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 وصف المادة .71

أغراض التقويم ، مفيومو وخصائصو وعممياتو وأنواعو ) التكويني، الختامي، التشخيصي، والموثوق(، تتناول ىذه المادة 
 تقويم تعمم العموم ، وتشخيص مفاىيم الطمبة العممية ، تقويم نمو الطمبة في المعرفة العممية ، تقويم نمو الطمبة في التفكير العممي ،

كما تستيدف تنمية  ,تقويم الميول العممية لمطمبة ، وأغراض ووسائل تقويم تعميم العمومتقويم نمو الطمبة في االتجاىات العممية ، 
فيميم ومياراتيم في تصميم ادوات / وسائل تقويمية مالئمة لقياس انواع النتاجات التعممية التي تستيدفيا حركات االصالح التربوي، 

حسين التعمم والتعميم. وتفسير نتائجيا / بياناتيا، واستثمار نتائج التقويم في ت  
. 
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 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.
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تهذف هذه انًادة إنى انتعزيف بانعىايم انفهسفيت وانثمافيت واالختًاعيت انًؤثزة في انسياساث انًنهديت وتخطيظ انًناهح األهداف  -أ

 ودراست حاالث يمارنت طىنيت تاريخيت وعزضيت يعاصزة نكيفيت تأثيز هذه انعىايم في انسياساث انًنهديت 

 المخرجات النهائية :
 األساسية )المعرفة والفهم(:أواًل: المهارات األكاديمية 

 تعرف الطالب عمى:
االسس التي يقوم عمييا كل من المنحنى التقميدي/ السيكومتري والمنحى الجديد في تقويم التعمم )تقييم التعمم والتقييم منن أجنل  .1

 التعمم(.

ية: فيننم الطمبننة لممفنناىيم والمعرفننة االدوات / الوسننائل التقييميننة التنني تسننتخدم فنني تقيننيم تعمننم الطمبننة لمنتاجننات التعميمننة الرئيسنن .2
 العممية، القدرة عمى التفكير العممي، فيم طبيعة العمم، واكتساب االتجاىات العممية.

 تصميم أدوات / وسائل تقييمية مالئمة لقياس/ تقييم تعمم الطمبة لمنتاجات التعميمة السالفة لمذكر. .3

 بة وتحسين التدريس الصفي. استخدام نتائج تقييم تعمم الطمبة في تحسين تعمم الطم .4

 ثانيًا: المهارات التحميمية واإلدراكية :
 :عمى القدرة          

 عرض وتوضيح أغراض تقويم تعمم العموم بشقيو البنائي والختامي . -
إكسنناب الطمبننة الميننارة والقنندرة عمننى تشننخيص مفنناىيم الطمبننة العمميننة باسننتخدام التننداعي الحننر ، تحميننل بنننا  المفيننوم ،   -

 الرسم ، المقابمة العيادية ، والمناقشة الصفية .
،  V-توضننننيح المننننداخل المتبعننننة فنننني تقننننويم نمننننو الطمبننننة فنننني المعرفننننة العمميننننة باسننننتخدام خننننرائط المفنننناىيم ،  مخطننننط   -

 ختبارات المختمفة .واال
 دراسة تقويم نمو الطمبة في التفكير العممي عن طريق تحميل بعض اختبارات التفكير العممي .  -
 تناول آليات تقويم نمو الطمبة في االتجاىات العممية والميول العممية .  -
 مناقشة أغراض تقويم تعميم العموم .  -
 العموم كالبحث اإلجرائي والتجريب الصفي . عرض األساليب والوسائل المعاصرة في تقويم تعميم  -

 القيام بالتدرب عمى بنا  بعض ادوات التقويم في تدريس العموم. -
 ثالثًا: المهارات الخاصة بالموضوع :

 اإللمام الجيد بالمغة االنجميزية )استيعاب( - أ
 .البديلو  االعتياديتقويم تعمم العموم بشقيو اإللمام باألساسيات المعرفية في   - ب
 لغرض التقويم. اختيار ادوات التقويم المناسبةمهارات تحميمية في استقراء العوامل المؤثرة في  -جـ

 رابعًا: المهارات التحويمية :
  بناء واستخدام ادوات التقويم البديل التي تساعد في تقويم حقيقي لتعمم العمومالقدرة عمى  -1
  في التخطيط لمتدريس وتحسين نتاجات التعمم.نتائج التقويم واستخدامها القدرة عمى الحكم عمى   -2

  
 

 
1.  
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 تتكون المادة من الوحدات الدراسية اآلتية :
 

 مالحظات االساليب الموضوع االسبوع 
المنحى التقميدي في التقويم ومفيوم التقنويم  االول

