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 الجامعة األردنية

  ، وتنفيذهاعن بعد ختبارات اإللكترونيةإلا بناء إرشادات
 ،،، أعضاء هيئة التدريس األفاضل والفاضالت

، وتسهم ة وتحظى بالثقةيعن بعد تتمتع بالمصداق اختبارات إلكترونيةتوفير  جميعنا يعلم أهمية
ات  بط الممارس قة باألمفي ض ولتحقيق ذلك يرجى  األكاديمية؛ انة العلمية والنزاهةالمتعل

  :باألساسيات اآلتيةاالسترشاد 

 : لالختبار التخطيط -أوالً 

ميم بالتخطيط وبا مبكرً البدء  .1 تعريف الطلبة بمخطط و ،االختبارات اإللكترونية عن بعدتص
ادة ات واألوزان الم ث المكون ة التقييم من حي د من الو ،وخط أك ة التجهيزات رتوفّ ت  الالزم

   .، وجاهزية الطلبة للتعامل معهاالمعتمدة في الجامعة االختبارية المنصاتالستخدام 
وح .2 بًقا وإعالنهاعن بعد  باالختبارات اإللكترونيةالمتعلقة التعليمات والنماذج  وض  مس

احة توفير و ،للطلبة ئلة للطلبةزمانية ومكانية مس ارات لطرح األس تفس بما ، عنها واالس
ة جميعهملطلبة يهيّئ ل او فرص ول متس بارات إلى المعلومات يةوص باالخت قة   المتعل

 .عن بعد ةاإللكتروني
د  .3 ارحجز موع د االختب بقً  عن بع اط التعلم اإللكتروني  امس ابط ارتب يق مع ض التنس ب

 . واالمتحانات المحوسبة في الكلية المعنية
وص الطلبة ذوي اإلعاقات باخ .4 بقًابخص يق مس ؤون  تالف أنواعها، يتم التنس مع عمادة ش

 مهم لالختبارات اإللكترونية عن بعد، بما ال يخّل بالمعايير األكاديمية.الطلبة لتسهيل تقدّ 

 : وتنفيذه بناء االختبار -ثانيًا

رورة .1 ئلة أبنك وجود  ض من عددً للمادة س ئلة من اكبيرً  ايتض نّ  األس  تبعًابة والمبوّ فة المص
عوبة وع والص ها للموض نّف  .االختبار وتنّوع المهارات التي يقيس رورة أن تُص ومن الض

عوبة  ط الص هل ومتوس تويات: الس عوبة إلى ثالثة  مس ئلة فيما يخص درجة الص األس
 واألصعب.

تخدام  .2 ل باس وائياإلعدادات اإللكترونية التي تتص ئلةوا للنماذج التوزيع العش بين  ألس
ئلةالطلبة في ترتيب مختلفة لكل طالب لكنّها متكافئة، ويراعى  ، بحيث تكون النماذج واالس

 وعرض األسئلة لكل طالب مبدأ التدّرج من األسهل إلى األصعب.
ئلة االختيار من متعدد يت .3 بة ألس بحيث يختلف ترتيب  م إعادة ترتيب البدائل إلكترونيًابالنس

 بدائل السؤال الواحد من طالب إلى آخر. 
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يء مما سبق،  .4 حيح، ال ش تخدام بدائل، مثل: جميع ما ذكر ص حيحان،  )ب( و )أ(عدم اس ص
 .في أسئلة االختيار من متعدد أو ما شابه

 .)ت(إن وجد المختلفة االختبارية بين النماذج األرقام في األسئلة الرياضية تنويع .5
كل  تحديد وقت اإلجابة عن، وموقوتًا زمنيًااالختبار  الحرص على أن يكون .6 ؤال وبش كل س

 .ومستوى اإلجابة المطلوبة عادل يتناسب مع طبيعة السؤال
ئلة .7 رة التقليل ما أمكن من األس ول على المباش عن طريق بحث  اتهاإجاب التي يمكن الحص

يط على الويب أو  يةكتب الفي إيجادها بس اعدة الدراس ول على مس ، اآلخرين، أو الحص
ة تعاض ئلة تقيس بعن ذلك  واالس تويات توظيف أس  ،التحليلعليا من التفكير، كمس

 .وحل المشكالت، واتخاذ القراراتواالستنتاج، ، والتقييم ،والتركيب
التنويع في أشكال األسئلة االختبارية، بحيث ال يتم االقتصار على أسئلة االختيار من متعدد،  .8

ئلة فهنالك  واب والأس ئلة ؛خطأالص ئلة المزاوجة، واألس يرة  وأس ذات اإلجابات القص
 .وغيرها واألسئلة الشفوية (إن أمكن)، المقالية، واألسئلة

ال يمكن  االختبارية المعتمدة بحيث اتالتعديل في إعدادات االختبار اإللكتروني على المنص .9
 تقديم أكثر من محاولة واحدة في جلسته االختبارية. للطالب

ؤال واحد في كل مرة (أو الحد األدنى  .10 ييق منطقة  عرض س ئلة) ومحاولة تض من األس
 عرض األسئلة (وأال يكون ذلك على حساب جودة العرض).

 .إلى األسئلة التي أجاب عنها ةلعودالمجال للطالب ل عدم إتاحة .11
 .للمادة جميع الجلسات االختبارية إلى حين انتهاء درجاتهمو لطلبةتأخير إظهار عالمات ا .12

 :إرشادات إضافية -ثالثًا

حة وسليمة ومدققة، تأكد من أن األسئلةال .1 تدعي من ليست مربكة و واض للطلبة بحيث ال تس
ومن  ذاتيًااألسئلة  االختبار وتدقيق مراجعةالسؤال. لذا ال بد من توضيح ل ااستفسارً الطالب 

 .قبل الزمالء ذوي الخبرة (إن أمكن وبما ال يخّل بأمن االمتحان)
و هيئ .2 اعد ة التدريس بتجريب االختبار ذاتيًاقيام عض الوقوف على جودة االختبار  في هيس

ئلة، وكفاية الوقت، مما يمّكنه من تدارك أي غموض أو مش وح األس ئلة ووض كالت في األس
 . أو البدائل مثًال 

طة المنفذة في اللقاءا ةتغطيمراعاة  .3 ئلة االختبارية المواد التعليمية واألنش المتزامنة  تاألس
 وغير المتزامنة، ويمكن زيادة نسبة األسئلة المتصلة باللقاءات المتزامنة.

 بحيث أو شبه مفتوحة، أسئلة مفتوحة اإلجابة ال بد من استخدامفيما يتعلق باألسئلة المقالية  .4
خ اإلجابات و ،على المهارات العقلية العليا اوتركيزً  وتحليًال تتطلب تفكيًرا  بحيث ال يمكن نس

 ولصقها بسهولة من مصادر خارجية.
لة  تغذية راجعة تكوينية تقديم .5 ليتعلموا ويفيدوا منها في ، إجابات الطلبة عنمحددة ومفّص

  .اختباراتهم المستقبلية
و هيئة التدريسيمّكن  ، فهذاتجريبي (إن أمكن) قبل وقت كافٍ إجراء اختبار  .6 من جمع  عض

 .ت لوضع خطط مالئمة للتغلب عليهاوتحديد المشكال المالحظات
 الناشر حرفيًا.بنوك األسئلة الموزعة من عن استخدام متناع اال .7


