ّ
امتحانات متعددة اإلجابات
ّ
(امتحانات أمريكية)
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املراحل




خلط وإنتاج نماذج


خلط أسئلة االمتحان.



خلط اإلجابات في كل سؤال.



إنتاج نموذج خاص لكل ممتحن.

فحص االمتحانات
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مسح أوراق إجابات الطالب وتمييزها تلقائيًا.

ّ
احصائية
عالمات وتحليالت


اصدار ملف  excelللعالمات بشكل تلقائي.



تحليالت احصائية لالمتحان ،من أجل فحص وتحسين جودته.

نموذج االمتحان
 يجب كتابة نموذج االمتحان بملف وورد (.)word
 في بداية النموذج ُت ّ
سجل املعلومات العامة:
ّ
األكاديمية ،القسم.
 اسم
 اسم املساق ورقمه.
 اسم املحاضر/ة.
 السنة الدر ّ
اسية ،الفصل ،املوعد ،تاريخ االمتحان.
ّ 
مدة االمتحان.
 مواد مساعدة مسموحة.
 عدد أسئلة االمتحان ،تفصيل توزيع العالمات وإرشادات حول األسئلة االختيارّية (إن وجدت).
 تعليمات للممتحن.
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نموذج االمتحان
ً
 بعد املعلومات الواردة في الشريحة السابقة مباشرة تأتي أسئلة االمتحان.
ُ َ
 اإلجابة الصحيحة تكتب بالبند األول في كل األسئلة.
 يمكن أن يحوي االمتحان حتى  60سؤال أمريكي كحد أقص ى
 يمكن أن يشمل كل سؤال  6خيارات كحد أقص ى

 يتم إرسال نموذج االمتحان فقط بعد تدقيقه ًّ
لغويا .لعنوان البريد اإللكترونيQexams@Qsm.ac.il : :
حتى التاريخ املحدد في تعليمات نهاية الفصل
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مصادقة/تعديل نموذج االمتحان
 قسم التحصيالت يقوم بإرسال نموذج االمتحان لشركة خاصة ملسح وخلط االمتحانات.
ّ
خاصة للممتحنينُ ،ي َ
رسل للمحاضر/ة نموذج 0
 قبل عملية خلط األسئلة واالجابات وتحضير نماذج

(טופס  )0للمصادقة عليه عبر البريد التالي.exams@tomax.co.il :
البرمجية.
ّّ
تمت معالجته عن طريق
 نموذج  0هو ملف  pdfللنموذج الذي أرسله املحاضر ،وذلك بعد أن ّّ
مسؤولية املحاضر/ة مراجعة نموذج  0والتأكد من أن كل ش يء على ما يرام ويمكن إرساله للمعالجة.

 على املحاضر املصادقة على نموذج االمتحان خالل  24ساعة من استالمه ،وإرساله للبريد:
 exams@tomax.co.ilمع نسخة لقسم التحصيالت.
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إرشادات النقاط واألسئلة االختيارّيةّ
 إذا كانت هناك حاجة للتعديل ،يجب ذكره وذكر موضعه في نص البريد االلكتروني.
ّ
برمجية  ،Adobe Acrobatيمكنه إضافة املالحظات على ملف الـ .pdf
 املحاضر الذي يجيد العمل على
 إذا كانت التعديالت كثيرة ،يمكن إجراء التعديل في ملف االمتحان نفسه ،ولكن يجب تحديد األماكن التي جرت
فيها التغييرات.
 املصادقة على نموذج  0هو شرط للقيام بمعالجة االمتحان،
ّ ُ
قسم ،بشكل افتراض ي 100 ،درجة على عدد األسئلة بنموذج االمتحان ،ولكن يمكن تحديد عدد
البرمجية ت ّ ّ


