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 م55/099/2017: التوصٌف تشدرٌخ إعنان  -البلقشء التطبٌقٌةجشمعة :المؤسسة

 العلوم التدربوٌةقسم  /جلون الجشمعٌةعكلٌة  :القسم الكلٌة/

 :التعريف بالمقرر الدراسي ومعلومات عامة عنه أ(

 31002361/ ةالقياس والتقويم في التربياسم ودرمز المقدردر الندراسً:  .1

 3عنن السشعشت المعتمنة:  .2

تدربٌة تخصص  -البكشلودرٌوس: بدريشمج مقدردر الندراسً. ي ٌقنم ضميه الذالبدريشمج أو البدرامج ال .3
 الطفل

  :اسم عضو هٌئة التندرٌس المسؤول عن المقدردر الندراسً .4
 ن.ُمحشدرب علً الصمشني .5

 اٌمن محمن الفدرٌحشتن. 

 السية الثشيٌة :المقدردر الندراسً المستوى األكشنٌمً الذي ٌعطى فٌهالسية أو  .6

 ال ٌوجن :إن وجنت()المقدردر بقة لاذا تطلبشت السشالم .7

 ال ٌوجن :المتطلبشت اآليٌة لاذا المقدردر )إن وجنت( .8

  كلٌة عجلون الجشمعٌة -االمٌدرة بسمةمبيى  :المقدردر تندرٌسموقع  .9
  طريقة / أسلوب التدريس )ضع عالمة صح امام جميع الطرق المستخدمة(

 اليسبة؟                                                                               تقلٌنيفصل   أ.

                                              اليسبة؟                                                             (مختلط )تقلٌني وايتدريتب.  

 ؟ اليسبة                                                                           إلكتدرويًج. تعلٌم 

 ؟ اليسبة                                                              ن. تعلم بشلمدراسلة              

 ؟ اليسبة                                                 هـ. طدرق أخدري
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ف المصشق سٌتم اعتمشن اسلوب التعلم المتمشزج فً تيفٌذ محتوى واهناف هذا بمش ٌتيشسب مع أهناف ووص :التعليقات

 %65المقدردر بيسبة ال تقل عن 

  :األهدافب( 

 ٌتعدرف الطشلب مفاوم القٌشسان  .1

 ٌتعدرف الطشلب مفاوم التقٌٌمان  .2

 .ٌتعدرف الطشلب مفاوم التقوٌمان  .3

 يحدد الطالب مستويات القياس الصفيان  .4

 التقويميحدد الطالب ادوار أن  .5

 وضائف التقويم يحدد الطالبان  .6

 يتعرف الطالب عمى بعض اساليب التقويم الصفيان  .7

 .يالتقويم الصفيحدد الطالب ميام أن  .8

 يتعرف الطالب عمى االختبارات الكتابيةان  .9

 يبني الطالب جدول مواصفات الختبار صفي)تحصيمي(.ان  .11

 يحدد الطالب طرق التحقق من صدق االختبار الصفيان  .11

 .يجد الطالب ثبات االختبار الصفي بطريقة الفا كرونباخان  .12

 االعادةيجد الطالب ثبات االختبار الصفي بطريقة ان  .13

 .التجزئة النصفيةيجد الطالب ثبات االختبار الصفي بطريقة ان  .14

 يحمل الطالب فقرات االختبار الصفي)الصعوبة، التمييز(.ان  .15

 .تيجيات التقويم البديليتعرف الطالب عمى بعض استراان  .16

 .يحمل الطالب فقرات االختبار الصفي باستخدام الحاسوبن ا .17

 تقرير تقويم تعمم الطالب يكتب الطالبان  .18
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)مالحظة: ٌيبغً إدرفشق توصٌف عشم فً االستمشدرة المستخنمة فً المقرر الدراسي  توصيفج( 
 . (الدليلاليمدرة التعدرٌفٌة أو 

  

