .كذ  شلا شيءال أو  ما ذكرذبنب استخدام عبارات مثل مجيع  -  

بدالً من مجلة غَت كاملة . مباشرصياغة البند كسؤال  -  

ات عالقة ابلسؤال .مجيع ادلعلومات ابلفقرة ذ -  

يف العبارة .النفي ادلزدوج  عدم استخدام النفي أو  -  

ومنسق . عموديجاابت مرتبة بشكل اإل -  

    نسة.متجا لإلجاابتاللغة القواعدية  -

متساوية ابلطول .صياغة البدائل  -  

استخدام أربعة بدائل كحد أدىن . -  

جابة .تساعد على استنتاج اإل ألهنايف صياغة البدائل  نب استخدام كلمات مثل : دائماً ، مجيعاً ، مطلقاً ،ذب -  

جابة عن مفردات أخرى يف نفس االختبار.ادلفردات اليت ربمل يف طياهتا اإلذبنب  -  

طول العبارة...( –معرفة  –فعل  –رد توحيد صياغة البدائل )مف -  

جابة الصحيحة بطريقة عشوائية .َت موقع اإليتغ -  

جابة الصحيحة غَت قابلة للمناقشة.اإلأن تكون  -  

جابة الصحيحة .ؤال واإلسذبنب االرتباطات اللفظية بُت أصل ال -  

: ة ادلزاوجة أو ادلطابقة أو ادلقابلةمؤشرات قياس جودة أسئل (3 ) 

تكون التعليمات واضحة وبسيطة لعدم اللبس.أن  -  

مع الثانية حىت نقلل من أثر التخمُت .غَت متساوية  وىل أن تكون القائمة األ -  

تصاعدتاً أو تنازلياً. ترتيباأما إذا كانت أرقاما فينبغي أن ترتب  دتاً ،جبأ أن ترتب البنود يف كل قائمة ترتيباً  -  

للمادة موضو  االمتحان . قاطاً مهمةجاابهتا نوإمن العبارات الرئيسية أن تتض -  

أن تكون العبارات قصَتة واضحة ادلعٌت صحيحة لغوتاً. -  
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يقة عشوائية .واجاابهتا بطر  ،بارات الرئيسية ترتب قائمة كل من الع - 

كمال : مؤشرات قياس جودة أسئلة اإل  (4 ) 

جابة واحدة صحيحة.أن يكون لكل فراغ إ -  

مكان .أن تكون العبارات قصَتة بقدر اإل -  

أن تكون الفراغات قرب هناية العبارة وليس يف أوذلا . -  

ة .ة وادلصطلحات غَت ادلألوفبيت الغر ذبنب الكلما -  

الكلمة ادلطلوبة ألحد الفراغات متضمنة يف سؤال آخر. ال تكونأ -  

-: سئلة ادلقالأاثنياً:   

-: ادلقالئلة أس* مؤشرات قياس جودة   

دد ادلهمة ادلطلوبة بدقة ووضوح .السؤال حي -  

ربديد درجة كل سؤال . -  

درجة كل فر  زلددة . -  

سئلة جوانب احملتوى ادلختلفة .أن تشمل األ -  

علومات .ادلعاء سئلة اليت تتطلب رلرد استدعن األالبعد  -  

وقصَتة بدالً من طويلة وقليلة . ةاستخدام رلموعة أسئلة كثَت  -  

جابة النموذجية .جراءات التصحيح من خالل اإلضبط إ -  

.تقدير زمن اإلجابة  -  
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:* اإلجابة عن السؤال الثاين   

(َت االمتحان اجليد؟متحاانت دبعايعدي االالتزام م   )ما مستوى         

وكانت النتائج  ( 2014 – 2013) اجلامعيي للفصل الدراسي الثاين للعام ئىذا السؤال قامت الباحثة بتحليل عينة من االمتحان النها عن لإلجابة 
: كالتايل  

-ئلة ادلوضوعية :أوالً : األس  

االختيار من متعدد كان إن منها حيث أسئلة  الكايفو أسئلة ادلزواجة وذلك لعدم توفر العدد  أسئلة االختيار من متعدد ابستبعادلقد قامت الباحثة        
(.1وأسئلة ادلزواجة عددىا )( 1عددىا )  

 ابستخدام( وذلك 12كمال وكان عددىا )( وأسئلة اإل 29أ( حيث كان عددىا )واخلط حثة ادلعاجلة اإلحصائية على أسئلة )الصواباقت الببوط      
                            احلسايب والنسبة ادلئوية دلعايَت االختبار اجليد وىي كالتايل :                                                                  ادلتوسط

 (1جدول رقم )                                                                       

