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 املقدمة
 

رزجبَٓ أعبٌُت اٌزمىَُ وأدواره ثزجبَٓ اعزشارُدُبد اٌزذسَظ وأهذافهب، وثطشَمخ رعىظ لذسرهب عًٍ      

 .رىفُش اٌجُبٔبد اٌصبدلخ واٌذلُمخ

اعزشارُدُبد اٌزذسَظ اٌزمٍُذَخ اٌزٍ رشوض عًٍ اٌحفع -فٍُ رعذ إٌظشح اٌزمٍُذَخ ٌٍزمىَُ اٌزٍ واوجذ   

فٍ رهٕه ِٓ ِعٍىِبد ِحّذدح ِٓ أخً حصىٌه عًٍ ِشوض ٔغجٍ ِزفىق ثُٓ واالعزظهبس ٌّب اخزضٔه اٌّزعٍُ 

 .اٌحبٌُخ واٌّغزمجٍُخ ٌٍزشثُخ واحزُبخبرهب اٌّزغُشح فٍ هزا اٌمشْ-ألشأه رٕبعت اٌّزطٍجبد 

اٌزٍ رؤوذ عًٍ أْ َىىْ  -فمذ الزضً اٌزحىي ِٓ اٌّذسعخ اٌغٍىوُخ  , أصجح ٌٍزمىَُ أهذافبً خذَذح وِزٕىعخ

إًٌ اٌّذسعخ اٌّعشفُخ اٌزٍ رشوض  -ٌىً دسط أهذاف عبٌُخ اٌزحذَذ ِصىغخ ثغٍىن لبثً ٌٍّالحظخ واٌمُبط 

عًٍ ِب َدشٌ ثذاخً عمً اٌّزعٍُ ِٓ عٍُّبد عمٍُخ رؤثش فٍ عٍىوه ، واالهزّبَ ثعٍُّبد اٌزفىُش وثشىً 

. ٌُبد اٌزفىُش اٌعٍُب ِثً ثٍىسح األحىبَ وارخبر اٌمشاساد خبص عُ

اٌزعٍُُ رىخههب ورعضصهب ورصحح ِغبسهب، ورطٍت رٌه اٌزحىي  وأصجحذ عٍُّخ اٌزمىَُ خضءاً ِٓ عٍُّخ

اٌّزىبٍِخ واٌّزىاصٔخ ٌٍّزعٍُ وِب َّزٍىه ِٓ ِهبساد وظُفُخ وفهُ  إًٌ أعبٌُت ؤظُ رٍّٕ اٌشخصُخ

 .عُّك

هً : اٌحصخ وَضع ٌٕفغه اإلخبثبد إٌّبعجخ ٌألعئٍخ اٌزبٌُخ أزهبءواٌّعٍُ إٌبخح هى اٌزٌ َمىَ عٍّه ثعذ 

رحمك األهذاف اٌزٍ وضعهب وصبغهب ٌٍذسط؟ هً اعزىعت اٌّزعٍُ اٌّعٍىِبد اعزُعبثبً وبِالً؟ هً  اوزغت 

اٌّزعٍُ خجشاد ِجبششح؟ ِب ٔغجخ ِشوس اٌّزعٍُّٓ ثبٌخجشاد اٌشجه ِجبششح واٌغُش ِجبششح إًٌ ٔغجخ  اٌخجشاد 

اٌّحزىي اٌّعشفٍ، طشق وأعبٌُت اٌزذسَظ، اٌىعبئً : ح؟ فٍ أٌ خضء ِٓ إٌّهح ولع اٌمصىساٌّجبشش

 األٔشطخ اٌصفُخ واٌالصفُخ، وأعبٌُت لُبط ّٔى اٌّزعٍُّٓ ورحصٍُهُ اٌذساعٍ؟ اعزخذاَاٌزعٍُُّخ، طشَمخ 

ِعٍُ وفبَبد ِٓ أخً رحغُٓ عٍُّخ اٌزعٍُ واٌزعٍُُ ورطىَشهب الثذ ِٓ اٌزشوُض عًٍ أهُّخ اِزالن اي

شخصُخ ، وّعشفخ فٍغفخ اٌزشثُخ واٌزعٍُُ وأهذافهب، وِعشفخ ِحزىي إٌّهبج واٌىزت اٌّذسعُخ 

اٌّمشسح ٌٍّجحث اٌزٌ َذسعه وأهذافهب ورحًٍُ ِحزىاهب ، وِعشفخ أعبٌُت رمىَُ ٔزبخبد رعٍُ 

 .اٌّزعٍُ
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 :مفهوم التقويم
 أقمت الشًء وقومته فقام بمعنى استقام :قوم'' : جاء فً لسان العرب'' م.و.ق''من جذر: لغة -أ 

 اعتدال الشًء واستواؤه : ستقامةواال
التعارٌف  لقد اختلف الباحثون حول تعرٌف التقوٌم وفً نظرتهم إلٌه ومن بٌن هذه: اصطالحا -ب 

مدى نجاح العملٌة ) ٌعرف فً مجال التربٌة على أنه العملٌة التً ٌتم بها الحكم القٌمً على'': نذكر
 ''التعلٌمٌة بكافة عناصرها على تحقٌق األهداف المرجوة 

 

هو مجموعة من اإلجراءات ٌقوم بها المعلم بشكل مستمر، وتكون قبل العملٌة : إجرائياتعريف التقويم     
نقاط القوة  لكالضعف لتداركها، وكذ ، وعند نهاٌتها، وٌتم من خاللها الكشف عن نقاطوإثناءها  التعلٌمٌة،

. لتعزٌزها، وذلك للرقً بالعملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة
 الفرق بين التقييم والتقويم 

 Assessment: التقييم 

 .أو معاٌٌر محددة تبمحاكاالتقٌٌم أنه عملٌة قٌاس األداء مقارنة   

فالمعنى األولى للمصطلح مرتبط بتقٌٌم أداء الطالب فً : وتشٌر إلى انه ٌطبق فً سٌاقٌن مختلفٌن  

االمتحانات أو غٌرها من المهام لقٌاس تحقٌق نواتج التعلم المستهدفة؛ والثانً مرتبط بقٌاس  االختبارات أو

 .المؤسسة التعلٌمٌة جودة أداء العناصر داخل إطار

 Classroom assessment: التقييم الصفي 

. ٌنتمكنها من معرفة مستوى تعلم المتعلم ٌناعلٌة بٌن هٌئة التدرٌس والمتعلمهو عملٌة تف

وٌشمل التقٌٌم ٌن لٌم التعلم، وتهتم بتعلم المتعلمالتغذٌة الراجعة ولتحسٌن التع وتستخدم لتوفٌر

 :من حٌث منتظم للمعلومات عن تعلم المتعلمالجمع ال

 تحصٌل نواتج التعلم•       

 فعالٌة استراتٌجٌات التدرٌس المستخدمة•    

مراجعة المتعلم الذاتٌة لتعلمه •     
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 Evaluation :التقويم  عرف  •
 .بأنه عملٌة تقدٌر األداء وإعطاء قٌمة لنشاط أو مرافق معٌنة

ولكن معناه مختلف قلٌالً « التقٌٌم »ٌستخدم أحٌانا بالتبادل مع مصطلح « التقوٌم »وأن مصطلح 
إعطاء »وٌمكن أن ٌكون عنصر . الشًء المعنً بالقرارات المتعلقة بجودة أو قٌمة حٌث ٌرتبط التقوٌم

الذي ٌرتبط عادة بقٌاس األداء بالنسبة لمعاٌٌر ثابتة ومحددة  مفتوحا وأكثر تأوٌال من التقٌٌم« القٌمة 
 .سلفا

 
كما ٌعرف بأنه عملٌة إصدار حكم على قٌمة . بأنه الحكم على قٌمة الشًء وتقدٌره لتقوٌمه ويعرف التقويم   

وٌستخدم الطرق . محددة تمحاكاأو الموضوعات أو المواقف أو األشخاص، اعتماداً على معاٌٌر أو  األشٌاء
وهو ٌمثل جزءاً ال ٌتجزأ من عملٌة التعلم . أو وضع الدرجات والتقارٌر تعلم المتعلم والمقاٌٌس للحكم على

 جزء مهم جداً فً تصمٌم المقرر الدراسً ومقوماً أساسٌاً من مقوماتها، وهو

هو العملٌة التً ترمً إلى معرفة مدى النجاح أو الفشل فً تحقٌق األهداف العامة للمنهج،  وتقويم التعلم

حٌث ٌقارن . نقاط القوة والضعف به؛ حتى ٌمكن تحقٌق األهداف المنشودة بأحسن صورة ممكنة وكذلك

معتمدة على النواتج بهدف التواصل مع الطلبة، وهٌئة التدرٌس،  تبمحاكا التقوٌم معلومات التقٌٌم

 موجهة بالمعلومات عن عملٌات التعلٌم والتعلم والمستفٌدٌن عن تقدم الطلبة والتخاذ قرارات

 هو عملٌة تستخدم معلومات من مصادر متعددة؛ للوصول إلى حكم ٌتعلق بالتحصٌل وتقويم تحصيل المتعلم

الحصول على هذه المعلومات باستخدام وسائل القٌاس وغٌرها من األسالٌب التً وٌمكن . مالدراسً له

وهذه البٌانات فً حد ذاتها ال قٌمة لها إذا . كمٌة أو غٌر كمٌة، مثل حقٌبة اإلنجاز والمالحظة تعطٌنا بٌانات

 .ٌسمح بإصدار حكم صادق على التحصٌل الدراسً لم نوظفها بشكل سلٌم

بها المتعلم من معلومات فً نهاٌة دراسته  احتفظأهداف المقرر ال تعنً مقدار ما وجودة التعلم وتحقٌق 
وحل  على اتخاذ القررات وتوظٌفها فً واقع حٌاتها، وقدرتهمن المادة العلمٌة  تمكنهبل تعنً مدى  للمقرر،

وهذا ٌستدعً إعادة النظر فً  ولٌة التعلم الذاتً لدى المتعلمإسهام المقرر فً تنمٌة مسؤ المشكالت، ومدى
 .التً ال تقٌس إال المعرفة والمستوٌات الدنٌا من التفكٌر عملٌة التقوٌم التقلٌدٌة

أما التقٌٌم غٌر المرتبط مباشرة بنواتج . على مدى تحصٌل نواتج التعلم ب أن تبنى تقارٌر تحصٌل المتعلموٌج
 .عها بحٌث تكمل معلومات تحصٌل النواتجمثل الحضور والغٌاب، والسلوك العام فٌمكن وض التعلم
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 :أهداف التقويم

 :لثالثة أغراض علمتة، وفً الغالب نحن نقوم أداء المالتقوٌم عملٌة حساسة ومعقد

 ِْاُزو٣ْٞ اُج٘بئ٢(ٝرؼض٣ضٛب  ٣ٖرشغ٤غ رؼِْ أُزؼ(. 

