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 پەيوەندی. 4

 

كات  )   ( بةشةكاني تر  / لة هةفتیك ماتماتیك بةشى لة  كاتذمَير 2: یتیۆر 

 ژمیر  

 

ە  ( لبە سەعات ) يەکەى خوێندن . 5

  هەفتەيەک 

 ژمارەی کارکردن . 6 كات  زمیر   16

 

 کۆدی کۆرس . 7 

   
https://sites.google.com/a/su.edu.krd/azheen.mohammad 

/reflections 

 پرۆفايەلی مامۆستا . 8

بیوانة ، هةلسةنكاندن، ئةزموون ،تاقیكردنةوة،راستكؤي، جیكیري،بابةتي  

 .،كؤراو،نرخاندن

 وشە سەرەکیەکان . 9

 : ناوەرۆکی گشتی کۆرس . 10

ثرؤسةي ثةروةردةو فَيكردن ثرؤسةيةكي فرة رةهةندو وئالؤزة ،هةر رةهةندي ثَيويسيت بة توَيذينةوةي تايبةتة 
و دةرئةجنامةكاني ،بةمةبةسيت برةودان و ،بؤ ىَل تَيطةيشنت و شرؤظةكردن و لَيكدانةوةي ثَيشهات و دةستكةوت 

ة ضةق بةستوويي،ثَيوانةو هةلسةنطاندني ثةروةردةييش يةكَيكة لةو بوارة طرنطانةي كة رزطاركردني ل
ثةيوةنديةكي ثتةو دانةبِراوي بة كردةي ثةروةردةوة هةية زياتريش بة بنةمايةكي سةرةكي ثرؤسةي 

ثةيوةندي بة ئاسيت بةرةو ثَيشضووني ئةم ثةروةردةوفَيركردن دادةنرَيت ،بة جؤرَيك ثَيشكةوتين بوارةكة 
بابةتةوةهةية ناكرَيت هةنطاوي ضاكسازي بنرَيت بة بَى ئةجنامداني كردةي هةَلسةنطاندن ،كة بةشَيوة ئامرازة 
جياوازةكاني ثةجنة لةسةر طرفتةكان دادةنرَيت و ثَيشنياري باشرتكردن و ضارةسةر دادةنَيت طرنطي بابةتةكةو 

بة زماني كوردي فاكتةري طرنط بوون لة ثشت ئامادةكردني بابةتةكاني ئةم كؤرس ويست كةمي سةرضاوةي ثَي
بووكة بة ئاماجني خزمةتكردنَيكي بضووكي فَيرخوازاني كؤليذةو ثةروةردةييةكان بة تايبةت بةشة نا يسيؤريةكان 

 .،لة ثاليدا ستايف مامؤستايان بة طشيت 

 

 ئامانجەکانی کۆرس . 11

 

mailto:salwa.ameen@su.edu.krd
https://sites.google.com/a/su.edu.krd/azheen.mohammad%20/reflections
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و ئاماجنى  ثَيوانةو هةلسةنطاندن ، طرنطى بابةتي ثَيوانةو هةلسةنطاندن شارةزابوونى قوتابيان بة ناساندنى 
بة  بابةتةو ئاماجنى وبابةتةكانى وهةروةها ئاشناكردنى قوتابيان لة ثةيوةندى ئةم ثَيوانةو هةلسةنطاندن 

ئاشناكردنى قوتابيان بة رَوىل ئاماجنة ثةروةردييةكان و . زيان ثرؤسةي ثةروةردةو فَيركرن لقةكانى 
 ضونيةتى داراشتنى ئاماجنةكانى وانةوتنةوة لة ثرؤسةى ثةروةردة فَيركردندا.

