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 مقدمة

العديد من اإلجراءات المهمة ذات الصلة بنجاح   ويتوقف عليهإن قياس نواتج التعلم يعد جزًءا أصيًًل من العملية التعليمية، 

ملية التعليمية،  رغم هذه األهمية، إال أن الواقع يشير دائًما إلى أن المشار إليه هو الحلقة األضعف في العو  ؛وتقدمه أكاديميًا طالب،  ال

ومن ثم تطبيقها  ها، بنائ، و اختيار المناسب منها، وأدوات قياس نواتج التعلم للتعرف على جود دليل علمي إجرائي من ثم بات وو

 يسد ثغرة مهمة في هذا المضمار.س نحسب ما يقدمه هذا الدليلأمًرا ضروريًا، و 

الدليل ضمن خطة شاملة أعدتها في ضوء المستجدات المترتبة  حري بالقول إن جامعة الجوف قد سارعت في إخراج هذا و

استئناف الدراسة  بناء على توجيهات الوزارة لتعليق حضور الطًلب، و، وعلى اإلجراءات االحترازية للوقاية من )فيروس كرونا(

 أهداف العملية التعليمية على أكمل وجه. االفتراضية؛ لتحقيقعن بعد من خًلل الفصول 

،  داء في الفترة القادمةاًء عليه يقدم هذا الدليل التعريفي حزمة من أدوات قياس نواتج التعلم لًلعتماد عليها في قياس األبنو

مع األخذ في االعتبار    من متطلبات التقييم الواردة في توصيفات المقررات الدراسية  المحتملة  غيرها الفصلية و  لًلختباراتكبدائل  

 ار إليها في الدليل. مجموعة من الضوابط سيش

المتواضع جديًدا يسهم في االرتقاء بمنظومة التعليم في جامعة الجوف على وجه الخصوص،    هذا العملأن يقدم    وأخيًرا نأمل

 عام.   واإلقليمية بوجهالجامعات المحلية  وغيرها من
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 أهداف الدليل

 

 لى النحو التالي:ع المقرر، أهمهامن األهداف ألستاذ  عدًدايتوقع أن يحقق هذا الدليل 

 من أدوات القياس الفعالة التي يمكن تطبيقها إلكترونيًا. حزمة التعرف على  ▪

 اختيار أداة القياس المناسبة لطبيعة نواتج التعلم.  ▪

 محددة.قياس متنوعة لنواتج تعلم  استخدام أدوات ▪

 يما في حالة تطبيقها عن بعد. المواءمة بين تحقيق الهدف من أداة القياس، وااللتزام بالزمن المحدد لذلك، الس ▪
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 ضوابط عامة الستخدام أدوات قياس نواتج التعلم الواردة في الدليل

 يكون ذلك مسؤولية منسق المقرر باالتفاق مع جميع األساتذة في الشعب األخرى. على أن توحيد أدوات القياس في كل مقرر،   ▪

إلى نهاية الدراسة في كل مقرر   - أدوات القياس الواردة في هذا الدليل من خًلل قائمة  -  خطة لقياس نواتج التعلم المتبقية  إعداد  ▪

 من ثم إلى عميد الكلية. المنسق إلى القسم، و ويرفعهاعلى حدة، 

 لها وفقًا لما ورد في توصيف المقرر.  والدرجة المخصصة،  االتعلم الذي تقيسه وطبيعة نواتج ،اختيار أداة القياس بما يتناسب  ▪

 التعلم التي يتم تحقيقها في فترة التعليم عن بعد. الواردة في هذا الدليل تطبق فقط على نواتج أدوات القياس  ▪

 ، البد من تطبيقها على جميع الطًلب، ضمانًا لتكافؤ الفرص. أو أكثر بعينه   في حالة اختيار أكثر من أداة لقياس ناتج تعلم ▪

 ج التعلم، البد من االطًلع على ضوابطها جيًدا. قبل أن تختار أداة التقييم التي ستضمنها خطة قياس نوات  ▪
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 األدوات المتنوعة لقياس نواتج التعلم:

