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 مقدمة:

النفسدد  والتقددويم لقيددا  التطددورات المعاةددر  فددى مجددا  ا ( مددأ م ددم Item Banking) األسددئلةبنددوك  تعددد
الى  تحقيق مجمل معايير التقدويم مدأ موعدو ية و دالدة القيدا  والحلدم وال دفافية  األسئلة بنوك ، فتهدفوالتربوي 

تددوفير  دددد لبيددر مددأ التددى   وال ددمو  ..ورير ددا، فعددو  ددأ لونهددا محددد التطبيقددات العمليددة للنمدداذ  السدديلومترية
د ، وتسددت دم فددى بندداء ا تبددارات تحةدديلية المفددردات فددى محتددوى دراسدد  معدديأ،  ددذه المفددردات لهددا  ةددائ  محددد

 متنو ة طبقًا لما تستهدفه  ملية التقويم. 
بأندده أ مى مجمو ددة مددأ  األسددئلة، فمددأ البدداحميأ مددأ يعددرف بنددك األسددئلةو ندداك  ددد  تعريفددات لما يددة بنددك 

ةدو   ليهدا بسدهولة ، ومنهم مأ يعرفه بأنه أ مجمو ة لبير  نسبيًا مأ مسئلة اال تبدار التدى يملدأ الحاألسئلةبنود 
ويسددددرأ، لمددددا يعرفدددده فريددددق مالددددن بأندددده أ مجمو ددددة مددددأ بنددددود اال تبددددار نظمددددت وفهرسددددت  لددددى مسددددا  محتوا ددددا 

يملأ تعريفه بناء  لى الغرض مأ  األسئلةو ةائةها القياسية: الةعوبة، المبات، الةدق أ، فى الواقع مأ بنك 
 است داماته.

التعريفدددات، و دددى تلدددك ، إال مأ  ندداك مرعدددية م دددترلة لجميدددع ألسدددئلةاوقددد تبايندددت تعريفدددات البددداحميأ لمفهدددوم بندددك 
الجيد  فى  دذا البندك، والبندد الجيدد  دو البندد الدذى بندى ب دلل جيدد ومحتدواه ةدحيح،  (Item)عرور  إد ا  البنود

 (.187: 7117ويممل مستوى معينًا مأ الةعوبة، والتعقيدات المعرفية )الةراف ،
ذات مسدتويات م تلفدة فد  تقددير  األسدئلةملاأ آمأ توعدع فيده مجمو دات متنو دة مدأ  بأنه: األسئلةويعرف بنك 

الم تلفدددة المقنندددة مي التددد  لهدددا  األسدددئلةقددددر  معيندددة ويسدددهل  دددأ طريقددده سدددحأ مو إعدددافة مجمو دددة مو  ددددد مدددأ 
تات ولذلك معامل السهولة والةعوبة، ومعامل التمييز، وفعالية الم ت:  ةائ  سيلومترية مميز  ومعلومة ممدل 

ةدددق ومبددات المفددردات، والمةددنفة وفددق وحدددات المقددرر الدراسدد  وحسددأ المسددتويات العقليددة المعرفيددة المطلددوأ 
و ذا التةنيف يملنندا مدأ معرفدة . مداؤ ا ممناء اإلجابة  ليها، وذلك بطريقة ت به إلى حد ما تنظيم وفهرسة الكتأ

فدد  ذاكددر  حاسددأ آلدد  وفددق  األسددئلةوت ددزأ . ه لددل سددؤا لددل سددؤا  والهدددف الددذي يقيسدده والمجددا  الددذي ينتمدد  إليدد
 .برنامج سابق التجهيز، ويتم معايرتها  أ طريق نماذ  معينة وباست دام برامج  اةة بها

، األسدئلةوتتم االسدتعانة بدالكمبيوتر فد  مجدا  التقدويم النفسد  والتربدوي مدأ  دو  تةدميم مدا يعدرف ببندوك 
فددى م تلددف مجدداالت المعرفددة، مددع تةددنيف  ددذه  األسددئلةت ددزيأ لددم  ائددل مددأ والفلددر  التدد  تقددوم  ليهددا تتممددل فددى 

فددى ذاكددر  الحاسددأ طبقددًا ل ةددائ   ديددد ، بحيددن يلددوأ لكددل سددؤا   ةائةدده اإلحةددائية الناتجددة  ددأ  األسددئلة
طبقددًا لمسددتويات السددهولة والةددعوبة  األسددئلةتطبيقده فددى الميددداأ لحسدداأ  ددذه ال ةددائ ، ويددتم  مددل تدددريج لهددذه 

إلملانيدة  مدل المقارندات بديأ نتائجهدا مدأ  األسدئلة  مدأ طبيعدة  ةدائ  مفدراد العيندة، ولدذلك معادلدة  دذه متحرر 
حيدددن المسدددتوى، ويعتمدددد ذلدددك  لدددى بدددرامج إحةدددائية وبدددرامج ت دددزيأ واسدددتد اء باسدددت دام محدددد نمددداذ  االسدددتجابة 

 للمفرد . 
 :األسئلةبنوك  نشأة

 (  NFERيعدددددددددددددددد المرلدددددددددددددددز التأسيسددددددددددددددد  القدددددددددددددددوم  للبحدددددددددددددددون التربويدددددددددددددددة فددددددددددددددد  إنجلتدددددددددددددددرا وويلدددددددددددددددز ) 
تمويدل بعدض البحدون لدراسدة  1611،  ندما قرر مجل  التعليم البريطدان   دام تم بإلقاء العوء  ليهامو  مأ ا 

حيدن انبمدق  نهدا ف  المملكة المتحد ، وتعدد  دذه البحدون رائدد  فد   دذا المجدا   األسئلةإملانية بناء منظمة بنوك 
، ومسدداليأ بندداء األسددئلةموعددح فيدده المفددا يم الم تلفددة لبنددوك  1616 ددام  Wood and Skurnlkتقريددر قدمدده 

واسددت داماتها فدد   األسددئلةمنظمتهددا. لمددا انبمقددت  ندده دوريددة االمتحانددات التدد  مةدددر ا مجلدد  التعلدديم حددو  بنددوك 



 
 د. محمد محمد فتح الله     المتطلبات واإلجراءات التنفيذية بنوك األسئلة التطوير الحقيقى لمنظومة التقويم التربوى 

3 

 (3-1: 1686امتحانات المدار  اإلنجليزية. )ةوح  وم ، 
 Question األسددئلةومفهددوم بنددوك  Item Banksوقددد ميددز  ددذا التقريددر بدديأ مفهددوم بنددوك المفددردات  

Banks  حيدددن يقتةدددر المفهدددوم األو   لددد  منظمدددة البندددوك التددد  ت دددتمل  لددد  مفدددردات ا تيدددار مدددأ متعددددد 

Multiple-Choice Item لدذلك تسدمى  دذه البندوك ببندوك المفدردات الموعدو يةItem Banks Objective  
سددواء  األسددئلةممدا المفهددوم ا  ددر فهددو مكمدر  موميددة واتسددا ا، ويطلددق  لد  البنددوك التدد  ت ددتمل  لد  جميددع منددوا  

 الموعو ية( مو إجابة حر  )مسئلة المقا  بأنوا ها الم تلفة(. األسئلةالت  تتطلأ إجابة مقيد  )
 األسددئلة ددري مددأ المهددام ت تلددف  ددأ  لدد  منددوا  م األسددئلةلمددا م ددار التقريددر إلدد  إملانيددة ا ددتما  بنددوك  

 لدد  تجددارأ  مليددة، وموعددو ات بحميددة، ومسددئلة  ددفوية، وقطددع  األسددئلةالمتعددارف  ليهددا، يملددأ مأ ي ددتمل بنددك 
 إموئية ورير ذلك، و نا ي ترط مأ تد م  ذه المهارات باإلجراءات الت  تسمح بتقويمها تقويما لميا.