  (اُزو٣ْٞ اُٜ٘بئ٢)ٝؽظُٜٞب ػ٠ِ اُشٜبدح أُزؼِْ ا٣غبد أعبط الصّ الرخبر اُوشاس ك٢ ٗغبػ. 

  .أعجبة ٓشرجطخ ثزؾغ٤ٖ عٞدح اُزذس٣ظ ٝأُوشساد ٝػٔبٜٗب. 

 

 أعظ اٌزمىَُ 

 .عملٌات التشخٌص والعالج واإلثراءي أن ٌكون عملٌة مستمرة ٌمكن توظٌفها ف •
 .أن ٌكون حقٌقٌاً ٌعبر بصدق عن أداء المتعلمة  •
 .أن تتوافر فٌه الموضوعٌة والعدالة  •
 .ومهاراته أن ٌعطً فرصاً لقٌاس عملٌات التفكٌر  •
 .ان تعدد أدوات التقوٌم ومستوٌاته  •
 أن تتصف عملٌات التقوٌم بالوضوح •

 

 خصائص التقويم الجيد   -

٢ٌُ ٣ٌٕٞ اُزو٣ْٞ ع٤ذ ٣غت إٔ رزٞكش ك٤ٚ ثؼغ اُخظبئض اُز٢ رغؼَ ٛزا اُزو٣ْٞ ٣غ٤ش ثبُطش٣ن اُظؾ٤ؼ 

: خظبئض اُزو٣ْٞ اُغ٤ذ ٢ٛٝ ٝٛزٙ اُخظبئض ٣طِن ػ٤ِٜب 

أ١ ٣غز٘ذ ا٠ُ أٛذاف ٓؾذدٙ ٝٝاػؾخ رزغْ ثبُٞاهؼ٤خ ٝهبث٤ِزٜب ُِزطج٤ن كبُٜذف ٛٞ : إٔ ٣ٌٕٞ اُزو٣ْٞ ٛبدكبً  . 1

( . 59, ّ 1991, ؽغٖ )اُز١ ٣ؾذد أعِٞة اُزو٣ْٞ 

ح ثٔغبٍ اُزو٣ْٞ ك٤ز٘بٍٝ أ١ ٣شَٔ ع٤ٔغ اُغٞاٗت راد اُظِخ أُجبششح ٝؿ٤ش أُجبشش: إٔ ٣ٌٕٞ اُزو٣ْٞ شبٓالً  . 2

(.  237, ّ 1989, ٛ٘ذ١ ٝآخشٕٝ)اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثغ٤ٔغ ٌٓٞٗبرٜب ٝأثؼبدٛب 

أ١ ؿ٤ش ٓو٤ذ ثلزشح ٓؼ٤٘خ ٣ٝ٘ز٢ٜ ثَ ٣الصّ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٖٓ ثذا٣خ اُزخط٤ؾ ُٜب : إٔ ٣ٌٕٞ اُزو٣ْٞ ٓغزٔشاً  . 3

(.  180, ّ 2000, اٌُِضح ٝاثشا٤ْٛ ) ؽز٠ ظٜٞس ٗزبئغٜب 

أ١ ٣شزشى ك٤ٚ ًَ أُٜز٤ٖٔ ثشئٕٞ اُزو٣ْٞ ؽز٠ ٣ٌٕٞ اُؾٌْ ٓج٢٘ ػ٠ِ أًضش ٖٓ : إٔ ٣ٌٕٞ اُزو٣ْٞ ٓشزشًبً  . 4

(.  180, ّ 2000, اٌُِضح ٝاثشا٤ْٛ ) ٝعٜخ ٗظش 

( .  18, ّ 1996, أُط٤ش١ ٝاُؼ٢ِ ) أ١ ٣ٞكش اُٞهذ ٝاُغٜذ ٝأُبٍ ػ٘ذ رطج٤وٚ  : إٔ ٣ٌٕٞ اُزو٣ْٞ اهزظبد٣بً  . 5

) أ١ ٣ؾزشّ شخظ٤خ أُزؼِْ ك٤شبسى ك٢ ادساى ؿب٣برٚ ٣ٝئٖٓ ثؤ٤ٔٛزٚ  : ٕ ٣ٌٕٞ اُزو٣ْٞ د٣ٔوشاؽ٤بً أ . 6

( .  129, ٛـ 1401, اُذٓشداػ  
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أ١ إٔ ٣ج٠٘ ػ٠ِ أعبط ػ٢ِٔ طؾ٤ؼ ٝرٌٕٞ ٝعبئِٚ رزغْ ثبُظذم ٝاُضجبد : إٔ ٣ٌٕٞ اُزو٣ْٞ ػ٤ِٔبً  . 7

(  103,  1999ّ, اُشش٤ذ١ ٝآخشٕٝ ) ٝأُٞػٞػ٤خ ٝاُز٤٤ٔض 

( .  309, ّ 1983, اُؼج٤ذ١ ٝاُغجٞس١ ) إٔ ٣ٌٕٞ اُزو٣ْٞ ٓشٗبً ٝهبثَ ُِز٘ل٤ز  .   8

اُذٓشداػ ) أ١ ٣غزخذّ ك٢ اُزو٣ْٞ اُؼذ٣ذ ٖٓ اُٞعبئَ ٝاألعب٤ُت ٝاألدٝاد أُزؼذدح : إٔ ٣ٌٕٞ اُزو٣ْٞ ٓز٘ٞػبً  . 9

( .  131, ٛـ 1401, 

ٟ اُزشخ٤ض ا٠ُ اُؼالط ك٤غزلبد ٖٓ أُؼِٞٓبد اُز٢ رغٔغ ػٖ اُظبٛشح أ١ ٣زؼذ: إٔ ٣ٌٕٞ اُزو٣ْٞ ا٣غبث٤بً   .  10

  ( .     46, ّ 1983, اُؼج٤ذ١ ٝاُغجٞس١ ) ك٢ ٝػغ ؽٍِٞ ُٜب
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 :مفهوم التقويم التدريس 

أو على احد ،، ٌتم من خاللها اصدار حكم دقٌق وموضوعً على منظومة تدرٌس معٌنة  مةهو عملٌة منظ

 .بغٌة اتخاذ قرارات بإدخال تعدٌل او اصالح لما ٌتم الكشف عنه من قصور أو خلل،، عناصرها 

 :ومن مفهوم تقويم التدريس يتضح لنا بعدين اثنين 

 ك٤ٜب رؾذ٣ذ ٓٞاؽٖ اُؼؼق ٝاُوظٞسرشخ٤ض ٣ؼَٔ ػ٠ِ كؾض ٌٓٞٗبد ٓ٘ظٞٓخ اُزذس٣ظ ٝ :األوي

٤ُ٘طِن ٜٓ٘ب ا٠ُ ,, كٜٞ ػالع٢ ٣شرٌض ػ٠ِ ٓب رغلش ػ٘ٚ ٗزبئظ اُجؼذ األٍٝ اُزشخ٤ظ٢ : اٌثبٍٔ 

 .ساءاد اُالصٓخ ُِؼالط ٝاإلطالػ ارخبر اُوشاساد ٝاإلط

استراتٌجٌات وتشٌر نتائج األبحاث والدراسات التً تهتم بعملٌة التعلم والتعلٌم إلى فعالٌة عدد من 

التدرٌس الحدٌثة فً تحسٌن قدرات الطلبة المختلفة فً معظم المواد الدراسٌة ، وكذلك فً تنمٌة 

ستخدمها نٌع فً استراتٌجٌات التدرٌس التً إن التنو اتجاهات إٌجابٌة نحو عملٌة التعلم بشكل عام

الذي تفرضه طرٌقة  المتعلمٌنمن شأنه أن ٌكسر الروتٌن الممل فً نظر الكثٌر من  متعلمٌنالمع 

كعنصر  المتعلمالتدرٌس التقلٌدٌة ، فالطرٌقة التقلٌدٌة ترتكز على دور أساسً للمعلم ، وتغفل دور 

هو المحور الرئٌس متعلم فاعل فً عملٌة التعلم ، فً حٌن أن االتجاهات الحدٌثة تركز على أن ال

ولذلك فإن على المعلم  كبر فً هذه العملٌةلعملٌة التعلم والتعلٌم ، وٌجب أن ٌكون له الدور األ

 :أن ٌراعً االعتبارات اآلتٌة  متعلمٌهالذي ٌرٌد استخدام استراتٌجٌة فعالة فً تدرٌس 

 اُزؼِْ ٛٞ ٗشبؽ ٣وّٞ ثٚ أُزؼِْ ٤ُٝظ أُؼِْ -1  

 اُزؼِْ ًٔلّٜٞ ٣شرجؾ ثبُخجشح -2 

عؤػِْ ؟  ٤ًق عؤػِْ ؟ ٓبرا: األعئِخ ا٥ر٤خ ٣غت إٔ رغ٤ت اعزشار٤غ٤خ اُزذس٣ظ أُغزخذٓخ ػٖ   -3