 وخصائصة
  المحاضرة والمناقشة

المحاضنننننننننرة والمناقشنننننننننة  المنحى الجديد في التقويم  الثاني
 وعرض الدراسات

 

 

عنننننرض اعمنننننال الطمبنننننة  اغراض تقويم تعمم العموم  الثالث
والنقنننننننننننننننننناش وعننننننننننننننننننرض 

 الدراسات

 

تحميننننننل اعمننننننال الطمبننننننة  تشخيص مفاىيم الطمبة العممية الرابع
 والعمل في مجموعات

 

فنننني  بنننننا  االختبننننارات وتقننننويم نمننننو الطمبننننة الخامس
 المعرفة العممية

فحنننننص بعنننننض االدوات 
والمحاضنننننننرة والمناقشنننننننة 

 وعرض الدراسات

 

تحميننننننل بعننننننض االدوات  تقويم فيم الطمبة لطبيعة العمم  السادس
والمناقشننننننننننننننننة والعمننننننننننننننننل 

 الجماعي

 

عنننننرض بعنننننض االدوات  تقويم نمو الطمبة في التفكير العممي السابع 
والمحاضننننننننننننرة وتحميننننننننننننل 

 اعمال الطمبة

 

تحمينننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننل االدوات  تقويم نمو الطمبة في االتجاىات العممية الثامن 
والمناقشننننننننننننننة وعننننننننننننننرض 

 الدراسات

 

تحمينل االوات والمناقشننة  تقويم نمو الطمبة في الميول العممية التاسع
 وعرض الدراسات

 

    
عرض بعنض الدراسنات  اساليب جديدة في تقويم تعمم العموم  العاشر

 والعمل الجماعي
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الحنننننادي عشنننننر 
 عشر 

عنننننرض بعنننننض االدوات  اختبارات االدا 
والمناقشننننة والحننننوار مننننع 

 عرض اعمال الطمبة

 

االنشننننننننننننطة الجماعينننننننننننننة  تحميل االختبارات وبنا  بعض االدوات عشر الثاني
وعنننننننننننننننننننننرض بعنننننننننننننننننننننض 

 الدراسات والحوار

 

محاضننننننننننننننننننرة ونقنننننننننننننننننناش  التكامل بين التدريس والتقويم الثالث عشر
 وعرض دراسات

 

 التقويم في التعمم المرغوباستثمار نتائج  الرابع عشر
 تصميم التدريس في ضو  نتائج التقويم

محاضننننننننننننننننننرة ونقنننننننننننننننننناش 
 وعرض دراسات

 

   مناقشة مشاريع الطمبة الخامس عشر
 

 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .02
 انتانيت: اننشاطاث واالستزاتيدياث انتذريسيتتطىيز نتاخاث انتعهى انًستهذفت ين خالل  يتى
 انتمذيًيتانعزوض  -1

 انًشاركاث انطالبيت -2
 ورشت عًم -3

 
 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 انتمييى وانًتطهباث انتانيت: أسانيبخالل ين  انًستهذفت نتاخاث انتعهى تحمكإثباث  يتى
  %30اختبار ينتصف انفصم                                                              -1

 %10   انًشاركت انطالبيت وانتفاعم انصفيانىاخباث و -2
                                 %11وعرضيا أمام طمبة المسناقة ورقة مفصمة حول أحد جوانب الماد إعداد  -3          
        

عداد ممخصات لدراسات ذات صمة بمحتوياتمة في إثرا  المحاضرة بالنقاش المشاركة الفاع -4  وا 
               %  11     انًساق وينالشت بعضها أياو طهبت انًساق 

 %    40اإلختبار اننهائي                                                                    
 
 

 

 السياسات المتبعة بالمادة .23

 والغياب سياسة الحضور -أ

 الوقت المحددت في وتسميم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب
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 والصحة إجرا ات السالمة -ج

 الغش والخروج عن النظام الصفي -د

 إعطا  الدرجات -ه

 تسيم في دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتوفرة الخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطموبة .02

 السبورة البيضاء

 اللوح التفاعلي

 المراجع .25

 المراجع العربية : أ (
لمنشر والتوزيع ،  . دار القمم  تدريس العموم في مراحل التعميم العام. ( 1991الخميمي ، خميل وحيدر عبد المطيف ) - 1

 اإلمارات العربية المتحدة . –دبي 
 1األردن : دار الشروق . –. عمان  أساليب تدريس العموم( . 1994زيتون ، عايش . ) - 2
دار عمار لمنشر  األردن : -.عمان  بداع والتفكير اإلبداعي في تدريس العمومتنمية اإل(. 1991زيتون ، عايش . )  - 3

