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 نموذج توصيف مختصر
 نفس 151 رقم ورمز المقرر
 التقويم التربوي  اسم المقرر

 2 عدد الساعات المعتمدة
  رقم المكتب 

  البريد االلكتروني أو رقم الهاتف
  الساعات المكتبية

 
يهدف هذا المقرر إلى إكساب الطالب وتزويده بمعارف ومهارات مرتبطة بتقويم التحصيل  :لهدف العام للمقررا( 1)

واألداء وفق التوجهات الحديثة في مجال القياس والتقويم، بحيث يشتمل على مفاهيم القياس والتقويم، أنواع القياس 
، تقويم التعّلم(، أساليب بناء  أجل التعّلمأنواعها )التقويم من أدوات القياس والتقويم و  -واألهداف السلوكية والتقويم، 

أدوات القياس والتقويم المختلفة )االختبار التحصيلي، المهمات األدائية، ساللم التقدير، ملف اإلنجاز، بطاقة 
س الجيدة )الصدق، المالحظة(، أنواع األسئلة )الفقرات( االختبارية: أسس بناؤها، ميزاتها، عيوبها، صفات أداة القيا

)محكي المرجع، معياري يح االختبارات وأنواع االختباراتالثبات( وسبل التحقق منها، أساليب تقدير األداء وتصح
تحليل نتائج االختبارات )حساب المتوسط واالنحراف المعياري لدرجات الفصل(،  ةاالختبارات التشخيصيالمرجع(، 

ئية ) درجة الصعوبة، درجة التمييز( للفقرات االختبارية، أساليب عرض النتائج وحساب المؤشرات )معالم الفقرة( اإلحصا
)األطراف المستفيدة من .والتواصل مع الطالب وأولياء األمور بشأنها، أساليب تقديم التغذية الراجعة حسب نتائج التقويم

 النتائج(

 
 التدريسساعات  عدد األسابيع  ( موضوعات المقرر2)

 2 1 كل منهما  يم، وأنواعالقياس والتقو 
 2 1 ف أدوات القياس والتقويم حسب عدة معايير تصني



 4 2 السلوكية وتصنيفاتها المختلفة األهداف 
االختبار محكي المرجع واالختبار معياري المرجع وخطوات بناء 

 )متضمنة جدول مواصفات لالختبار(. التحصيلية،االختبارات 
2 4 

 4 2 قوة والضعف لكل منها.أنوع األسئلة وجوانب ال
 4 2 إجراءات إخراج وتطبيق وتصحيح االختبارات 

 4 2 بعض طرق تمثيل البيانات، وحساب بعض المقاييس االحصائية
 2 1 االختبارات إحصائيا ل نتائجيحلت
 4 2 مفاهيم الثبات والصدق وأنواعها وطرق استخراج كل منه 

  
طرق التقييم    س  رياستراتيجيات التد 

  
( مخرجات التعلم للمقرر 3)  

 المعرفة

اختباااااااااااااااار األعماااااااااااااااال -
الفصااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالية األول 

 (22)ويخصااااااااا  لاااااااااه 
 درجة.
اختباااااااااااااااار األعماااااااااااااااال -

الفصاااااااااااااااااااااالية الثاااااااااااااااااااااااني 
 (22)ويخصااااااااا  لاااااااااه 

 درجة.
تقااااااديم مهمااااااة ادائيااااااة -

 (15)ويخصااااااا  لهاااااااا 
 درجة.
المناقشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات -

والمشاااركات واألنشاااطة 

 التدريس المباشر-
 التعلم التعاوني-
 االستقصاء الموجه-
 العصف الذهني-
 التعلم الذاتي-
 التعلم بواسطة العمل -
اسااااااااااااااااااتخدا  مصااااااااااااااااااادر -

مساااندة )اسااتخدا  شاابكة 
االنترناااااااح فاااااااي الحصاااااااول 
علاااااااااى المعلوماااااااااات التاااااااااي 

المقااارر،  تثاااري موااااوعات
 (.المكتبة
 األبحاث-

 االسااااامي،)أنواعاااااه يوااااااح المقصاااااود بالقيااااااس ويباااااين  -
 النسبي( الفئوي، لرتبي،ا
تقويم ويبااين وأنواعاااه حساااب عااادة يواااح المقصاااود باااال -

 معايير.
القياااااااااس والتقااااااااويم وتصاااااااانيفاتها  علااااااااى أدواتيتعاااااااارف -

 المختلفة.
 وتصنيفاتها المختلفة. السلوكيةيشرح األهداف -

معياااااري  محكاااي المرجااااع واالختبااااار يفااارق بااااين االختبااااار
)متضاامنة  التحصاايلية،المرجااع وخطااوات بناااء االختبااارات 

 جدول مواصفات لالختبار(.
 ،بفروعهاا المبنياةنوع األسئلة )ذات اإلجابة يقارن بين أ-

وذات اإلجابة المنتقاة بفروعها( مان حياث جواناب القاوة 
 والضعف لكل منها.