 :األسئلةبنوك  استخدام أهدافأهمية و

 : داف لما يلىالى تحقيق مجمو ة مأ األ األسئلةتهدف بنوك 

 للمعلمبالنسبة  .1

o .تحسيأ نو ية األسئلة مأ حين ال لل، وعماأ جودتها مى جود  ال ةائ  السيلومترية لها 
o  إ داد وتأ يل لوادر مأ واعع  األسئلة، واألوراق االمتحانية فى المواد الدراسية الم تلفة حسأ

 ا تبار لل ماد .جدو  مواةفات 
o  إمداد المعلميأ بذ ير  مأ األسئلة المقننة تحمل مفلارا جديد  يملأ مأ يستعينوا بها ممناء  ملية

 التدري ، وممناء  ملية التقويم البنائى المستمر لكل جزء مأ مجزاء المحتوى.
o .ولذلك تدريأ المعلميأ  لى وعع مسئلة جديد  م ابهة ألسئلة البنوك 
o سئلة للمعلم بمرونة مكبر فى  ملية القيا  حين يسهل وعع اال تبار فى مى وقت تسمح بنوك األ

 وبسر ة وبسهولة، وربما  مل ةور متكافئة لو تبارات فى نف  الوقت.
o الستفاد  مأتوفير وقت وجهد المعلم الذى يبذله فى بناء مسئلة اال تبارات التحةيلية الموعو ية وا 

 ري . ذا الوقت فى تحسيأ  ملية التد
o  است دام بنوك األسئلة يسا د المعلم  لى مقارنة نتائج مداء الطلبة فى سنة )ما( بنتائج زموئهم

الذيأ سبقو م، ويسا د  لى تحديد سبأ االرتفا  فى معدالت الرسوأ إذا لاأ راجعا إلى مستوى 
 مداء الطلبة مو إلى مستوى ةعوبة األسئلة.

o لنهائية والمت ةةيأ فى المواد  لى تعرف ال ةائ  تسا د بنوك األسئلة معدى اال تبارات ا
 المميز  لمفردات اال تبار للل قبل تطبيقه  لى المتعلميأ.

o يم نماذ  موعو ية لألسئلة تتةف بالةدق والمبات وال مولية ليتم محاكاتها مأ قبل المعلميأ.دتق 
o .توفر للمعلم مدا  ت  يةية مناسبة 
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o  التعلم ولي  موعو ات المحتوى فقط.اال تمام بتحقيق وقيا  نواتج 

 يالنسبة للمتعلم وولى األمر والمجتمع .2

o  عماأ است دام األسئلة الجيد  مكمر مأ مر ، وبالتالى عماأ مستوى جيد مأ االمتحانات بةفة
 مستمر  مأ سنة إلى م رى، والمحافظة  لى مستوى االمتحانات لل  ام.

o ومتحانات التقليدية وما يةاحبها مأ م لوت ممل لما منها تحرر الطالأ مأ ا مار السلبية ل
)الترليز  لى جانأ مأ المحتوى الدراسى وا  ما  جانأ آ ر، ولذلك الترليز  لى مستوى مداء 

  قلى وا  ما  باقى المستويات(
o  مسا د  الطالأ  لى التعلم الذاتىSelf- Learning  مع مرا ا  الفروق الفردية بيأ األفراد

ملاناته ولي  التعرف  لى واال تمام بالتع رف  لى نتائج التعلم لكل طالأ  لى حد  وفق سر ته وا 
 الدرجة الكلية لنتائج اال تبار.

o  المسا مة ف  توحيد معايير القيا  والتقويم للتحةيل الدراس 
o . زياد  الموعو ية وعماأ العدالة ف  ا تيار وتةنيف الطوأ حسأ مستويات مداء محدد 
o   لى مس   لمية وقياسية متعارف  ليها  الميًا, والتحقق مأ ةدقها ومباتها بناء اال تبارات

 و دالتها.
o .ملانية تحقق اطو  الطالأ  لى درجاته  ال فافية والوعوح ف  مسلوأ اال تبار ومادته, وا 
o  تسا د بنوك األسئلة  لى ت فيض  وامل القلق والر بة والتوتر المةاحبة لموقف اال تبار مأ

ينات مأ مفردات البنك، وتجريبه ممناء العام الدراسى، حتى يألف المتعلموأ  ذا  و  تطبيق  
النو  مأ األسئلة، لما تسا د  لى متابعة النمو فى التحةيل بةور  مستمر  ومنتظمة دوأ مأ 

الت ل  مأ ر بة االمتحانات والنظر إليها  لى منها وسيلة و  يؤمر ذلك  لى سرية االمتحانات.
 حد ذاتها. وليست  دفا فى

o  تتيح بنوك األسئلة الفرةة لقيا  العمليات العقلية العليا التى طالما مُرفلت فى تقدير تحةيل
المتعلميأ؛ نظرًا التسا  المدى الذى يملأ مأ يغطيه بنك األسئلة مأ حين المحتوى مو مأ حين 

 المستويات المعرفية الم تلفة.
o  أ محلات موعو ية يقارأ  لى مساسها مستوى يحدد  لى ميزاأ تدرجها مستويات لألداء تعبر 

 إتقاأ الطوأ )ععيف، ععيف جدًا، مقبو ، جيد، جيد جدًا، ممتاز(
o ،إملانية المقارنة بيأ مستويات األفراد بمستوياتهم السابقة مو الوحقة 

o .يملأ إمراء البنك بإعافة مسئلة جديد  تتدر  معها  لى نف  تدريجها الواحد الم ترك 
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o  بتحقيق وقيا  نواتج التعلم ولي  موعو ات المحتوى فقط.اال تمام 

 التكاليف االقتصادية الوزارة بالنسبة المؤسسات .3

o  تقليل التكلفة المادية فى بناء اال تبارات لل  ام وذلك مأ  و  است دام ا تبارات متكافئة مأ
 م وام( 5مليار جنية  و   12)يبلغ حجم التوفير وفقا لتقدير ال براء بحوال  البنك بسهولة ويسر.

o  تملأ بنوك األسئلة مأ ت ليل ا تبارات ترلز  لى م داف دراسية محدد ، وتقي  جوانأ م تلفة
 ومتعدد  مأ المحتوى سواء لاأ اال تبار يحوى  ددًا لبيرًا مو قليًو مأ األسئلة.

o .توفير ةدق القيا  ومباته لجميع اال تبارات الم تقة مأ بنك األسئلة 

o   ل  مأ م للة سرية االمتحانات سواء  ند وعع األسئلة مو  ند التداو  مو  ند التطبيق.الت 

o   توفر بنوك األسئلة الوقت والجهد، وتتغلأ  لى العغط العةبى، حين إنها تستغرق وقتًا قةيرًا
فى حالة سحبها وتوفير ا وت زينها فى نظام الكترونى مؤمأ، يتم مأ  ولها الحةو   لى 

جيد  وفقًا لمواةفات وم داف المقرر الدراسى؛ مما يتيح للجهات المسؤلة ترليز جهود ا ا تبارات 
 للجوانأ التنظيمية األ رى مأ سير االمتحانات ورير ا.