 ثَيوانةوجياوازى نَيوان  وجؤركاني ثَيوانةو ئاستةكاني ثَيوانةو  وثَيوانةلةماناى  زانينى قوتابيان
ضونيةتى , هةروةها ضةمكي هةلسةنطاندن وجؤرةكاني هةلسةنطاندنئاشناكردنى  .ةنطاندنهةلسو

تاقيكردنةوةكان وئةزموونةكان جؤرةكاني ومةرجةكاني اليةنة باش و خراثةكاني ثراكتيزةكردنى 
 .هةروةها ثةروةردة و فَيركردندا تاقيكردنةوةكان لة ثرؤسةي

 .  طرنطةكاني تاقيكردنةوةكان لة بواري باخضةي منداالن  جؤرة هةرة شارةزابوونى قوتابى سةبارةت  

 ئەرکەکانی قوتابی . 12

قوتابى زؤر بة طرنط تةماشا بكرَيت ضونكة بَي قوتابى ئةم كردارة جَي بةجَي ناكرَيت نابَيت  رؤليدةبَيت 
فةرامؤش بكرَيت دةبَيت قوتابى بةهةموو توانايةكى دةورَيكى طرنط بطَيريت هةر لة ئامادةبوونى كة يةكَيكة لة 

ى ثرسيارى ال دروست دةبَيت و ة ئامادةبوونئةركةكانى ضونكة بى ئامادةبوونى هيض سوودَيكى ثَي ناطةت ب
  تَيطةيشتنى بؤ بابةتةكة زياتر دةبَيت.

 

  وهووتنە  ی وانە ڕێگە . 13

 .هتد فديؤ فريكاري...قةلةم رةنطاو رةنط ،ةختةى سثى، ت ، ثاوةرثؤينت اشؤدات
 نگاندن ڵسەهە  سیستەمی . 14

وة وةرزي ( 22) يةكةم تاقيكردنةوةى وةرزى : شتانةوةمامؤستا هةلسةنطاندن بؤ قوتابى دةكات لة رَيطاى ئةم 
( 22منرةى لةسةربَيت ، ئامادةكردن راثؤرت و كيوز بةشدارى ثَيكردنى قوتابى لةناو ثؤل كة تَيدا ) 22دووةم 

يةكةم كؤ 2لة دواييدا دوو بيستةكةي دواي كؤ دةكريتةوة دابةش دوو دةكرَي لةطةل منرةى لةسةربَيت، 
 ،  .بةاَلم ناكرَيت منرة لةسةر ئامادةنةبوونى دابنرَيت ضةند رَيطرى ياسايى بةرامبةر دةكرى بةم كردارةدةكرَيتةوة

 222 = 22+  22..... كةواتة  22تاقيكردنةوةي كؤتاي سال 
 

 کانی فێربوون نجامە ە ئرده. 15

دةرخستين بايةخي طةورةي ثَيوانةو هةلسةنطاندن بة جؤرَيك بةبىَ ئةم رةهةندة مانايةك بؤ وانة طوتنةوةش نية، 
وة ئاشنا كردني بةئاستةكاني ثَيوانةكردن ،بةمةبةسيت ثراكتيزةكردنيان لة كردةي فَيركرندا وة ئاشنا كردنيان 

ر فَيربوون و فَيركرن كة دةبَيت شارةزاي لَيكدانةوةي بةوةي كة هؤكارة دةروونيةكان كاريطةري طةورة دةكةنة سة
باري دةرووني فَيرخوازبن، ئاشناكردني قووتابيان )مامؤستاياني داهاتوو( بة خةسَلةت و تايبةمتةنديةكان ثَيوانة 

وة دةرخستين رؤلي راستةقينةي مامؤستا بةوةي كة ئةركي تةنها برييت نيية لة وانة كردني ثةروةردةي دةرووني 
 .طووتنةوة بةلكو بة دوا داضوونيشة بؤ ثرؤسةكة

 
 لیستی سەرچاوە . 16
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  سةرضاوة بةزمانى عةرةبى:
) توجيه وارشاد التالميذ يف النشاطات واملناهج الدراسية ،  2222املفيت ، حممد امني ، الوكيل ، حلمي امحد ،  -1