 من األدوات التالية: أكثريستطيع أستاذ المقرر أن يقيس نواتج التعلم من خالل استخدامه أداة أو 

 النهايات. مغلقةاألسئلة  القصيرة ذاتختبارات اال .1

من  )االختيارعدة أشكال، أشهرها:  وتأتي في ن األسئلة الموضوعية، التي ال تحتمل إال إجابة واحدة صحيحة، اختبارات تتكون من عدد م  يقصد بها: ▪

 . دقيقة(  20  – دقائق    10)في الغالب ما بين    يتراوح سميت قصيرة؛ ألن الزمن المحدد لإلجابة عنها  ، و المزاوجة(-(  )التكملةالتتمة    –الخطأ  الصواب و  –متعدد  

 :مميزاتهاأهم  ▪

 واإلدراكية، فضًًل عن إمكانية قياس التصور المعرفي عن  لمعظم المقررات الدراسية؛ ألنها في الغالب تقيس الجوانب المعرفية   مناسبة

 الجوانب المهارية واألدائية. 

 قننة، فضًًل عن إمكانية  الدقة والموضوعية والمعيارية في قياس ما وضعت من أجله، وذلك إذا تم بناؤها وفق جداول مواصفات م

 تصحيحها آليًا. 

  اقتصادية وسريعة، حيث يمكن االعتماد فيها على بنوك أسئلة 

 لكل الطًلب، حيث يمكن بناؤها بطريقة تراعي الفروق الفردية.  مناسبة 

  .متنوعة األشكال 

  .صالحة للتطبيق عن بعد بضوابط 
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 ضوابط بنائها: ▪

 الموضوعية:  -

  مع مراعاة اختيار كل اختبار  ةمن بنك أسئلة معد في ضوء جدول مواصفات عام  ا أو تكون مستلةً اص بهول مواصفات خاعد في ضوء جد ت •

 من ضمن األسئلة المخصصة لناتج التعلم المستهدف قياسه في االختبار القصير. 

 محددة.تقيس نواتج تعلم  •

 الفردية. تراعي الفروق  •

 ابة. ال تحتمل إجابات صحيحة غير ما ورد في نموذج اإلج  •

 المعيارية:  -

 األسئلة. تناسب ناتج التعلم الذي تقيسه، حيث يوجد نواتج تعلم ال يصلح معها هذا النوع من  •

 التعلم. يتطلبه ناتج   والتفكير الذيتقيس مستوى الفهم  •

عمق ناتج التعلم موضع   يتدرج مستوى التضليل في البدائل بما يتناسب مع مستوى –في االختيار من متعدد: )تكون أربعة بدائل على األقل   •

 (. تنويع ترتيب البدائل الصحيحة في األسئلة من خًلل الطريقة العنقودية  –القياس 

 (. اعتماد الطريقة العنقودية في ترتيب األسئلة – تعديل الخطأ  – الصواب  )تبرير:  والخطأ في أسئلة الصواب  •

 الدقة: -

 واحًدا. كل كلمة في السؤال ال تحتمل إال معنى   •

 الصياغة. قطعًا عن التضليل الناتج من ضعف  وهذا يختلف ضليل في بدائل اإلجابات يكون مقصوًدا لقياس المهارة،  مستوى الت •
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 االختبارات القصيرة ذات األسئلة مفتوحة النهايات .2

 

رة بصياغات أو ألفاظ محددة،  مؤط ليست  لكنها  ،نموذجيةإجابة  لها اختبارات تتكون من عدد من األسئلة المقالية مفتوحة النهايات، التي يقصد بها: ▪

  5)  مستويات تقيم من خًلله إجابات الطًلب في خمسة  سؤال،لكل  (Rubrics)  كًما و كيفًا هذا النوع من االختبارات نموذج إجابة متدرج ويصحب 

و من ثم يقوم أستاذ المقرر بتقييم  توضع أمام كل مستوى وصف اإلجابة المناسبة له، و، ضعيف جًدا( 1 – ضعيف  2 – جيد  3 – جيد جًدا  4 - ممتاز

  يتراوح   -يقصد االختبار ككل    -عنها  قصيرة؛ ألن الزمن المحدد لإلجابة    وسميت   إجابة الطالب كًما كيفًا في ضوء المقياس المتدرج بمنتهى الموضوعية.