o   تسا د  لى منع الغش مأ  و  ت ليل ةور ا تبارية متعدد  وم تلفة ومتكافئة ومتعادلة تعمأ
 تحأ   ر. دالة القيا ، وتعاد  تقدير الدرجات مأ مم

o  .تقدير الطوأ بموعو ية بأية مجمو ة مأ المفردات المنتقا  مأ البنك 

 وبرامج التدريس المحتوىبالنسبة  .4

o .تقديم التغذية المرتد  المناسبة لكل مأ المحتوى الدراس  وطرق التدري  واألن طة ورير ا 
o لمعياير  لل ريج.تقويم نواتج التعلم المن ود  مأ تدري  محتوى المقرر ومأ المستويات ا 
o .تحديد م داف المقررات الدراسية تحديدا إجرائيا مما يسهم فى دقة التقويم وسومة مدا  التقويم 
o .تغطية جميع ملونات المقررات الدراسية مما يسمح ب مولية التقويم 
o تحسيأ األن طة التربوية. 

o  فقط. الترليز  لى مليات تحقيق وقيا  نواتج التعلم ولي  موعو ات المحتوى 

 متطلبات القياس الموضوعي عندما تتحقق فروضه وهي :  Raschويوفر نموذج 

: حيددن يعددرف المتغيددر أ السددمة مو القدددر أ بواسددطة مجمو ددة مددأ بنددود اال تبددار ذات ةددعوبة  * أحاديةةا الب ةةد
محادية البعدد، مي مأ بندود اال تبدار ال ت تلدف فيمدا بينهدا إال مدأ حيدن مسدتوى الةدعوبة فقدط ، لمدا يلدوأ األفدراد 

 ذوى قدر  محادية البعد، تحدد وحد ا مستوى مدائهم  ل  اال تبار.
: ويعن  ذلك استقو  ةعوبة البند  دأ لدل مدأ ةدعوبة بندود اال تبدار األ درى وقددرات لقياس * استقالليا ا



 
 د. محمد محمد فتح الله     المتطلبات واإلجراءات التنفيذية بنوك األسئلة التطوير الحقيقى لمنظومة التقويم التربوى 

6 

األفراد الذيأ يجيبوأ  ليها ، وميعا استقو   تقدير قدرات األفراد  دأ قددرات  دأ قددرات مي مجمو دة م دري مدأ 
 األفراد الذيأ يؤدوأ اال تبار مو  ل  ةعوبات البنود الت  يؤدونها.

: بمعند  مأ جميدع بندود اال تبدار يلدوأ لهدا قدو  تمييزيدة متسداوية. )مميندة * توازي المنحنيات المميزة للبنود 
، يملددأ  ندئددذ التغلددأ  لددى م ددللتيأ األسددئلة( و ندددما يسددت دم نمددوذ  راش فدد  بندداء بنددوك 211م:1661لدداظم ، 

 مأ م م م لوت التقويم األكاديمى و ما:
 األكاديمى للطالأ بالررم مأ ا توف اال تبارات المست دمة وتبايأ مستوياتها.* موعو ية تقدير المستوى 

* موعددو ية تقدددير المسددتوى األكدداديمى للطالددأ بددالررم مدددأ ا ددتوف مسددتوى ال ددعبة مو المجمو ددة التددى ينتمددد  
 إليها.

 باستخدام نظرية االستجابة للمفردة األسئلةمزايا إنشاء بنك 

 موضوعية االختبارات المسحوبة منه وعدالتها -أ 

يقددوم القيددا  فددى جددو ر   لددى التفا ددل بدديأ ال ةددائ  المطلددوأ قياسددها وبدديأ مدوات القيددا . ويملددأ الحلددم  لددى 
القيا  بالموعدو ية وبالتدال  العدالدة إذا لاندت نتدائج القيدا  مسدتقلة  دأ األدا  المسدت دمة فدى التوةدل إلدى  دذه 

 التحقق مأ توفر متطلبات الموعو ية فى القيا   أ طريق استقولية القيا . النتائج. ويملأ
 تحرر صعوبة المفردة من توزيع أداء عينة األفراد: -ب

تتميز نماذ  نظرية االستجابة للمفرد  بإملانية تقدير ةعوبة لل مفرد  مأ مفردات اال تبار بطريقة مستقلة  دأ  
، مي مأ تدددر  ةددعوبة المفددرد  بدديأ بدداق  مفددردات اال تبددار يظددل مابتددًا مهمددا األفددراد الددذيأ مجددرى  لدديهم اال تبددار

 ا تلف األفراد الذيأ يؤدوأ  ذا اال تبار طالما مأ  ؤالء األفراد مناسبوأ ألدائه.
 

 تحرر قدرة الفرد من تأثير صعوبة المفردات: -ج

بطريقدة مسدتقلة  دأ المفدردات التدى تتميز نماذ  نظرية االستجابة للمفرد  بإملانية تقدير قدرات الطدوأ  
مجددابوا  نهددا، مي مأ تدددر  قددددرات الطددوأ يظددل مابتددًا مهمدددا ا تلددف اال تبددار الددذيأ يجيبدددوأ  ندده طالمددا مأ  دددذا 

وبددذلك يملددأ تحقيددق الموعددو ية والدقددة والعدالددة فددى تقددويم وا تيددار الطددوأ اال تبددار مناسددأ لمسددتوا م المعرفدد ، 
 لولتحاق بالجامعات المةرية.

 Equated Test Formsإمكانية سحب صور اختبارية متعادلة  -د

بالررم مأ مراء النظرية الكوسيلية فى القيا ، إال مأ محد الم لوت التدى مازالدت تواجههدا  دى م دللة  
 تعدددددددددددددددددددددداد  مداء  ينددددددددددددددددددددددة مددددددددددددددددددددددأ األفددددددددددددددددددددددراد  لددددددددددددددددددددددى ا تبدددددددددددددددددددددداريأ م تلفدددددددددددددددددددددديأ. فبطبيعددددددددددددددددددددددة الحددددددددددددددددددددددا ، 

ال ددام ويتعددح ذلددك  ندددما يحةددل فددرد مددا درجتدديأ م تلفتدديأ  لددى ال يملددأ المقارنددة بيددنهم  ددأ طريددق درجدداتهم 
ا تباريأ م تلفتيأ مأ حين مستوى الةعوبة بالررم مأ مأ  ذا الفرد له نف  القدر  والتى يجأ مال ت تلدف مهمدا 

(، ولكددأ Z Scoresا تلفددت مدا  القيددا . وللتغلددأ  لددى  ددذه الم ددللة يسددت دم الكوسدديليوأ الدددرجات المعياريددة )
و دذا  Same Populationسف فاست دام الدرجات المعيارية يحتم عرور  ا تقاق العينتيأ مأ المجتمع نفسده لأل

، Guangzhong luo & Chew Lee Chinمددا ال يحدددن فددى الواقددع ) ددوانجز  ددونج ليددو وت ددرلى ت ددأ 
7117.) 