 أ٣ٖ عؤػِْ ؟ ٓز٠ عؤػِْ 

 ٣غت إٔ رشَٔ االعزشار٤غ٤خ أُغزخذٓخ ع٤ٔغ ػ٘بطش اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُزؼ٤ِٔخ ٝاُؼالهبد ث٤ٜ٘ب -4
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: أهمية تقويم التدريس*

 .ػ٤ِٔخ ٓوجُٞخ ٣غبػذ ػ٠ِ رشخ٤ض اُؼ٤ِٔخ اُزشث٣ٞخ ثغ٤ٔغ ػ٘بطشٛب رشخ٤ظبً ٣وّٞ ػ٠ِ أعظ     .1 

 .٣ٌشق ٓٞاؽٖ اُوٞح ٝاُؼؼق ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزشث٣ٞخ ٝاُزؼ٤ٔ٤ِخ    .2

 .رط٣ٞش اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُز٤ٌٜٔ٘ب ٖٓ ٓٔبسعخ دٝسٛب اُزشث١ٞ ػ٠ِ أرْ ٝعٚ     .3

 .رشخ٤ض اُؼوجبد ٝأُشٌالد ٝكن اُٞعبئَ صْ روذ٣ْ اُؾٍِٞ ٝاُؼالط أُ٘بعت     .4

 .ُ٘ظش١ ٝاُؼ٢ِٔ اُزطج٤و٢ ُِؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُشثؾ ث٤ٖ أُغب٤ُٖ ا    .5

 .ٓؼشكخ ٓذٟ رؾون اُخطخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ُألٛذاف    .6

 .ٝهٞف أُزؼِْ ػ٠ِ ٓشًضٙ اُؼ٢ِٔ ٝٓذٟ روذٓٚ اُزشث١ٞ ٝكبػ٤ِزٚ ك٢ رؾَٔ أُغئ٤ُٝخ     .7

 رؾغ٤ٖ أُٜ٘ظ اُذساع٢     .8

للمواقف  قيامه بدوره معلما ؛ مصمما هناك خطوات علمية للتدريس يحسن بالمعلم أن يأخذ بها قبل* 
 :التعليمية ومنظما ومنسقا فهي تمر في خطوات ثالث هي

, ٝاعزؼذادْٛ, ٝٓذٟ اٛزٔبْٜٓ, ٝأٗٔبؽ رؼِْٜٔ, ٓزؼِْاُزخط٤ؾ ُِزذس٣ظ اُز١ ٣ؤخز ثؼ٤ٖ االػزجبس عبٛض٣خ اٍ: اٌخطىح األوًٌ

ٝاخز٤بس أُٞاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ, ء األٛذاف ا١ُٞ٘ٔ رؾو٤وٜب ػ٘ذ أُزؼِْ ٝدسعخ اٗغغبّ اُذسط اُؾب٢ُ ٓغ اُذسٝط اُغبثوخ ك٢ ػٞ

ٝر٘ظ٤ْ اُخجشاد اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝرغِغِٜب ٝرزبثؼٜب, ُٝزؾو٤ن رُي هذ ٣غز٘ذ أُخطؾ ػ٠ِ اخزجبساد رشخ٤ظ٤خ أٝ اخزجبساد االعزؼذاد 

 .أٝ ٓب شبثٚ رُي

رذس٣غ٤خ, ك٤غزخذّ أُؼِْ اعزشار٤غ٤بد رذس٣غ٤خ ٓز٘ٞػخ, ر٘ل٤ز ٓب خطؾ ُٚ ٖٓ اعَ رؾو٤ن اُ٘زبعبد اٍ ٣زْ   :اٌخطىح اٌثبُٔخ

ٝٓٞاد رؼ٤ٔ٤ِخ ٓ٘بعجخ ًبُِٞؽبد ٝاألُؼبة ٝأُِظوبد ٝاُزغبسة ٝأُٞاد أُشئ٤خ ٝأُغٔٞػخ ٝأال ٗشطخ اإلصشائ٤خ, ٣ٝوق ػ٠ِ 

, ٣ٝ٘ظْ اُخجشاد اُزؼ٤ِٔخ  ٝاُزؼ٤٤٘بد, أُزطِجبد اُغبثوخ اُالصٓخ ُِزؼِْ اُغذ٣ذ, ٣ٝشاعغ أُلب٤ْٛ األعبع٤خ ٝأٝسام اُؼَٔ

 .٣ٝؼشع أُبدح ثززبثغ

 أُزؼ٤ِٖٔعزٟٞ األداء أُخطؾ ُٚ, َٝٛ ؽون رو٤٤ْ أُخشعبد اُزؼ٤ِٔخ ُزؾذد ك٤ٔب ارا ٝطَ اُطِجخ ُْ: اٌخطىح اٌثبٌثخ

 أُشعٞٓخ ك٤وّٞ أُذسط ثزو٣ْٞ ٝؽذح دساعخ أٝ ؽظخ طل٤خ أٝ رو٣ْٞ كظَ دساع٢ داُ٘زبعب

 :عٍُّخ اٌزذسَظخطىاد ٍِحىظخ عًٍ 

إ اُؼالهخ ث٤ٖ اُؼ٘بطش اُضالس ػالهخ ٓزذاخِخ ٓزجبدُخ , ار ٣زْ اُزخط٤ؾ ُِزذس٣ظ صْ ر٘ل٤زٙ ٝأص٘بء ػ٤ِٔخ اُز٘ل٤ز ٣ؼبد اُزخط٤ؾ 

أ٣ٝزْ اُزؼذ٣َ ك٢ اُزخط٤ؾ صْ اُزذس٣ظ, ًٝزُي اُؼالهخ ث٤ٖ ر٘ل٤ز اُزذس٣ظ ٝاُزو٣ْٞ كل٢ أص٘بء اُزو٣ْٞ سثٔب ٣ؾزبط أُذسط ا٠ُ 

ادح رذس٣ظ ٜٓٔخ ٓؼ٤٘خ أٝ روذ٣ْ أٗشطخ اػبك٤خ اصشائ٤خ صْ اػبدح اُزو٣ْٞ ٖٝٓ رو٣ٞٔٚ ُِٔخشعبد اُزؼ٤ِٔخ هذ ٣ؼ٤ذ اُ٘ظش ك٢ اع

 .اُزخط٤ؾ ُِزذس٣ظ



9 
 

 موقع التقويم في العملية التدريسية 

ٓؼ٤٘خ ٣الصٜٓب ػ٘ذٓب ٣جذأ أُؼِْ ثز٘ل٤ز اُذسط ٣ؾبٍٝ عبداً رؾو٤ن ٓب ُخطؾ ُٚ ثبعزخذاّ اعزشار٤غ٤بد رذس٣غ٤خ 

رو٣ٞٔبً ٓغزٔشاً ٣ؼط٤ٚ اُلشطخ ُزٞع٤ٚ أُغبس ٗؾٞ رؾو٤ن األٛذاف, كشثٔب ٣غذ إٔ ٓب ُخطؾ ُٚ ُْ ٣زؾون عضئ٤بً 

 أٝ ٤ًِب ك٤جبدس ا٠ُ ارخبر هشاساد ثشؤٕ رُي هذ رذكؼٚ ا٠ُ اُزؼذ٣َ أٝ اُزظؾ٤ؼ ك٢ ٓغ٤شرٚ

 خطىاد فٍ رمىَُ اٌزذسَظ

أُشعٞٓخ ٣وّٞ ثزو٤٤ْ روذّ ؽِجزٚ ًؤٕ ٣الؽع سدٝد كؼِْٜ  ه٤ن اُ٘زبعبد ثؼذ ه٤بّ أُؼِْ ثبُزذس٣ظ ٖٓ أعَ رؼ

أص٘بء ؽشؽٚ ُألعئِخ, ٝك٢ ػٞء سدٝد كؼِْٜ ٝاعزغبثبرْٜ ٣زخز هشاسارٚ ؽٍٞ ع٤شٙ ك٢ اُزذس٣ظ , كبرا هشس 

ٌٝٛزا ٓب داّ اُطِجخ .أُؼِْ إٔ روذّ ؽِجزٚ ٗؾٞ رؾو٤ن األٛذاف ٓشػ٢ ٣غزٔش ك٢ اُزذس٣ظ ًٔب خطؾ ُٚ 

ٝارا شؼش أُؼِْ إٔ األٓٞس . ع٤شٕٝ ثبرغبٙ األٛذاف أُشعٞٓخ دٕٝ اٗؾشاف, إ ٛزا اُٞػغ ٓضب٢ُ ا٠ُ ؽٍذ ٓب١

ًؤٕ رظٜش ٓشٌِخ ٓضَ ػؼق ك٢ اعز٤ؼبة ٓلّٜٞ أٝ ٜٓبسح ٖٓ -ٝٛزا ؿبُجبً ٓب ٣ؾذس-ال رغ٤ش ٝكن ٓب ُخطؾ ُٜب

س ٝػٞؽبً أٝ أٓضِخ أًضش عُٜٞخ , أٝ هذ ٓبدح اُذسط ٣وّٞ أُؼِْ ثٔشاعؼخ ػ٤ِٔخ اُزذس٣ظ ,ك٤وذّ أٗشطخ أًش

٣ٝغزٔش ك٢ اُزذس٣ظ ٝرؼبد ٛزٙ اُذٝسح ػذح ٓشاد ك٢ اُذسط . اُخ.... ٣طٞس االعزشار٤غ٤بد أُغزخذٓخ أٝ

 .اُٞاؽذ ًِٔب ُضّ 

ُٝوذ ارلن أُٜزٕٔٞ ثبُزشث٤خ ٝاُزؼ٤ِْ ػ٠ِ إٔ أُؼِْ أُز٤ٔض ٛٞ اُز١ ٣غزط٤غ اؽذاس اُزـ٤شاد أُشؿٞثخ ك٢ 