. والخطوات األساسية في إعداد االختبار أو أداة القياس: تحديد الغرض، فاىيم األساسية في التقويم الصفيالم تتناول ىذه المادةالوصف العشم للمقدردر: 
تناول تحميل نتائج تكما وبناء جدول المواصفات ،وبناء أدوات القياس بأنواعيا المختمفة : التقميدية والبديمة كتقويم األداء والتقويم الحقيقي والبورتفوليو، 

 تحميل نتائج االختبار.مى مستوى الفقرة الواحدة واالختبار كوحدة واحدة، ومن ثم كتابة تقرير تقويم تعمم الطالب. باإلضافة إلى االختبار ع

 قشئمة الموضوعشت
عنن  الندراسًالمحتوى 

 األسشبٌع

سشعشت 

 التندرٌس

التعدرٌف بشلمقدردر، وتطبٌق 
لتقنٌدر خصشئص استمشدرة 

 وحشجشت الطلبة

لتقنٌدر خصشئص وحشجشت التعدرٌف بشلمقدردر، وتطبٌق استمشدرة 
 الطلبة

السح)1
ب 

واالضش
 (فة
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مفشهٌم أسشسٌة فً القٌشس 

 التقوٌم التدربويو

مفيوم القياس والتقويم ، طبيعة القياس والتربوي، مستويات القياس، أدوار التقويم 
في  وخصائصوالتربوي، دور التقويم في العممية التعممية التعميمية، وظائف التقويم 

العممية التدريسية، اساليب وادوات التقويم الصفي، التقويم البنائي المستمر كفايات 
 ن في التقويم التربوي المعممي

2 6 

تخطٌط عملٌة التقوٌم 

 الصفً

ميام تخطيط عممية التقويم الصفي: تحديد الغرض من التقويم، تحديد مجال 
التقويم ، تحديد األىداف التعميمية ، تصميم مخطط البحث،  تكوين مخطط 

التقويم الصفي، تحديد كيفية التقويم الصفي، تقييم جودة تخطيط التقويم الصفي 
 أساليبوو 

 االولاالختبار 

1 3 

بيشء أنوات التقوٌم الصفً 

(1) 

االختبااارات الكتابيااة وأنواعياااا: االختيااار مااان متعاادد، المطابقاااة، الصااواب والخطاااأ، 
التكميل، ذات اإلجابة القصيرة وذات اإلجابة المحددة والمفتوحة، بناؤىا، إخراجياا، 

 تصحيحيا 

2 6 

بيشء أنوات التقوٌم الصفً  

(2) 

األدائيااااة، والنتاجااااات، والبورتفوليااااو: بناؤىااااا،  البااااديل: وأدوات التقياااايم اسااااتراتيجيات
 3 1 إخراجيا، تصحيحيا.

صدق االختبار: المحتوى، البناء، المحكي. ثبات االختبار: الثبات: السكون،   متدرٌةالسٌكوالخصشئص  
 3 2، النصفي،  ، الثباتكرونباخ الفا،  التكافؤ، سكون التكافؤ. االتساق الداخمي:
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 وكيفية استخراج كل منيا. 

 الثانياالختبار 

 تحلٌل يتشئج االختبشدر

 

 تحميل فقرات االختبار: صعوبة الفقرة، تميزىا، فعالية المشتتات

 تحميل نتائج االختبار باستخدام الحاسوب.  
2 6 

تقدرٌدر عن يتشئج التقوٌم 

 الصفً

الغرض من تقرير نتائج التقويم الصفي، مبادئ عامو لوضع التقديرات، طرق 
لدرجات ، تفسير نتائج الطمبة ، طرق ضم المعمومات في تقديرات الطمبة، وضع ا

تعيين أوزان لمدرجات المعيارية، طرق تقرير التقدم الدراسي لمطمبة ، بطاقات 
 التقدم الدراسي  

1 3 

عدرض ممشدرٌع الطلبة 
 وتقٌٌماش

 عدرض ممشدرٌع الطلبة وتقٌٌماش

 الياشئًاالختبشدر 
2 3 

 42 14 المجموع

 