بحيددن يتعدداد   سددئلةاألممددا نظريددة االسددتجابة للمفددرد  فإنهددا تتدديح سددحأ ةددور ا تباريددة متعدددد  مددأ بنددك  
تقدددير قدددرات الطددوأ  لددى جميددع  ددذه اال تبددارات. وقددد تحققددت مددأ ذلددك العديددد مددأ الدراسددات فددى العددالم ومةددر 
والتدد  طبقددت  لددى م ددداد لبيددر  حيددن وجددد مأ تقدددير درجددة الطالددأ ال ي تلددف بددا توف الةددور اال تباريددة التدد  

 دذا يملدأ سدحأ ةدور ا تباريدة متعددد  تطبدق فدى  . و لدىاألسدئلةمجاأ  نها مدا دامدت مسدحوبة مدأ نفد  بندك 
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 مماكأ م تلفة مأ الجامعة ولذلك سحأ ةور ا تبارية م تلفة متعادلة تطبق لل  ام.
 اقتصادية التكلفة -هـ

 اةددة فددى السددنوات  -باسددت دام نظريددة االسددتجابة للمفددرد  األسددئلةبددالررم مددأ ارتفددا  تكدداليف بندداء بنددك  
ذه التكلفة تعتبر عئيلة إذا ما قورنت بتكلفة بناء ا تبدار جديدد لدل  دام والتدى تحتدا  إال مأ   -األولى مأ إن اءه

 إلى الكمير مأ الجهد والما .
ةدددددار النتيجددددة يحقددددق قيمددددة   لمددددا مأ اسددددت دام الحاسددددأ فددددى تكددددويأ الةددددور اال تباريددددة وتةددددحيحها وا 

لدك بعدد تدوفير البنيدة التحتيدة إلن داء البندك اقتةادية لبير  والتى تتممل فى تقليل تكلفة تطبيق اال تبار لل  دام وذ
 وطريقة اال تبار فى السنوات األولى مأ إن اء النظام.

وبعد استعراض تطور مسد  القيدا  التربدوي ومدا متاحتده مدأ تطدور مدذ ل فدى االقتدراأ بالقيدا  التربدوي 
النظريدات فدى مجدا  القيدا   مأ القيا  الفيزيائ  باإلعافة توعيح المميزات الت  تتحقق  ند اال تماد  لدى محدد

التربددوي فددى بندداء نظددام القبددو  بالجامعددات، فددإأ ا تبددارات القبددو  بالجامعددات المةددرية يجددأ مأ تعتمددد فددى بنائهددا 
الت  تست دم نظرية االستجابة للمفدرد   لدى مأ يسدت دم الحاسدأ فدى بنداء نظدام البندك وتطبيدق  األسئلة لى بنوك 

ةدددار اال تبدار بمددا يتعددمأ التسددجيل لو  تبددار والحةددو   لدى اسددتجابات الطددوأ وتةددحيح تلددك االسددتجابات وا 
 النتيجة فى زمأ قياس .

 

 األهداف -و

 إن اء بنك مسئلة ال تبارات المواد الدراسية باست دام نظرية االستجابة للمفرد  بحين يحقق لل مأ:
 * الموضوعية:

  لى مجاالت المحتوى. األسئلةتوزيع  -   لى المستويات المعرفية. األسئلةتوزيع  - 
 * العدالة:

 توزيع الةور اال تبارية المتعادلة  لى الطوأ بطريقة   وائية. - 
 توفير نف  البيئة اال تبارية لكل الطلبة. - 
 توفير نظام تةحيح متوماتيل  بدوأ تد ل العنةر الب رى. - 

 * الكفاءة:

 فى وقت واحد. إملانية إجراء اال تبار للطلبة أل داد لبير  - 
 التةحيح ا ل  لو تبارات الذي يتيح إملانية إ وأ النتائج فى زمأ قةير. - 

 * الموثوقية:

 إملانية إ اد  ا تبار الطلبة فى حالة حدون م طا  لانقطا  التيار الكهرب . - 
 إملانية إكما  اال تبار فى حالة حدون  طل فى االتةا  بال بلة. - 

 * االستقرار:

 القدر   لى العمل المتواةل لفترات طويلة بدوأ توقف. - 
 المئات مأ الطلبة فى وقت واحد( القدر   لى العمل بلفاء  فى حاالت التحميل الزائد )ممل ا تبار - 
   * المتانة

مداء جيدددد، لدددي  فقدددط فدددى ظدددل الظدددروف العاديدددة ولكدددأ ميعدددًا فدددى ظدددل الظدددروف االسدددتمنائية القةدددوى المملدددأ  -
(  دددا مدأ الم دلوت المرتبطدة بالنظريدة الحديمدة فدى القيدا  818-183: 7111حدد )ةدوح  دوم تحققها. وي

 و ى :
ملانيددة اسددت دامها  - الم ددلوت المتعلقددة بتقدددير بددارامترات النمدداذ  وتقيدديم حسددأ مطابقددة البيانددات لهددذه النمدداذ  وا 
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 ذلك مأ القعايا السيلومترية والتطبيقية.  ندما تكوأ المتغيرات التى تقيسها اال تبارات متعدد  األبعاد ورير
 تحتا  النظرية إلى قدر لبير مأ الرياعيات العالية اإلحةائية متعدد  المتغيرات. -

البحددون والدراسددات حددو  نظريددة القيددا  وجهددت إلددى منظددري القيددا  ولددي  الددذيأ سدديقوموأ بتطبيقدده فددى بندداء  -
 اال تبارات وتحليل وتفسير نتائجها.

بدرامج للحاسدأ ا لد  فعالدة ومناسدبة لتقددير بدارامترات نمداذ  السدمات الكامندة التد  تتعدمأ النظريدة  دم تدوفر  -
 .IRTالحديمة 

م( إلى  دد مأ الم لوت التى تدرتبط بنتدائج الدراسدات والبحدون السدابقة  1661وقد توةلت دراسة )ممينة لاظم 
م  ليددده لوسددديلة موعدددو يه للقيدددا  حيدددن يملدددأ حدددو  تحدددذير البددداحميأ  ندددد اسدددت دامهم لنمدددوذ  أراشأ وا تمددداد 

التحددذير فددى ا تيددار  يندده التدددريج  نددد بندداء ا تبددار مددا ولددذلك فددى ا تبددار مجمو دده البنددود التددى يقدددر بهددا قدددرات 
األفدراد ةددعوبة تطويدع النمددوذ  للتطبيدق وبنددا اال تبدارات وتفسددير ا بالنسدبة للمدددر  العدادي الددذى ا تداد  لددى بندداء 

 عو ية ال ائعة.اال تبارات المو 
(، لددبعض الم ددلوت المرتبطددة 1686(، )ممينددة لدداظم وا ددروأ 1686وتعرعددت دراسددات لددل مددأ )ةددوح  ددوم

 والنماذ  المنبمقة  نها و ى: IRTبنظرية االستجابة المفرد  
 المقاومة ورفض التجديد واإلبقاء  لى ما  و  ائع وسبق قبوله. -
للفده تددريأ  -للفده تةدميم مو  دراء البرمجيدات الحديمدة  –الكلفة الماليدة العاليدة )للفده اقتنداء الحاسدبات ا ليدة  -

 وتطبيقها والتحقق مأ  روطها(. األسئلةال براء ورير مت ةةيأ  لى إ داد وبناء بنوك 

 .IRTالحاجة إلى  براء ومت ةةيأ  لى مستوى  ا  مأ ال بر  فى مجا  نظرية  -

ليسددددت الدددددواء ال دددداف  لكددددل  األسددددئلةوبنددددوك  IRTمأ نظريددددة االسددددتجابة المفددددرد   Lawrence,1998ويعدددديف 
م دددلوت القيدددا  الكوسددديل  بدددل توجدددد بعدددض الةدددعوبات مو الم دددلوت التدددى تدددرتبط بنظريدددة االسدددتجابة المفدددرد  

وقدر مأ المهارات  لى التعامل منها منها تحتا  إلى مستوى  ا  مأ الرياعيات والتقنية المتقدمة  األسئلةوبنوك 
مع التقنية الحديمة ومهار  فائقة وجهد لبير فى إ داد المفردات وةيارتها مما يتطلأ ممارسديأ  لدى درجده  اليدة 

بعدض  Ercikan, 2003المرتبطدة بالنمداذ  الحديمدة ويحددد  والتطبيقيدةمدأ الكفداء  ولدديهم  بدره باألسد  النظريدة 
منهدا مددا يدرتبط بالجواندأ النظريدة مو المفدا يم وم درى تدرتبط بداإلجراءات ومالمدده   IRTالم دلوت المرتبطدة بنظريدة

 بنمط االستجابات القةير  وتحليل وتفسير البيانات المرتبطة بهذه االستجابات حتى باست دام الحاسأ ا ل  . 