 ، دار الكتب الثقافية ، القاهرة . 2، ط (
) القياس والتقويم النفسي والرتبوي بني النظرية  2، ط 2222الداربيع ، ماهر ،  2الصمادي ، عبد اهلل  -2

 دار وائل للنشر ، االردن . والتطبيق (
 ، دار الفكر ، عمان ، االردن . ) القياس والتقويم الرتبوي احلديث ( 2، ط  2222الدوسري ، راشد ،  -3

 2، دار املسرية للنشر ،عمان )القياس و التقويم فى الرتبية و علم النفس ( 2،ط  2222ملحم ، سامى حممد ،  -4
 االردن .

، دار الراية للنشر و التوزيع  )اساسيات القياس و التقويم فى الرتبية ( 2،ط  2222اخلياط ،ماجد حممد ،  -5
 االردن . 2،عمان 

دار القلم للنشر و التوزيع ،الكويت . )قياس و تقويم التحصيل الدراسى ( 2،ط  2222ابو عالم ،رجاء حممود ، -6
 دار الثقافة ,عمان" ,(مبادى والقياس والتقويم فى الرتبية), 2222،  ظاهر, زكريا حممد واخرون

 ، دار النهضة املصرية ، القاهرة ( ) التقويم يف الرتبية احلديثة ،  2222،  وآخرونوهيب ،مسعان -7

 ، القاهرة القاهرة مكتبة األجنلو املصرية  ) املدرس يف املدرسة واجملتمع ( 2222،  أبو الفتوح وآخرون ،رضوان -8
املسرية للنشر والتوزيع  ( : علم النفس الرتبوي ، الطبعة احلادي عشر، دار 2222أبو جادو، صاحل حممد )  -9

 األردن. 2والطباعة، عمان 

( : مبادئ علم النفس الرتبوي، الطبعة الثانية، دار الكتاب اجلامعي،  2222الزغول، عماد عبدالرحيم )  -10
 دولة اإلمارات العربية املتحدة. 2العني 

 لبنان. 2( : التعلم ونظرياته ،  الطبعة األوىل، دار الكتب العلمية، بريوت  2222، أيوب )  دخل اهلل -11

( : أساسيات علم النفس، الطبعة الثالثة، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة،  2222املشيخي، غالب حممد )  -12
 األردن. 2عمان 

 

 سةرضاوة بةزمانى كوردى: •

 ضاثخانةى ثةيوةند ، ضاثى يةكةم، سايكؤلؤذياى ثةروةردةيى (: 2222رةضةتانى ، كةريم شةريف  ) قة .1
 هةرَيمى كوردستان / عرياق. 2سلَيمانى  ،

سايكؤلؤذياى ثةروةردةيى:  (: 2222يوسف ، و: سةَلاح سةعدى  )  ، عةبدولرةمحان و ئةلقتامى ، عةدةس .2
 هةرَيمى كوردستان / عرياق. 2هةولَير  ارين،ضاثخانةى ن ، ضاثى يةكةم،تيؤر و ثيادةكردنى سةرةكيى

دةروونناسيي طشتى: هَيزة دةروونية مةعريفيةكان و  (: 2222ئةنةس، و: سةآلح سةعدى )  شةكشةك، .3
هةرَيمى كوردستان /  2هةولَير  ، ضاثى يةكةم، ضاثخانةى نارين،هَيزة دةروونيةكانى جوولَينةرى رةفتار

 عرياق.  
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طاى ضاث و دةز ، ضاثى ضوارةم،بنةماكانى دةروونزانى طشتى: (  2222عزيز، عزالدين امحد )   .4
 هةرَيمى كوردستان / عرياق. 2هةولَير  بآلوكردنةوةى رؤذهةآلت،

 
 
 
 
 
 