ٝإٔ اُخذٓخ اُٞظ٤ل٤خ ال رؼ٢٘ خجشح ٤ٜ٘ٓخ , كٌْ ٖٓ ٓؼِْ . أُزؼ٤ِٖٔ, ػ٠ِ ػٞء األٛذاف اُزشث٣ٞخعِٞى 

ؽذ٣ش اُؼٜذ ثبُؼَٔ اعزطبع إٔ ٣غزٞػت خجشاد رؼ٤ٔ٤ِخ ًج٤شح ك٢ كزشح ٝع٤ضح, ًْٝ ٖٓ ٓؼِْ أٓؼ٠ ك٢ 

إ ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ ػِْ . ٝظ٤لزٚ اُغ٤ٖ٘ ٝاألػٞاّ ثو٢ ػ٠ِ ؽبُٚ دٝٗٔب رطٞس ك٢ األداء أٝ رؾغٖ ٣الؽع ك٤زًش

ٝأُؼِْ ٛٞ اُز١ ٣ز٠ُٞ ػ٤ِٔخ رؼ٤ِْ أٗبط آخش٣ٖ, ٝاًغبثْٜ أُؼبسف ٝاُخجشاد . ٝكٖ ٝرٝم ٤ٗٝخ ٝأٓبٗخ

 .ٝأُٜبساد, ٣ٝغْٜ ك٢ ث٘بء اُو٤ْ ٝاالرغبٛبد ػ٘ذْٛ ٝرط٣ٞشٛب
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 :عٍُّخ اٌزمىَُ و ِشاحٍهب  -

ًٔب عجن ٝ إٔ ػشك٘ب ػ٤ِٔخ اُزو٤٤ْ ٝ هِ٘ب ثؤٜٗب رشرٌض ػ٠ِ ٓغٔٞع اُذسعبد اُز٢ ٣ؾظَ ػ٤ِٜب أُزؼِْ ك٢ 

االخزجبساد ا٤ٓٞ٤ُخ ٝ االخزجبساد : ٓخزِق االخزجبساد اُز٢ أعشاٛب خالٍ اُغ٘خ اُذساع٤خ ٝ اُز٢ رغ٠ٔ

اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝ ٢ٛ ٓخزِلخ ٖٓ اُ٘ظل٤خ ٝ االخزجبساد اُٜ٘بئ٤خ, كؼ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ رطجن أ٣ؼب ك٢ ٓشاؽَ 

: ًبُزب٢ُ 

 : لجً اٌجذء فٍ عٍُّخ اٌزعٍُ* 

إ اُٜذف ٖٓ ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ٛٞ ٓؼشكخ ٓب ارا ًبٕ أُزؼِٕٔٞ ٣ٔزٌِٕٞ أُؼِٞٓبد ٝ أُٜبساد »

أُشؽِخ ٖٓ اُؼ٤ِٔخ إ اعشاء ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ ك٢ ٛزٙ . اُز٢ ُٜب ػالهخ ثبُجشٗبٓظ اُزؼ٢ٔ٤ِ أُوزشػ رذس٣غٚ

اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٣ٌزغت أ٤ٔٛخ ؽ٤ش اٜٗب ػشٝس٣خ ارا ٓب أسدٗب اُزؾون ٖٓ ٓطبثوخ اُجشٗبٓظ اُزؼ٢ٔ٤ِ ُٔغزٟٞ 

أُزؼ٤ِٖٔ
4

 » .

ٝهذ رؾذس ك٤ِ٤ت ٤ٓش٣ٞ . رغ٠ٔ ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ اُز٢ رغشٟ ك٢ ثذا٣خ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثؼ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ اُزشخ٤ظ٢

Meirieu Philippe  ٕٞ٘ػٖ رِي أُؼِٞٓبد ٝ أُٜبساد ٝ اُز٢ “ ٝ ٌُٖ ٤ًق … أػِْ ٗؼْ ” ك٢ ًزبثٚ أُؼ

» : ٣غ٤ٜٔب ثبُٜٔبساد ٝ أُٜبساد اُغبٛضح ٝ أُٞعٞدح ٓغجوب ُذٟ أُزؼِْ ػ٘ذ اٗطالم اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ هبئال 

أُٜبساد أُٞعٞدح عِلب ُذٟ أُؼِٞٓبد ٝ  –ٝ ثشٌَ ٓز٘بهغ  –إ اُش٢ء أُؾذد ُ٘زبئظ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٛٞ 

أُزؼِْ ٝ ثبُزؾذ٣ذ ٗوبؽ االسرٌبص اُز٢ رِؼت دٝسا ٓلظ٤ِب ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ٖٓ خالٍ اُ٘شبؽ اُز٢٘ٛ اُز١ ٣وّٞ 

٣ؼ٤ق ك٤ِ٤ت ٤ٓش٣ٞ ا٠ُ أ٤ٔٛخ آزالى . «ثٚ أُزؼِْ ٝ رُي الًزغبة أُؼِٞٓبد ٝ أُٜبساد اُغذ٣ذح 

إ اُؼبَٓ »: هبئال –٠ُ عبٛض٣زٜب العزؼٔبُٜب ػ٘ذ ثذء اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أُؼِٞٓبد ٝ أُٜبساد األ٤ُٝخ ثَ ٝ ع

األًضش رؤص٤شا ك٢ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ٛٞ ٗٞػ٤خ أُؼِٞٓبد األ٤ُٝخ اُز٢ ٣ٔزٌِٜب أُزؼِْ ٝ دسعخ ٝػٞؽٜب ٝ ٓذٟ 

ر٘ظ٤ٜٔب ػ٘ذ اٗطالم اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ
5

٣ٔزِي أُؼبسف  ػ٠ِ اُطبُت, ُِو٤بّ ثؼ٤ِٔخ رؼِْ, إٔ»: , ٝ ٣ؼ٤ق هبئال«

األ٤ُٝخ اُز٢ ٢ٛ ػ٠ِ شٌَ ٓؼِٞٓبد ٝ ٜٓبساد ٝ اعزؼٔبُٜب ٖٓ خالٍ اعزشار٤غ٤خ ٓؼ٤٘خ
6

أٓب س٣شبٍ ًٞر٢ .«

Richard L. Côté  ػ٠ِ أ٤ٔٛخ “ ع٤ٌُٞٞع٤خ اُزؼ٤ِْ ٝ اُزؼِْ ” ك٢ ًزبثٚ أُؼٕ٘ٞ ة  –ٖٓ عبٗجٚ  –كوذ سًض

هجَ اُجذء  –اٗٚ ٖٓ أُْٜ » : ؽالم اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ هبئالآزالى ٝعبٛض٣خ أُؼِٞٓبد ٝأُٜبساد األ٤ُٝخ ػ٘ذ إ

( أكٌبس ٝ ٜٓبساد ر٤٘ٛخ أ٤ُٝخ ) اُزؤًذ ٖٓ آزالى اُطِجخ ُألكٌبس اُغٞٛش٣خ  –ك٢ رذس٣ظ ٜٓ٘ظ رؼ٢ٔ٤ِ عذ٣ذ 

«اُز٢ رشرٌض ػ٤ِٜب األكٌبس اُغذ٣ذح ٝ اُزؤًذ ٖٓ عبٛض٣زٜب ػ٘ذ اٗطالم اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ
7

 .

إلظٜبس دسعخ أ٤ٔٛخ ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ اُزشخ٤ظ٢ ه٢ ثذء اُؼ٤ِٔخ  ”٣غت” رؼَٔ ك٤ِ٤ت ٤ٓشثٞ ًِٔخ ًٔب الؽظزْ اط

. اُغبٛض٣خ –األكٌبس أُالئٔخ  –اُزؤًذ  –آزالى  –اُزؾون : اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝ اعزؼَٔ س٣شبس ًٞر٢ أٌُِبد 

ث٘بء . ٤ِٓخ اُزو٣ْٞ اُزشخ٤ظ٣٢جذٝ إٔ اعزؼٔبٍ ٛزٙ أٌُِبد ٣زشعْ دسعخ األ٤ٔٛخ اُز٢ ٤ُٞ٣ٜب ٛزإ اُجبؽضبٕ ُغ

ػ٠ِ رُي, ٣ٌٖٔ إٔ ٗوٍٞ إٔ ػ٤ِٔخ رؾذ٣ذ ٓؾزٟٞ ثشٗبٓظ دساع٢ ٓؼ٤ٖ ٣غت إٔ رشرٌض ػ٠ِ أُغزٟٞ اُلؼ٢ِ 

ُِٔزؼِْ, أ١ ٓب ٣ؼشكٚ أُزؼِْ كؼال ٝ ٤ُظ ث٘بء ػ٠ِ ٓب ٣غت إٔ ٣ؼشكٚ ثبػزجبسٙ ٓغغال ك٢ ٓغزٟٞ رؼ٢ٔ٤ِ 

ٓظ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٖٓ خالٍ أُؼِٞٓبد ٝ أُٜبساد اُز٢ ٣ٔزٌِٜب ٣غت إٔ ٗؾذد ثشٗب :ثزؼج٤ش آخش أهٍٞ. ٓؼ٤ٖ

. أُزؼِٕٔٞ كؼال ٝ ٤ُظ اعز٘بدا ػ٠ِ ثشٗبٓظ رؼ٢ٔ٤ِ رْ رؾذ٣ذٙ ٓغجوب
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أُؼِٞٓبد ٝ أُٜبساد األ٤ُٝخ اُز٢ ٣شرٌض ػ٤ِٜب  –ػ٘ذ ٓٔبسعز٘ب ُِزذس٣ظ  –ارٕ, ػ٤ِ٘ب إٔ ٗؤخز ك٢ االػزجبس 