واخلطأ. عايري االختيار اجليد من نوع الصواباحلسايب والنسبة ادلئوية دليوضح ادلتوسط   

ادلتوسط  النسبة  ادلئوية
 احلسايب

 الرقم ادلعيار التكرار

100% شك يف صحتها أو خطئها ال يوجدالعبارة  29 1   1 
48%  2 أن تكون العبارة قصَتة وذات فكرة واحدة فقط 14 0.48 
62% ادلزدوج النفيو النفي أ تستخدمال العبارة  18 0.62   3 
62% لغة غَت مألوفة العبارة ال تستخدم 18 0.62   4 
65%  5 عدم استخدام عبارات التعميم أو التخصيص يف بنود العبارة 19 0.65 
24% جابةأي تلميحات ابإل ربوي العبارة ال 7 0.24   6 
24%  7 ذبنب نقل العبارة مباشرة بنص الكتاب 7 0.24 

100% أ  بداًل من صواب أو خط 29 1   )X و ) أ  )√ أن تستخدم رموز)   8 
45%  9 أن تكون كل العبارات متساوية يف الطول 13 0.45 
69% أخرى يف نفس االختبارتكون ىناك عبارات تتضمن االجابة عن أسئلة  الأ 20 0.69   10 
38%  11 عنصر التخمُت بعادإلتضمُت االختبار عدد كبَت من الفقرات  11 0.38 

( 8،  1ادلعيار يف البنود: )نسب متقاربة فقد ربقق االمتحاانت النهائية ب عدوأسئلة الصواب واخلطأ قد التزم بو م   يتضح من اجلدول السابق أن معيار      
(حيث كانت 11،  9،  7،  6،  2ومل يتحقق ادلعيار يف البنود ) متوسطة ، فقد ربقق ادلعيار بنسب (10، 5، 4، 3أما يف البنود ) ، عالية بنسب

.سئلةطأ دون االلتزام دبعايَت جودة األواخل الختبارات يستخدمون العبارات للصوابا يعد% وىذا يعٌت أن م  50أقل من  بسنال   
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(2اجلدول رقم )  

والنسبة ادلئوية دلعايري االختبار اجليد من نوع االكمال احلسايب ادلتوسطيوضح   

ادلتوسط  النسبة ادلئوية
 احلسايب

 الرقم ادلعيار التكرار

83%  1 أن يكون لكل فراغ إجابة واحدة صحيحة  10 0.83 
58% مكانأن تكون العبارة قصَتة بقدر اإل 7 0.58   2 
66% وليس يف أوذلاأن تكون الفراغات قرب هناية العبارة  8 0.66   3 
83% ة والعبارات غَت ادلألوفةذبنب الكلمات الغريب 10 0.83   4 
83% يف سؤال آخر حد الفراغات متضمنةالكلمة ادلطلوبة أل ال تكونأ 10 0.83   5 

والنسبة ادلئوية ذلذا العدد. احلسايبادلتوسط  ابستخراج قامت الباحثةو  ، سئلة موضع التحليلىذا النو  من األ ختبار بوضعا لالعد( م  12) لقد قام      

أن تكون على ( والذي ينص 2) ( يف حُت حصل البند رقم5،  4،  1%( وىي )83( أن ثالثة معايَت ربققت بنسبة )2يالحظ من اجلدول )       
. (%66العبارة وليس يف أوذلا على نسبة )( والذي ينص على أن تكون الفراغات قرب هناية 3( والبند )%58العبارة قصَتة بقدر االمكان على النسبة )  

-: اثنياً : أسئلة ادلقال  

(3اجلدول رقم )  

عايري االختبار اجليد من نوع أسئلة ادلقالدلنسبة ادلئوية سايب واليوضح ادلتوسط احل  

 الرقم ادلعيار التكرار ادلتوسط احلسايب النسبة ادلئوية
95% بدقة ووضوحد ادلهمة ادلطلوبة السؤال حيد 67 0.95   1 
57%  2 ربديد درجة كل سؤال 40 0.57 
2%  3 درجة كل فر  زلددة 2 0.02 

78%  4 أن تشمل األسئلة جوانب احملتوى ادلختلفة 55 0.78 
71% علوماتادلسئلة اليت تتطلب رلرد استدعاء البعد عن األ 50 0.71   5 
71% طويلة وقليلةاستخدام رلموعة أسئلة كثَتة وقصَتة بدالً من  50 0.71   6 
النموذجيةجابة ضبط إجراءات التصحيح من خالل اإل 0 0 0  7 
جابةتقدير زمن اإل 0 0 0  8 

 

 % ،95التوايل )على ىي ( بنسب 8، 5،  1عايَت اجلودة يف البنود )سئلة قد التزموا دباألىذا النو  من  يعديتضح من اجلدول السابق أن م         
 يلتزمون ( و مل3ودة ضعيف يف الفقرة )يَت اجلاحُت كان التزامهم دبعيف  (4 ، 2مستوى ادلتوسط على الفقرتُت ) ( يف حُت كان التزامهم يف 71% %،78