نقاط مختلف لكل سؤال أو لكل مجموعة أسئلة.
في هذه الحالة يجب ذكر الوزن بجانب كل سؤال أو أعلى مجموعة األسئلة.
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إرشادات النقاط واألسئلة االختيارّيةّ
ُ
ّ
أن على املمتحن اختيار  Xأسئلةُ ،ت َ
فحص فقط األسئلة الـ  Xاألولى ،حتى لو
 إذا كتب في التعليمات
أجاب املمتحن على كل األسئلة.
مثال :في االمتحان  33سؤال ،على املمتحن اإلجابة على  30سؤال فقط .إذا أجاب على أكثر من  30سؤالُ ،تفحص فقط األسئلة الثالثون
األولى .وزن كل األسئلة متساوً .في هذه الحالةُ ،ت ّ
قسم النقاط املئة على ثالثين وكل سؤال مساو لـ  3.33نقطة.

 اذا أشا ت تعليمات االمتحان بوجود نقاط ّ
محددة لألسئلةُ ،ت َ
فحص كل األسئلة ،ولكن ال ُّيمنح املمتحن
ر
أكثر من  100نقطة.
مثال :في االمتحان  33سؤال .وزن كل سؤال  3.33نقطة .العالمة القصوى باالمتحان .100
ُ
ّ
إضافية (بونوس) .تفحص كل األسئلة ،لكن املمتحن الذي يخطئ بثالثة أسئلة يحصل أيضا
في هذه الحالة ،يحصل املمتحن على ثالثة أسئلة

على عالمة .100
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إرشادات لكتابة نموذج االمتحان
ًّ
ً
تلقائيا أو تغميق األسئلة بالخط العريض (.)Bold
ترقيما
 يجب ترقيم األسئلة واإلجابات
ُ َ
 اإلجابة الصحيحة تكتب بالبند األول في كل األسئلة.
 يجب ان يكون ترقيم الخيارات باللغة العبريه (א,ב,ג)...,
 عند وجود أكثر من إجابة صحيحة (دمج إجابات) ،يجب تحديد اإلجابة املشتركة (بلون أو
بعالمة) ،وكذلك إذا لم تكن اإلجابة صحيحة ً
أيضا ،من أجل تمييزها ومعالجتها خالل عملية
خلط اإلجابات.
مثال:
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إرشادات لكتابة نموذج االمتحان
 يجب كتابة اإلجابات واحدة تلو األخرى  ،من األعلى لألسفل وليس بجانب بعضها البعض.
مثال:

 اذا كان لدى املحاضر مالحظات وتعليمات خاصه لالمتحان يجب كتابتها باللغة العبريه لكي يتسنى
للشركة األخذ بعين االعتبار املالحظه املطلوبة
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إرشادات لكتابة نموذج االمتحان
مكان
 بما أن األسئلة في النماذج النهائية تظهر بالخط العريض ( ،)Boldال يستعمل التغميق في ٍ
آخر ،يمكن ابراز كلمات معينة في السؤال فقط من خالل خط سفلي.
 يمنع إدخال األسئلة واالجابات في جدولّ.
سطر جديد (ُ )Enterيشير لبداية إجابة جديدة.
ّ
 يمنع االنتقال لسطر جديد داخل اإلجابة .كل
 املالحظة و/أو الصورة التابعة للسؤال يجب وضعها في نهاية السؤالّ ،وقبل اإلجابات.
 بعد خيارات السؤال يظهر ً
دائما سؤال جديد.
ُ
 إذا ظهرت مالحظة/صورة بعد الخيارات ،تنقل إلى نهاية نص السؤال.
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إرشادات لكتابة نموذج االمتحان

ّ
ّ
املبنية ببرنامج
برمجية  Microsoft Equationأو املعادالت
 إلدخال معادالت يجب استعمال
ّ
ً
برمجية !Math Type
ابتداء من نسخة  .Office 2007يمنع استعمال
ال ـ Word
َ
املعالجة ،املعادالت تظهر ً
دائما أعلى من مستوى السطر.
ّ
 في النماذج
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إرشادات لكتابة نموذج االمتحان
 يمكن إدخال صور بالصيغ  Gif ،Jpg/Jpegأو  Bmpفقط.
 الصور التابعة للسؤال ،يجب إدخالها بين السؤال وإجاباته.
 الصور التابعة ملجموعة أسئلة ّ
موحدة ( ،)Blockيجب أن تظهر قبل األسئلة وليس بعدها.