 

 

   اسً )إجمشلً عنن سشعشت التندرٌس لكل فصل ندراسً(: مكويشت المقدردر الندر-2

 أخرى: عملي/ميداني/ المختبر الدرس:  مادة المحاضرة: 

ساعات التدريس 
 الفعلية

42 42 ---- ---- --- 

 --- --- --- 42 42 الساعات المعتمدة

. )ٌيبغً أن سشعشت ندراسة خشصة إضشفٌة/سشعشت التعلم المتوقع أن ٌستوفٌاش الطشلب أسبوعٌش  -3
 ٌمثل هذا المتوسط لكل فصل ندراسً ولٌس المطلوب لكل أسبوع(: 

 سشعة  45 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   :المعشدرفأ. 

 :توصٌف للمعشدرف المدران اكتسشباش -1

 مفاوم القٌشسالتعرف عمى  .1

 مفاوم التقٌٌمالتعدرف على  .2

 .مفاوم التقوٌمالتعدرف على  .3

 مستويات القياس الصفي عمىالتعرف  .4

 التقويمادوار عمى التعرف  .5

 وضائف التقويم عمىالتعرف  .6

 بعض اساليب التقويم الصفيالتعرف عمى  .7

 .يالتقويم الصفميام  عمىالتعرف  .8

 االختبارات الكتابيةالتعرف عمى  .9

 جدول مواصفات الختبار صفي)تحصيمي(. عمى مكوناتالتعرف  .11

 ق التحقق من صدق االختبار الصفيائطر  عمىالتعرف  .11

 .ثبات االختبار الصفي بطريقة الفا كرونباخ عمى مفيومالتعرف  .12

 )الصعوبة، التمييز(.عمى مفيوم تحميل فقرات االختبارالتعرف  .13

 .تيجيات التقويم البديلعض استرابالتعرف عمى  .14

 spssعمى مكونات برنامج التحميل االحصائي التعرف  .15

 

نواتج تعلم المقرر الدراسي في مجالت التعلم كما هي مبينة باإلطار الوطني  -4

  للمؤهالت، وتوافقها مع طرق التقويم واستراتيجيات التدريس المتبعة
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  :استدراتٌجٌشت التندرٌس المستخنمة لتيمٌة تلك المعشدرف -2

o .التعلم المتمشزج 

 

 :طدرق تقوٌم المعشدرف المكتسبة -3

 االختبشدرات القصٌدرة. -

 االختبشدرات التحدرٌدرٌة الموضوعٌة والمقشلٌة. -

 .ٌيشء االختبشدرات وتحلٌل فقدراتاشممشدرٌع تستانف  -

  ندراكٌة:الماشدرات اإلب. 

 :المدران تيمٌتاش ندراكٌةتوصٌف للماشدرات اإل -1

 .التقوٌم البنٌلٌستيتج مفاوم  -

 .القٌشس والتقٌٌم والتقوٌمٌمٌٌز بٌن  -

 .اختبشدر تحصٌلً وفق اسس علمٌةٌبيً  -

 .قبول الفقدرة االختبشدرٌةٌستيتج معشٌٌدر ـ 

 .اختبشدر تحصٌلًٌصمم  -

 :التندرٌس المستخنمة لتيمٌة تلك الماشدرات استدراتٌجٌشت -2

  التعلم الذاتً. -

 .التعلم المتمشزج -

  :لنى الطالب ندراكٌةطدرق تقوٌم الماشدرات اإل -3

 االختبشدرات التحدرٌدرٌة بأيواعاش. -

 تقوٌم الممشدرٌع . -

  :ج. ماشدرات التعشمل مع اآلخدرٌن و تحمل المسؤولٌة
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 وصف لماشدرات العالقشت المخصٌة والقندرة على تحمل المسؤولٌة المطلوب تطوٌدرهش: -1