 دقيقة(.  20  –دقائق  10) في الغالب ما بين 

 

 مميزاتها:أهم  ▪

  واإلدراكية، فضًًل عن إمكانية   ؛ ألنها في الغالب تقيس الجوانب المعرفية في كل البرامج األكاديمية راسيةمناسبتها لمعظم المقررات الد

 قياس التصور المعرفي عن الجوانب المهارية واألدائية. 

  ،وفق المقياس   وتقييمها الدقة والموضوعية والمعيارية في قياس ما وضعت من أجله، وذلك إذا تم بناؤها وفق جداول مواصفات مقننة

 المتدرج المشار إليه أعًله. 

  يمكن االعتماد فيها على بنوك أسئلة 

   ،وتكفل له من خًلل المقياس المتدرج  مناسبتها لكل الطًلب، فهي أفضل من االختبارات المغلقة؛ ألنها تمنح الطالب فرصة أكبر في التعبير

 فرصة للتميز. 

 ات المغلقة. أكثر مراعاة للفروق الفردية مقارنة باالختبار 

  .تنعدم معها اإلجابات القائمة على التخمين 
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 للتفكير  ومهارات عليا  ،يمكن من خًللها قياس نواتج التعلم التي تتطلب عمقًا 

  .متنوعة األشكال 

  .صالحة للتطبيق عن بعد بضوابط 

 

 ضوابط بنائها: ▪

 الموضوعية:  -

من ضمن   مع مراعاة اختيارهد في ضوء جدول مواصفات عام يعد في ضوء جدول مواصفات خاص به أو يكون مستًًل من بنك أسئلة مع •

 . األسئلة المخصصة لناتج التعلم المستهدف قياسه في االختبار القصير

 .تقيس نواتج تعلم محددة •

 . تراعي الفروق الفردية •

 . اكيفً كًما و تصنيفهاو  وصف اإلجابات على  يتم تصحيحها وفق المقياس المتدرج الذي يشتمل  •

 المعيارية:  -

 . تناسب ناتج التعلم الذي تقيسه •

 . التفكير الذي يتطلبه ناتج التعلمتقيس مستوى الفهم و •

 تمثله. في المقياس المتدرج: تكافؤ اإلجابة مع المستوى الذي  •

 الدقة: -

 واحًدا. كل كلمة في السؤال ال تحتمل إال معنى   •
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تعبر عن غياب العناصر   أو بصياغة مغلوطة، لكن  الدنيا ال تعني أن تكون بًل معني  صياغة اإلجابات في المقياس المتدرج عند المستويات  •

 . التي بغيابها مثلت المستوى الضعيف أو الضعيف جًداواإلجابة، األساسية في 

 

 

 القصيرة االختبارات الشفوية المباشرة .3

 

لكل طالب في    ؛ ألن الزمن المحدد أيًضا  قصيرة   هي و  عًا، لكن يتم تطبيقها شفويًا.  هي اختبارات تمثل أحد النوعين السابقين أو كليهما م  بها:المقصود   ▪

طبيعة  األخذ في االعتبار  ( مع  النهايات   مفتوحةفي األسئلة    دقائق  3  -  النهايات   مغلقة في األسئلة    واحدةدقيقة  اإلجابة عن السؤال الموجه له يتراوح من )

 يقيسه. السؤال و ناتج التعلم الذي  
 

 :هم مميزاتهاأ ▪

 لقياس نواتج التعلم في معظم المقررات في البرامج األكاديمية المختلفة.  صالحة 

  .صدق النتائج، حيث يتم استجابة الطالب بشكل مباشر في زمن محدد 

  ق استعداد عرضها دون سابالقدرة على ترتيب األفكار و –  بالنفس  )الثقة مثل: ، واإلدراكمهارات نوعية أخرى غير المعرفة  قياس –  

 النطق السليم.... إلخ(.  – سرعة االستجابة 

 والتواصل  الشخصية قياس بعض نواتج التعلم المتعلقة بمهارات ل  صالحة ... (soft skills) . 

