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 جامعة فيالدلفيا

اآلدابكلية   

وحدة المواد المساندةقسم   

2015- 2014/ السنة الدراسية ثانيال الفصل الدراسي  
 

 

 مخطط تدريس المـادة

 

القياس و التقويم التربوي :المــادةعنون    :المــادةرقم  

متطلب كلية :مستوى المادة ---- المتطلب السابق و/ أو المرافق:   

3 عدد الساعات المعتمدة: وقت المحاضرة:  

 

 معلومات خاصة بمدرس المــادة

 

 اسم المحاضر
الرتبة 
 األكاديمية

 البريد اإللكتروني رقم المكتب رقم هاتف المكتب

    مشاركإستاذ  هبه حمادد. 
 

 :المادةوصف 

 
السييكية فيي الفيياس و النظريية الح ي ية   تحتوي المادة على المفاهيم األساسية في القياس النفسي و التربوي , مبادئ النظرية الك

مفاهيم الص ق و ال بات و اختيار الفقرات والمعايير المعتم ة في اختيارها و تحليل الفقرات و قياس التحصيل و بني  األسيةلة , و 

  ختبارات    القياس الواقعي بغير االقياس الذكاءات و الق رات الخاصة و االستع ادات و تطبيقاتها , اخالقيات القياس 

 :المادةأهداف 
 

 :يهدف المساق إلى 

 التعرف على المفاهيم األساسية للقياس و التقويم و انواعه و مستويانه و خصائصه  -1

 التعرف غى األهداف بأنواعها و جدول المواصفات. -2

و تفسير التعرف على طرق بناء الفقرات الموضوعية و المقالية و اخراج أداة القياس و تطبيقها و تصحيحها   -3

 نتائجها 

 التعرف على انواع الصدق و الثبات و طرق حسابهما المختلفة   -4

 التعرف على اساسيات النظرية الكالسيكية و النظرية الحديثة في القياس . -5

 التعرف على طرق القياس الواقعي بغير االختبارات و كيفية استخداماتها  -6

. 
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 مكونات المادة:

 ن  الناشر  سنة النشر(الكتب )العنوان  المؤلفو* 
 

ص  المسالاليرة ص دار  القياااو و التقااويم التربااوس الن سااي( 2009عالالالم ص صالالالد الالالديد محمالالود    -
 . الطبعة الثانية , عماد , األردد

 ج

 
 

 طرق التدريس:
 المحاضرات النظرية التي يقدمها المدرس . -

 عرض وتقديم ونقاشات جمعية للطلبة. -
 ومناقشته. تكليف الطلبة بإعداد تقرير بحثي -

 بإعطاء األمثلة و المشاركة في التقارير الخارجية.مشاركة الطالبة  -

 مشاركة الطلبة بعرض المادة بطرقهم المختلفة -
 

 

 م:التعل  نتاجات 
استخراج أهم المعالم افحصائية الالزمة و يتوقع مد الطالب بعد االنتهاء مد هذا المساق أد يكود قادراً على 

 و فهم معناها و مدلوالتها. المستخدمة في الدراسات

 

 

 التاريخ العالمة معايير التقييم

 االمتحانات

 20/11/2014 %20 االمتحاد األول   كتابي (

 28/12/2014 %20 االمتحاد الثاني   كتابي (

 حسب البرنامج %40 االمتحاد النهائي   كتابي (

و  ندةتحضير التقارير المسافي عرض المادة و درجة عمق المساهمة 
 التطبيقات العملية. 

20%  

   100%  

 

 

 على أسابيع الفصل الدراسي المادةتوزيع مواضيع 

 
 مالحظات  التاريخ األسبوع

  األول

 تعريف القياس 

 مستويلت القياس 

 مبادئ عامة في التقويم و المشكالت المرتبطة بها 

 عالقة السمة بالسلوك

 خصائص القياس 

 

  و الثالث الثاني

 أخطاء القياس  

 القياس بغير االختبارات 

 مداخل القياس 

 أنواع التقويم 

 طرق تصنيف أدوات القياس 

  اآلثار السلبية لإلختبارات

 



 3 

    الثالث

  + الخامس الرابع

 تعريف أله اف و تصنيفها 

 األه اف المعرفية 

 األه اف االنفعالية 

 األه اف النفس حركية

 ص ق تصنيف األه اف 

 لعبارة اله فية تح ي  ا

 مواصفات اله ف الجي  

 

+ السابع +  السادس
 الثامد

 

 األداة المفضلة في القياس 

 كيف يتم اختيار األسةلة 

 كيف يتم تصيح اإلجابات 

 خصائص و مميزات االختبارات المقننه

 االختبار المحكي و االختبار المعياري 

 خطوات اع اد االختبار 

 ج ول المواصفات 

 ين اله ف و السؤال التوافق ب

 انواع الفقرات 

 جوانب القوة و الضعف في الفقرات 

 اخراج االختبار 

 طرق ترتيب الفقرات فيه 

 طريقة تطبيق االختبار و شروطه 

 طريقة تصحيح االختبار 

 التصحيح بأثر التخمين  

 تطبيق عملي

 

 

 

+ العاشر +  التاسع
الحادي عشر + 

 الثاني عشر
 

 عرض العالمات 
 اإللتواء و التفلطح  معنى

 المئيد و الرتبة المئينية 
 مقاييس النزعة المركزية 

 مقاييس التشتت 
معامالت الصعوبة و التمييز في االختبارات 

 المعيارية 
 اختيار الفقرات حسب معامل الصعوبة و التمييز 

 بنك األسئلة 

 

+  عشر الثالث
الرابع عشر + 
 الخامس عشر

 

 أخطاء القياس 

 خطأمصادر ال

 أنواع ال بات 

 ال بات في االختيارات المحكية و المعيارية 

 الخطأ المعياري 

 أنواع الص ق 

 العالقة بين الص ق و ال بات

 

 القياس بغير االختبارات   السادس عشر

 أم لة على القياس الواقعي 
 

 
 

 

 الوقت المتوقع لدراسة المادة 
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                   لكل محاضرة من فةة الخمسين دقيقةع اد للمادة يساوي ساعتين الطالب من ال راسة واال هليمع ل ما يحتاج إ

 

 )المواظبه( سياسة الدوام

إذا غاب الطالب أك ر من ومن مجموع الساعات المقررة للمادة   %(15)ال يسمح للطالب بالتغيب أك ر من 

عمي  الكلية  يحرم من التق م  بلهمادة دون عذر مرضي أو قهري يقمن مجموع الساعات المقررة لل %(15)

ا كان الغياب بسبب المرض او لعذر قهري يقبله أما إذلالمتحان النهائي وتعتبر نتيجته في تل  المادة)صفراً(  

   عمي  الكلية التي تطرح المادة   يعتبر منسحباً من تل  المادة وتطبق علية أحكام االنسحاب

 

 

 م يدة مراجع

 

 باللغة العربية
 
ص دار الفكالر العربالي ص  القياو و التقاويم الترباوس الن ساي( 2006ص صالد الديد محمود    عالم -

 القاهرة .
 ص مكتبة األنجلو المصرية ص القاهرة.  القياو الن سي( 2007فرج ص صفوت   -

 

 ص دار المسيرة ص عماد. قياو الشخصية( 2008ربيع ص محمد شحاته  -

 
 . دار  األمل للنشر و النوزيع ص إربد.  يمالقياو و التقو, ( 2007عودة ص أحمد    -

 

 