ٓشؽِخ اػذادٗب ُِذسٝط ا٤ٓٞ٤ُخ ٝ اُز٢ ٣غت إٔ رؾزشّ ٓجذأ اُزذسط ك٢ روذ٣ْ أُوشس اُذساع٢ ٝ رُي ك٢ 

. أُؼِٞٓبد

ثؼ٤ِٔخ ٓغؼ  –ارا اعزطؼ٘ب إٔ ٗوٍٞ  –أٗٚ ٣زؼ٤ٖ ػ٤ِ٘ب إٔ ٗجذأ اُزذس٣ظ  –اٗطالهب ٖٓ ٛزٙ أُؼط٤بد  –ٗؼزوذ 

ٛبساد اُز٢ ٣ٔزٌِٜٞٗب ٝ ٓؼِٞٓبر٢ ُِٔغزٟٞ اُلؼ٢ِ ُِٔزؼ٤ِٖٔ ٝ رُي ٌُِشق ٝ اُزؼشف ػ٠ِ أُؼِٞٓبد ٝ اُْ

. اُز٢ رغٔؼ ُْٜ ثبٗغبص ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ث٘غبػ

إٔ ٗجذأ ثبُزؼشف ػ٠ِ  –ػ٘ذ ه٤بٓ٘ب ثؼ٤ِٔخ اُزذس٣ظ  –ٝ ثزؼج٤ش آخش, ُؼٔبٕ ؽغٖ ع٤ش اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ػ٤ِ٘ب 

. ُٔ٘بعجخٓغزٟٞ أُؼِٞٓبد ٝ أُٜبساد اُز٢ ٣ٔزٌِٜب أُزؼِٕٔٞ كؼال ٝ رُي ُٞػغ االعزشار٤غ٤خ اُزذس٣غ٤خ ا

٢ٌُ ٣زؾظَ ػ٠ِ ٓؾظٍٞ ع٤ذ ك٢ ٜٗب٣خ  –شخظ٤ب, أٗب أهبسٕ ػَٔ أُذسط ثؼَٔ أٝ ثٜٔ٘خ اُلالػ اُز١ 

ارا ًبٕ ؽش٣ظب ػ٠ِ ٗغبػ  –ٝ ػ٠ِ أُذسط . ٣غت إٔ ٣غٜض األسع هجَ إٔ ٣وّٞ ثؼ٤ِٔخ اُجزس -أُٞعْ

اًزغبة أُؼِٞٓبد ٝ أُٜبساد هجَ  إٔ ٣ؼَٔ ػ٠ِ إٔ ٣جِؾ أُزؼِٕٔٞ أُغزٟٞ أُطِٞة ٖٓ –اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ 

. اُجذء ك٢ رذس٣ظ أُوشس اُغذ٣ذ

ثؼذ إٔ رؾذص٘ب ػٖ ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ اُز٢ رغش١ ك٢ ثذا٣خ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثطش٣وخ هذ رٌٕٞ ٓغزل٤ؼخ ُأل٤ٔٛخ اُز٢ 

رطشم ا٥ٕ رؾظ٠ ثٜب ٛزٙ أُشؽِخ ٝ اُز٢ ٣ٌٖٔ إٔ رؾذد ؽج٤ؼخ ع٤ش اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ثَ ٝ ؽز٠ ٗزبئغٜب, ُٖ

. ا٠ُ اُ٘ٞع اُضب٢ٗ ٖٓ اُزو٣ْٞ ٝاُز١ ٣غش١ أص٘بء ٗلظ ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ

: أثناء عملية التعلم*

رٜذف ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ . ٣طِن ػ٠ِ ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ اُز٢ رغش١ خالٍ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُزؼ٤ِٔخ اعْ اُزو٣ْٞ اُز٢٘٣ٌٞ

: ا٠ُ ––ٛزٙ 

ػ٤ٔ٤ِخ ٝ رُي ٌُِشق ػٖ ٗوبؽ اُوٞح ٝ ٗوبؽ اُؼؼق أُٞعٞدح ُذٟ رزجغ ٓغز٣ٞبد اُطِجخ أص٘بء ع٤ش اُؼ٤ِٔخ اُذ» 

اُطِجخ ٝ اُزؼشف ػ٠ِ أعجبثٜب ٝ اعزؼٔبٍ أدٝاد اُزظ٣ٞت أُ٘بعجخ ٝ اُز٢ رلشع ٗلغٜب ٝ ثبُزب٢ُ اُو٤بّ ثؼ٤ِٔخ 

«رؼذ٣َ ػ٠ِ ٓغزٟٞ ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ أُزجؼخ ٝكوب ُطش٣وخ ع٤ش ػ٤ِٔخ اُزؼِْ
8

 .

: اٙ ػ٠ِ األكٌبس ا٥ر٤خ٣ؾز١ٞ االهزجبط اُز١ رًشٕ

. رزجغ ا٤ٌُل٤خ اُز٢ رغ٤ش ػ٤ِٜب ػ٤ِٔخ اُزؼِْ –

. اٌُشق ػ٠ِ ٗوبؽ اُوٞح ٝ اُؼؼق أُٞعٞدح ُذٟ أُزؼ٤ِٖٔ –

. اُزؼشف ػ٠ِ أعجبة اُظؼٞثبد اُز٢ ٣اله٤ٜب اُطِجخ أص٘بء ػ٤ِٔخ اُزؼِْ –

. اعزؼٔبٍ أدٝاد اُزظ٣ٞت أُ٘بعجخ اُز٢ رلشػٜب ػ٤ِٔخ اُزؼِْ –

. ٍ اعزشار٤غ٤خ ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ ٝكوب ُإلٌٓب٤ٗبد أُزبؽخرؼذ١ –

. اُزو٣ْٞ اُز٢٘٣ٌٞرش٤ش اُ٘وبؽ اُخٔظ أُزًٞسح أػالٙ ا٠ُ االعزشار٤غ٤خ أُزجؼخ ك٢ اُزؼ٤ِْ ػ٘ذٓب ٗطجن ػ٤ِٔخ 

٣ؼل٢ ا٠ُ ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ ثؼذا رشث٣ٞب ٣ز٘بعت  ”ًٕٞ“ٝ اُز٢ رؾز١ٞ ػ٠ِ كؼَ  ”اُز٢٘٣ٌٞ“إ اعزؼٔبُ٘ب ٌُِٔخ 

كذٝس أُذسط ا٤ُّٞ . ٓغ اُشإ٣خ اُؾذ٣ضخ ُذٝس أُذسط ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٝ اُز١ ػشكزٚ ثبُٔغَٜ ُؼ٤ِٔخ اُزؼِْ

ظٜبس أُؼِٞٓبد ك٢ اٗزوَ ٖٓ دٝس أُشعَ ُِٔؼِٞٓبد ٝ اطذاس أؽٌبّ ػ٠ِ ٓذٟ هذسح اُطبُت ػ٠ِ اعذ

ٕ ٝ أُغَِّٜ ُؼ٤ِٔخ اُزؼِْ ِّٞ . ٓخزِق االخزجبساد ا٠ُ دٝس أٌُ

إ اُ٘زبئظ اإل٣غبث٤خ اُز٢ ع٘زٞطَ ا٤ُٜب ٖٓ خالٍ اػزٔبدٗب ُؼ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ اُز٢٘٣ٌٞ رغؼِ٘ب ٗوٍٞ إٔ رطج٤ن ٛزٙ 

http://www.new-educ.com/google-form-assessment
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ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ, ٛزا ارا اُؼ٤ِٔخ ٛٞ ك٢ اُؾو٤وخ ٤ُظ خ٤بسا ٖٓ ػٖٔ ٓغٔٞػخ خ٤بساد ٝ ٌُٖ اؽذٟ ٌٓٞٗبد اٍ

. ً٘ب هِو٤ٖ ػ٠ِ ٗزبئظ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أٝ ٓ٘شـ٤ِٖ ثٜب

ػٖ ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ ٝ ٗوزشة ٖٓ ػ٤ِٔخ  –ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُزل٤ٌش  –اٗ٘ب ػ٘ذٓب ٗطجن ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ اُز٢٘٣ٌٞ ٗجزؼذ 

رؼزجش ٛزٙ اُطش٣وخ . ٙ اُؼ٤ِٔخإ رٔٞػؼ٘ب ثغبٗت ػ٤ِٔخ اُزؼِْ رغؼِ٘ب ٗؤخز ثؼ٤ٖ االػزجبس ٤ًل٤خ ع٤ش ٛز. اُزؼِْ

اُزو٤ِذ٣خ أُؼِْ ػٌظ ٓب رؼٞدٗب ػ٤ِٚ ػ٘ذ ه٤بٓ٘ب ثؼ٤ِٔخ اُزذس٣ظ ؽغت اُ٘ظشح  –ٖٓ ؽ٤ش اُطج٤ؼخ  –ك٢ اُزل٤ٌش 

. ٝ اُز٢ ػ٠ِ أعبعٜب ٣وّٞ اُطبُت ثز٤٤ٌق ؽش٣وخ رؼِٔٚ ؽغت ؽش٣وخ اُزؼ٤ِْ أُزجؼخ ٖٓ هجَ أُذسط

: ٝ ٛٔب ”دسط“ٓزؼِْ أ٣ؼب, ٣غؼِ٘ب ٗزٌِْ ػٖ ٓؼ٤٤ٖ٘ أٝ رؼش٣ل٤ٖ ُلؼَ إ رٔٞػؼ٘ب كٌش٣ب ا٠ُ عبٗت ػ٤ِٔخ اٍ

. دسط ثٔؼ٠٘ أسعَ ٓؼِٞٓبد –

. دسط ثٔؼ٠٘ ػِْ ٝ ًٕٞ –

٣زٞاكن اُزؼش٣ق . ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ّأُؼَ ُذٝسٓغ سإ٣ز٤ٖ ٓخزِلز٤ٖ  ”دسط“٣زطبثن ٛزإ أُؼ٤٘بٕ ٌُِٔخ 

ُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ًٔشعَ ُِٔؼِٞٓبد, ث٤٘ٔب ٣زطبثن اُزؼش٣ق اُضب٢ٗ األٍٝ ٓغ اُشإ٣خ اُزو٤ِذ٣خ ُذٝس أُذسط ك٢ ا

  –ُٔؼِْكذٝس ا. ٣ِؼت دٝس أُغَٜ ُِؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ –هِذ عبثوب  -ٓغ اُشإ٣خ اُؾذ٣ضخ ُذٝس أُذسط ٝ اُز١ ًٔب

ح ك٢ ؽبُخ اُؼشٝس –٣شرٌض ػ٠ِ أخز ٓؼِٞٓبد ؽٍٞ ؽش٣وخ ع٤ش ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ثٜذف  –ؽغت اُزؼش٣ق اُضب٢ٗ 

. اهزشاػ رٔبس٣ٖ أٝ أٗشطخ اُزظ٣ٞت أُ٘بعجخ ٝ اُو٤بّ ثؼ٤ِٔخ رؼذ٣َ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اعزشار٤غ٤خ ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ِْ –

: ثعذ االٔزهبء ِٓ رذسَظ خضء ِهُ ِٓ اٌّمشس *

رٜذف ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ ك٢ ٛزٙ أُشاؽَ ًٔب روٍٞ ا٠ُ رو٤٤ْ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ثطش٣وخ ده٤وخ ٝ ٓؼشكخ ٓذٟ رٌٖٔ 

ٝرش٢ٓ . أُزؼ٤ِٖٔ ٖٓ أُؼِٞٓبد ٝ أُٜبساد اُز٢ ٗش٢ٓ ا٠ُ ثِٞؿٜب ٖٓ خالٍ رذس٣غ٘ب ُٜزا اُغضء ٖٓ أُوشس

٣خ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أٝ اُزٞهق إلػبدح ششػ ػ٤ِٔخ اُزو٤٤ْ ٛزٙ أ٣ؼب ا٠ُ اطذاس ؽٌْ ثخظٞص االعزٔشاس ك٢ اُؼَٔ

. أُزؼ٤ِٖٔاُ٘وبؽ اُز٢ ُْ ٣زْ اعز٤ؼبثٜب ٖٓ هجَ ثؼغ 

. أعزط٤غ اُوٍٞ إٔ اُشكغ ٖٓ ٓغزٟٞ أُزؼ٤ِٖٔ ٣ٔش ثبُؼشٝسح ػجش رج٢٘ ػ٤ِٔز٢ اُزو٣ْٞ اُزشخ٤ظ٢ ٝ اُز٢٘٣ٌٞ

ٕ ٝ ػِْأُٔزِؾٖ ا٠ُ ٗٔٞرط اُْ/  ػِْكؼٖ ؽش٣ؤٜب ٗ٘زوَ ٖٓ ٗٔٞرط اُْ ِّٞ ٗ٘زوَ . أُغَِّٜ ُِؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ أٌُ

ّ ٝ أُؼبُظ ٝ أُؼذٍِّ ُِؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ػِْأُو٤ِّْ ٝ أُؼط٢ ُِذسعبد ا٠ُ ٗٔٞرط اُْ ػِْٖٓ ٗٔٞرط اُْ ِّٞ . أُو

: ثزؼج٤ش آخش, رغٔؼ ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ اُز٢٘٣ٌٞ ُِٔزؼِْ ثب٥ر٢ 

. كْٜ أػٔن ُٔؾزٟٞ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ –

. ١ اُزؼِْ ٝكوب ألٛذاف اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخرج٢٘ اعزشار٤غ٤خ ف –

. اُزؼشف ٝ اعزؼٔبٍ أُؼِٞٓبد ٝ أُٜبساد أُ٘بعجخ ُ٘غبػ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ –

: ثب٥ر٢  ػِْٝ ٖٓ عٜخ أخشٟ رغٔؼ ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ اُز٢٘٣ٌٞ ُِْ

اٝص رِي اُزؼشف ػ٠ِ اُظؼٞثبد اُز٢ ٣اله٤ٜب أُزؼِٕٔٞ أص٘بء ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ٝاهزشاػ أٗشطخ رٜذف ا٠ُ رظ –

. اُظؼٞثبد

رغ٤َٜ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ٝ رُي ثزض٣ٝذ أُزؼ٤ِٖٔ ثبألدٝاد ٝ االعزشار٤غ٤بد اُز٢ رٌْٜٔ٘ ٖٓ ثِٞؽ أٛذاف اُؼ٤ِٔخ  –

. اُزؼ٤ٔ٤ِخ

. رزجغ أكؼَ ُٔغز٣ٞبد أُزؼ٤ِٖٔ أص٘بء ه٤بْٜٓ ثؼ٤ِٔخ اُزؼِْ –
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ٖٓ اسرٌبصٛب ػ٠ِ ػ٤ِٔخ اُزو٤٤ْ رزشعْ ػ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ اُز٢ رشرٌض ػ٠ِ ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ أًضش إٔ  ٖٓ أُالؽع 

. ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ك٢ اُؼظش اُؾب٢ُ ػِْاُشإ٣خ اُغذ٣ذح ُذٝس اُْ

ك٢ رز٤َُ اُظؼٞثبد اُز٢  ػِْاٗطالهب ٖٓ ٛزٙ أُؼط٤بد, ٣ٌٖٔ إٔ ٗوٍٞ إ رج٢٘ ػ٤ِٔخ اُزو٣ْٞ رزشعْ اسادح اُْ

أُزؼ٤ِٖٔ ٗٞػب ٖٓ اُزشاًْ ػ٠ِ ٓغزٟٞ اُظؼٞثبد  إ ػذّ رج٢٘ رِي اُؼ٤ِٔخ ٣ُِّٞذ ُذٟ. ٣اله٤ٜب أُزؼِٕٔٞ

خالٍ ػ٤ِٔخ اُزؼِْ ٝ ٣ُٞذ ُذ٣ْٜ أ٣ؼب ٓب ٣غ٠ٔ ثبُ٘وض أٝ اُؼغض أُؼِٞٓبر٢ اُز١ ٣ئد١ ثبُؼشٝسح ا٠ُ ػذّ 

إ اُ٘وض أٝ اُؼغض أُؼِٞٓبر٢ ٛٞ اُلشم ث٤ٖ أُغزٟٞ اُز١ . هذسح أُزؼ٤ِٖٔ ػ٠ِ كْٜ ٓؾزٟٞ أُبدح اُذساع٤خ

إ ٛزا اُلشم ٣ئصش ػ٠ِ دسعخ اشزشاى . ؽزٟٞ ٜٓ٘ظ دساع٢ ٓؼ٤ٖ ٝ أُغزٟٞ اُز١ ٣ٔزٌِٚ أُزؼِْكْٜ ّ ٣زطِت

أُزؼ٤ِٖٔ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ ٓٔب هذ ٣ئد١ ثْٜ ا٠ُ اُشؼٞس ثٔب ٗغ٤ٔٚ اُلشَ اُذساع٢ ٝ اُز١ ٛٞ ٤ُظ دائٔب 

ٕ رلغ٤شٙ دائٔب ثؼذّ آزالى ك٢ ٛزا اُخظٞص ٗوٍٞ إ اُلشَ اُذساع٢ ال ٣ٔي. ثبُوذس اُز١ ٣ؼزوذٙ اُجؼغ

١ أُ٘ظٞٓخ اُزشث٣ٞخ رؾٍٞ فٝعٞد ٗوبؽ ػؼق أُٞٛجخ أٝ اُزًبء ك٢ رخظض ٓؼ٤ٖ ٝ ٌُ٘ٚ ٣ٌٕٞ ؿبُجب ٗز٤غخ ٍ

. دٕٝ ثِٞؽ عضء ٖٓ أُزؼ٤ِٖٔ ألٛذاف اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ

إ ٗغبػ ٛزٙ اُؼ٤ِٔخ رزطِت . ٖٓ أُالؽع ٝعٞد ػالهخ ٝؽ٤ذح ث٤ٖ اُؼغض أُؼِٞٓبر٢ ٝ كشَ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ

رطج٤ن ٓب ٣غ٠ٔ ثؼ٤ِٔخ أُغؼ أُؼِٞٓبر٢ ٝ رُي , أٝال, ُِزؼشف ػ٠ِ أُغزٟٞ اُلؼ٢ِ ُِٔزؼ٤ِٖٔ ٖٓ أُؼ٤ِٖٔ 

٣ب , رض٣ٝذ أُزؼ٤ِٖٔ ثبألدٝاد اُز٢ رٌْٜٔ٘ ٖٓ صبٕ –إ ٝعذ  –ٝ اُؼَٔ ػ٠ِ اُؾذ ٖٓ دسعخ اُؼغض أُؼِٞٓبر٢ 

. ػ٤ِٖٔح, ٝ ٛزا ال ٣زؤر٠ اال ثشكغ دسعخ اٌُلبءح ا٤ُٜ٘ٔخ ُِْرطج٤ن اعزشار٤غ٤بد اُزؼِْ اُ٘بعؼ آزالى ثَ ٖٓ

ٝ اػزٔبد ٓب ٣غ٠ٔ ثشٗبٓظ  ػ٤ِٖٔأػزوذ أٗٚ ٢ٌُ ٗوبّٝ ظبٛشح اُلشَ اُذساع٢, ػ٤ِ٘ب إٔ ٗشًض ػ٠ِ رؤ٤َٛ اُْ

اٗٚ اُطش٣ن اُٞؽ٤ذ اُز١ ع٤ٌٔ٘٘ب ٖٓ اُشكغ ٖٓ ٓغزٟٞ أدائ٘ب ا٢ٓٞ٤ُ ٝ ثبُزب٢ُ ٖٓ رؾغ٤ٖ . عزٔشاُزؤ٤َٛ اُْ