 

 

 



 

11 
 

 ضوابط بنائها: ▪

 ينطبق عليها جميع ضوابط األسئلة مغلقة النهايات في حالة كونها تنتمي إلى هذا النوع.  •

 ضوابط األسئلة مفتوحة النهايات في حالة كونها تنتمي إلى هذا النوع.  ينطبق عليها جميع  •

اآلخر   ولدى البعض ضرورة توحيد نوع األسئلة لكل الطًلب، فًل يصح أن يقاس ناتج تعلم بعينه لدى بعض الطًلب بأسئلة مغلقة النهايات،  •

 بأسئلة مفتوحة النهايات. 

 لسة الواحدة المخصصة إلجراء االختبار. ال يتكرر السؤال الواحد ألكثر من طالب في الج •

 وقت الحق بعد أيام من انتهاء االختبار األول. في   لكن ناتج تعلم بعينه على طالب آخر،   قد يعاد السؤال نفسه لقياس •

أن يتم اختبار جميع الطًلب شفويًا في جلسة واحدة، بل من الممكن توزيع الطًلب في مجموعات، و يتم اختبارهم على مدار  ال يشترط •

 المحاضرات المختلفة. 

 

 العروض التقديمية والشروح. .4

 

،  ( Pp – Prize)ر، و تقديمها في شكل عرض  مدى إتقانه لناتج تعلم بعينه أو أكث  لقياس  و شروحها،   قيام طالب أو أكثر بإعداد مادة تعليمية   يقصد بها: ▪

مادة  و يستطيع أستاذ المقرر أن يضع مواصفات للعرض بما يفي بتحقيق الهدف منه، ثم يتم اختبار من قام بإعداد العرض من خًلل تكليفه بعرض ال

 . بشكل فردي او جماعي، و اإلجابة عن جميع األسئلة التي تطرح عليه من أستاذ المقرر أو زمًلئه 
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 مميزاتها:أهم  ▪

  لقياس معظم نواتج تعلم المقررات في معظم البرامج األكاديمية.  تصلح 

  ( يقيس باإلضافة لنواتج التعلم المعرفية نواتج أخرى تتعلق بsoft skills ) 

  .يمكن تطبيقه فرديًا أو جماعيًا 

 فيكون قد أتمه الطالب أو   وتصميمه ا إعداده، للوقت، حيث يكون تقييم الطالب في وقت المحاضرة او الفصل االفتراضي، ام ةموفر

 المكلفون في وقت سابق. 

 

 ضوابط بنائها: ▪

 تكون لقياس ناتج تعلم أو أكثر.  •

 نواتج التعلم التي تقيسها. تتناسب مع طبيعة   •

 يتم فيها تغطية جميع التفاصيل المتعلقة بناتج التعلم المستهدف قياسه.  •

 المساعدة المعتمدة في توصيف المقرر.  والمراجع ا المرجع الرئيس يتم فيها االستعانة بعدد من المراجع منه •

 . آنفًا، كما تمت اإلشارة إليه والكيفيالكمي   (Rubricsيتم تقييمها في ضوء ضوابطها من خًلل المقياس المتدرج )  •

 في إعداد المادة التعليمية.  ي إعداد العرض، يحدد دور كل فرد في حالة مشاركة أكثر من طالب ف •

 لطًلب عن األسئلة المتعلقة بمادة العرض. اس نواتج التعلم ال تكون من خًلل تقييم مادة العرض فقط، لكن من خًلل إجابة اقي •