 الصور يجب أن تكون بتنسيق يتماش ى مع

النص .התמונות צריכות להיות בפריסה של "בשורה עם הטקסט".

 إلضافة رموز أخرى على الصورة (أسهم ،حروف ،)...يمنع القيام بذلك بإضافة مربع نص فوق الصورة.
ببرمجية ملعالجة الصور (يمكن ذلك ببرنامج ّ
ّ
الرسام مليكروسوفت) إلجراء كل اإلضافات هناك وإدخال
في هذه الحالة يجب فتح الصورة
ّ
النهائية مللف االمتحان.
الصورة
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 الشركة تقوم بخلط نماذج االمتحانات حسب عدد املمتحنين (لكل طالب نموذج مختلف) ،وإرسال
النماذج لقسم التحصيالت لطباعتها.
َ
يضعن لكل ممتحن امللصق الخاص املالئم ( )Barcodeعلى ورقة اإلجابات.
 أثناء االمتحان ،املراقبات
ّ
 بعد االمتحان ،يقوم قسم التحصيالت بإرسال املغلفات للشركة ملعالجتها.
ُ
ُ
ّ
وإحصائيات للمحاضر/ة مع نسخة لقسم التحصيالت ،في حين ّترفع نسخة
 ترسل الشركة ملف عالمات
من ورقة اإلجابات للطالب.
 على املحاضر املصادقة على ملف العالمات لقسم التحصيالت.
 إذا طلب املحاضر إجراء تعديالت ،تقوم الشركة بالتعديالت املناسبة وإرسال امللف املحتلن للمحاضر.
في حال لم ُيصادق املحاضر على ملف العالمات خالل  48ساعة من وقت استالمهُ ،يعتمد ملف
العالمات بشكل نهائي ُوي َ
رصد في املنظومة.
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تثبيت إجابات – هذه الشريحة اختيارية
 يمكن تثبيت إجابات ّ
معينه لتبقى ً
دائما بنفس املكان.
 مثال:
ّ
متعددة اإلجابات وأسئلة صحيح/غير صحيح.
امتحان يحويً مجموعتين من األسئلة :أسئلة
يمكن التحديد ب ّ
أن أسئلة صحيح/غير صحيح يبقى ترتيب إجاباتها ثابت :إجابة -1صحيح ،إجابة -2غير صحيح ،في حين يتم خلط األسئلة

ّ
متعددة اإلجابات بشكل كامل.
 مثال آخر:
في األسئلة  ،1-5نريد أن تبقى اإلجابات  3و 4دائما بنفس املكان ،أي تبقى دائما اإلجابات  3-4في كل النماذج (أرقام األسئلة ّ
تتغي ًر

بالتأكيد).
ّ
س ّجل باإلجابة ّ 4أن كل اإلجابات خاطئة .قد يطلب بعض
مثال إذا ُس ّجل باإلجابة  3أنه ال يوجد معطيات كافية لحل السؤال ،و ُ ً
حاضرين أن تبقى اإلجابات من هذا النمط دائما األخيرة في قائمة اإلجابات.
ً
امل
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تثبيت إجابات – هذه الشريحة اختيارية
 في حالة اراد املحاضر تثبيت إجابات ،يجب أن يذكر ذلك في أي األسئلة يريد إجراء تثبيت وألية خيارات،

