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[00:00 - 00:06] 

م   مكتب تقییم الوالیة التابع لإلدارة التعلیمیة بوالیة نیویورك یقدِّ
 

 )1(القسم 
 

[00:09 - 00:12] 
 كیف یتم إنشاء أسئلة االختبار في والیة نیویورك

 
[00:15 - 00:42] 

. نیویوركیقدم ھذا الفیدیو لمحة عامة عن كیفیة إنشاء أسئلة االختبار لتقییمات والیة   
یوجد معلمو والیة نیویورك في قلب ھذه العملیة؛ فھم یقومون بكتابة ومراجعة واختیار أسئلة لالختبارات تعكس معاییر والیة .

 نیویورك
الخطوات التي سنصفھا مشتركة مع جمیع برامج االختبارات التعلیمیة الوطنیة وعلى مستوى الوالیات والبرامج الكبیرة .

 األخرى
 

[00:43 - 01:18] 
األسالیب التي نستخدمھا في اإلدارة التعلیمیة بالوالیة ما یلي تتبع قواعد محددة جیًدا للتأكد من أن االختبارات تقیس المعارف .

لصحةوالمھارات التي یتعلمھا الطالب في الفصل الدراسي، والتي ُتعرف باسم ا  
. ُیعرف باسم الموثوقیة عندما تقیس االختبارات المعرفة والمھارات بشكٍل متسق، فھذا  

یأتي المعلمون الذین لدیھم خبرة في تدریس الطالب من العدید من الخلفیات المختلفة من جمیع أنحاء الوالیة، مما یجلب العدید 
 من األفكار عند إجراء كل عملیة إلنشاء سؤال اختبار

 
 )2(القسم 

 
[01:21 - 01:23] 

 إنشاء اختبار
 

[01:24 - 01:55] 
. ولى في إنشاء اختبار ھو العمل مع معلمي والیة نیویورك لتحدید ما سیقوم االختبار بقیاسھالخطوة األ  

 حیث نعمل مًعا على وضع الخطوط العریضة للمعرفة والمھارات التي سیغطیھا االختبار على أساس معاییر التعلم لكل صف.
. الكتابة وفقرات القراءة لالختبارویصبح ھذا مخطًطا للخطوات التالیة في العملیة: اختیار أسئلة   

 یتم كتابة أسئلة الختباراتنا من قبل معلمي والیة نیویورك.
 
 
 
 

[01:57 - 02:33] 
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 أوًال، یتلقى المعلمون التدریب من متخصصي اختبار ذوي الخبرة.
لمالحظات على عملھم من ثم، قبل أن یقوم ھؤالء المعلمون بإعداد أي أسئلة، یقومون بالتدریب على كتابة األسئلة وتلقي ا

 المعلمین ومتخصصي االختبار ذوي الخبرة
 بعد ذلك یستخدم المعلمون المالحظات لتقییم إذا ما كانت األسئلة عادلة وفي متناول جمیع الطالب.

. لمعاییربمجرد أن یصبح المعلمون على درایة بالعملیة، یتم تعیین معاییر تعلم خاصة لھم ویكتبون أسئلة مصممة لقیاس ھذه ا  
 

 )3(القسم 
 

[02:35 - 02:38] 
 مراجعة المعلم الجدید

 
[02:41 - 03:14] 

بعد ذلك، ندعو مجموعة جدیدة من معلمي وخبراء والیة نیویورك في المجال الموضوعي لمراجعة األسئلة التي تم إنشاؤھا .
 حدیًثا

, سئلتنا مناسبة للصفوتقوم ھذه المجموعة الجدیدة بعدة أنواع من المراجعات للتأكد من أن أ  
 وقیاس ما تھدف إلى قیاسھ، وأنھا عادلة وفي متناول جمیع الطالب.

 یلتقي المعلمون لمناقشة األسئلة واقتراح تعدیالت لضمان أنھا ذات جودة عالیة وعادلة وفي متناول جمیع الطالب.
 

 )4(القسم 
 

[03:16 - 03:17] 
 االختبار المیداني

 
[03:19 - 03:58] 

 بعد االنتھاء من عدة دورات من المراجعة، یكون االختبار المیداني ھو الخطوة التالیة.
 االختبار المیداني ھو العملیة المستخدمة لتجربة األسئلة على الطالب.

 وتعتبر ھذه خطوة مھمة للغایة.
الطالب، وأنھا تقیس ما یفترض بھا قیاسھ، وال تحتوي على أي حیث تساعدنا على اكتشاف إذا ما كان یتم فھم األسئلة من قبل 

 مشاكل .خفیة
تمنحنا "تجربة" األسئلة المعلومات التي نحتاجھا لنقرر إذا ما كان كل سؤال یجب أن یتم تضمینھ في اختبار الوالیة الذي 

 یخضع لھ جمیع طالب نیویورك
 
 
 
 

 )5(القسم 
 

[04:01 - 04:04] 
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مفتوحةقیم نقاط األسئلة ال  
 

[04:06 - 04:42] 
 بعد أن یتم تجربة األسئلة في االختبار المیداني، یتم إجراء نوع

 ھذه األنواع من األسئلة تسمى األسئلة "المفتوحة".
حیث ینظر معلمو والیة نیویورك إلى إجابات الطالب لتحدید مستوى المعرفة والمھارات التي یحتاجھا الطالب لكل نقط .