 م وقات تواجه بناء بنوك األسئلا:
 تدريج اال تبارات ومعادلتهاندر  ال بر  ف  بعض مجاالت بنوك األسئلة  اةة  -

تقدير الدرجات ألسئلة إنتا   وم ما  التطبيق اال تبارات وعبط الموقف اال تباري. -
 اإلجابة.

 الموارد المادية والمالية  اةة ف  المراحل األولى إلن اء البنوك. -
 

 االحتياجات والموارد

 وتنقسم الى االتى:

 بددراء محددد م  بيددر قيددا  وتقددويم نفسدد   5وقيددا ( لكددل مدداد   دددد  بددراء تقددويم )منددا ج : أ: الموووارد البشوورية
   Psychometrion (20) براء تحليل إحةائ  وقيا   مد ل  بيانات . باحميأ ميدانييأ للتطبيق. وتربوي .
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 منسق  ومرافق  بيانات..  Developers Software براء تحليل وتطوير نظم 
 2Clustered Server (With special  specification  ،3UPS (at least) ب : الموارد المادية

  ،3optical scanners (to be estimateel)  ،  يددل برنددامج إلدار  التحل ، .األسددئلةبرنددامج إلدار  بنددوك
 برندددامج إلدار  التةدددحيح. ، برندددامج إلدار  الكنتدددرو  برندددامج إلدار  العيندددة.برندددامج إلدار  البياندددات،  ، اإلحةدددائ 

 مستلزمات ومطبو ات.ومبيوترية إلدار  البنك وتأمينه. مجهز  و برامج ل
 

 وضع تصور لنشر ثقافة البنوك

 .تتعمأ ال طة الموعو ية لن ر مقافة البنوك التعريف بالمةطلحات والمراحل التالية للمعنييأ 
 ،وجميدع المةددطلحات المسددت دمة األسددئلةالمقةددود ببندك يتعدمأ  األسووئلةإعووداد دليووش لنشوور ثقافووة بنووك  -1

إ ددددداد جدددددو  المواةددددفات ، إ ددددداد مواةددددفات البنددددك ،نمدددداذ  لها األسددددئلةبعض ،اسددددت دامها،فوائددددد ا  ،م ميتهددددا 
د دددا  البياندددات األسدددئلةليفيدددة اإلجابدددة  لدددى ، ليفيدددة التةدددحيح، إ دددداد مواةدددفات الهددددف اإلجرائددد ، لو تبدددار ، وا 

المةدددادر ) وسدددائل اإل دددوم بأنوا هدددا ،  ولدددى األمدددرا سدددوق العمدددل ( –طالدددأ  –دليل ) معلدددم المسدددتفيديأ مدددأ الددد
 (.–مواقع لليات الجامعة  لى النت  –المقرؤ  والمرئية 

 األسئلةمحددات بنك  -2

اال تباريددة المقننددة ذات المسددتويات المعرفيددة الم تلفددة والمعددد  فددى عددوء المعددايير  مجمو ددة متنو ددة مددأ المفددردات
ونددددواتج الددددتعلم للكليددددة وتسددددمح بعمليددددات السددددحأ مو اإلعددددافة لمجمو ددددة مددددأ المفددددردات التدددد  تتحدددددد ب ةددددائ  

 سيلومترية محدد . 
 األسئلةوضع مخطط لتوحيد فكر معدي 

 لددى فتددرات متنو ددة تتعددمأ  ددرض لمهددارات المسددتويات العليددا  األسددئلةجلسددات  مددل لمعدددي  -1 و ددذا يتعددمأ 
الموعو ية والمقالية ف  م تلف المستويات المعرفيدة مدم فتدرات إل دداد مسدئلة  األسئلةلما تتعمأ ميعًا ممملة مأ 

مدأ مجمو دات اال تةاةدييأ وذلدك لتوحيدد  األسدئلةو رض ومناق ة  دذه  األسئلةوالتدريأ  ليها مأ قبل معدي 
 ات المعرفية لكل ماد  وبيأ المواد.المهار 

  مل ورش تتعمأ ليفية إ داد طرق تقدير الدرجات لألسئلة المفتوحة) مقيا  متدر  (. -7
 

 :األسئلةالمراحش اإلجرائية التى يمر بها إعداد بنوك وصف 

 ونظرًا أل مية إن اء نظام بنك مسئلة يسهم ف  تطوير مساليأ قيا  وتقدويم التحةديل الدراسد ،  
المراحدل المتبعدة  إلدى مأ  7117(، ومميندة لداظم 7111م ارت العديد مأ الدراسات منهدا  دوم )

 :لمواد دراسية محدد  يملأ تل يةها ف  مون   ر  مرحلة لما يلى األسئلةف  إ داد بنوك 
 

 المرحلة األولى : التخطيط وتحديد المهام

وفيهددا يددتم الت طدديط وتحديددد المهددام والمسددتويات  ددأ طريددق لجنددة مددأ الم تةددديأ فدد  المجددا ، وتهيئددة  
 .ويتم ذلك مأ  و  برامج تدريبية وا  ومية. المسئوليأ والمتعلميأ والجمهور

  

 

 المرحلة الثانية : التدريب وإعداد الكوادر

وةديارتها، ولتابدة ( النواتج)وفيها يتم التدريأ وا  داد الكوادر الفنية الت  تولل إليها مهام تحديد األ داف 
ويجدأ التأكدد مدأ اكتسداأ المتددربيأ لهدذه المهدارات قبدل . المفردات اال تبارية الت  تقي  النواتج التعليمية

 .قيامهم بالعمل
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 لةاألسئالمرحلة الثالثة: إعداد مواصفات بنك 

مجمو ددة القوا ددد التفةدديلية المحدددد  التددى تبنددى  لددى مساسددها المفددردات  األسددئلةويقةددد بمواةددفات بنددك 
 اال تبارية.

ملونددات  7115، محمدد فددتح اللده، 1665، ومحمددد فدتح اللدده Popham 1628وقدد م ددار لدًو مددأ بوبدام 
 تلك المواةفات  ب م   ى:

 الوصف العام للهدف: -1

 دد  جمدل تقددم وةدفًا م تةدرًا للسدلوك المدراد قياسده بغدرض إ طداء فلدر   امدة و و  بدار   دأ جملدة مو 
  أ المعارف والمهارات المرجو .

