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:للمقررهدف الرئيسي ال  
يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالبة وتزويدها بمعارف ومهارات مرتبطة بتقويم التحصيل واألداء وفق التوجهات الحديثة في مجال 

أدوات القياس والتقويم  –القياس والتقويم، بحيث يشتمل على مفاهيم القياس والتقويم، أنواع القياس والتقويم، واألهداف السلوكية 

ية، وأنواعها )التقويم من أجل التعلم، تقويم التعلم(، أساليب بناء أدوات القياس والتقويم المختلفة )االختبار التحصيلي، المهمات األدائ

وبها، صفات أداة ساللم التقدير، ملف اإلنجاز، بطاقة المالحظة(، أنواع األسئلة )الفقرات( االختبارية: أسس بناؤها، مميزاتها، عي

القياس الجيدة )الصدق، الصبات( وسبل التحقق منها، أساليب تقدير األداء وتصحيح االختبارات وأنواع االختبارات )محكي المرجع، 

معياري المرجع(، االختبارات التشخيصية، تحليل نتائج االختبارات )حساب المتوسط واالنحراف المعياري لدرجات الفصل(، 

ت )معالم الفقرة( اإلحصائية )درجة الصعوبة، درجة التمييز( للفقرات االختبارية، أساليب عرض النتائج والتواصل وحساب المؤشرا

 مع الطالب وأولياء األمور بشأنها، أساليب تقديم التغذية الراجعة حسب نتائج التقويم. )األطراف المستفيدة من النتائج(.

 

 

 األسبوع مفردات المقرر

ديمي .. اإلرشاد األكا  1 

 2 القياس والتقويم وأنواع كل منها

 3 أنواع التقويم التربوي وتصنيفاته

 4 إجازة اليوم الوطني

 5   األهداف السلوكية وتصنيفاتها المختلفة

)بناء جدول المواصفات( * االختبار محكي المرجع واالختبار معياري المرجع  +  االختبــــار الفصلي األول  6 

سئلة وجوانب القوة والضعف أنواع اال  7 

 8 إجراءات إخراج وتطبيق وتصحيح االختبارات

)التحليل الكلي( بعض طرق تمثيل البيانات إحصائيا    9 

 11  االختبــــار الفصلي الثاني

)التحليل التفصيلي( بعض طرق تمثيل البيانات إحصائيا    11 

 12  ليم المهمة األدائية + تس صنيف أدوات القياس والتقويم حسب عدة معاييرت

 13 االختبارات البديلة

 41  إعالن مجموع الدرجات الفصلية

 



 

 أهداف المقرر:
 توضح المقصود بالقياس وتبين أنواعه )االسمي، الرتبي، الفئوي، النسبي(.* 

 .حسب عدة معايير توضح المقصود بالتقويم وتبين انواعه* 

 المختلفة. اوتصنيفاته ةف السلوكياهداأل * تشرح

 .طوات بناء االختبارات التحصيلية، ) متضمنة جدول مواصفات االختبار(خي المرجع واالختبار معياري مرجعي وبين االختبار محك تفرق* 

 .جوانب القوة والضعف لكل منها)ذات اإلجابة المبنية بفروعها، وذات اإلجابة المنتقاة بفروعها( من حيث أنواع األسئلة  * تقارن بين

 تحدد إجراءات إخراج وتطبيق  وتصحيح االختبارات. *

) المتوسط الحسابي، وحساب بعض المقاييس اإلحصائية) الجداول التكرارية، الرسوم البيانية(، * تتعرف على بعض طرق تمثيل البيانات 

 .المنوال، المتوسط الموزون، االنحراف المعياري، معامل ارتباط بيرسون(

)التحليل اإلجمالي، التحليل التفصيلي ويتضمن معامل الصعوبة، معامل التميز، فاعلية المموهات( وتوظف  * تحلل نتائج االختبارات إحصائيا  

 .التحليل في تطوير االختبار

 ها.* توضح المقصود بالثبات وأنواعه )االستقرار، التكافؤ، االتساق الداخلي( وطرق استخراج معامل الثبات لكل من

* توضح المقصود بالصدق وأنواعه ) المحتوى، الظاهري والعيني، الصدق المرابط بمحك، التالزمي والتنبؤي، صدق البناء( وطرق استخراج 

  كل منها.

 

:األساسية المراجع  

"يوجد فقط في مكتبة ابن رشد" * التقويم التربوي: ماهر صبري وآخرون.  

 * كل ما يذكر ويعرض أثناء المحاضرة.

 المراجع اإلضافية:

 * القياس والتقويم في العملية التدريسية: د.احمد سليمان عودة. 

 * أسس ومفاهيم القياس والتقويم في مجال التعليم: د.فهد الدليم وآخرون.

 * القياس النفسي والتربوي: د.عبدالرحمن الطريري.

 * التقويم التربوي، األسس والتطبيقات: د.عبدالمجيد منصور وآخرون.

 

متطلبات المقرر وأساليب التقييم   التاريخ الدرجة 

اختبار فصلي أول.   6األسبوع  25 

اختبار فصلي ثاني.   11األسبوع  21 

)إعداد اختبار تحصيلي( فردية مهمة أدائية    12األسبوع  15 

اختبار نهائي.   يحدد الحقا   41 

المجموع.   111  

 

  :مالحظات هامة

فالتأخر عن الموعد يؤدي إلى دخولك القاعة ولكن عدم تسجيل  .المحاضرةقائق من بدء د 11ي بداية أول * سوف يتم التحضير ف

 حضورك وبالتالي يحسب لك غياب لو تكرر الوضع مرتين.

 *في حال الغياب ووجود عذر يرجى التواصل مع األستاذة خالل مدة أقصاها أسبوع من الغياب وإال لن يقبل.

% من عدد المحاضرات ستحرم من دخول االمتحان النهائي.25اب الطالبة * إذا وصلت نسبة غي  

 * تبليغ أستاذة المقرر عن سبب الغياب وإحضار ما يثب ذلك.

يمنع منعا  باتأ استخدام الجوال.  *   

 * اإللتزام بتسليم المهمة األدائية في وقت استحقاقها لضمان الحفاظ على الدرجة.

وعدها المحدد سلفا ، يعرضك للخصم من الدرجة الكلية للنشاط عن كل يوم تأخير خصم درجة، ولو تأخير تسليم المهمة عن م* 

 تأخرت أسبوع لن يتم استالمها بتاتا .

عدم تسليم المهمة االدائية سيعرضك لعدم اجتياز المقرر، وفي حال نجحت ستكون نتيجتك )ل( وتعني غير مكتمل.*   

.في تسليم المهمة االدائية ياغة العلميةمراعاة االلتزام بالمنهجية والص*   

بي يرفع للقسم ليتم بمواعيد االختبارات الفصلية، وفي حال التغيب عن االختبار لن يتم عمل االختبار البديل إال بعذر ط التقيد* 

 الموافقه على االختبار البديل أو يتم رفضه.

.ي تخص المقرربشكل دوري للتأكد من االعالنات الت متابعة الموقع الشخصي*  

.لم يوضح فيه اسم الطالبة/ المقرر/ الشعبة لن يتم الرد على أي ايميل ما*  

 