 والتوزيع .
دار عمار لمنشر  األردن :  –. عمان  طبيعة العمم وبنيته : تطبيقات في التربية العممية( . 1991زيتون ، عايش . ) - 4

 والتوزيع .
 األردن . –. عمان  تدريس العموماالتجاهات والميول في ( . 1998زيتون ، عايش . ) - 5
المممكة العربية  –الرياض  . در العموم لمطباعة والنشر ،    اتجاهات حديثة في تدريس العموم( . 1996العاني ، رؤوف ) - 6

 السعودية .
دن األر   –عمان  .            اتجاهات معاصرة في مناهج وطرق تدريس العموم( . 1992نشوان ، يعقوب حسين .) - 7

 : دار الفرقان .
 األردن : دار الفرقان . –. عمان  الجديد في تعميم العموم( . 1989نشوان ، يعقوب حسين .)  - 8

 اربد. -. دار االملالقياس والتقويم في العممية التدريسية(. 1993عودة، احمد. ) -9
 اربد -ترجمة الصباريني، محمد ورفقاه. دار االمل . اساسيات القياس والتقويم في تدريس العموم(. 1985دوران، رودني.   -11
 المراجع اإلنجميزية : ب (

1 - American Association for the Advancement of Science (AAAS). (1993). 
 Benchmarks for Science Literacy. Oxford University Press: Oxford. 
2 - American Association for Advancement of Science (AAAS). ( 1990 ). Science 

 for ALL American. Oxford University Press: Oxford. 
3 - Chalmers, A.F . (1982). What is this thing called science? Milton kegher: 

 Open University Press. 
4 - Driver, R: and Others (1996). Young people’s images for Science. 
 Buckingham: Open University Press. 

5 - Fensham, P. and Others. (1995) . The Content of Sciance. The falmer 
 Press:  London. 
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6 - Harngvist, K. and Burgen, A. (1997). Growing up with Science. Academia 
 Europea: London.  

7 - Lewin, K.M. (1992). Science Education in Developing Countries: Issues 
 and Perspectives for planners. Paris : IIEP. 

8 - Martin, Jr, R.E. and Others. (1994) . Teaching Science for all Children. 
 Allyn and Bacon: London. 
9 - Matthews, M.R. (1998) . Constructivism in Science Education. Kluwer 

 Academic Publishers : London. 
10- Monk, M. and Dillon, J. (1995). Learning to Teach Science. The falmer 

press:  London. 

11- Ogborn, J. and Others. (1996). Explaining Science in the Classroom. Open 
 University Press: Buckingham.  

12- Postlethwaite, K. (1993). Differentiated science Teaching. Buckingham: 
Open  University press. 

13- Qualter, A. (1996). Ditterentiated Primary Science. Buckingham : Open 

 University Press. 
14- Roberts, D.A. and Ostman, L. (1998). Problems of Meaning In Science 

 Curiculum. Teachers College Press. London. 

15- Ross, A.R. and Lewin, K.M. (1992). Science Kits in Developing Countrirs: 
an  appraisal of Potential. Paris: IIEP. 

16- Treagust, D.F. and Others. (1996). Improving Teaching and Learning In 
 Science and Mathmatics. Teachers College Press: London. 

17- Tobin,K. (1993). Constructivism. LEAP: UK. 

18- Vaidya, N. (1996). Science Teaching for the 21st Century. Deep and Deep 
 Publications; New Delhi. 

19- Kuhn, T.S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. The University 
of  Chicago Press: USA. 

20- Sherman, S.J.C (2000) . Science and Science Teaching. Houghton Mifflin 

 Company :USA . 
21- Levinson, R. (1994) . Teaching Science. Roatledge and Open University : 

 London. UK. 

22- Fosnot, C.T. (1996) Constructivism : Theory, Perspectives, and Practice. 
 Teachers College Press: USA. 

23- Klee, R. (1999). Scientific Inquiry: Reading in the Philosophy of Science. 
 Oxford University Press: USA. 

24- Lemke, J.L. (1990). Talking Science: Language, Learning, and Values . 

Ablex  Publishing Corporation: USA. 
 

