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 االختبارات والقياستطوير الجوانب المعرفية للطلبة في معرفة مادة  -1

 االختبارات والقياستطوير الجوانب المعرفية فيما يخص مفاهيم  -2

 االختباراتتطوير الجوانب العلمية في فهم العوامل المؤثرة على  -3

 ومراحل تطورها لدراستها وتحليلها بشكل علمي االختبارات والقياسفهم  -4

 وتصنيفها وطرق إعداد البرنامج الرياضي الخاص بها. االختباراتفهم وتحليل  -5

 

يوفر وصف المقرر هذا إيجازاً مقتضياً ألهم خصائص المقرر ومخرجات التعلم المتوقعة من 

المتاحة. والبد من التعلم الطالب تحقيقها مبرهناً عما إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من فرص 

 ؛الربط بينها وبين وصف البرنامج.
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 هداف المعرفية األ -أ

 إجراء االختبارات وتسجيل القياسات. وإتقانلكسب المهارات  -1أ

 .المعرفة العلمية للطلبة حول االختبار وأساليبه بناء -أ2

 .حول االختبار وتسجيل القياسالعلمية  المعرفةتطوير  -أ3

 .االختبارات وإجراءتسجيل القياس تحديد معايير التطور للطلبة في  -أ4

 

 مقرر.الخاصة بال يةالمهاراتاألهداف   -ب 

 .تسجيل القياس أساليبتطوير  إتقان – 1ب  

 والسبل الكفيلة بتحقيقه. إجراء االختبار الناجحفهم الطالب كيفيه  -2ب

 األدوات واألجهزة المستخدمة لتحقيق االختبار وقياس نتائجه.دراسة  -3ب
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 طرائق التعليم والتعلم      

 المحاضرةطريقة  -1

 طريقة المناقشة -2

 طرائق التقييم      

 االمتحان -1

 التقارير االسبوعيه -2

 جماعي أومشروع فردي  -3

 

  ةيوالقيماألهداف الوجدانية  -ج

تنمية روح اإلصرار وأعاده المحاولة عند الفشل وتكرار االختبار حتى الوصول الى  -1ج

 األهداف المطلوب.



 

 

او  الدارستنمية مهارة ألمالحظه: حيث أنها إحدى السبل العلمية والموضوعية التي تمد  -2ج

 الباحث بالمعلومات التي يحتاجها في تقدمه العلمي.

في  الموجودةتطوير التفكير اإلبداعي : حيث يمثل اإلحساس بالمشكالت والفجوات  -3ج

 المعلومات وتحديد مواطن الضعف بحثاً عن الحلول.

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 طريقة المحاضرة -1

 طريقة المناقشة -2

 طرائق التقييم    

 االمتحان -1

 التقارير االسبوعيه -2

 مشروع فردي او جماعي -3

 

 

المنقولة ) المهارات األخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور التأهيلية المهارات العامة و -د 

 الشخصي (.

 

 .العينات المختلفة بصوره جماعية إجراء االختبارات على -1د

 الخاصة بالقياس وخاصة االلكترونية منها.االطالع على احدث الطرق  -2د

 المناقشات داخل قاعة المحاضرة بين الطلبة. -3د



 

 بنية المقرر .11

مخرجات التعلم  الساعات األسبوع

 المطلوبة

اسم الوحدة / أو 

 الموضوع

طريقة  طريقة التعليم

 التقييم

أدوات التقويم في  2 1

 التربية الرياضية

االختبار 

 والقياس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

استخدامات وإغراض  2 2

 التقويم

االختبار 

 والقياس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

االختبار  خصائص القياس 2 3

 والقياس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

تصميم وبناء  2 4

 االختبارات

االختبار 

 والقياس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

األسس النظرية  2 5

الختبارات التربية 

 البدنية

االختبار 

 والقياس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

االختبار  صياغة االختبار 2 6

 والقياس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

االختبار  سمات االختبار 2 7

 والقياس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

الدراسة االستطالعية  2 8

 لالختبار

االختبار 

 والقياس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

الصفات ألعامه  2 9

 لالختبار الجيد

االختبار 

 والقياس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

االختبار  أهمية 2 10

والقياس في الميدان 

 الرياضي

االختبار 

 والقياس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة



 

 البنية التحتية  .12

  ـ الكتب المقررة المطلوبة 1

  ـ المراجع الرئيسية )المصادر(  2

 اـ الكتب والمراجع التي يوصى بها                

 ( المجالت العلمية , التقارير ,.... ) 

حسب مصادر الكلية التوأمة ومصادر وكتب الخاصة 

 بالمقرر

ب ـ المراجع االلكترونية, مواقع 

 االنترنيت ....

 ويكيبيديا  االختبارات الرياضية -

 غوغل يوتيوب -

 

 خطة تطوير المقرر الدراسي  .13

 

 

رات ااالختب أداره 2 11

 وتطبيقاتها

االختبار 

 والقياس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

مراحل تنظيم واداره  2 12

االختبارات والمقاييس 

 في التربية الرياضية

االختبار 

 والقياس

 االمتحان المحاضرة والمناقشة

األسس النظرية  2 13

الختبارات التربية 

 الرياضية

االختبار 

 والقياس

 االمتحان والمناقشة المحاضرة

14 2     

15 2     