ك٢ اُٞاهغ, ًَ اُذٍٝ اُز٢ رؾظ٠ ث٘ظبّ رؼ٢ٔ٤ِ ٗبعؼ . إ اُش٢ء اُز١ أهزشؽٚ ٤ُظ ثبُغذ٣ذ. ٗظبٓ٘ب اُزؼ٢ٔ٤ِ

. ػ٤ِٖٔرطجن ٗظبّ اُزؤ٤َٛ أُغزٔش ُِْ
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 :وسائل التقويم 

ُِذٝس أُْٜ اُز١ ٣ِؼجٚ اُزو٣ْٞ ك٢ اُؼ٤ِٔخ اُزؼ٤ٔ٤ِخ كوذ ٝػغ ُٚ اُزشث٣ٕٞٞ ٓغٔٞػخ ٖٓ األدٝاد اُز٢ ٗظًشا 

 :رؼَٔ ػ٠ِ رؾذ٣ذ ٗوبؽ اُؼؼق ك٢ أُٜ٘ظ؛ ُؼالعٜب ٝرؾغ٤ٜ٘ب, ٢ٛٝ

األسئلة الشفهٌة  -1

االختبارات التحرٌرٌة  -2

المالحظة  -3

المقابالت  -4

االستبانات  -5

ملفات اإلنجاز  -6

وسوف ٌقتصر حدٌثنا على األسئلة الشفهٌة، واالختبارات التحرٌرٌة؛ لشٌوع استعمالهما فً أغلب المؤسسات 
. ي مستخدمة استخداًما أكبر من قبل الباحثٌن والمتخصصٌنالتعلٌمٌة من قبل المعلم، أما األدوات األخرى فه

  

: وقد قسم التربوٌون التقوٌم إلى أنواع تبعا للمحور الذي ٌنتمً إلٌه؛ ذلك ما ٌوضحه الجدول التالً

 نوع التقويم المحور

 عملٌة -تحرٌرٌة  -شفوٌة  من حيث نوع األسئلة المستخدمة

 نهائً -بنائً  -بدائً من حيث وقت اإلجراء

 مقالٌة -موضوعٌة  من حيث طبيعة األسئلة

  

، أو أسئلة تحرٌرٌة (كاالختبارات الشفوٌة)أسئلة شفوٌة : التقوٌم من حٌث نوع األسئلة المستخدمة ٌنقسم إلى
والتقوٌم من (. كما فً المعامل أو العروض المصغرة)، أو أسئلة عملٌة (كاختبارات الطالب فً آخر العام)

، وقد ٌكون فً وسط الدرس أو (بدائً)حٌث وقت إجرائه قد ٌكون فً بداٌة الدرس أو المرحلة التعلٌمٌة 
ومن حٌث طبٌعة (. نهائً)، وقد ٌكون فً نهاٌة الدرس أو نهاٌة المرحلة التعلٌمٌة (بنائً)المرحلة التعلٌمٌة 

. وسٌلً تفصٌل كل محور على حدة. األسئلة فقد تكون أسئلة موضوعٌة أو مقالٌة
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: مهارة توليد األسئلة: أوال

م فً طرح عدد كبٌر من األسئلة الواضحة والمحددة فً زمن قصٌر نسبٌا، بحٌث ٌقصد بها طالقة المعل
: مثال. تكون من النوع السهل كأسئلة الحقائق والوصف والتعرٌف، لتتضمن معظم أجزاء المحتوى التعلٌمً

...(. تعرٌفات اصطالحٌة -جغرافٌة األماكن  -تصرٌف أفعال  -جدول الضرب )السؤال عن 

: توظيف األسئلةمهارة : ثانيا

ف ٌوظف المعلم السؤال داخل الصف؟ كً... لعلنا نطرح سؤاال ٌشغل بال كثٌر من المعلمٌن

تلعب األسئلة دورا كبٌرا داخل الصف الدراسً، وخاصة فً إطار مهارة التقوٌم، والمعلم الجٌد هو من 
: ٌحسن توظٌف األسئلة داخل الصف، ذلك من خالل المراحل التالٌة

األسئلة في بداية الدرس توظيف  -1

: ُتطرح األسئلة في بداية الدرس لتحقيق األهداف التالية

تحدٌد مستوى الدارسٌن خاصة قبل البدء فً العملٌة التعلٌمٌة لمقارنة مستواهم القبلً : تحدٌد المستوى •
. امتحانات تحدٌد المستوى فً بداٌة دراسة األجانب للغة العربٌة: بمستواهم البعدي؛ مثال

إذا كان الدرس عن إحدى العواصم فنمهد بأسئلة تنشٌطٌة؛ : )التمهٌد قبل بداٌة الدرس الجدٌد، مثال: التمهٌد •
(. الحقا سنتعرض لمهارة التمهٌد بالتفصٌل. )وهكذا.... مالٌزٌا/ السعودٌة/ ما عاصمة فرنسا: مثال

: د، لٌؤسس المعلم علٌها درسه، مثالالتنبؤ بما لدى الطالب من معلومات عن موضوع الدرس الجدي :التنبؤ• 
هل تعرفون الفرق بٌن اسمً الزمان والمكان؟ ومن اإلجابة ٌتنبأ المعلم بما لدى : أن ٌسأل المعلم طالبه)

(. الطالب من معرفة عن موضوع الدرس فٌبنً علٌها درسه

ٌطرح المعلم عدًدا : )ثالتنبٌه الطالب وإٌقاظ أذهانهم وخاصة فً بداٌة الٌوم الدراسً، م :تنبيه الطالب• 
كبًٌرا من األسئلة السرٌعة القصٌرة التً تحتاج إجابات قصٌرة، ففً الحساب مثال ٌسأل عن جدول الضرب، 

(. وهكذا... وفً العربٌة عن تصرٌف األفعال

إثارة نشاط الطالب وتشوٌقهم ألحداث الدرس الجدٌد؛ فالهدف من السؤال إثارة ذهن  :اإلثارة الَقْبلية• 
ماذا تتوقعون أن ٌحدث بعد أن حارب : ٌسأل المعلم الطالب: )الطالب ألحداث ستأتً فً الدرس؛ مثال

. ذا ما سنتعرف علٌه فً درس الٌومه: صالح الدٌن الصلٌبٌٌن؟ ثم ٌكمل كالمه للطالب قائالً 

: مراجعة الدروس السابقة للتأكد من فهم الطالب لما سبق؛ من أجل بناء معلومات جدٌدة، مثال :اجعةالمر• 
(. ما إعراب الفاعل المثنى كما درسنا سابقا؟ وبناًء علٌه سندرس الٌوم الفاعل الجمع)
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: تقويم التدريس وسائل

: تقويم المجال المعرفي للمتعلم: اوال

 االختبارات التحصٌلٌة -1

هو مدى تحقق لدى المتعلم من األهداف التعلٌمٌة نتٌجة لدراسته موضوعا من  التحصيلتعريف 

 ،،الموضوعات الدراسٌة

والمهارة فً مواد دراسٌة أو  هو األداة التً تستخدم لقٌاس المعرفة والفهم: التحصيلي االختبار تعريف
،، تدرٌبٌة معٌنة

: وتنقسم إلى نوعٌن

 :االختبارات الشفهية -أ

: وتنقسم إلى  :االختبارات التحريرية  -ب

اسئلة الصواب والخطأ ، اسئلة االختٌار )وتنقسم إلى ،، االختبارات الموضوعٌة  -2 االختبارات المقالٌة   -1
( من متعدد ، اسئلة المزاوجة ، اسئلة التكملة

: من مزاٌا االختبارات الشفهٌة * 

.. التفكٌر والفهم وتنظٌم األفكار وربط المعلوماتتساعد على تقوٌم قدرة المتعلم على سرعة  -1

.. ٌجعل التقوٌم مستمرا من بداٌة الدرس لنهاٌته لٌكون المتعلم منتبها -2

.. تساعد على تصحٌح اخطائهم -3

.. للمعلم فً اثناء شرحه وتكون تغذٌة راجعة فورٌة -4

.. تحتاج إلى وقت وجهد فً اعدادها ال -5
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: عٌوبه* 

.. قتا طوٌال فً اجرائهاتستغرق و -1

.. تتفاوت درجة سهولتها وصعوبتها من شخص آلخر -2

.. تتأثر بذاتٌة المعلم كثٌرا -3

.. وقتا كافٌا للتفكٌرمتعلم قد ال ٌعطً المعلم ال -4

… تغطً األسئلة الشفهٌة محتوى الدرس ال -5

: االختبارات التحرٌرٌة *

: االختبارات المقالٌة -1

أسئلة المقال ذات اإلجابة المفتوحة  -2  أسئلة المقال ذات اإلجابة المقٌدة   -1: أنواعها –

: اهيمن مزا* 

.. تتٌح للمتعلم حرٌة اإلجابة والتعبٌر-1

.. تكشف بصور غٌر مباشرة عن مٌولهم واتجاهاتهم-2

.. ال مجال فٌها للتخمٌن -3

.. تقٌس القدرات العقلٌة المعرفٌة العلٌا -4

.. سهلة اإلعداد -5

: عٌوبه * 

.. ال ٌغطً جمٌع أجزاء المادة الدراسٌة-1

.. ٌتأثر تصحٌح االجابة بذاتٌة المصحح -2

.. ٌستغرق التصحٌح واالجابة وقتا طوٌال -3
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.. تتأثر درجة المتعلم بمدى قدرته على التعبٌر التحرٌري -4

.. القصور فً تصحٌحهٌصعب تحدٌد اوجه   -5

: مزاٌا االختبارات الموضوعٌة* 

.. ال ٌتأثر تصحٌحها بذاتٌة المصحح -1

.. تكشف سرعة التفكٌر ودقة الفهم والتركٌز لدى المتعلم -2

.. سهلة التطبٌق والتصحٌح -3

المعرفٌة والوجدانٌة والمهارٌة ..: تغطً مجاالت األهداف  -4

.. تشمل اجزاء كبٌرة من المقرر الدراسً -5

: عٌوبه* 

.. ٌتطلب اعدادها وقتا طوٌال  -1

.. عدم قدرتها على تقوٌم المتعلم -2

.. تقٌس قدرة المتعلم على االبداع والتعبٌر اللغوي ال -3

.. تدفعهم إلى الغش والتخمٌن -4
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 أدواد اٌزمىَُ