ويجددددأ مأ يتدددددوافر فدددددى  دددددذا الوةددددف  دددددروطًا محددددددد . إذ يجدددددأ مأ يتعددددمأ اإلطدددددار العدددددام لمجمو دددددة 
لمحتدوى الهدددف المةدطلحات والمفدا يم والحقدائق والمعلومدات التدى يجدأ مأ يتقنهدا المدتعلم ويعدع حددودًا 

مو إجراءاتددده مو ي ددددتمل  لددددى توعدددديح للهددددف السددددلول )اإلجرائ ( ومحتددددواه إذ مددددا لددداأ  ندددداك  دددد  مددددأ 
 الغموض فيه مأ الناحية اللغوية. 

 

 عناصر المثيرات: -2

بأنهددا مجمو ددة مددأ العبددارات التددى تحدداو   ددأ طريقهددا وةددف وتحديددد نددو   Popham 1681وقددد  رفهددا 
عددده  لدددى الطالدددأ. و دددذا يتطلدددأ ةددديارة  دددذه العبدددارات بحيدددن يتحددددد فيهدددا ومددداد  المميدددر الدددذى يدددتم  ر 

  ةائ  المميرات التى ت تمل  ليها المفرد  اال تبارية.
وتحديدددد  ناةدددر المميدددرات يحتدددا  إلدددى لميدددر مدددأ الوقدددت والجهدددد، فهدددو يتطلدددأ اإللمدددام بجميدددع العناةدددر 

 فى بناء المفردات.  األسئلةالرئيسة التى مأ المملأ مأ يستعيأ بها مةمم مفردات بنك 
ويعتمددد تحديددد  ناةددر المميددر  لددى طبيعددة الهدددف االجرائددى ومددا يتعددمنه مددأ مداء، فللمددا لدداأ محتددوى 

 الهدف مكمر  مقًا زاد ذلك مأ ةعوبة تحديد  ناةر المميرات .
ى م ددم ال دروط الواجددأ توافر ددا فددى  ةددائ  المميدرات و ددو تحديددد المحتددوى الددذ 1681لمدا يؤلددد  ددوم  

سددوف ت تددار المفددردات  لددى مساسدده، ومددأ المملددأ إ طدداء األمملددة التوعدديحية لهددذه المميددرات إذا لانددت 
 ناك ةعوبة فى  رح ما ت تمل  ليه  ذه المميرات مو إذا لاأ محتوى النطاق المراد قياسده ريدر محددود 

ييسدر تحديدد العناةدر فإنه مأ المملأ ا تيار  ينة تممل  ذا المحتدوى ولتابدة  ناةدر ا األساسدية، و دذا 
 التى تتعمنها المفردات.

 عناصر االستجابة: -3

المفدردات لاندت  ويقةد بها طريقة استجابة المتعلم للمميدرات التدى ت دتمل  ليهدا المفدرد  اال تباريدة، فدإذا 
مددأ نددو  اال تيددار مددأ متعدددد مو المزاوجددة مددمًو فددإأ المددتعلم ي تددار إجابتدده مددأ بدديأ مجمو ددة معطددا  مددأ 

اإلجابدات، ممدا إذا لاندت المفدردات مدأ ندو  المقدا  فإنهدا تتطلدأ إجابدة مفتوحدة، ولدذلك يجدأ وعدع  بدائل
القوا د التى تحدد طبيعدة االسدتجابة الةدحيحة واالسدتجابة ال طدأ إذا لاندت المفدرد  مدأ الندو  األو ، لمدا 

علم إذا لاندت المفدرد  يجأ وعع محلات دقيقة وتفةيلية للحلم  لى اإلجابات المفتوحة التى من دأ ا المدت
مدددأ الندددو  المدددان ) مقيدددا  متددددر  لتقددددير الددددرجات (. ف ةدددائ  االسدددتجابة إذأ تتكدددوأ مدددأ مجمو دددة 
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 العبارات التى تحدد نو ية وطريقة االستجابة والدرجة المقدر  لها.
 دأ طريقدة تقددير درجدة المفدرد   األسدئلةلما يجأ مأ تتعمأ  ناةر االستجابة توعيحًا لمست دم بنك  

المعد  لقيا  الهدف وذلك فى حالة است دام مكمر مأ نو ية مأ المفردات واست دام مكمدر مدأ طريقدة فدى 
تةحيح المفرد   لى مأ تكوأ الطريقة الم تار  للتةدحيح تتناسدأ مدع نو يدة المفدرد  وال تحتمدل تحيدزًا مو 

 .   وفًا فى الرمى حو  تقدير الدرجة للمفرد 
لما يفعل مأ ت تمل  لى تحديدد زمدأ تقريبدى لبجابدة  لدى المفدرد ، ويملدأ االستر داد فدى  دذه النقطدة  

بدددءراء بعدددض الطدددوأ الم تبدددريأ، ومدرسددد  المقدددرر الدراسددد  موعدددع اال تبدددار، لمدددا يملدددأ تحديدددد الدددزمأ 
بدايدة ووقدت االنتهداء التقريبى للمفدرد  ممنداء التطبيدق  لدى العيندة االسدتطو ية حيدن يحددد الطالدأ وقدت ال

 مأ اإلجابة إذا تطلأ األمر ذلك.
 

 عينة من المفردات : -4

فد  بنداء  األسدئلةتفيد فدى مأ تعطدى  دلًو مكمدر وةدفًا وتحديددًا يسدا د القدائميأ  لدى إ دداد بندك  
المفدددردات التددد  تقدددي  الهددددف لمدددا منهدددا تسدددا د فددد  توعددديح الجواندددأ األ دددرى ومنهدددا المسدددتوى المعرفددد  

 وب اةة لمأ لم يستطيع قراء  بقية ملونات مواةفات اال تبار.
ف  ا تياره للمفردات ومي مدأ منمداط المفدردات   األسئلةلما منها توفر وتحدد ما  و مناسأ لمةمم بنك  

مأ يقدرم الملوندات األ درى لمواةدفات   األسدئلةاأل داف، ولهذا يجدأ  لدى مدأ مةدمم بندك  يةلح لقيا 
 بدقة قبل مأ يةدر حلمه  ليه . األسئلةبنك 

 

 :Specifications Supplementملحق المواصفات  -5

تتطلأ بعض األ داف اإلجرائية إعافة ملحق للمواةفات السابق ذلر ا حيدن تتعدمأ قدوائم تفةديلية مو 
 وحًا لبعض مجزائها. ر 

ولهددذا الملحددق بعددض الفوائددد إذ مندده يددؤدى إلددى مزيددد مددأ اإليعدداح لمحتددوى النطدداق أالهدددفأ السددلول  مو 
محتدددوى المفدددرد  مو  ناةدددر المميدددر مو االسدددتجابة و دددذا يقلدددل مدددأ حجدددم التفاةددديل  ندددد لتابدددة ملوندددات 

عدددوء مواةدددفات دقيقدددة ومحددددد  مواةدددفات اال تبدددار ذاتهدددا، ويسدددمح لمةدددمم اال تبدددار بنددداء مفرداتددده فدددى 
 تحديدًا تفةيليًا واعحًا .

 ( إعافة درجة القطع) حد اإلتقاأ ( وزمأ اإلجابة المتوقع. 7115لما اقترح محمد فتح الله ) 
 

 :Cut- off Scoresتحديد درجة القطع) حد اإلتقان (   -6
،ومحياندا  Minimum Competency Levelوتتعدد مسمياتها فيطلق  ليها محيانا الحدد األدندى للكفايدة 

وقد  رفهدا ةدوح  Criterion Level،مو مستويات المحك ،Passing Scoresدرجة النجاح واالجتياز 
بأنهددا درجددات تتحدددد بحسددأ مسددتويات اإلتقدداأ المطلوبددة، وتسددت دم للفةددل بدديأ الطددوأ  1681 ددوم، 

ل طرفه األدنى رير المدتقأ وطرفده المتقنيأ ورير المتقنيأ للهدف، و ى تعد بممابة نقطة  لى متةل يمم
 األ لى المتقأ تمامًا لألداء.