 

 م.ى.ئةذين سردار حممد
 كاتذمَير  2

 

 ناوی مامۆستای وانەبێژ 

 بابةتةكان-22 هةفتةكان 

نبذة مختصرة   ) هةلسةنطاندنثيَوانةو كورتة ميَذوويةك لةسةر طةشةي بزايف  •  2 هةفتةي 

 Synopsis of the .( التقويم القياس و فى التطور التاريخى لحركة 

Historical Development of Measurement and  

Evaluation 
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     Concept of Measurementمفهوم القياس( ضةمكي ثيَوانة ) • 2هةفتةي 

  Types of Measurement ( انواع القياس)  جؤرةكاني ثيَوانة: •

 Direct Measurement( القياس المباشر )ثيَوانةي راستةو خؤ  -1

 Indirect( القياس الغير مباشر ثيَوانةي ناراستةو خؤ  ) •

Measurement 

  -: ( Testتاقيكردنةوة    ) •

 (Examinationضةمكي ئةزموون )( و testتاقيكردنةوة) •

ئةركي تاقيكردنةوة ضيية؟ واتة لةبةر ضي يان لة ضي حالةتيَك بةكاري  *       3هةفتةي 
 ؟ديَنني 

شيَوةي -1طويَرةي بة كارهيَناني يان -1تاقي كردنةوة ضةند جوَريَكة , وةجوَرةكاني دةطوَريَن بة *
رِيَطاي هةلَضنني )تصحيح(   -1)قوتابي( يانذمارةي فيَر خواز -1شيَكردنةوةي ئةجنامةكاني يان  

 انة:وة بوَ زياتر روون كردنةوة  ئةمانةي خوارةوة   و ضةند جوَريَكن لةم تاقي كردنةو

 

 

  )مفهوم التقويم فى التربية(  ضةمكي هةلَسةنطاندن لة ثةروةردة  •               4هةفتةي 

Concept of Evaluation in education 

تاقيكردنةوة(  -ثيَوانة-نرخاندن1جياوازي نيَوان ضةمكي )هةلسةنطاندن  •
 Differences   ( الفرق بني التفويم والتقييم والقياس  واالختبار (

between ( Evaluation- Measurement -Assesement-

test) 

 هةلَسةنطاندن ثيَناسةي •

 رِةوشةكاني هةلَسةنطاندن )خصائص التقويم(.   •

 ثةيوةندي نيَوان ثيَوانة وهةلَسةنطاندن وتاقيكردنةوة        •
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•  

 

 5هةفتةي .....
 .................... 

 بوارةكانى ثيَوانة و هةلَسةنطاندن   •

 جؤرةكانى هةلَسةنطاندن            •

 كةرستةكانى هةَلسةنطاندنى دروستكةر    •

 طرنطى هةَلسةنطاندنى دروست كةر: •

اسس التقويم التربوى (.   بنةماكاني هةلسةنطاندني ثةروةردةيي )  • 6 هةفتةي

Fundamentals of the Educational Evaluation 

 كةرةستةكانى ثيَوان

 جؤرةكانةكانى ثرسيارى تاقيكردنةوة

 ىلثرسيارى مةقا-

 اليةنة خراثةكانى ثرسيارى مةقاىل   

 

    ضؤن دةتوانني كةم كورتيةكانى ثرسيارى  جؤرى مةقاىل كةم بكةينةوة؟ -1  7هةفتةي 

 ثرسيارى بابةتى              -

 باشةكانى ثرسيارى بابةتىاليةنة                 

 اليةنة خراثةكانى ثرسيارى بابةتى          

 جؤرةكانى ثرسيارى بابةتى              

 ثرسيارى لة جؤرى ِراست و ضةوت -أ

 اليةنة باشةكاني ثرسياري جؤري راست و ضةوت      -1  8هةفتةي 

 ثرسياري جؤري راست و ضةوت خراثةكانياليةنة       -2

 ثرسياري هةلَبذاردن -ب                      -3
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 ثرسياري هةلَبذاردن ضيية؟ -4