وكيفية   التي واجهته إن وجدت  وأهم الصعوبات في إعداد المادة،  ودوره الفعلي البد أن تحتوي األسئلة التقييمية على ما يقيس أمانة الطالب،  •

 . تغلبه عليها 
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 العلمية:مشاريع ال .5

 

هذا  يستطيع أستاذ المقرر أن يضع مواصفات لور بإعداد تصور لمشروع علمي متكامل يتعلق بالمقرر موضع التقييم، قيام طالب أو أكثيقصد بها:  ▪

و  بشكل فردي أض المادة تكليفه بعرل المحتوى الذي قدمه، باإلضافة  من خًلل هبما يفي بتحقيق الهدف منه، ثم يتم اختبار من قام بإعداد التصور؛ 

 . فيما يتعلق بالمشروع  عن جميع األسئلة التي تطرح عليه من أستاذ المقرر أو زمًلئه  واإلجابة جماعي، 

 

 مميزاتها:أهم  ▪

  أو هندسية أو طبية(.  نظرية) المختلفة تصلح لعدد كبير من المقررات الدراسية في البرامج األكاديمية 

   باإلضافة إلى الكفايات في كل  والتكنولوجياالتواصل    – ، مهارية، نفس حركية، الصفات الشخصية  رفية)معتصلح لقياس كل نواتج التعلم ..

 (. قما سب 

  قياس أكثر من ناتج للتعلم بشكل متزامن. فيها يصلح 

  .يصلح تطبيقها فرديًا أو جماعيًا 

  .المرونة 

 .تقيس الفروق الفردية بين الطًلب 

  .تقيس مهارات التفكير العليا 

  المنخفضة على تحسين أدائهم.  وذوي المعدالت الطًلب الذين لديهم بعض الصعوبات،   تشجع 
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 ضوابط بنائها: ▪

 تكون لقياس ناتج تعلم أو أكثر.  •

 نواتج التعلم التي تقيسها. تتناسب مع طبيعة   •

 في ضوء الزمن المخصص لذلك. ونوعهيراعى حجم المشروع  •

 . والدولة الجامعة للعمل في  المنظمة  والقوانين   واألنظمة والبيئة المحيطة تراعى الظروف العامة  •

 بناتج التعلم المستهدف قياسه. يتم فيها تغطية جميع التفاصيل المتعلقة  •

 فيها بمصادر متنوعة لجمع البيانات، ليس فقط المراجع العلمية بمفهومها التقليدي. يتم االستعانة  •

 . ، كما تمت اإلشارة إليه آنفًاالكمي والكيفي (Rubrics)  يتم تقييمها في ضوء ضوابطها من خًلل المقياس المتدرج •

 ذلك عند التقييم.  ويراعىمقترح المشروع، يحدد دور كل فرد بدقة، في حالة مشاركة أكثر من طالب في إعداد  •

بكل ما قدمه في  عن األسئلة المتعلقة فقط، لكن من خًلل إجابة الطًلب  مقترح المشروع المقدم قياس نواتج التعلم ال تكون من خًلل تقييم  •

 مخطط المشروع أو التصور المقترح. 

و كيف تغلب  - وجدت  إن   - الصعوبات التي واجهته  وأهم ،  قدم ما الفعلي في ودوره البد أن تحتوي األسئلة التقييمية على ما يقيس أمانة الطالب،  •

 . عليها 
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 العلمية المختصرة: كتابة المقاالت .6

 

من خًللها مدى تحقق ناتج تعلم أو أكثر لدى الطالب، و يتم تطبيق هذه األداة بشكل فردي   مختصرة، يقاسلطالب بكتابة مقالة علمية قيام ا: يقصد بها ▪

 . دقيقة(  30 –  دقيقة  20)  ما بين يتراوحفي وقت محدد قصير نسبيًا  

 

