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 استمارة تقويم ذاتي أولية الختبارات أكثر فعالية

 استبانة عضو هيئة التدريس

 

ن تحبث  فبي أبما فيها عملية التقويم، وتفادياً لببع  الغربراا التبي يمكبن  كليةرغبة في التحسين المستمر للعملية األكاديمية في ال
د بهبا عدبث دعبثاد كم هبه  استبتمارا األوليبة لرتتر باين أيبثن نضب  ببيأنهاية الفصل مغل ارتفاع معثل الثرجاا بشكل كبيبر، يسبرنا 

 :اسختبار
 

 البببدببث م
 الثرجة

3 2 1 
 دون المقبول مقبول جيث

    هل تم تحثيث أهثاف اسختبار المرجو قياتها بشكل واضح؟ 1

2 
كببان التركيببد عدببث دعببثاد اسختبببار علببم قيبباه ملمببل مببا تعلمبب  ال البب  خببرل هببل  

 قتصر علم محتوى الكتاب بشكل حرفي؟الثراتي أم الفصل ا
   

    تم تعلمها؟ محثداتقيس أتئلة اسختبار جوان  هل  3

4 
األتبببئلة المقاليبببة المفتوحبببة، )مدوعبببة لتشبببمل بقبببثر ا مكبببان اسختببببار هبببل فقبببراا 

المقاليببة المقيببثا، المسبباال أو المشببكرا، أتببئلة الصببواب وال  بب ، اسختيببار مببن 
 ؟(متعثد

   

5 
وعببة بحيببي تقببيس مسببتوياا عقليببة؟  تدهببل المسببتوياا المعرفيببة لفقببراا اسختبببار م
 ...كالتقويم والتركي  والمقارنة والتحليل والت بيق

   

    هل فقراا اسختبار واضحة وخالية من الرموض ومن الكلماا الدااثا؟ 6

7 
ال ن السببب  مبببن المهبببم مراعببباا أ)عبببثد فقبببراا اسختببببار مداتببب  لوقبب  اسختببببار  هببل

 ؟(نصف دقيقة علم األكغرالموضوعي تستررق ا جابة عد  
   

    هل درجاا اسختبار موزعة بشكل مدات  وموجودا مقابل كل ت ال؟ 8
    هل أتئلة اسختبار فيها تسلسل مد قي من السهولة دلم الصعوبة؟ 9
     اء اللروية والم بعية؟هل فقراا اسختبار حسدة الصياغة وخالية من األخ 11
    هل تعليماا ا جابة عن األتئلة واضحة؟ 11
    هل صفحاا اسختبار مرقمة؟ 12

13 
مبببغر عمببل نمبببو جين مبببن )هببل قمببب  ببب جراءاا كافيبببة لتقليببل الرببب  فبببي اسمتحببان 

 ؟(اسختبار في حال وجود أتئلة موضوعية
   

     ؟هل  كل ورقة اسختبار بالململ مريح لل ال 14
    هل مساحاا ا جابة عن األتئلة كافية؟ 15
    هل تم تحضير مفتاح ا جابة ألتئلة اسختبار وخاصة األتئلة المقالية؟ 16

    الملموع
 

 :بعد تعبئة االستمارة نرجو جمع الدرجات ومقارنتها بالمعيار التالي: مالحظة

 تعبر عن اختبار جيد 04-04الدرجة من 
 تعبر عن اختبار مقبول 03-04الدرجة من 

 الختبار ال يلبي األدنى من المطلوبا 04الدرجة أقل من 

 
 

 مع الشكر والتقدير 