 وذلك في أعلى ملف االمتحان.
بالنسبة لتلك األسئلة ،إذا كانت اإلجابة الصحيحة هي إجابة ثابتة (وليست اإلجابة أ) ،يجب اإلشارة إلى اإلجابة الصحيحة.
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أسئلة مترابطة ( - )Blocksهذه الشريحة اختيارية
 בלוק הוא אוסף שאלות ומידע ,כאשר המידע יכול להיות נתונים לשאלות
שבבלוק ,סיפור רקע וכו'.
 השאלות בבלוק מסוים תמיד יישארו ביחד עם שאר שאלות ומידע הבלוק.
 בתחילת הבלוק יש לרשום כי השאלות הבאות מתייחסות לנתונים
המוצגים ולאחר מכן לרשום את הנתונים.
 לגבי כל בלוק ניתן להגדיר:
 לקבוע שהשאלות בבלוק לא יתערבלו ,למשל במצב בו השאלות מדורגות

מהקלה לקשה.
 לקבוע שהשאלות בבלוק יתערבלו.
16

أسئلة مترابطة ( - )Blocksهذه الشريحة اختيارية

ُ
 في االمتحان الذي يحوي مجموعة أسئلة مترابطة – ال يمكن تثبيت مكانها ،بل تخلط فيما بينها.

معينة
 في االمتحان الذي يحوي مجموعة أسئلة مترابطة – ال يمكن تحديد أسئلة اختيارّية من مجموعة أسئلة ّّ
ّ
بل من نموذج االمتحان كله فقط.
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ممكن/غير ممكن خالل معالجة االمتحان  -هذه الشريحة اختيارية
 إذا لم تتواجد مجموعة أسئلة مترابطة ( )Blockفي االمتحان:
 يمكن خلط األسئلة وخلط اإلجابات  -الحالة التقليدية.
 يمكن خلط األسئلة وعدم خلط اإلجابات – في هذه الحالة على املحاضر وضع اإلجابات الصحيحة بأماكن مختلفة (خلط
يدويً) وإرسال ملف إجابات :جدول يحوي عامودين-رقم السؤال ومكان اإلجابة الصحيحة.

 يمكن خلط اإلجابات وعدم خلط األسئلة – في هذه الحالة على املحاضر وضع اإلجابة الصحيحة في البند األولً.
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ممكن/غير ممكن خالل معالجة االمتحان  -هذه الشريحة اختيارية

 إذا تواجدت مجموعة أسئلة مترابطة ( )Blockفي االمتحان:
 يمكن تحديد ألية مجموعة أسئلة مترابطة ( )Blockيجب إجراء خلط األسئلة ّ
وأيها ال.
 يمكن عدم إجراء خلط إجابات في كل النموذج ،أو في مجموعة األسئلة املترابطة.
ّ
 يمكن اختيار  Xأسئلة من  Yفي النموذج كله – ال يمكن تحديد أسئلة اختيارّية داخل مجموعة أسئلة (!)Block
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ّ
اإلحصائيات
ملف
ورقة General Stats
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ّ
ملف اإلحصائيات
ورقة General Stats
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ّ
اإلحصائيات
ملف
ورقة Student answers
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ّ
اإلحصائيات
ملف
ورقة Exceptions
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ّ
بعد استالم ملف االحصائيات
ُ
 يجب االنتباه لقيمة معامل االرتباط املالئم لكل سؤال –هذه القيمة تعطي مقياس لجودة السؤال.
سلبية (خاليا باللون البرتقالي) – يجب فحص السؤال (مثال من حيث الصياغة أو خطأ في اإلجابة الصحيحة) ّ
 قيمة ّ
ألن الطالب الحاصلين
على عالمات عالية لم يجيبوا بشكل صحيح على السؤال ،والعكس صحيح.
ّ
ايجابية أكثر – السؤال يكون «أفضل» ّ
ّ
ألن الطالب الحاصلين على عالمات عالية أجابوا بشكل صحيح على السؤال،
 كلما كانت القيمة
والعكس صحيح.