 تيمٌة قندرات اإلبناع وإنادرة الوقت. -

 العمل فً مجموعشت عمل تعشويٌة بتوجٌه من المندرس. -

 إظاشدر الحس بشلمسؤولٌة، واحتدرام االلتزام بشلعمل ضمن الميظومة. -

 القندرة على حل الممكالت واتخشذ القدرادرات. تيمٌة ماشدرات التفكٌدر اليشقن، و -

 استدراتٌجٌشت التندرٌس المستخنمة فً تطوٌدر هذه الماشدرات: -2

 التعلم المتمشزج -

 :طدرق تقوٌم ماشدرات التعشمل مع اآلخدرٌن والقندرة على تحمل المسؤولٌة لنى الطالب -3

 تقٌٌم نودر كل طشلب فً التعٌٌن. -

 .الميشقمشت المفاٌة المتواصلة -

 (.Students' Presentationsتقٌٌم تقنٌمشت الطلبة ) -

   :ن. ماشدرات التواصل، وتقيٌة المعلومشت، والماشدرات العننٌة

 :توصٌف للماشدرات المدران تيمٌتاش فً هذا المجشل -1

 التواصل بٌن الزمالء. -

 فً التواصل بٌن الزمالء. القٌشس والتقوٌماستخنام مفدرنات  -

 بة فً التخشطب واللبشس والعالقشت.المحشفظة على صودرة ميشس -

 استخنام األيمشط الحنٌثة لتكيولوجٌش المعلومشت فً التواصل. -

 ايجشز البحوث فً المكتبة. -

 .spss االلكتدرويً االحصشئًالتحلٌل التفشعل مع بدريشمج  -

 التفشعل مع المكتبة االلكتدرويٌة والكتب المتوفدرة على األقدراص الممغيطة. -

 :المستخنمة لتيمٌة تلك الماشدراتاستدراتٌجٌشت التندرٌس  -2

 التعلم المتمشزج -
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 واألقدراص الممغيطة(. You Tubeالتعلم الذاتً )توفٌدر المحشضدرات والتعٌٌيشت العملٌة على الـ  -

 :طدرق تقوٌم الماشدرات العننٌة وماشدرات التواصل لنى الطالب -3

 تقوٌم بيشئً لماشدرات االتصشل والممشدركشت الصفٌة. -

 مشت المفاٌة.الميشق -

 .Google driveتقوٌم التقشدرٌدر والتعٌٌيشت المقنمة من الطشلب من خالل بدريشمج  -

 :)إن وجنت( اليفسٌة هـ. الماشدرات الحدركٌة

 :   ال ٌوجنالمدران تيمٌتاش ومستوى األناء المطلوباليفسٌة توصٌف للماشدرات الحدركٌة  -1

 ال ٌوجن  : لماشدراتاستدراتٌجٌشت التندرٌس المستخنمة لتيمٌة تلك ا -2

 ال ٌوجن:   لنى الطالباليفسٌة طدرق تقوٌم الماشدرات الحدركٌة  -3

 :جنول ماشم تقوٌم الطالب خالل الفصل الندراسً . 5

 التقوٌم
، ممدروع جمشعً، اختبشدر درمامة التقوٌم )كتشبة مقشل، اختبش

 ياشئً...الخ(
األسبوع 
 المحنن له

من  هيسبت
التقوٌم 
 الياشئً

 %5 10+4 شدرات القصٌدرةاالختب 1

 %15 4 االولاالختبشدر  2

 %15 7 الثشيًاالختبشدر  3

 %50 16 االختبشدر الياشئً 4

 %10 14+ 13 ممدروع بحثً 5

 %10 15 الحضودر والممشدركة والميشقمشت الصفٌة 

 %100 المجموع
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 :الطالبي واالرشاد د. الدعم

)أذكدر قندر الوقت  تنابٌدر تقنٌم أعضشء هٌئة التندرٌس لالستمشدرات واإلدرمشن األكشنٌمً للطشلب-1

 سبوع(.  أالذي ٌتوقع أن ٌتواجن خالله أعضشء هٌئة التندرٌس لاذا الغدرض فً كل 

ٌومً االثيٌن واالدربعشء من كل  11-10) سشعشت مكتبٌةالسٌتم التواصل مع الطلبة من خالل 

 .ه الطلبة والدرن على استفسشدراتامٌتم من خاللاش توجٌ(اسبوع

 :هـ . مصادر التعلم

 :الكتب المقدردرة المطلوبة-1
 .الدراٌة، عمشن، نادر القٌشس والتقوٌم فً التدربٌةاسشسٌشت (. 2010) مشجنٌشط الخ .1

2.  

