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. ال يوجد: متطمبات سابقة
: توصيف المساق

يتناول المساق المبادئ األساسية في القياس والتقويم التربوي، وأهداف كل منهما ، والفرق بين القياس والتقويم، 
فرع في عممية ومبادئ في اإلحصاء، ونبذة عن العمميات العقمية وكيفية قياسها، وكذلك التطبيقات التربوية لهذا ال

.  التعمم والتعميم
 

: أهداف المساق 
يجاد العالقة بين عممية التقويم الصفي وعممية التعمم،  يهدف المساق إلى التمييز بين مفهومي القياس والتقويم، وا 

وتصنيف األهداف التربوية حسب مستوياتها المختمفة، وتصميم اختبارًا تحصيميًا كتابيًا في مجال التخصص، 
اختبارًا تحصيميًا وفقًا لقواعد االختبار الجيد، والتمييز بين االختبارات محكية المرجع ومعيارية المرجع،  وتقييم

والتعرف إلى أدوات تقويم صفية غير االختبارات التحصيمية، ثم تحميل نتائج االختبارات التحصيمية وتفسير 
. نتائجها

 
 : الكتاب المقرر
دار األمل لمنشر والتوزيع، إربد، عمان  ،تقويم في العممية التدريسيةالقياس وال: (2014)عودة ، أحمد

. ساليدات جاهزة تخص المساق*** 
مكتبة الجامعة اإلسالمية   : المصادر المساعدة

  عمان، مكتبة دار الثقافة والتوزيع ،بادئ القياس والتقويم في التربيةم: (1991)الظاهر وآخرون . 

 ،دار الفكر لمنشر والتوزيع ،ليل المعمم في بناء االختبارات التحصيميةد :(1997)عبد الرحمن  عدس، 
 .عمان

  القاهرةدار الفكر العربي ،القياس والتقويم التربوي والنفسي :(2000)عالم ، صالح الدين ، . 

mailto:ahams@iugaza.edu.ps
mailto:ahams@iugaza.edu.ps
mailto:ahams@iugaza.edu.ps
mailto:ahams@iugaza.edu.ps
mailto:ahams@iugaza.edu.ps


 2 

 عملية لتقويم صفي فعال وإجراءات أساسيات : القياس والتقويم الصفي (. 2008)، سناء  ةأبو دق . 

 .فاقآ : غزة

 

:  الساعات المكتبية 
الموعد اليوم 
 2:30 – 2،  1 – 12السبث 

 11  -9:30األحد 

 1 – 12االثنين 

 11  -9:30الثالثاء 

 1 – 12األربعاء 

 
 :متطمبات المساق الرئيسة

: من العالمة الكمية وتشمل% ( 10) أعمال الفصل وعميها  -1
نجاز الواجبات     - . الحضور مع التحضير، والمشاركة في النقاش والحوار، وا 

. من العالمة الكمية%( 30) اختبار نصف الفصل وعميه   -2
. من العالمة الكمية %( 60) تأدية اختبار نهاية الفصل وعميه  -3

 درجة( 100:   ) المجمــــوع  -
: استراتيجيات تدريس المساق

، مع عرض مرئي ية، والمناقشات المفتوحة والحوار، عروض الطمبة لمتقارير واألبحاثالمحاضرات النظر -
. LCDعمى شاشة 

 
 
 
 
 

 :توزيع المفردات عمى األسابيع خالل الفصل 
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 األنشـــــطة المحتــويات األسبــوع

. مبادئ ومفاهيم أساسية في القياس والتقويم األسبــوع األول
. والتقديرتعريف القياس وعالقته بالعد 

. أنواع المقاييس وخصائصها الهرمية
 .تعريف التقويم وعالقته بالتقييم

 
 مناقشات وحوارات

 قراءات في كتاب العالقة بين القياس والتقويم األسبــوع الثاني

. أنواع التقويم األسبــوع الثالث
. أدوات القياس والتقويم

 .تعريف االختبار

 أنشطة بيتية

. عداد اختبارات التحصيلإ األسبــوع الرابع
دور المعمم في التخطيط لعممية التقويم وبناء 

 .االختبارات

 
 أنشطة

. خصائص ومميزات االختبارات المقننة األسبــوع  الخامس
 (.من إعداد المعمم) خطوات إعداد اختبار تحصيمي 

 أنشطة بيتية

. االختبار المحكي واالختبار المعياري األسبــوع السادس
. جدول المواصفاتالئحة 

 .الفقرات( أنواع ) التعريف بأشكال 

 
 فصميةأنشطة 

 مناقشات وحوارات .جوانب الضعف والقوة في الفقرات األسبــوع السابع

 أنشطة بيتية .إخراج االختبار وتطبيقه وتصحيحه األسبــوع الثامن

 قراءات في كتاب .تجميع فقرات االختبار وترتيبها األسبــوع التاسع

. تعميمات االختبار ألسبــوع  العاشرا
. إخراج كراسة االختبار

. تطبيق االختبار
 .التصحيح

 مناقشات وحوارات

. الصدق والثبات في االختبارات األسبــوع الحادي عشر
 .المعنى العام لمصدق والثبات

 أنشطة بيتية

 مناقشات وحوارات .أنواع الثبات في االختبارات األسبــوع الثاني عشر

 مناقشات وحوارات .أنواع الصدق في االختبارات األسبــوع الثالث عشر

. العالقة بين الصدق والثبات األسبــوع الرابع عشر
 .حقائق في صدق االختبار وثباته

 مناقشات وحوارات
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. التقويم بغير االختبارات األسبــوع الخامس عشر
. مزاياها وعيوبها: المقابمة

 .هامزاياها وعيوب: المالحظة

 
 نشاط مكتبي

. مقاييس التقدير - األسبــوع السادس عشر
. مقياس ليكرت -
. مقياس التباين المفظي -
. السجالت القصصية -
 .مقاييس العالقات االجتماعية -

 
 

 مراجعة

مع تمنياتي لمجميع بالتوفيق والنجاح ،،، 
 .يمكن إضافة بعض األشياء خالل الفصل الدراسي*** 

 