ونظرا لما تممله درجة القطع مأ م مية فقدد ا تمدت العديدد مدأ الدراسدات السدابقة بطدرق تحديدد درجتهدا مدأ 
 7113، مندار طومداأ، 7113، زيداد ال دولى، 7111، ا تددا  ردازي، 1661بينها دراسة ةوح  وم، 
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تعتمدددد  لدددى آراء المحلمددديأ لتحديدددد درجدددة القطدددع، لدددذلك موةدددى ةدددوح  دددوم،  ومأ معظدددم  دددذه الطدددرق 
( بتزويد المحلميأ ببيانات لافية  أ مداء الطوأ  ند االستر اد بدءرائهم لتحديدد 22-61:  86) 1661

 درجة القطع.
نددة وم ددارت العديددد مددأ الدراسددات إلددى م ميددة اسددت دام طريقددة منجددوف المعدلددة لتحديددد درجددات القطددع لعي 

 .األسئلةالةور اال تبارية المسحوبة مأ بنك 
وت تلددف درجددة القطددع بحسددأ طبيعددة وم ميددة الهدددف اإلجرائدد  موعددع القيددا ، ولددذلك بالنسددبة  

 للمهام الت  يقوم بها الفرد، والت  يتم التدريأ  ليها.
فددإأ تحديددد درجددة القطددع تكددوأ لكددل مفددرد  ا تباريددة  لددى حددد  وب اةددة للمفددردات التدد  تتطلددأ إجابددات  

االبتكاريدة، وتحديدد للقددرات االبتكاريدة الطوقدة والمروندة واألةدالة.لما مأ تحديدد  األسدئلةمفتوحة مأ ممل 
أ تلقددوا تدددريبا وريددر درجددة القطددع يتطلددأ تطبيقددا اسددتطو يا لو تبددار  لددى مجمددو تيأ مددأ الطددوأ الددذي

المتدددربيأ ليددتم األ ددذ فدد  اال تبددار اسددتجابات الطددوأ اللددذيأ تلقددوا تعليمددا وتدددريبا والددذيأ لددم يتلقددوا تدددريبا. 
ويددتم تحديددد درجددة القطددع لو تبددار للددل فدد  عددوء درجددات القطددع للمفددردات اال تباريددة للددل، إعددافة إلددى 

رجدددات القطدددع فدددى  دددذه الدراسدددة فإنددده سدددوف يدددتم  دددرض آراء ال بدددراء والمحلمددديأ. ونظدددرًا أل ميدددة تحديدددد د
 تفاةيل  ذا المفهوم فيما  و قادم فى  ذا الفةل.  

 

 زمن اإلجابة:-7

مرجعيدة المحدك  األسدئلةمأ إعدافة زمدأ اإلجابدة إلدى المفدرد  عدمأ مواةدفات بندك  7115يرى فتح اللده 
ر اال تباريددة المتكافئددة ليددتم فدد  عددرور  ، نظددرا لمددا يمملدده زمددأ إنتددا  اإلجابددة مددأ م ميددة فدد  سددحأ الةددو 

 عوء ا الحلم  لى مدى إتقاأ الطالأ للمهارات المحدد . 
 

 : األسئلةالمرحلة  الرابعة كتابة مفردات بنك 

التد  تقددي  األ دداف وفدد  عدوء مواةددفات ( األسدئلة)يعدد بنداء مجمو ددات لبيدر  مددأ المفدردات اال تباريددة 
وفحةددها بواسددطة مجمو ددة م ددرى مددأ  األسددئلةلكددل مدداد ، ومراجعددة  ددذه المجمو ددات مددأ  األسددئلةبنددك 

ال بددراء فدد  المددواد الدراسددية والمت ةةدديأ فدد  القيددا  والتقددويم بغددرض التأكددد مددأ دقددة ووعددوح ةدديارتها 
) .ومطابقتها لما تقيسه مأ م داف وذلك للتحقق مأ ةدق محتوى لدل سدؤا  فد  عدوء األ دداف المحددد 

 (1فةيلها ملحق ياتى ت
 المرحلة  الخامسة: تحديد الخصائص السيكومترية لمفردات  االختبار )التجريب والتدريج(:

مجمو ددددات مددددأ المفددددردات لهددددا  ةددددائ  سدددديلومترية معلومددددة، ويددددتم تقدددددير  ددددذه  األسددددئلةيتعددددمأ بنددددك 
ال ةددائ  مددأ  ددو  تجريددأ المفددردات  لددى  ينددة مددأ المتعلمدديأ مددم حسدداأ ال ةددائ  السدديلومترية 

نموذ  راش و و مسهل النماذ  ومكمر ا است دامًا ، و نداك العديدد مدأ )باست دام محد النماذ  اللورارتيمية 
 (.لهذا النموذ  برامج الحاسوأ

المفدردات  لدى متةدل واحدد ، وال تعدد مجمو دات المفدردات بنلدًا لألسدئلة ( معداير  ) وبعد ذلدك يدتم تددريج 
 .إال بعد إجراء  ذا التدريج 

 

 المرحلة السادسة: التنظيم والتخزين 
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ر ، والتطدددوير المسدددتم األسدددئلةويتطلدددأ ذلدددك وجدددود بدددرامج حاسدددوأ معيندددة لببددددا  والسدددحأ مدددأ رةددديد 
 ويعن   ذا وجود  يئة إدارية وفنية ذات لفاء   الية . للم زوأ ، ومراقبة  ذه العمليات والتحلم فيها 

 

 االستخدام الميداني  المرحلة السابعة:
و   مرحلة است را  ا تبارات بمواةفات محدد  مأ رةيد البنك واست دامها ف  تقويم تحةيل 

ف  إ داد اال تبارات الفترية ، ويجأ  األسئلةلما يملأ است دام بنوك  المتعلميأ ف  المجاالت الم تلفة.
 . األسئلةإ داد دليل يوعح ال دمات الم تلفة لبنوك 

 

  إعداد مجموعة من البرامج المرحلة الثامنة :

 إ ددددددددداد مجمو ددددددددة مددددددددأ البددددددددرامج بواسددددددددطة المت ةةدددددددديأ فدددددددد  عددددددددوء فلسددددددددفة القيددددددددا  المسددددددددت دمة 
 .طبقا لمتطلبات الموقف اال تباري ( NRTمم   CRT   ل اال تبار المطلوأ مأ نو )

 مراجعة البنك المرحلة التاسعة :
بةفة دورية لل مون سنوات بواسطة  بير الماد  بغرض  األسئلةيجأ مراجعة بنك : مراجعة البنك 

 :التأكد مأ 
ف  مربعة امتحانات مو مكمر ووعع سؤا  بدال منه ويقي  نف   هاستبعاد السؤا  الذي تم است دام.م    

 .المعلومات وف  نف  مستوى األداء العقل 
رير المناسبة نتيجة للتغيرات ف  مجا  الت ة  ممل إعافة مو حذف  األسئلةاستبعاد .أ   

 .موعو ات جديد  للمقرر الدراس 
 .رير المستقلة والت  تجيأ بععها  لى البعض ا  ر األسئلةاستبعاد -    
ف  لل  لية مأ  ويا جدو  مواةفات اال تبار بحين  األسئلةالحفاظ  لى  دد معيأ مأ .د   