جابة .زمن اإلجية وتقدير ذجابة النمو ضبط إجراءات التصحيح من خالل اإل ن ينصان علىي( اللذ10،  9ابلبندين ) هنائياً   
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 تفسري النتائج :

صياغة األسئلة جبميع  إىل ضعيفة عند من متوسطة تعدي أسئلة االمتحاانت دبعايَت اجلودة تراوحابلنظر يف النتائج السابقة صلد أبن نسبة التزام م          
اضح يف صياغة يف كوهنا توصلت إىل أن ىناك ضعف و أنواعها ، وىذا ما أشارت اليو بعض الدراسات السابقة حيث اتفقت مع نتائج البحث احلايل 

حثها .األسئلة وكذلك يف مراعاة ادلستوتات ادلعرفية اليت تقيسها األسئلة اليت وضعت للتحليل ويف ىذه النتيجة إشارة ألمهية قيام الباحثة بب  

اإلعداد عداد االختبارات ،وىي نتيجة الزمة لعدم إعدادىم ئلة االمتحاانت ابألسس العلمية إلعدي أسام م  وترجع الباحثة االسباب إىل عدم إدل         
ال يوجد يف برارلها مقررات دراسية هتتم ابلقياس  -وإىل فًتة قريبة  -يف الكليات الًتبوي ألن نظام اإلعداد  ؛ نظراو الًتبوي األمثل قبل زبرجهم ،  العلمي

  والتقوًن .

تعد مهارة صياغتها دور مهم يف تقوًن نواتج تعلم الطلبة ، وربديد مستوى ربقيقهم دلعايَت األداء اجليد ؛لذا  ألسئلة التحريريةلختاما ترى الباحثة أن     
وضوح تعليمات أحد أىم ادلعايَت اليت ينبغي أن تكون ضمن معايَت جودة أداء ادلعلم ، حىت ال يعزو مستوى أداء الطالب إىل عوامل ال دخل لو هبا كعدم 

ادلصاغة صياغة  جيدة من قبل األستاذ الذى  فاألسئلة ، للسؤالضوح ادلطلوب منو ، أو عدم مراعات الشروط األخرى للصياغة اجليدة السؤال أو عدم و 
بَت على ، فنمو ىذه القدرة يعتمد إيل حد ك لذى الطلبة  تتوافر لديو مهارة صياغة األسئلة أبنواعها ادلختلفة تكون وسيلة فعالة لتنمية القدرة على التفكَت

. ، وكذلك ذبعل للتقوًن ىدف وقيمة مهارة األستاذ يف استخدام األسئلة  

 التوصيات :

-: مبايلي ةوصى الباحثخالل النتائج ت من  

لك تبٍت بعض ادلقررات الدراسية مثل القياس و التقوًن و اسًتاتيجيات التدريس وعلم النفس الًتبوي يف مجيع التخصصات الدراسية ابلكلية وذ (1)
 تجنب القصور يف أدائهم بعد التخرج .ل للطلبة قبل زبرجهم من أجل اإلعداد الًتبوي األمثل 

 ألسئلةمتحانية دبا فيها معايَت اجلودة على مواصفات الورقة اال ياالمتحاانت ادلركزية حيتو ن جلنة طاب مسئلة االختبارات خبأ يعدالزام م   (2)
 االختبار.

 كر.تصارىا على مستوتات التذ سئلة على عمليات التفكَت العليا وعدم اقشتمال األا (3)
 سئلة يف الكلية.مهارة صياغة األ ريتنظيم ورش عمل لتطو   (4)
 -تشمل مايلى : وضع مواصفات للورقة االمتحانية  (5)

: من حيث الشكل :أوال  

-أن تتضمن الورقة االمتحانية البياانت واالرشادات االتية : ينبغي  

الزمن ( –ريخ االمتحان ات –الشعبة  – الدراسيالفصل  –ادلادة  سما –القسم  –الكلية  –سم اجلامعة ا –)شعار اجلامعة   

كتابتها خبط اليد .سئلة وعدم   طباعة األ -  

سئلة الفرعية .والدرجات أيضاً على األ كتابة درجة كل سؤال جبوار السؤال ويف مكان واضح -  



13 
 

لبس أو غموض. أيسئلة واضحة الصياغة وخالية من أن تكون األ -  

سابية.احلخطاء األواضحة أو الرقام غَت األطبعية أو ادل ومالئية أاإلخطاء األ أن تكون خالية من -  

الصفحة )مثل االمتحان على ورقتُت( مع ترقيم الصفحات . أبعلى الدراسيادلقرر  مسلة يتم التنويو على ذلك جبانب اورقة أسئ من وجود أكثريف حالة  -  

