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 1. اسم المادة تقويم تعمم الطمبة

 2. رقم المادة 0832410

 (ة،عمميةالساعات المعتمدة )نظري 3
.3 

 (ة، عمميةالساعات الفعمية )نظري 

 4. المتزامنة اتالمتطمب/ةالسابق اتالمتطّمب -

 5. اسم البرنامج معمم الصف

 6. رقم البرنامج 

 7. اسم الجامعة الجامعة األردنية

 8. الكمية كمية العموم التربوية

 9. القسم قسم المناىج والتدريس

 10. مستوى المادة بكالوريوس

 11. العام الجامعي/ الفصل الدراسي الفصل األول 2015/2016

 12. الدرجة العممية لمبرنامج البكالوريوس

 13. األقسام األخرى المشتركة في تدريس المادة -

 14. لغة التدريس المغة العربية

تاريخ / مخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  10/9/2015
 15. مراجعة مخطط المادة الدراسية

 
 منّسق المادة .16

 ال يوجد 
 

 مدرسو المادة .71

 .: رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الياتف، البريد اإللكترونيما يمي الرجاء إدراج
   البريد     70562أحد،ثالثاء،خميس     رقم الهاتف   00-06الساعات المكتبية     06رقم المكتب

sanaa_y_1963@yahoo.com 

 

 وصف المادة .71

وخطوات   تتناول ىذه المادة مفاىيم أساسية في القياس والتقويم التربوي،  وأدوات التقويم االختبارية والالختبارية،  وأغراض التقويم ومراحمو،
وغير المقننة وأمثمة عمييا،  والخصائص السيكومترية لالختبار،  ومفاىيم أساسية في اإلحصاء، وكتابة إعداد االختبارات التحصيمية المقننة 

مكانية استخداميا في المدرسة.  تقرير فني عن أداء الطالب،  واالختبارات التحصيمية المقننة وا 
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 في نياية المساق أن يكون قادرا عمى: باليتوقع من الط
 أوال: النتاجات المعرفية:

 تعرف الى مفيوم القياس.(ال1
 (التعرف الى أنواع المقاييس.2
 التقويم. التعرف الى مفيوم(3
 (التعرف الى العالقة بين القياس والتقويم.4
 (التعرف الى انواع التقويم.5
 (التعرف الى أدوات القياس والتقويم.6
 (التعرف الى مواصفات اليدف التدريسي الجيد.7
 (التعرف الى خطوات اعداد اختبار تحصيمي.8
 (التعرف الى اجراءات اخراج االختبار وتطبيقو وتصحيحو.9

 ( التعرف الى اجراءات تحميل وتفسير نتائج االختبار.10
 ثانيا:النتاجات الوجدانية:

 التقويم .تبني اتجاىات ايجابية نحو  (1
 اعات ايجابية تتعمق باجراءات اعداد االختبار وتطبيقو وتصحيحو تضمن الصدق والشمول والموضوعية.قنتبني  (2
 تفسير نتائج االختبار.تحميل و  تبني المنيجية العممية في  (3

 ثالثا:النتاجات الميارية: 
 اعداد اختبار تحصيمي وفقًا لقواعده األساسية. - 

 تحميل وتفسير نتائج االختبارات.- 

 الميارات الخاصة بالموضوع:
 .اعداد اختبار تحصيمي ميارة-
 تحميل وتفسير نتائج االختبار. ميارة-
 

 
 

 ليا والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .20

 التقييم أساليب المراجع
نتاجات التعّمم 

 المحتوى األسبوع المدّرس المتحققة

(. 2005عودة، أحمد )
 في القياس والتقويم

،دار التدريسية العممية
 األمل،اربد ،األردن.

اختبارات 
وأعمال 
 فصمية

 مفيوم القياس.
 أنواع المقاييس.
 مفيوم التقويم.

 انواع التقويم

د.سناء 
 مجدالوية

مبادىء الوحدة االولى : االول والثاني
ومفاىيم أساسية في 

 القياس والتقوبم
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عودة، أحمد 
(. القياس 2005)

العممية  في والتقويم
،دار التدريسية

 األمل،اربد ،األردن.

اختيارات 
وأعمال 
 فصمية

مواصفات اليدف -
 التدريسي الجيد.

 

مجاالت -

 األهداف

األسبوع  نفسيا
 والرابع الثالث

الوحدة الثانية: األىداف 
 التدريسية

عودة، أحمد 
(. القياس 2005)

العممية  في والتقويم
،دار التدريسية

 األمل،اربد ،األردن.

اختيارات 
وأعمال 
 فصمية 

اعداد اختبار 
 تحصيمي

األسابيع  نفسيا
 لخامسا

والسادس 
 والسابع

التخطيط الوحدة الثالثة:
واالعداد ألسئمة 

 اختبارات التحصيل

عودة، أحمد 
(. القياس 2005)

العممية  في والتقويم
،دار التدريسية

 األمل،اربد ،األردن.

اختيارات 
وأعمال 
 فصمية

اخراج 
االختبار 
وتطبيقو 

 وتصحيحو.

األسابيع  نفسيا
الثامن 
والتاسع 

 عاشرالوا

:اخراج الوحدة الرابعة
االختبار وتطبيقو 

 وتصحيحو

عودة، أحمد 
(. القياس 2005)

العممية  في والتقويم
،دار التدريسية

 األمل،اربد ،األردن.

اختيارات 
وأعمال 
 فصمية

التحميل 
االجمالي 
والتحميل 
 التفصيمي

األسبوعان  نفسيا
الحادي عشر 
 والثاني عشر

الوحدة الخامسة:تحميل 
وتفسير نتائج االختبار 

 ونظم العالمات
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .21

 التالية: النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعمم المستيدفة من خالل  يتم
 الصفية، أنشطة وعروض يقوم بيا الطمبةالمحاضرة ، الحوار والمناقشة 

 
 
 
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 التقييم والمتطمبات التالية: أساليبخالل من  المستيدفة نتاجات التعمم تحققإثبات  يتم
 30     امتجان منتصف الفصل-                 5اعداد اختبار      -
 50االمتحان النيائي         -                 10عرض تقديمي     -
 100المجموع                                     5مشاركة           -

  

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 االلتزام بأوقات الحضور والمغادرة. -أ

 االلتزام بآداب الحوار. -ب

 االلتزام بتنفيذ الواجبات المطلوبة في مواعيدها. -ج

 باالنتباه التام أثناء المحاضرة وعدم االنشغال بأي مشتتات مثل األحاديث الجانبية أو الهاتف النقال وغيرها.االلتزام -د

 المعدات واألجيزة المطموبة .24

 (.Data Showتتم االستعانة بمختبر الوسائل لتنفيذ بعض العروض .باستخدام الكمبيوتر وجهاز العرض)

 
 

 المراجع .22

 

     .  إربد،  األردن:  دار األمل.القياس والتقويم في العممية التدريسية(.  7665عودة، أحمد )-     
 .  اإلمارات العربية المتحدة: مكتبة الفالح.أساسيات القياس والتقويم في التربية(.  0991أبو زينة،  فريد )- -
، األردن:  لمطاليب الجيامعي والمعميم العربيي.  عميانمبادئ القياس النفسي والتقيييم التربيوي (.  7666أبو لبدة،  سبع )- -

 المطابع التعاونية.
 

 

 