 .مأ تلك ال لية وبنف  المواةفات الفنية( المطلوبة ) تتناسأ تقريبًا مع النسبة المسحوبة 
 األسئلةتصميم نظام كودي لتخزين  المرحلة العاشرة:

ف  الحاسأ ا ل  وفقًا للةف والمقرر الدراس  والموعو   األسئلةتةميم نظام لودي لت زيأ 
وال ةائ  اإلحةائية لكل سؤا  وتاريخ  األسئلةمو المحتوى الدراس  والهدف السلول  ومستواه ونو  

 .األسئلة، وجهة السحأ والغرض مأ است دام األسئلةإيدا  وسحأ 
 

 وضع خطة تنظيمية الستخدام البنك عشر :المرحلة الحادى 
 .وعع  طة تنظيمية الست دام البنك بما ي دم الغرض منه، وتلبية احتياجات العامليأ ف  الميداأ

 

 المرحلة الثانى عشر : متابعة عملية تطوير البنك
 .مأ حين اإلعافة مو الحذف وفقا لما يحدن مأ تطورات ف  المنا ج والميداأ التربوي 

 
 إصدار دليش البنك المرحلة الثالث عشر :

وليفية  األسئلةإةدار دليل متجدد لل  ام يوعح نظام البنك، وما ي تمل  ليه مأ مسئلة و وا  تلك 
 .اإلفاد  منه

 
 
 
 

 أوال: المراجع العربية: 

، الجدامع ، فدى األسد  التربويدة إل دداد المعلدم األسدئلةمعاةدر  فدى بنداء بندوك  اتجا دات(: 1665محمدد لداظم ) ممينة 1
 . 712-782، جامعة  يأ  م ،     7ط

م(: دراسة نظرية نقدية حو  القيا  الموعو ى للسلوك د نمدوذ  راشأ. فدى مندور ال درقاوى  1661محمد لاظم ) ممينة 7
 . 831د  781المةرية،      وآ روأ، اتجا ات معاةر  فى القيا  والتقويم النفسى والتربوى، القا ر : األنجلو
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باسددت دام نمددوذ  أراشأ دراسددة تجريبيددة فددى منددور  األسددئلة(: مسددتوى العينددة وتدددر  بنددك أ 1661محمددد لدداظم ) ممينددة 3
 . 583-582ال رقاوى وآ روأ، اتجا ات معاةر  فى القيا  والتقويم النفسى والتربوى، القا ر : األنجلو المةرية، 

سدحاق بطدر  ) ممينة 8 (: تطدور نظدم  االمتحاندات بمراحدل التعلديم العدام وبنداء بندوك 1686محمدد لداظم وةدوح مدراد وا 
فدى الددو  العربيدة،  األسدئلةفى بعض الدو  العربية. حقدة دراسدية إقليميدة حدو  تطدوير االمتحاندات وبنداء بندوك  األسئلة

 .83-1نوفمبر،      76-75)إبيدا ( القا ر   برنامج التجديد التربوى مأ مجل التنمية فى الدو  العربية
(: الم رو  العربى للتقويم المقارأ لمعايير التحةيل الدراسى فى التعليم العام، 1662سليماأ ال عرى وممينة  لاظم ) 5

التربدددوى  أالمرحلدددة األولدددىأ المنظمدددة العربيدددة للتربيدددة والمقافدددة والعلدددوم بالتعددداوأ مدددع المرلدددز القدددومى لومتحاندددات والتقدددويم
 بالقا ر .

(: التوجهددددات المسددددتقبلية لتقددددويم تحةدددديل الطددددوأ فددددى عددددوء متطلبددددات القددددرأ الحددددادى 1665ةددددوح الددددديأ  ددددوم ) 1
 .58-18(،     86والع ريأ، مجلة التربية، جامعة األز ر، العدد )

تقويم المدار  ، القا ر  ، دار (: التقويم التربوى المؤسسى مسسه ومنهجياته وتطبيقاته فى 7113ةوح الديأ  وم، ) 2
 الفلر العربى.

وبنائهددا،  األسددئلة(: اسدت دام النمدداذ  اإلحةدائية السدديلومترية فدى تةددميم بندوك 1662ةدوح الددديأ  دوم، )ديسددمبر،  8
 لعدد المانى. المجلة العربية للتربية، المنظمة العربية للتربية والمقافة والعلوم، إدار  برامج التربية، المجلد السابع   ر، ا

الواقدددع والتوجهدددات  -(: نظدددم ومسددداليأ التقدددويم واالمتحاندددات فدددى الددددو  العربيدددة1661ةدددوح الدددديأ  دددوم، )نيسددداأ،  6
 .18والمستقبل، اليونسلو، مبيدا ، مبحان ودراسات 

ه المعاةدر أ، دار (: أالقيدا  والتقدويم التربدوى والنفسدى مساسدياته وتطبيقاتده وتوجهاتد7117ةوح الديأ محمود  دوم ) 11
 الفلر العربى، القا ر .

1
1 

 القيا  النفسى والتربوى ، نظريته ، مسسه ، تطبيقاته ، الرياض ، ملتبة الر د. 1(1662 بد الرحمأ الطريرى ، )

 ، القا ر : ملتبة األنجلو المةرية.6(: التقويم النفسى، ط1666فؤاد مبو حطأ وسيد  مماأ وآما  ةادق) 17
(: م رو  بنوك المفردات اال تبارية مسار جديد تربدوى فدى سدلطنة  مداأ ، رسدالة التربيدة ،   1663إليا ، )فوزى  13

115-188 1 
(: أبناء ا تبار محلدى المرجدع فدى العلدوم لتوميدذ نهايدة مرحلدة التعلديم األساسدىأ، رسدالة 1665محمد محمد فتح الله ) 18

 األز ر، القا ر .ماجستير رير من ور ، للية التربية، جامعة 
باست دام  بناء وتدريج بطارية لقيا  االستعداد األكاديم  للقبو  بالجامعات (:7111محمد محمد فتح الله ) 15

الجزء  188، مجلة للية التربية جامعة األز ر،العدد IRTونظرية االستجابة للمفرد   CRTاال تبارات مرجعية المحك 
 م 7111السابع، ديسمبر  

( ف  IRT( ونظرية االستجابة للمفرد  )CRMتكامل مد ل  القيا  محل  المرجع ) (:7111محمد فتح الله )محمد  11
، مجلة للية تقييم فا لية برنامج تدريب  لتنمية لفايات بناء اال تبارات التحةيلية لدى معلم  التعليم قبل الجامع 

 م  7111الجزء الساد (، ديسمبر  181التربية جامعة األز ر،العدد )
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ف   IRTبناء وتدريج بنك مسئلة لمقرر الهول  باست دام نظرية االستجابة للمفرد   (:7113محمد محمد فتح الله ) 12
 م 7113 ، يوليوالجزء المانى 81، العدد 73، المجلة المةرية للدراسات النفسية المجلد عوء معايير الجود 

للحلقة الدراسية اإلقليمية حو  تجديد نظم ومساليأ التقويم واالمتحانات  (: التقرير ال تامى1686اليونسلو، مبيدا ، ) 18
 وبنوك األسئلة الدو  العربية،  ماأ.

 ،المانويددةلقيددا  االسددتعداد للدراسددة بالمرحلددة مسددئلة تطددوير بنددك (: 7115المرلددز القددومى لومتحانددات والتقددويم التربددوى)  16
 القا ر . قسم البحون،
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