التعليميااااااااة. ويخصاااااااا  
 درجات. (5)لها 
 ختباااااااااااااار النهاااااااااااااائياال-

ة ئلويحتااااااوي علااااااى أساااااا
، ومقالياااااااااااااهمواااااااااااااوعية 

 ويخص  له 
 (40)درجة 

 الواجبات البيتية-
 المناقشة-
 التقويم التشخيصي-
 المحاارات.-
 الواجبات المنزلية.-
اساااااااتخدا  مراجاااااااع مااااااان -

المكتبااااااااااااااااااااات إلنجاااااااااااااااااااااز 
 الواجبات المنزلية.

إجااراء المناقشااات حااول -
بعااااض المواااااوعات التااااي 
لااام ياااتم اساااتيعابها وفهمهاااا 

 بشكل جيد.
إعااااااداد خطااااااة لمواجهااااااة -

وبات التاااااااي تواجاااااااه الصاااااااع
الطالبااااااات فااااااي اسااااااتيعاب 

 المقرر بصورة جيدة.
األبحااااااااااث والدراساااااااااات -

التااي تعمااق فهاام الطالبااات 
لمحتاااول المقااارر وتسااااعد 

 على تحقيق اهدافه. 
ميع عروض بور بوينح لج
 مواوعات المقرر

 .إخراج وتطبيق وتصحيح االختباراتيحدد إجراءات -
التكراريااة )الجااداول  يتعاارف بعااض طاارق تمثياال البيانااات-

االحصااااائية بعااااض المقاااااييس  ب(، وحساااااالبيانيااااة الرساااو 
 طالمناااااااوال، المتوسااااااا الوسااااااايط،الحساااااااابي، المتوساااااااط )

 ارتباط بيرسون( لالمعياري، معام الموزون، االنحراف
اإلجماالي، التحليل )إحصائياً االختبارات  يحلل نتائج -

 لالصاااااعوبة، معاماااااالتفصااااايلي ويتضااااامن معامااااال  لالتحليااااا
( وتوظااف التحلياال فااي تطااوير المموهااات ةالتمييااز، فاعلياا
 االختبار.

التكااافؤ، ، راالسااتقرا)وأنواعااه بالثبااات يواااح المقصااود -
الااداخلي( وطاارق اسااتخراج  ق، االتساااؤاالسااتقرار والتكاااف

 معامل الثبات لكل منها
-المحتااااااااول )وأنواعااااااااه يواااااااااح المقصااااااااود بالصاااااااادق -

 –المااااااااارتبط بمحااااااااا   ، الصااااااااادق-والعيناااااااااي  الظااااااااااهري
البناااء(، وطاارق اسااتخراج كاال  ق، صااد-التالزمااي والتنبااؤي

 منها 

 

مهارات اإلدراكيةال  
 %55-التذكارأسئلة 
-أسئلة الفهم  -
25% 

استخدا  سلوك  -
مدخلي مناسب لكل من 

 مواوعات المقرر

 . دالناق على التفكيرالقدرة  -
 الريااي.القدرة على   التفكير  -
 القرارات.القدرة على استخدا  البيانات في اتخاذ  -



-أسئلة التطبيق  
22% 
أسئلة مهارات -

 %22التفكير العليا 
 

استخدا  استراتيجية -
 العصف الذهني

 واقعية.عرض أمثلة  -
 التعلم التعاوني.-
 االكتشافيالتعلم -

 الموجه. الموجه، وغير
استخدا  أسلوب عرض -

مواوعات المقرر في 
صورة أسئلة لتنمية مهارة 

 حل المشكالت.
استخدا  أمثلة من واقع -

الحياة وربطها 
 المقرر.بمواوعات 

الواجبات المنزلية التي -
تتضمن االنطباعات 
الشخصية للطالبة عن 
مواوعات المقرر 
ونظرتها التقويمية لبعض 

 مواوعاته.
لفائدة التي يمكن أن ا-

 على الطالبتعود بالنفع 
من جراء تدريس المقرر 
على المستول الشخصي 

 والمهني.
الذهني  العصف-

 لألفكار
استخدا  البور بوينح  - 

 القدرة على التفكير االستقرائي -
 القدرة على حل المشكالت  -
  التمييزالقدرة على  -
 القدرة على الفهم  -

 



 المواوعات.في عرض 
 االستكشافي.التعلم  -
 الراجعة.التغذية  -

  ،وتحمل المسؤوليةمهارات التعامل مع اآلخرين 
تقييم بعض األبحاث -

التي تسند لمجموعة 
 من الطالبات.