 اليةنة باشةكاني ثرسياري هةلَبذاردن           -5

         اليةنة خراثةكاني ثرسياري هةلَبذاردن            -6

 كةي ثرسياري هةلَبذاردن بةكار بيَت باشة           -7

 ثرسياري بؤشايي يان تةواو كردن -ج        2هةفتةي 

 ثَيوةرةكاني داناني ثرسياري بوشايي                    

 اليةنة باشةكاني ثرسياري بؤشايي            

 اليةنة خراثةكاني ثرسياري بؤشايي                

 ثرسياري جووت كردن -د               

 ثَيوةري داناني  ثرسياري جوت كردن                     

 اليةنة  باشةكاني  ثرسياري جوت كردن                

 اليةنة خراثةكاني  ثرسياري جوت كردن
 ثرسياري ريزكردن -ه 
 ثرسياري ثولَين كردن -و 

 )االختبارات الشفويةتاقيكردنةوةكانى زارةكى  • 22هةفتةي 

تاقيكردنةوةى  زارةكى ئةجنام بدرَيت باشة؟ [] كةى  •  

اليةنة باشةكانى تاقيكردنةوةى زارةكى        •  

 اليةنة خراثةكانى تاقيكردنةوةى زارةكى •

 زيانى تاقيكردوةكانى بة دةست هَينان)قوتاخبانة( •

 مةرجةكانى جَيبةجَيكردنى تاقيكردنةوة •

برطةكانى تاقيكردنةوةبودةست هيناندةرهينانى رةوشى ئامارىبَو  2هةفتةي   

 2انە2ڕ ب ۆب انیقوتاب 2انىە امەڵو ىەوە2ردنیش
 2انىە2ڕب ۆب ئامارى وشىڕە  ىەوە نیزۆ د 2اىەڕێ ل(2انەاری2رس)

:ئامانج دوو ە ب نەی2ەد ەوە2ردنیتاق  
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 خشتةى تايبةتمةندى  • 22هةفتةي 
 نموونة  •

 

بوارةكاني ئامانج بةگويَرةي پؤلين كردني بلؤم  )انواع االهداف حسب     12هةفتة

 تصنيف بلوم (

13هةفتةي   ثيداضوونةوة ي بابةتةكان  

 تاقیکردنەوەکان  . 19

 :  دارشتن . 1

 ؟روون بكةرةوة بؤ ماموستا ةضةمكضيية؟ طرنطى و بايةخى ئةم ث/ ثَيوانة 
 

 :  راست وچەوت . 2

 ذمارةكان بة ثيَوةري دياريكراو كة واتاي تةواو دةبة خشيَ لة ثيَوانة ديبيينبةراورد كردني  ث/

 % .5% بةالَم لة زانستة سروشتيةكان 5ريَذةي هةلَة لة زانستة ثةروةردةييةكان    

 :  بژاردەی زۆر ) هةلبذاردن(. 3

  :ث/ ثينجةمني ئاسيت هةرةمي بلوم  
 هةلَسةنطاندن-ثيَكهيَنان          د-جتيَطةيشنت      -شيكردنةوة      ب

 

 ثؤلَينكردني تيؤرةكاني فَيربوون  2بريدؤزةكاني فَيربوون 

 ثةروةردةييةكاني تيؤرى بافلوف .  تيؤرى 

 ثةروةردةييةكاني تيؤرى سكينةر

 )مةرجي جَى بةجَى كردن ( )سكينةر (مظ

 ثةروةردةييةكاني تيؤرى سؤرندايك

 تيؤرى 

 ثرةنسيثةكاني   2تيؤرى برونر 
 تێبینی  . 20

 

 ڵ                                                              ی هاوهوهپێداچوونە .21
   

   


