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  القياس النفسى  المادة/ العلوم التربوية و النفسية قسم /  

 9202220 كود المادة/ 0202-0291العام الدراسى 

 ساعات  3  الزمن  الخريف الفصل الدراسى 

 22 درجة االمتحان/  ماجستير  الفرقة/

 20/9/0202 تاريخ االمتحان/ 9 عدد أوراق االمتحان/

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         مقرر القياس النفسى أمتحان 

 تحاور مع االسئلة التالية.   

 

 درجة(   03السؤال األول: )

 ؟ ما المفهوم العلمى للقياس -

 عرف القياس التربوى و النفسي؟  -

 ما طبيعة القياس التربوى و النفسي؟  -

 ما أنواع القياس؟ و ما هى مستوياته؟  -

 اذكر بعض الخصائص النفسية للسمات؟  -

 درجة(    03: )الثانىالسؤال 

 اذكر أنواع السمات النفسية و التربوية؟  -

 عرف االختبار التربوى و النفسى؟  -

 اذكر نظريات القياس التربوى و النفسى؟  -

 اذكر استخدام أدوات القياس و التقويم؟  -

 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (9/9ترقيم الورق الجمالى عدد الورق )                                                      صالح الدين عبد القادر محمد مع أطيب التمنيات بالتوفيق أ.د /  



 
 
 
 

2  

 

 

 

 

 

 المادة/ القياس النفسى   العلوم التربوية و النفسية قسم /  

 9202220كود المادة/  0202-0291العام الدراسى 

 ساعات  3  الزمن الفصل الدراسى الخريف  

 22درجة االمتحان/   الفرقة/ ماجستير 

 20/9/0202تاريخ االمتحان/  9عدد أوراق االمتحان/ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         نموذج اجابة مقرر القياس النفسى 

 تحاور مع االسئلة التالية.   

 

 درجة(   03السؤال األول: )

 ؟ للقياسما المفهوم العلمى  -

الجوانب الكمية التى تصف خاصة أو سمة معين ، تعيين فئة من األرقام أو الرموز مناظرة لفئة من  -

 الخصائص أو االحداث، طبقاً لقواعد محددة تحديداً جيداً. 

 عرف القياس التربوى و النفسي؟  -

من الخصائص تكميم خصصائص أو سمات األفراد )تعيين فئة من األرقام أو الرموز مناظرة لفئة  -

 أو االحداث، طبقاً لقواعد محددة تحديداً جيداً( 

 ما طبيعة القياس التربوى و النفسي؟  -

التختلف عن طبيعة القياس فى العلوم الطبيعية مع مراعاة الثبات النسبى للخصائص أو السمات  -

 التربوية و النفسية، باالضافة الى دينامية الظواهر النفسية و التربوية. 

 القياس؟ و ما هى مستوياته؟  ما أنواع -

 النسبى × الفترى × الرتبي × المستوى االسمى  -

 اذكر بعض الخصائص النفسية للسمات؟  -

 تكون متصل  –التدريج بوحدات مناسبة  –التمثيل بخط متصل  -
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 درجة(    03: )الثانىالسؤال 

 اذكر أنواع السمات النفسية و التربوية؟  -

 –الميول  –االستعدادات  –سمات فسيولوجية  -سمات تتعلق بالشكل الخارجى )مورفولوجى( -

 السمات المزاجية )االنفعالية( –القيم  –االتجاهات 

 عرف االختبار التربوى و النفسى؟  -

أداة قياس مقننة أو أسلوب منظم يصمم للحصول على قياس موضوعى لعينة من السلوك بهدف  -

 بمعيار أو بمستوى أداء محدد.   موازنة اداء الفرد

 اذكر نظريات القياس التربوى و النفسى؟  -

 نظرية الثبات متعددة األوجه.  –نظرية االستجابة للمفردة  -

 اذكر استخدام أدوات القياس و التقويم؟  -

 –التشخيص و العالج  –التصنيف  –انتقاء األفراد  –بناء و تطوير النظريات التربوية و النفسية  -

 االرشاد و التوجيه التربوى و المهنى. 

 

 

 

 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (9/9الجمالى عدد الورق ) مع أطيب التمنيات بالتوفيق أ.د /  صالح الدين عبد القادر محمد                                                       ترقيم الورق

 