 مميزاتها:أهم  ▪

  .تصلح لمعظم المقررات الدراسية في كل البرامج األكاديمية 

  من خًللها قياس أكثر من ناتج تعلم في وقت متزامن. يمكن 

  ،دقيقة.  30استجاباتهم خًلل المحاضرة أو الفصل االفتراضي نفسه، في وقت ال يتجاوز   واستقبالمصداقيتها، حيث يتم تكليف الطًلب 

 .تراعي الفروق الفردية بين الطًلب 

  يخدم ناتج تعلم واحد.  وجميعهاالت العلمية المتنوعة، ا بكتابة عدد من المق حيث يستطيع أستاذ المقرر تكليف الطًلب  :والتنوع المرونة 

  ،على أستاذ المقرر، حيث يستطيع تكليف جميع الطًلب بكتابة مقاالت علمية مختصرة لقياس ناتج تعلم   والجهد توفر الوقت  فهي اقتصادية

 أو أكثر في محاضرة واحدة أو فصل افتراضي واحد. 

 

 ضوابط بنائها: ▪

 يس ناتج تعلم واحد أو أكثر. تق •

 تغطي جميع المؤشرات المتعلقة بنواتج التعلم التي تقيسها.  •
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  – الكتابة التحليلية  -  والتكثيف العمق   – التمحور حول ناتج التعلم المستهدف   – دقة المصطلحات  - سًلمة اللغة كتابة العلمية ) التمثل خصائص  •

 (. خاتمة( – صلب  – مقدمة )  هيكلة المقالة العلمية – ناتج التعلم   الذي يعكس مستوى الطرح  –الكتابة اإلقناعية 

 إطًلع الطًلب على ناتج التعلم المراد الكتابة في ضوئه.  •

 تقديم نماذج عليها. إطًلع الطًلب على الضوابط الحالية، و  •

 تكليفهم بمقالة تجريبية، بهدف التدريب، ال تحتسب نتائجها في التقييم.  •

 

 مقياس الفهم القرائي .7

 

قياس الفهم القرائي   ويستهدفتتم التعديًلت عليه إذا لزم األمر، و المنشورة، مقياس من إعداد أستاذ المقرر أو يتم االستعانة بأحد المقاييس : يقصد به ▪

اس، فور انتهائهم من عملية  لدى الطًلب بشكل مباشر من خًلل تكليفهم بقراءة نص قصير يتعلق بناتج تعلم أو أكثر في المقرر، ثم إخضاعهم للمقي 

 . (دقيقة 30  -دقيقة 20)  المقياس ما بين  وتطبيقعملية القراءة   وتتراوح القراءة، 

 

 :أهم مميزاته ▪

  .يصلح لجميع المقررات الدراسية في جميع البرامج األكاديمية 

 والكفايات التي تمثلها. واإلدراكيةج التعلم، سيما المعرفية نوات  كليصلح ل ، 

 هارات العليا من التفكير في حالة أن يكون ناتج التعلم يدعم ذلك. يقيس الم 

  ،التعديل عليه فقط بما يتناسب مع طبيعة ناتج التعلم المستهدف قياسه.  ويتميصلح لكل النصوص القرائية 
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  .يمكن قياس ناتج تعلم واحد أو أكثر من نصوص قرائية متنوعة 

 النصوص القرائية.  وتغيرت محتويات ا تنوعت يصلح تطبيقه على كل الطًلب في وقت واحد مهم 

  .قد يشارك الطًلب في اقتراح نصوص قرائية بعينها 

 المرونة، حيث يستطيع أستاذ المقرر استًلل نصوص قرائية بعينها من المرجع الرئيس أو المراجع المساعدة أو نصوص حرة ذات صلة  

 باللوائح. بما ال يخل 

 

 ضوابط بنائها: ▪

 . مع مراعاة محتوى النص القرائي ضوء نواتج التعلم المستهدف قياسها  يعد المقياس في  •

دقته   –وجوده في متناول الطالب  –مناسبته للوقت المحدد  –تركيزه على ناتج التعلم المستهدف ) :اآلتي يراعى عند اختيار النص القرائي •