 يجب االنتباه للخاليا ّ
امللونة .قد تكون اإلجابة الصحيحة غير مكتوبة بالبند األول في نموذج  0ويجب إجراء تعديل في
ّ
اإلحصائيات
ملف
 أصفر – إجابات صحيحة مع نسبة استجابة منخفضة (أقل من .)40%
 أزرق سماوي – إجابات غير صحيحة مع نسبة استجابة عالية (أكثر من .)40%
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ّ
بعد استالم ملف االحصائيات
ّ
النهائية ،ووزن باقي األسئلة يزيد وفق التغيير.
 إلغاء سؤال – هذا السؤال ال يدخل بالعالمة

ُ
مثال :في االمتحان  25سؤال ، ،كل سؤال مساو لـ  4درجات .إذا ألغي سؤال يبقى  24سؤال بوزن  4.16درجة لكل واحد.

 عالمة كاملة لكل إجابات السؤال (اعتبار كل اإلجابات صحيحة) – يحصل كل املمتحنين على عالمة كاملة على
السؤال.
معينة في سؤال ّ
 عالمة على إجابة خاطئة بالسؤال – إعطاء عالمات إلجابة ّ
معين ،باإلضافة لإلجابة الصحيحة –
عالمة كاملة أو ّ
جزئية.
مثال :في االمتحان  25سؤال ،كل سؤال مساو لـ  4نقاط ،إعطاء عالمتين لإلجابات  2-4في سؤال رقم  ، 8في حال تبقى اإلجابة األولى هي الصحيحة.

25

تغييرات ممكنة بالعالمات
ُ
ُ
ّ
 تغيير إجابة صحيحة – يمكن تغيير اإلجابة الصحيحة إذا أكتشف أنها لم تظهر بالبند أ كما طلب.
ّ
إضافية – يمكن إضافة إجابة صحيحة ،باإلضافة لإلجابة الصحيحة في البند أ.
 تعيين إجابة صحيحة
معينة في سؤال ّ
 عالمة على إجابة خاطئة بالسؤال – إعطاء عالمات إلجابة ّ
لإلجابة
معين ،باإلضافة ّ
الصحيحة – عالمة كاملة أو ّ
جزئية.
مثال :في االمتحان  25سؤال ،كل سؤال مساو لـ  4درجات ،إعطاء عالمتين لإلجابات  2-4في سؤال رقم  ، 8في حال تبقى اإلجابة األولى هي

الصحيحة.
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تغييرات ممكنة بالعالمات
ّ
النهائية ،ووزن باقي األسئلة يزيد وفق التغيير.
 إلغاء سؤال – هذا السؤال ال يدخل بالعالمة
ُ
مثال :في االمتحان  25سؤال  ،كل سؤال مساو لـ  4درجات .إذا ألغي سؤال يبقى  24سؤال بوزن  4.16درجة لكل واحد.
 פקטור

( )Factorمعامل عادي – إضافة  Xدرجات لكل املمتحنين.

 פקטור

( )Factorمعامل مجال – إضافة درجات ملجاالت عالمات.

مثال :إضافة  10درجات ملمتحنين الحاصلين على العالمات  50-60وإضافة  5نقاط للحاصلين على عالمة .60-100
 פקטור

ً
( )Factorمعامل صيغة – إضافة درجات وفقا لصيغة (معادلة).

مثال 30 :عالمة  +عالمة االمتحان*0.7
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نقاط ّ
مهمة
 يجب إرفاق أوراق املعادالت ،مقاالت وغيرها في ملف منفصل ،مرافق لنموذج االمتحان.
 ال حاجة إلضافة جدول إجابات في نهاية النموذج ،املمتحنون يحصلون على ورقة إجابات جاهزة.
 التأكد من الترقيم التلقائي لألسئلة واإلجابات.
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مثال لورقة إجابات

29

نتمنى للجميع فترة
ّ
امتحانات موفقة

طاقم
قسم التحصيالت
الدر ّ
اسية
30

املحاضرون األعزاء
يسعدنا قبول مالحظاتكم حول املادة املرفقة
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