مراحل إعداد األسئلة

وضع أهداف االختبار
تدريب كتبة األسئلة
كتابة األسئلة

التحكيم األولي
القدرة على التمييز

مناسبة السؤال ألهداف االختبار

مستوى الصعوبة المبدئي

الموضوعية

عدم التحييز للمنطقة أو الجنس

جودة السؤال

التحكيم الثاني
صف األسئلة بالحاسب
إدخال البيانات في بنك المعلومات
المراجعة الفنية لألسئلة
تكوين األقسام التجريبية
تجريب األسئلة ضمن االختبار
تصحيح الجزء التجريبي

فعالية البدائل

الصعوبة

دراسة نتائج التجريب

التمييز

معلومات السؤال
تحيّز السؤال

الثبات

صالح
مستودع األسئلة الصالحة
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غير صالح
إصالح السؤال

stages of item development

test objectives
item writer training
writing items

initial review
item discrimination

relation to objectives

initial difficulty

objectivity

item debiasing

item standing
second review

item processing
storing information in item bank

critical review
sections assembly
item try-outs
item analysis

distractors

difficulty
investigating
parameters

IIF

discrimination
reliability

item bias

good
go to item bank

not good
go for repair
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مراحل إعداد االختبار
تحديد أقسام االختبار وعدد األسئلة وأنواعها
إعداد األسئلة
التدرج في الصعوبة
التدرج في الصعوبة

معدل الصعوبة

تكوين األقسام

القدرة على التمييز

تكوين األقسام

من بنك األسئلة

التجريبية

الصالحة

التنويع في األفكار والمحتوى

التنويع في األفكار والمحتوى
تنويع أماكن اإلجابات ( أ -ب -ج  -د )

تنويع أماكن اإلجابات ( أ -ب -ج  -د )

إخراج االختبار مع التعليمات في نماذج متعددة
المراجعة النهائية
مطابقة الحل النموذجي
طباعة نماذج االختبار المختلفة

إعداد خريطة مواقع األسئلة في النماذج

التخزين والحفظ

تعريف االختبار والنماذج في برامج التصحيح

إجراء االختبار
قراءة اإلجابات وتحميلها على البرنامج

التصحيح المبدئي

مستوى الصعوبة
البيانات الوصفية
تمييز األسئلة
فعالية البدائل

التحليل اإلحصائي

التوزيع البياني

نصحيح بيانات
الطالب

معامل الثبات
تقويم جودة األسئلة

استبعاد األسئلة غير الصالحة
معادلة االختبار
تفسير نتائج التجريب

إدخال معامالت التصحيح

آراء المناطق
التعلق بمحك
آراء المجموعات المختلفة

التصحيح ورصد النتائج
دراسات فارقة

دراسات الصدق

دراسات بعدية
اتجاهات الطلبة

ملف الجامعات
دراسات التحيّز
ملف الهاتف

مقارنة المناطق

إخراج النتائج
وطباعتها

ملف اإلنترنت
الشهادات الورقية

إرسال النتائج وإعالنها

|إعداد إدارة القياس واالختبارات

توصيات إلعداد األسئلة واالختبارات

stages of test development
specifying sections & content lay-out
item preparation
ranked difficulty
difficulty ranking

sections

forming
different content & ideas

average difficulty

assembly

try-out

discrimination

from item

sections

bank

balanced right answer

representation
balanced right answer

multi-forms assembly
final review
checking right answer

test mapping

printing forms

storing maps into the system

storing

testing students
scanning answers
initial scoring

difficulty
descriptive statistics
validating
personal data

distribution

discrimination

statistcal
analysis

distractors

reliability
item standing

removing bad items
test equating

region performance
criterion
group performance
student attitudes

follow-up
studies

validity studies

storing equaions into
the system
test scoring

differential
IVR & internet

bias

region comparison

studying experimental
items

scores & files
preparation

certificate
soft copies to universities

recommendations for item & test preparation

score dissemination
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