 :المدراجع الدرئٌسة-2

 . عمان: دار المسيرةالقياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية(. 2117، صالح الدين محمود ) عاّلم -

 . اربد: دار األمل.القياس والتقويم في العملية التدريسية(.  2111عوده، احمد ) -

 .  اإلمارات العربية المتحدة. مكتبة الفالح.في التربية أساسيات القياس والتقويم(.  1998أبو زينة، فريد ) -

.عمان: مبادئ القياس النفسي والتقييم والتربوي للطالب الجامعي والمعلم العربي(.  2111بو لبدة،  سبع ) -
 المطابع التعاونية. 

- Aiken, L. R. (1994). Psychological testing and assessment (8th. Ed.). Needham Heights, 
Massachusetts: Allyn and Bacon. 

- Airasian, P. W. (1996).  Assessment in the classroom. McGraw-Hill Higher Education 
- Brown, F. G. (1983).  Principle of educational and Psychological testing (3rd. ed.).  NY: Holt, 

Rinehart and Winston. 
- Gronlund, N.E. (1998).  Assessment of student achievement. (6th. ed.).  Needham Heights, MA: 

Allyn and Bacon. 
- Oosterhof, A. (1994).  Classroom applications of educational measurement (2nd. ed).  NY: 

Macmillan. 
- Linn R.L and Gronlund N.E (2000) Measurement and assessment in teaching (8 th ed) Upper 

saddle River NJ. Merrill (Prentice Hall) 

 

 باش( ، التقشدرٌدر،...الخ( )أدرفق قشئمة التً ٌوصى باش )المجالت العلمٌة الكتب و المدراجع-3

 

 :اقع اإليتدريت...الخالمدراجع اإللكتدرويٌة، مو-4
 الكتدرويٌة سٌتم الحنٌث عياش اثيشء تيفٌذ المقدردر مواقع

http://www.iijoe.org/v3/IIJOE_09_05_03_2014.pdf
http://www.iijoe.org/v3/IIJOE_09_05_03_2014.pdf
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موان تعلٌمٌة أخدرى مثل البدرامج المعتمنة على الحشسب اآللً/األسطوايشت المنمجة، والمعشٌٌدر /اللوائح -5
 :التيظٌمٌة الفيٌة

 SPSSالتحليل االحصائي في العلىم االجتماعست واالنسانيت بزنامج 

 :و . المرافق الالزمة

ٌّن  ذلك حجم فصول الندراسة والمختبدرات )أي: عنن المقشعن ناخل فً  بمش الندراسً متطلبشت المقدردرب
 الفصول الندراسٌة والمختبدرات، وعنن أجازة الحشسب اآللً المتشحة...إلخ(.  

 

 :ت المحشضدرات، المختبدرات،...الخ()قشعش بشيًالم-1
 مقعن 30قشعة محشضدرات تحتوي 

 SPSSالحشسب االلً مزون ببدريشمج مختبدر 

 :مصشندر الحشسب اآللً-2

 أجهشة كمبيىتز  -

 (.Data Show)جهاس عزض البياناث  -

 السبىرة الذكيت -

 :درفق قشئمة باش(أة، أذكدرهش، أو خشص بدرٌةلى تجاٌزات مخإصشندر أخدرى )حننهش...مثل: الحشجة م-3

