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     4-3الساعات المكتبية : ح ن ث   

 3 المعتمدة الساعات عدد

 11 االسابيع عدد

 

 اهداف المساق:

 ٌتوقع ان ٌحقق الطالب فً نهاٌة الفصل االهداف التالٌة : 

 ٌة والمباديء لنظرٌة االستجابة للفقرة.ان ٌعرف المفاهٌم االساس -1

 ان ٌكتسب مهارات تقدٌر معالم الفقرات والقدرة  -2

 ان ٌكتسب مهارة فحص مطابقة النموذج الرٌاضً لبٌانات معطاه -3

 ان ٌستخرج خصائص الفقرات وٌقدر معالم القدرة باستخدام احد برمجٌات النظرٌة. -4

 

 محتوى المساق:

 باستخدام النظرٌة الكالسٌكٌة فً القٌاس  الوحدة االولى : تحلٌل الفقرات

 النماذج الرٌاضٌة لنظرٌة االستجابة للفقرة -الوحدة الثانٌة : 

 مفاهٌم وافتراضات نظرٌة االستجابة للفقرة -

 مباديء نظرٌة االستجابة للفقرة -

 النماذج  -

 خصائص النماذج الرٌاضٌة لنظرٌة االستجابة للفقرة -

 لفقرةالوحدة الثالثة : تقدٌر معلمة ا

 الوحدة الرابعة : تقدٌر معالم الفقرات

 الوحدة الخامسة : فحص جودة مطابقة النموذج 

 الوحدة السادسة : مقٌاس القدرة : المعنى والتفسٌر والخصائص

 الوحدة السابعة : دالة المعلومات

 الوحدة الثامنة : نماذج نظرٌة االستجابة للفقرة لالستجابات المتعددة 

 : تطبٌقات نظرٌة االستجابة للفقرة الوحدة التاسعة 

 الساعات الموضوع االسبوع



 3 الوحدة االولى االول

 3 الوحدة الثانٌة الثانً

 3 الوحدة الثانٌة الثالث

 3 الوحدة الثانٌة الرابع

 3 الوحدة الثالثة الخامس

 3 الوحدة الرابعة السادس

 3 امتحان نصف الفصل السابع

 3 الوحدة الخامسة الثامن

 3 الوحدة السادسة التاسع

 3 الوحدة السابعة العاشر

 3 الوحدة الثامنة الحادي عشر

 3 الوحدة التاسعة الثانً عشر

 3 عرض المشارٌع الثالث عشر

 3 عرش المشارٌع الرابع عشر

 3 عرض المشارٌع الخامس عشر

 3 االمتحان النهائً السادس عشر

 

 المخرجات النهائية :

 اوال: المهارات االكاديمية االساسية 

 معرفة المفاهٌم االساسٌة لنظرٌة االستجابة للفقرة -1

 معرفة مباديء النظرٌة وافتراضاتها وخصائص نماذجها الرٌاضٌة  -2

 ثانيا: المهارات االدراكية

 ان ٌجد معلومات الفقرة واالختبار -1

 ان ٌدرك عالقة الفقرات بخصائص االختبار -2

 

 

 الخاصة بالموضوعثالثا: المهارات 

 ان ٌفحص جودة مطابقة النموذج الرٌاضً للبٌانات -1



 ان ٌقدر معالم الفقرات والقدرة  -2

 رابعا:المهارات التحويلية 

 ان ٌبنى اختباراً مستخدماً نظرٌة االستجابة للفقرة -1

 ان ٌحل مشكالت فً القٌاس باستخدام النظرٌة  -2

 طرائق التدريس : 

 ٌعتمد التدرٌس فً هذا المساق 

 لمحاضرة والمناقشةا -

 اوراق عمل -

 مشاركة الطلبة باوراقهم البحثٌة ومشارٌعهم -

 مهام وواجبات :

 اعداد ورقة بحث فً احد مواضٌع المساق -

 عمل جمٌع اوراق العمل المقررة -

 عرض ورقة البحث ومناقشة الطلبة االخرٌن فٌما ٌقدمونه من اوراق -

 التقييم :

 %22   ورقة بحثٌة -1 

 %12  حثعرض ورقة الب -2 

 %12  اوراق العمل -3 

 %22 امتحان نصف فصلً  -4 

 %32  امتحان نهائً -5 
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