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  ( 51القياس والتقويم                                                               المحاضرة ) 

                             

 

 االختبارات التحصيلية

 

  -: ٌأتً مما لكل تعرٌفا أعطً/   1 س 

 التقوٌم المعٌاري    -3             المرجع المعٌارٌة األختبارات  -2     االختبــــــــار –1         

 . والقٌاس فً العملٌة التربوٌة  التقـوٌم أهمٌــــة ما/  2 س

  -: ٌأتً ما أكمل/   3 س 

................. ولكل من له عالقة بعملٌة التعلم 4..................3...................2..............1أن نواتج عملٌة القٌاس والتقوٌم هً  .1

 والتعلٌم
 ..........................3............................2..............................1 -: التربوي التقوٌم عملٌة خطوات من .2
 فً وٌتمثل الطلبة لنمو المناسبة الظروف تهٌئ أن علٌها التً المؤسسة هاباعتبار المدرسة تقوٌم .3

1...................2................3................ 
 .......................3.............................2.............................1 -: هً امور ثالثة القٌاس ٌتضمن .4

         
 

B  

  -: ٌأتً مما لكل تعرٌفا أعطً/   1 س  

           المرجع المحكٌة األختبارات   -3       التمهٌدي التقوٌم -2      القٌاس –1         

 . بالتفصٌل  والتقوٌم القٌاس بٌن الفرق وضـح/  2 س 

 -: ٌأتً ما أكمل/    3 س 

 ...............................2............................... 1 -: قسمٌن الى أغراضها حسب المرجع المحكٌة أألختبارات تقسم .1
 ................3..................2...............1 -: رئٌسة جوانب ثالثة ٌتضمن الواسع بمفهومه المنهج .2
 ................... 5.................4..................3...................2.....................1  -الدراسً : التحصٌل تقٌٌم أهداف .3
 ..................3....................2.....................1  -ٌتضمن القٌاس ثالثة أمور هً : .4

 
 

                                      C                                                                   

                                                                                                                       -: ما ٌأتًأكمل  /  1س 

 .........3.........2. .......1القٌاس من حٌث الدقة بعوامل عدٌدة ) أخطاء القٌاس ناتجة عن ( هً  ٌتاثر .1
  .  ............................2...................................   1     هً تقوٌم المتعلممن أغراض   .2
 ....................5...............4..................3................2.................1 -ٌختلف التقوٌم عن القٌاس فٌما ٌلً : .3
 ..................3..................2.................1 -: متعددة نواحً فً الطلبة نمو آثار تظهر.  .4

 
                       .  الدقة عالٌة محكٌة اختبارات عمل خاللها / التقوٌم المحكً تحدد نقاط أساسٌة من 2س 

  -: ٌأتً مما لكل تعرٌفا أعطً   / 3س 

                                                                      التجمٌعً التقوٌم – 3           للطالب المحكٌة أختبارات   -2            التالزمً التقوٌم –1         

  
 

                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

D             

  -: ٌأتً مما لكل تعرٌفا أعطً/   1 س

 أختبارات المحكٌة الصفٌة              -3                التقوٌم -2                            التكوٌنً التقوٌم –1         

 .  المرجع محكٌة االختبارات خصاص ما/  2 س

                                                                                                                       -: ٌأتً ما أكمل/    3 س 

 ...................3....................2...................1 -: الى ٌؤدي الناجح . التقوٌم 1 

  ............. 3...............2................1 عملٌة التقوٌم أن حٌث القٌاس عن ٌختلف التقوٌم . 2             

 ...................2......................1 -: حٌث من التعلٌمً النشاط مظاهر تقوٌم على  الدراسً البرنامج تقوٌم . ٌشتمل 3             

  ..........................2..................................1 -: هً نوعٌن .القٌاس 4             

 ................3....................2....................................1 -: حٌث من التكوٌنً التقوٌم عن النهائً التقوٌم ٌختلف . 5             

 

 