 ممكنة
لمثال، إذا كان السؤال یساوي أربع نقاط، یحدد المعلمون ما یجب على الطالب إظھاره للحصول على نقطة أو على سبیل ا

 نقطتین أو ثالث أو أربع
 

[04:43 - 05:06] 
 ترشد ھذه المعلومات المعلمین إلعطاء النقاط لجمیع األسئلة التي تم اختبارھا میدانًیا.

سیتم استخدامھا من قبل المعلمین عندما یعطون النقاط لالختبار الفعلي الذي یخضع لھ كما أنھا ُتستخدم لتطویر المواد التي 
 جمیع الطالب

 توفر ھذه المراجعة اإلضافیة فرصة أخرى للتأكد من أن األسئلة عادلة وفي متناول الطالب.
 

 )6(القسم 
 

[05:09 - 05:11] 
 بناء االختبار

 
[05:13 - 05:53] 

مراجعة جمیع أسئلة االختبار من قبل المعلمین في والیة نیویورك وتجربتھا مع مجموعة من الطالب من خالل بمجرد أن تتم 
 االختبار المیداني، تكون الخطوة التالیة ھي بناء االختبار

 یختار معلمو والیة نیویورك ویوافقون على األسئلة التي سیجیب علیھا الطالب.
. باره میدانًیا للتأكد من أنھ مناسب إلدراجھ في االختباریستعرض المعلمون كل سؤال تم اخت  

 ال یتم استخدام األسئلة التي تم اكتشاف أن بھا مشاكل أثناء االختبار المیداني.
 عندما یقرر المعلمون أن أي سؤال ینبغي أال یتم تضمینھ في االختبار، فإنھم یستبدلونھ بواحد آخر یقیس معیار التعلم نفسھ.

 
 
 

 
 )7(القسم 

 
[05:55 - 05:57] 

 المراجعة النھائیة
 

[05:58 - 06:35] 



New York State Education Department 
Office of State Assessment 
Creation of a Test Question 

 (عربى)
 

Translation by Seven Twenty Nine Media LLC 
4 

 آخر نشاط في بناء االختبار ھو المراجعة "النھائیة".
 تقوم مجموعة جدیدة من معلمي والیة نیویورك الذین لم یطلعوا على جمیع األسئلة المختارة بمراجعة االختبار.

. لواقع على جمیع األسئلةیقوم ھؤالء المعلمون بإجراء االختبار واإلجابة في ا  
 وھم یركزون على تحدید أي أسئلة یوجد بھا مشاكل قد تؤثر على تجربة الخضوع لالختبار للطالب.

 الھدف من المراجعة النھائیة ھو التأكید على أن االختبار الذي سیخضع لھ الطالب یكون موثوًقا وفریًدا وعادًال وفي متناولھم.
 

 )8(القسم 
 

[06:38 - 06:40] 
 االستجابة للمالحظات

 
[06:42 - 07:13] 

 یقوم موظفو اإلدارة التعلیمیة بالوالیة باالستجابة ألي مخاوف قد تحدث أثناء وبعد االختبار.
 حیث یمكن للدروس المستفادة من سماع ھذه المخاوف أن تساعد في إنشاء أسئلة جدیدة.

. المعلمین الذین أعطوا االختبار إلى طالبھم یساعد في التأثیر على أسئلة االختبار المستقبلیةكذلك فإن المالحظات من   
 یتم إجراء العدید من األنشطة اإلضافیة غیر تلك المذكورة في ھذا الفیدیو، مثل تحریر النسخ وعملیات المراجعة الداخلیة.

 
[07:15 - 07:55] 

. ختبارات التي تكون موثوقة وصالحة وعادلة وفي متناول جمیع الطالبتركز كل خطوة في العملیات على بناء اال  
وتستند عملیاتنا إلى قدر كبیر من البحوث وتكون متسقة مع برامج اختبار الوالیة واالختبارات الوطنیة فضًال عن معاییر 

 الصناعة لالختبارات
. ك، الذین یتخذون القرارات حول أسئلة االختبارتركز األنشطة التي تمت مناقشتھا الیوم على عمل معلمي والیة نیویور  

 حیث ُتنِتج مشاركتھم أسئلة اختبار ذات جودة عالیة ولھا صلة مباشرة بالتعلیم داخل الفصل الدراسي في جمیع أنحاء الوالیة.
 

[07:55 - 08:06] 
لًما مھتًما بالمشاركة في إنشاء أسئلة نحن نشجعك على إرسال برید إلكتروني إلى مكتب تقییم الوالیة بأي أسئلة أو إذا كنت مع

 االختبار
[08:06 - 08:18] 

 أخیًرا، شكًرا لكم جمیع معلمي والیة نیویورك لعملكم الجاد ومساھماتكم في الخطوات العدیدة لعملیة التنمیة.
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