توقيع أستاذ ادلادة يف هناية الورقة. -  

سئلة .وجيهات بعد األرشادات والتكتابة اإل  -  

مون :اثنياً : من حيث ادلض  

: متحانية جيب أن تتضمن كال شلايلين الورقة االأب االعتبارضرورة األخذ يف   

الشمول  -  

التدرج -  

سئلة :يف األ التنو  -  

أسئلة موضوعية. – ادلقال: أسئلة  ننوعا فاألسئلة  

 ادلشكالتالبتكار والقدرة على حل النقد والتقييم ا –التحليل  –التطبيق  -الفهم –أن يتضمن االمتحان أسئلة لقياس القدرة على : التذكر  - 

سئلة ادلوضوعة ابلورقة االمتحانية تقيس ادلهارات وادلعارف التعليمية ادلستهدفة.ة التأكد من أن األر ضرو  -  

 ادلقرتحات :

إجراء بعض البحوث  : يف ضوء نتائج البحث تقًتح الباحثة     

 حبث تنمية مهارات صياغة األسئلة التحريرية ابستخدام  برانمج مقًتح .( 1)
 العالقة بُت مستوى األسئلة التحريرية اليت ينتجها معدي أسئلة االمتحاانت ومستوتات تعلم الطلبة .حبث ( 2)
 اانت يف ضوء ادلستوتات ادلعرفية حسب تصنيف )بلوم( .حبث ربليل أسئلة االمتح( 3)
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 جع :ار ادل

االسئلة ابحللقة الثانية من التعليم األساسي ، رسالة دكتوراه ،  تطوير مستوتات أداء معلمي اجلغرافيا يف استخدام ،:(1990) أمحد السيد شعبان  -1
 كلية الًتبية ، جامعة الزقازيق .

طرابلس ، النقابة ،دراسات وأحباث ادلؤسبر الًتبوي األول حول التعليم التخصصي ،االختبارات والتقوًن الًتبوي ، :(2005)أمحد دمحم الطبيب  -2
  العامة للمعلمُت ليبيا .

تقوًن أسئلة الكتاب ادلدرسي وبعض الكتب اخلارجية يف منهج اجلغرافيا ابلصف الثالث اإلعدادي ، رسالة ،:(1985) اجمليد حسن إيناس عبد -3
 .ماجستَت ، كلية الًتبية ، جامعة الزقازيق

بوي األول حول التعليم التخصصي ادلؤسبر الًت  اث،أساليب التقييم الدراسي يف مدارسنا إشكالية لإلاثرة ، دراسات وأحب(2005)اجليالين جربيل  -4
 . ، طرابلس ، النقابة العامة للمعلمُت ليبيا

 الكويت.دار العلم ،قياس وتقوًن التحصيل الدراسي ،، ( 1987:(رجاء زلمود أبوعالم  -5
التعليمية تبعا ذلرم بلوم  ألىدافلمدى ربقيق أسئلة االمتحاانت النهائية يف جامعة القدس ادلفتوحة  ،( 2007) صبا : اذلادي عبد زتاد بركات ، -6

 العدد التاسع . لألحباث والدراسات ، ،رللة جامعة القدس ادلفتوحة
،قائمة مقًتحة ببعض ادلعايَت الفنية لتقوًن االختبارات التحصيلية مع التطبيق على بعض النماذج من اختبارات مرحلة (2006):سامل ادمحم اجملاىد  -7

 ادلؤسبر الًتبوي الثاين ، طرابلس .التعليم األساسي و ادلتوسط ، 
 رة : القاىرة .، تنمية مهارات صياغة األسئلة التحريرية ، دار القاى (2003) صالح عبد الرازق : -8
،دراسة ربليلية ألسئلة االمتحاانت النهائية دلرحلة إسبام التعليم االساسي دلادة اللغة العربية يف ضوء ما ربققو :(2009)عبد العزيز علي سليمان -9

 حسب تصنيف " بلوم" ، رسالة ماجستَت ،أكادميية الدراسات العليا ،ليبيا .من مستوتات األىداف ادلعرفية 
 ة العاشرة ،ون ، جامعة قطر ، السنرللة مركز اليم يف مادة الرتاضيات ،صيل الطلبة تطوير أدوات قياس رب ،2001 فريد أبوزينة : -10

 .19العدد 
، تطوير االختبارات التحريرية يف مادة الدراسات االجتماعية لتالميذ ادلرحلة اإلعدادية بسلطنة عمان يف  (2006)دمحم سامل الغساين : -11

 .ضوء أىداف تدريس ادلادة ، رسالة ماجستَت ، جامعة القاىرة 

 

 

 

 

 