 غٌدر ضدرودري

 تقييم المقرر الدراسي وعمليات تطويره  . ز

 التندرٌس:استدراتٌجٌشت الحصول على التغذٌة الدراجعة من الطالب بخصوص فعشلٌة -1

 لبة.استبٌشيشت للط -

 تقوٌم تعلم الطلبة من خالل االختبشدرات الموضوعٌة والمقشلٌة. -

 المالحظة. -

 المقشبلة المخصٌة. -

 ملف االيجشز. -

 القسم:التندرٌس من قبل المندرس أو استدراتٌجٌشت أخدرى لتقٌٌم عملٌة -2

وجاشت تمكٌل لجية من أعضشء إلجدراء مقشبالت مخصٌة مع الطلبة، واالستمشع إلى ممكالتام، و -

 يظدرهم حول محتوى المياج وإجدراءات تندرٌسه وتقوٌمه.

 ة يمشذج من ملف اإليجشز.ميشقم -
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 التندرٌس:عملٌشت تطوٌدر -3

تيظٌم القسم ودرش عمل ٌقنماش أعضشء من ناخل القسم أو من خشدرجه، تتيشول موضوعشت ذات صلة  -

 وتحفٌز طلبة المقدردر على الممشدركة فٌاش. وطدرق القٌشس والتقوٌم،بشلميشهج،

 تٌجٌة تعلٌم األقدران بٌن مندرسً المقدردر.تطبٌق إستدرا -

التدربوٌة التً تعقن ناخل حدرم الجشمعة، وكتشبة  الينواتتحفٌز الطلبة على حضودر المحشضدرات و -

 التقشدرٌدر حولاش.

عمشل الطلبة بواسطة أب ) مثل: تنقٌق تصحٌح عٌية من عملٌشت التحقق من معشٌٌدر اإليجشز لنى الطشل-4

مع قلٌن، والتبشنل بصودرة نودرٌة  لتصحٌح االختبشدرات أو عٌية من الواجبشت مست أعضشء هٌئة تندرٌس

 طشقم تندرٌس من مؤسسة أخدرى(

 . مقٌمٌن من يفس القسم التعشون مع - أ

 التقٌٌم الذاتً. - ب

 .لطالب يحو المقدردراتجشهشت ااستخنام أناة  لقٌشس  - ت

 .بٌن أعضشء هٌئة التندرٌسزٌشدرات متبشنلة  - ث

 كٌن فً تندرٌس المقدردر.استطالع آدراء الزمالء الممشدر - ج

 

 :الندراسً والتخطٌط لتطوٌدرهش فعشلٌة المقدردرصف إجدراءات التخطٌط للمدراجعة النودرٌة لمنى -5

عمل مدراجعة نودرٌة لمحتوى المقدردر، واالختبشدرات التحصٌلٌة، ومتشبعة حضودر الطلبة ومنى  - أ

 تقنم مستواهم، ومتشبعة مستمدرة لمش أيجزوه من تعٌٌيشت وتقشدرٌدر وبحوث.

 جعة توصٌف المقدردر ومفدرناته بمكل نودري.مدرا - ب

استمشدرة الزمالء الذٌن ٌندرسون يفس المقدردر حول توزٌع الموضوعشت وطدرق التقوٌم المتبعة  - ت

 .وغٌدرهش

 تحنٌث مصشندر التعلم المدرتبطة بشلمقدردر. - ث

 .القٌشس والتقوٌماالستفشنة من آدراء المختصٌن فً  - ج

درى ذات الصلة به مثل: طدرق التندرٌس تعدرف منى إفشنة الطالب من هذا المقدردر فً مقدردرات أخ - ح

 الخشصة، وتصمٌم وتطوٌدر الندروس، والتندرٌب المٌنايً.

 االطالع على األبحشث فً مجشل التخصص )العدربٌة واألجيبٌة(. - خ
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 استخنام يتشئج تقوٌم الطالب فً تطوٌدر المقدردر. - ن

 المقشدرية بمقدردرات ممشثلة فً جشمعشت أخدرى. - ذ
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