
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                     المادة/االختبارات والقياس

 جامعة القادسية                                                            المرحلة /  الثانية     

 التأريخ/   /    /            كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة                         

 الوقت/ ساعة ونصف                                                        فرع العلوم النظرية

 1026/1022للعام الدراسي فصل الدراسي االول أسئلة األمتحان لل   

 

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

 

 مالحظة : اإلجابة على  أربعة أسئلة فقط 

 

 ( درجة    5)                           عن العالقة بين التقويم واالختبار والقياس . تكلم . 1س 
 ( درجة5)      ايلي .معلل .1 س
 أجرائها.ان العمليات الحسابية في القياس الرتبي تعتبر ال معنى لها رغم القدرة  على  -أ
 .يعتبر التقويم الذاتي ال شعوريا في معظم االحيان -ب
 . ان القياس المباشر ابسط وادق من القياس غير المباشر -ت
 . يجب توضيح الهدف الذي وضع من اجلة االختبار بشكل جيد للمختبرين  -ث
 .يمكن اعتبار االختبارات وسيلة للتشويق واالثارة  -ج

 ( درجة  5)    لالختبار الجيد من الناحية التنظيمية واالدارية.ماهي اهم الصفات العامة  . 3س
 الموضوعي والتقويم غير الموضوعي . التقويم.قارن بين 4س
( 5)ك وضح اسباب ذل يلجأ الرياضي الى وضع اختبارات جديدة في بعض األحيان: 5س 

 درجة     
 مع تمنياتنا لكم بالموفقية والنجاح

 
 د عالء كاظم عرموط الياسري    م.ا.م.د  اسعد علي سفيح    د حازم موسى العامري    ا.

 مدرس المادة                         مدرس المادة                    مدرس المادة        
 

 .د هشام هنداوي هويديا                                            عبد حسون  موسى حازم.د ا

 العميد                                                   لنظريهرئيس فرع األلعاب ا
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي                                     المادة/االختبارات والقياس

 جامعة القادسية                                                            المرحلة /  الثانية     

 كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة                                     التأريخ/   /    /

 الوقت/ ساعة ونصف     فرع العلوم النظرية                                                   

 1026/1022للعام الدراسي أسئلة األمتحان للفصل الدراسي االول    

 

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

 

 مالحظة : اإلجابة على  أربعة أسئلة فقط 

 

 ( درجة    5)                                          تكلم عن التقويم ,وماهي انواعه. . 1س 

 ( درجة5)      ايلي .م عرف.1 س

 المجال البشري (5( معامل الثبات 4(  األختبار  3المعايير    (2( القياس الرتبي   1

 ( درجة  5)التكوينيه تكلم عنها بالتفصيل ماهي الصفات العامة لالختبار الجيد من الناحية .3س

 . ماذا نعني بالتجربه االستطالعيه ؟  وماهي اهم الغايات من أجرائها .4س

تكلم بأيجاز عن اهم العناصر االساسية الواجب ان يراعيها واضع االختبار عندما يقوم : 5س 

 ( درجة     5) بصياغة االختبار                                                                  

 تمنياتنا لكم بالموفقية والنجاحمع 
 

 د عالء كاظم عرموط الياسري    م.ا.م.د  اسعد علي سفيح    د حازم موسى العامري    ا.
 مدرس المادة                         مدرس المادة                    مدرس المادة        

 

 د هشام هنداوي هويديا.                                            عبد حسون  موسى حازم.د ا

 العميد                                                   لنظريهرئيس فرع األلعاب ا
 

 