قات مالحظة العال-
الشخصية وتبادل 
الدور بين الطالبات 
أثناء مزاولة األنشطة 

 المرتبطة بالمقرر
استخدا  قائمة -

 الرصد
استخدا  سلم -

 التقدير
 لعب الدور   - 

 التعلم التعاوني.-
األنشطة البحثية  -

 الفردية والجماعية. 
األنشطة الصفية  -

 الفردية والجماعية.
استخدا  الشبكة -

 العنكبوتية.
 استخدا  المكتبة. -
 لعب الدور. -
عرض بور بوينح  -

لبعض مواوعات من 
خالل النشاط الجماع مع 

المعلمة وإرشاداتها  توجيه
يتطلبان االستقصاء 

شبكة  باستخدا  مصادر
 االنترنح والمكتبة كوسيلة
لتطوير مهارات الدراسة 

 الذاتية.

 ممارسة الطلبة لألنشطة التعاونية. -
 لمناقشات الصفية.مشاركة الطلبة في ا -
تشجيع الطلبة على المشاركات المتنوعة أثناء  -

المحاارات بهدف تنمية الشخصية القيادية 
 والمبادرة.

 خالل:وذل  من 
المشاركة الجماعية في األنشطة الخاصة بالمادة  

 الشخصية.كهدف ينمي العالقات 
تكليف الطالبة باألنشطة الجماعية التي تقو  

 لتعاون مع زميالتها.بإنجازها من خالل ا
 

 

  مهارات التواصل، وتقنية المعلومات، والمهارات العددية
تقييم المهمة االدائية -

 واالبحاث.
تقييم أسلوب -

 التد ريس المباشر-
الواجبات البيتية ولمها  -

 االدائية

 البحث عن مصادر المعلومات باستخدا  المكتبة.
البحث عن مصادر المعلومات باستخدا  الشبكة  -     

 العنكبوتية.



الطالب في توثيق 
 المعلومات.

 تقييم نماذج-
 التحصيلية  االختبارات

اختبارات تتضمن -
ترجمة البيانات الرقمية 
إلى كلمات وجمل 

 والعكس
تضمن واجبات ت-

استخدا  الحاسب 
 اآللي.

واجبات بحثية -
 وحاسوبية

 التعلم بواسطة العمل -
 التعلم التعاوني -

 بدقة.ء العمليات الحسابية اجرا -     
 ترجمة البيانات الرقمية إلى كلمات وجمل والعكس. -      
طرق البحث عن بعض مصادر المعلومات من الشبكة  -    

 العنكبوتية.
طرق البحث عن بعض مصادر المعلومات من  -   

 المكتبات.
 طرق توثيق المراجع العلمية  -   
 بحساب صدقتعلقة بعض المعلومات اإلحصائية الم -  

  االختباروثبات 
 

 
اختبار، مشروع  مقال، )كتابةالتقييم طبيعة مهمة ( 4)

  .(... نهائي،اختبار  جماعي،
نسبته من التقويم  المحدد لهاألسبوع 

 النهائي 
 %22 السادس اختبار فصلي اول
 %22 الحادي عشر اختبار فصلي ثاني
 %5 لعلى مدار الفص واجبات ومناقشات

 %15 الثالث عشر اختبار تحصيلي( )اعدادمهمة ادائية 
 %42 نهاية الفصل اختبار نهائي

 
 ( المراجع المعتمدة للمقرر: 5)

 القياس والتقويم في العملية التدريسية                    د.أحمد سليمان عودة.   -1
 الدليم وآخرون.أسس ومفاهيم القياس والتقويم في مجال التعليم          د. فهد  -2
 .الطريريالقياس النفسي والتربوي                                د. عبد الرحمن  -5
 د.عبد المجيد منصور وآخرون.                 والتطبيقات(   األسس)التربوي التقويم  -4

 