 العلمية، أن يكون من المراجع المعتمدة في التوصيف( 

 ياس جميع المؤشرات المتعلقة بنواتج التعلم المستهدفة. المق مفردات تقيس  •

في حالة وجود النوع األخير، يتم التقييم عن طريق  ويمكن الدمج في أسئلة المقياس بين األسئلة مغلقة النهايات و األسئلة مفتوحة النهايات،  •

 اإلشارة إليها آنفًا.  مع مراعاة ضوابطه التي تمت  ( Rubricsمقياس الدرجات الكمي و الكيفي المتدرج )
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 :(THE) االختبار المنزلي .8

 

يعد أحد نماذج   وهو أيام،  ( 5-  3)ما بين إلى  فيه  الحد الزمني  يختاره، ويمتد ؤه في أي مكان إجرا الب للط  يمكن - مراقب  غير  –  اختبار يقصد به:  ▪

 التعلم.  في عمليةالنظرية البنائية  ، وأكدت أهميته نتائج الدارسات التي تبنت التقويم المتمركز حول المتعلم

 

 أهم مميزاته: ▪

 والقانون  والشريعة، والتربيةاألساسية،  والعلوم ،  والهندسية، سيما الطبية البرامج األكاديميةمعظم المقررات الدراسية في يصلح ل . 

 والكفايات التي تمثلها. ج التعلم التي تتطلب مهارات التفكير العليايصلح لكل نوات ، 

   ،من معدالت القلق لدى الطالب. ويحد يقلل الضغوط النفسية 

  ،االختبار المباشر لها يهدر الكثير من  وبالتالييحافظ على وقت المحاضرة؛ ألن هناك نواتج تعلم يصعب قياسها في فترة زمنية قصيرة ،

 وقت التدريس. 

   ،تعليمية جديدة في الوقت نفسه.  وتجربة يعد قياًسا 

  علم على الطالب. يضع مسؤولية الت 

   فهو ينمي مهارات التفكير العليا. وبالتالي،  وطاقاتهيمنح الطالب الوقت الكافي الستثمار قدراته ، 

   لدى الطالب.  واإلنجاز يعزز دافعية التعلم 

  المنزلي يقيس   يقلل من فرص الحل بالتخمين، الذي قد يضطر إليه الطالب في االختبار التقليدي لضيق الوقت، فضًًل عن أن االختبار

 الحظ. القائمة على  واإلجابةمهارات التفكير العليا التي تتطلب عمليات ذهنية معقدة ينعدم فيها التخمين 
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  والزمانالمرونة في المكان . 

   ،في المقرر ما درسهتتطلب من الطلب اإللمام بكل  والتي يشجع أستاذ المقرر على قياس نواتج التعلم الممتدة في المقرر ككل . 

 

 ضوابط بنائها: ▪

 ، االستدالل، النقد، التقويم، اإلبداع(. )التحليلتتطلب مهارات التفكير العليا، مثل   والتيينبغي أن يقيس نواتج التعلم الممتدة  •

 المحدد له.  والزمن ضرورة المواءمة بين ما يقيسه االختبار   •

 . والمكتبات يانات  يفضل تضمينه قياس نواتج التعلم التي تتطلب بحث في قواعد الب  •

 ثبوتية.   وأدلةعلمية   وبراهين   وحججعن أسئلته مبررات منطقية    اإلجابة ينبغي أن تتطلب  •

 درجة االختبار.  وتوزيع ضمن التقييم   والنسخإدخال ضوابط لًلقتباس  •

 البرامج المناسبة لكشف االنتحال.  واستخدام   (Word) رفع اإلجابات إلكترونيًا على صيغة  •

تطلب بعض اإلجابات مكتوبة بخط اليد، لتقليل فرص النسخ في اإلجابة عن األسئلة التي يتوقع أن يلجأ بعض الطًلب في أجزاء منها    يفضل أن  •

 لذلك.

 

 

 من وراء القصد  وللا 
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