 الدوريات العربية واألجنبية ذات الصمة :
العموم ولكن  الدوريات الصادرة عن الجامعات والمعاىد العممية العربية وىي ذات صبغة عامة وال تختص بتدريس  - 1

األمثمة عمييا مجمة دراسات /  يمكن العثور عمى بعض األبحاث المنشورة فييا من تمك التي تتصل بتدريس العموم ومن 
 موك وغيرىا .الجامعة األردنية ، وأبحاث اليرموك / جامعة الير 

 

 المجالت األجنبية المتخصصة )*( - 2
- Journal of Research in Science Teaching (*) 
- Science Education (*) 

- Journal of the Learning Sciences (*) 
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- British Journal of the Philosophy of Science(*) 
- Journal of Chemical Education (*) 

- International Journal of Science Education (*) 
- School Science and Mathematics (*) 

- Issues in science and Technology 
- Physics Education (*) 
- Journal of Biological Education (*) 

- Educational Research 
- Review of Higher Education. 
- Journal of Higher Education 

-  Journal of General Education 
- Journal of Curriculum Studies 

- Harvard Educational Review 
- Educational Studies 
- Elementary School Journal 
 

 . (Internet)وىناك الكثير لمن أراد أن يبحث في رفوف المكتبة وفي شبكة المعمومات العالمية  -
 نننننننننننننننننننننننن

 ذات صمة مباشرة بتعمم وتعميم العموم . *
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25- Ross, A.R. and Lewin, K.M. (1992). Science Kits in Developing 

Countrirs: an  appraisal of Potential. Paris: IIEP. 
26- Treagust, D.F. and Others. (1996). Improving Teaching and Learning 

In  Science and Mathmatics. Teachers College Press: London. 
27- Tobin,K. (1993). Constructivism. LEAP: UK. 

28- Vaidya, N. (1996). Science Teaching for the 21st Century. Deep and 
Deep  Publications; New Delhi. 

29- Kuhn, T.S. (1970). The Structure of Scientific Revolutions. The 

University of  Chicago Press: USA. 
30- Sherman, S.J.C (2000) . Science and Science Teaching. Houghton 

Mifflin  Company :USA . 

31- Levinson, R. (1994) . Teaching Science. Roatledge and Open 
University :  London. UK. 

32- Fosnot, C.T. (1996) Constructivism : Theory, Perspectives, and 
Practice.  Teachers College Press: USA. 

33- Klee, R. (1999). Scientific Inquiry: Reading in the Philosophy of 

Science.  Oxford University Press: USA. 
34- Lemke, J.L. (1990). Talking Science: Language, Learning, and 

Values . Ablex  Publishing Corporation: USA. 
 

 الدوريات العربية واألجنبية ذات الصمة :
العموم  الدوريات الصادرة عن الجامعات والمعاىد العممية العربية وىي ذات صبغة عامة وال تختص بتدريس  - 1

األمثمة عمييا مجمة  ولكن يمكن العثور عمى بعض األبحاث المنشورة فييا من تمك التي تتصل بتدريس العموم ومن 
 موك وغيرىا .دراسات / الجامعة األردنية ، وأبحاث اليرموك / جامعة الير 

 

 المجالت األجنبية المتخصصة )*( - 2
- Journal of Research in Science Teaching (*) 
- Science Education (*) 
- Journal of the Learning Sciences (*) 

- British Journal of the Philosophy of Science(*) 
- Journal of Chemical Education (*) 

- International Journal of Science Education (*) 
- School Science and Mathematics (*) 
- Issues in science and Technology 

- Physics Education (*) 
- Journal of Biological Education (*) 
- Educational Research 

- Review of Higher Education. 
- Journal of Higher Education 

-  Journal of General Education 
- Journal of Curriculum Studies 
- Harvard Educational Review 

- Educational Studies 
- Elementary School Journal 
 

 . (Internet)وىناك الكثير لمن أراد أن يبحث في رفوف المكتبة وفي شبكة المعمومات العالمية  -
 نننننننننننننننننننننننن

 ذات صمة مباشرة بتعمم وتعميم العموم . *

lishe 
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 المقررة، والقرا ات التي يجب عمى الطالب تغطيتيا لمموضوعات المختمفة لممادة.الكتب  -أ
 ا

 

 :انًزخع انًسانذ

  

 
 
  .التعميمية الكتب الموصى بيا، وغيرىا من المواد  -ب
 

 معمومات إضافية .02
 
 

 
 

 
 

-----------اريخ: الت - ------------------------التوقيع:  -------------------اسم منسق المادة: 

------------------------- التوقيع ---------- ---------------/ القسم: مقرر لجنة الخطة-------

-------- 

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------رئيس القسم: 

-------------------------------- التوقيع -------------------------الكمية:  مقرر لجنة الخطة/

- 

--------------------------التوقيع -------------------------------------------العميد: 

------ 
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    :نسخة إلى                                                                                   
                  قسمالرئيس                                                                                   
     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    

 المادةممف                                                                                 
 


