رؤية المركز

ً
ً
أن نكون مرجعا عامليا يف القياس والتقويم.

رسالة المركز

تقديم حلول شاملة متكاملة لقياس املعارف واملهارات والقدرات وتقويمها؛ بمنهجية علمية؛
ً
ً
إسهاما يف حتقيق العدالة واجلودة وتلبي�ة لالحتي�اجات التنموية.

ٔادلة المتقدمين
9200 33 555

+966 11 490 9077
faq@qiyas.org
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الختبارات المعلمين

مقدمة
يس ــعى املرك ــز الوط ــي للقي ــاس والتقوي ــم ( قي ــاس ) إدارة االختبــ�ارات املهنيــ�ة إىل توف ــر كل
م ــا خي ــدم املتقدم ــن الختب ـ�ارات املعلم ــن ،وم ــن ذل ــك إع ــداد أدل ــة يف كل التخصص ــات العلمي ــة؛
ليتمك ــن املتق ــدم م ــن االط ــاع عليه ــا واإلف ــادة منه ــا.

الهدف من األدلة
تقـــدم األدلـــة توجيهـــات ألداء االختبـــ�ار وإرشـــادات عـــن نوعيـــة األســـئلة وكيفيـــة تن�اولهـــا،
ُ
حي ــث أع ــدت ملس ــاعدة املتق ــدم الختبــ�ار املعلم ــن عل ــى التهي ــؤ واالس ــتعداد ألداء االختبــ�ار م ــن
خ ــال تقدي ــم معلوم ــات مفي ــدة ع ــن محت ــوى االختبــ�ار ،وتوصي ــات عام ــة مفي ــدة لالس ــتعداد
لالختبــ�ار وطريق ــة أدائ ــه ،واجلوان ــب ال ــي يغطيه ــا ،وكيفي ــة تن�اوله ــا يف أس ــئلة موضوعي ــة م ــن
ن ــوع اختيــ�ار م ــن متع ــدد ،وأمثل ــة ألس ــئلة االختبــ�ار وكيفي ــة ربطه ــا باملعاي ــر ،وأس ــئلة للتمري ــن
تســاعد املتقــدم علــى معرفــة طريقــة أداء االختب ـ�ار وطبيعــة أســئلته ،مــع العلــم أن األمثلــة الــي
يقدمه ــا الدلي ــل ال تغط ــي جمي ــع جوان ــب االختبــ�ار ،وال تع ــر ع ــن مس ــتوى س ــهولة أو صعوب ــة
األس ــئلة ال ــي يقدمه ــا االختبــ�ار الفعل ــي.

تنظيم محتوى االختبار
تشــرح األدلــة كيفيــة تنظيــم محتــوى االختب ـ�ار؛ وذلــك ليطلــع املتقــدم لالختب ـ�ار علــى الشــكل
العام ل ــه ،فاالختبــ�ار يغط ــي املعاي ــر التخصصي ــة للم ــادة  ،وق ــد ج ــرى تنظيمه ــا وف ــق مج ــاالت،
ً
حي ــوي كل مج ــال معي ــارا أو أك ــر ،وحت ــت كل معي ــار ع ــدد م ــن املؤش ــرات ،وتوض ــع األس ــئلة عل ــى
ه ــذه املؤش ــرات.

والشكل التالي يوضح تنظيم محتوى االختبار:
التخصص
المجال
المعيار
المؤشر
السؤال
كل ســؤال مــن نــوع اختي ـ�ار مــن متعــدد صمــم لقيــاس أحــد املعايــر مــن خــال
تن ـ�اول أحــد مؤشــراته ،وال يلــزم أن تغطــي األســئلة جميــع املؤشــرات.

تنظيم األدلة
تق ــدم األدل ــة نبــ�ذة موج ــزة ع ــن معاي ــر معل ــي كل ختص ــص ،وال ــوزن النس ــي ل ــكل معي ــار،
وعـــدد األســـئلة الـــي يغطيهـــا ،وبعـــد ذلـــك يعـــرض الدليـــل أمثلـــة لألســـئلة وكيفيـــة ربطهـــا
باملعايــر ،ثــم يليهــا أســئلة تدريبي ـ�ة تمكــن املختــر مــن التدريــب علــى أســئلة االختب ـ�ار الفعلــي.

المستهدفون
•المتقدمون الختب�ارات المعلمين.

عدد األدلة
ً
ً
ً
أعـــد املركـــز (إدارة االختبـــ�ارات املهنيـــ�ة)  23دليـــا شـــملت  21ختصصـــا علميـــا ،ودليلـــن
للتهيئــ�ة النفس ــية واالس ــتعداد لالختبــ�ار ،وهم ــا :دلي ــل إرش ــادات أداء االختبــ�ار ،ودلي ــل خف ــض
قل ــق االختبــ�ار.

املؤشــر يتنـ�اول علــى حنــو قابــل للقيــاس أحــد عناصــر املعيــار ،ومجموع املؤشــرات
حتــت كل معيــار تغطــي اجلوانــب الــي يتن�اولهــا ذلــك املعيار.
املعيــار حيــدد مــا ينبغــي علــى املعلــم معرفتــه أو القــدرة علــى أدائــه ،وينـ�درج حتــت
كل معيــار مجموعــة من املؤشــرات.
املجــال هــو أحــد فــروع التخصــص املكونــة لــه يف مجملهــا ،وينــ�درج حتــت كل
مجــال مجموعــة مــن املعايــر.
يمثل اسم التخصص ،ويتضمن كل ختصص مجموعة من املجاالت.

تنظيم محتوى االختبار
يغط ــي االختبــ�ار املج ــاالت الرئيس ــة لتخص ــص الم ــادة ال ــي أع ــد م ــن أجله ــا ،وق ــد روع ــي يف
هــذا التقســيم محتــوى املناهــج الدراســية الــي تــدرس يف التعليــم العــام ،ونســب كل مجــال مــن
ه ــذه املج ــاالت ،وبالت ــايل حت ــدد أع ــداد أس ــئلة كل مج ــال ومعي ــار حس ــب وزنه ــا النس ــي.