 أهُ أدواد اٌزمىَُ وطشق رغدٍُه

ٜٓٔخ رؼ٤ٔ٤ِخ اد اُز٢ ٣شطذٛب أُؼِْ أٝ أُزؼِْ أص٘بء ر٘ل٤ز ١اُغِٞى/ ٢ٛٝ األكؼبٍ: اُشطت/ هٞائْ اُشطذ. 1

/ طؼ: )٣شطذٛب أُؼِْ أٝ أُزؼِْ, ٣ٝغزغبة ػ٠ِ كوشارٜب ثبخز٤بس اؽذٟ أٌُِز٤ٖ ك٢ األصٝاط ا٥ر٤خ

 اُخ( ..... ؿ٤ش ٓٞاكن/ ٓٞاكن), (ال/ ٗؼْ), (خطؤ

ٛٞ أداح رُظٜش ك٤ٔب ارا ًبٗذ ٜٓبساد اُزؼِْ ٓزذ٤ٗخ أٝ ٓشرلؼخ, ؽ٤ش رخؼغ ًَ كوشح ُزذس٣ظ : عِْ اُزوذ٣ش. 2

ح كئبد أٝ ٓغز٣ٞبد , ثؾ٤ش ٣ٔضَ أؽذ ؽشك٢ اُزذس٣ظ اٗؼذاّ اُظلخ اُز٢ ٗوذسٛب أٝ ػآُزٜب, ك٢ ٖٓ ػذ

ؽ٤ٖ ٣ٔضَ اُطشف اُضب٢ٗ رٔبٜٓب أٝ اًزٔبُٜب, أٓب ٓب ث٤ٖ اُذسعز٤ٖ كٜٞ ٣ٔضَ دسعبد ٓزلبٝرخ ٖٓ ٝعٞد 

 .رِي اُظلخ, ٝهذ رٌٕٞ اُذسعبد أسهبٓبً ٝؽ٤ٜ٘ب ٣غ٠ٔ عِْ روذ٣ش ػذد١

ٝٛٞ ػجبسح ػٖ عِغِخ ٖٓ اُظلبد أُخزظشح اُز٢ رج٤ٖ أداء أُزؼِْ ك٢ ٓغز٣ٞبد : د٣ش اُِلظ٢عِْ اُزن .  3

 ٓخزِلخ

ٛٞ عغَ ٓ٘ظْ ٣ٌزت ك٤ٚ أُزؼِْ ػجش اُٞهذ ػجبساد ؽٍٞ أش٤بء هشأٛب أٝ شبٛذٛب : عغَ ٝطق ع٤ش اُزؼِْ. 4

اعزغبثبرٚ ؽٍٞ ٓب أٝ ٓش ثٜب ك٢ ؽ٤برٚ اُخبطخ ؽ٤ش ٣غٔؼ ُٚ ثبُزؼج٤ش ثؾش٣خ ػٖ آسائٚ اُخبطخ ٝ

 .رؼِٔٚ

٤ُغغَ ٓب ٣لؼِٚ أُزؼِْ ٝاُؾبُخ اُز٢ رٔذ  ٛٞ ػجبسح ػٖ ٝطق هظ٤ش ٖٓ أُؼِْ : اُغغَ اُوظظ٢ . 5

 (ًؤٕ ٣غغَ ٤ًق ٣ؼَٔ اُطبُت خالٍ ٓغٔٞػخ)ػ٘ذٛب أُالؽظخ, 
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 األعبٌُت اٌدذَذح ٌزمىَُ رعٍُ اٌطالة 

سنتناولها هنا على أنها تقٌٌمات لألداء، وهً األسالٌب التً تؤكد على ٌمكن تصنٌف العدٌد من األسالٌب التً 
وهم منهمكون فً خبرة  متعلممن أنشطة، أو تلك األسالٌب التً تتٌح للمعلم مراقبة ال متعلمقٌاس ما ٌقوم به ال

ا فً تقدٌم تعلٌمٌة لحل مشكلة، وهً أسالٌب ٌكثر استخدامها فً مرحلتً التقوٌم التشخٌصً والبنائً ألهمٌته
ومن . تغذٌة راجعة تساعد على تالفً أوجه القصور فً التعلم مرحلٌاً قبل االنتقال إلى مهمات تعلٌمٌة جدٌدة

: هذه األسالٌب الجدٌدة

( خرائط التفكير ) خرائط المفاهيم  -1

بدالً من استخدام االختبارات التقلٌدٌة، فهً وسٌلة  خدامها فً تقوٌم البناء المفاهٌمأداة تقٌٌم حدٌثة ٌمكن است
للمفاهٌم التً تعلموها، كما تساعدهم متعلم لترتٌب األفكار والمفاهٌم وتنظٌمها، و أٌضاً لتوضٌح كٌفٌة ربط ال

فالمفاهٌم تشكل القاعدة األساسٌة للتعلم، و أول خطوات بناء الخرٌطة . جدٌدةالمفاهٌم العلى تطوٌر عالقات 
. ه المفاهٌم فً شكل عالقات هرمٌةتحدٌد المفاهٌم الرئٌسٌة والثانوٌة ثم تنظٌم هذهً 

: دور المعلم

  إلى مصادر جمع المفاهٌم واقتراح تحلٌل بعض الموضوعات المتعلمإرشاد .
 إلى األسلوب التقنً الصحٌح لعرض وتنظٌم خرٌطة المفاهٌم متعلمإرشاد ال .
 طوات بناء خرٌطة المفاهٌمالفصل ٌفهمون خ متعلم التأكد أن كل .
  (. تم إعدادها من قبل المعلم ) تقدٌم أمثلة مبسطة لخرائط المفاهٌم
 توضٌح كٌفٌة بناء خرٌطة المفاهٌم فً شكل خطوات مبسطة  .
 على استخدام خرٌطة للمفاهٌم متعلمٌنالتدرج فً تدرٌب ال .

: محكات التقويم

  بموضوع الدرسأن تكون مفاهٌم الخرٌطة ذات ارتباط مباشر .
  ًأن تبٌن عالقات هرمٌة تبدأ من األبسط إلى األكثر تعقٌدا .
  ًأن تحتوي على معلومات دقٌقة علمٌا .
 أن تحتوي على أمثلة تبٌن إمكانٌة تطبٌق هذه المفاهٌم فً مواقف حقٌقٌة .

الخاطئة، كما  ٌمكن استخدامها كوسٌلة تقوٌم تشخٌصً لتقوٌم تعلم المفاهٌم واكتشاف المفاهٌم: استخدامها
. بشكل كاف علٌها متعلمٌنٌمكن استخدامها كتقوٌم نهائً إذا تم تدرٌب ال
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التقويم اإلبداعي  - 2

هو وسٌلة تقوٌم ذات ارتباط بأسالٌب واستراتٌجٌات التعلم غٌر التقلٌدٌة التً تقوم على تعزٌز التفرد ورعاٌة 
ٌُترك  ٌثبت كٌفٌة توظٌفه للعدٌد من  حرٌة تقدٌم ماللمتعلم الموهبة واالبتكار على المستوى الفردي، وفٌه 

:  المصادر فً تعلم الموضوع الذي حدده المعلم مثل

 وهً دفاتر تلصق على صفحاتها الصور أو قصاصات الصحف: قصاصاتسجالت ال .
 أشرطة فٌدٌو منزلٌة ورسومات .
 ملفات صوتٌة .
 مواد بصرٌة ووسائط إلكترونٌة من صور وفٌدٌوهات وملفات ملتمٌدٌا .

 :دور المعلم

  تحدٌد الموضوع المطلوب وجمع المعلومات عنه فً حالة استخدام هذا األسلوب كأسلوب تقوٌم
 .نفسه متعلمماعً، وفً مرحلة متقدمة ٌمكن أن ٌترك هذا التحدٌد للج

 وإبداعاتهم وقبول التفرد والتنوع فً الوصول إلى المعلومات والحقائق  متعلمعدم الحد من حرٌة ال
. األساسٌة

 العمل على تثبٌت الحقائق والمفاهٌم والقواعد العلمٌة المتفق علٌها .
 خصوصاً عند استخدام هذا النموذج متعلم لتفادي حدوث اإلحباط لدى ال اإلرشاد والتوجٌه وتقدٌم الدعم

. للمرة األولى

 : محكات التقويم

: بشرط أن لمتعلمبما أن هذا األسلوب ٌسمى بالتقوٌم اإلبداعً فإن باب االبتكار واإلبداع فٌه مفتوح ل

 من أعمال بمحتوى الموضوع بصورة منطقٌة ومقبولة متعلمٌرتبط ما قدمه ال  .
 التفرد وعدم التكرار  .

لمهارات التفكٌر العلٌا مثل التطبٌق والتحلٌل والتركٌب  متعلمٌنهذا النموذج ٌفٌد فً قٌاس مدى استخدام ال
. والتقوٌم، كما ٌمكن أن ٌستخدم كمحفز أو كتقوٌم بنائً خالل تدرٌس وحدة
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 :يم نماذج التقو

ٌُبّسطها معد النموذج وٌرى أن إتباعها كفٌل بإنتاج تقوٌم فعال  تعريف نموذج التقويم أي أن ، بأنه خطة عمل 

النموذج هو إطار تصوري للتقوٌم ٌصف رؤٌة معده لمفاهٌم التقوٌم األساسٌة والكٌفٌة التً ٌمكن أن توظف 

. بها هذه المفاهٌم للوصول إلى أحكام وتوصٌات ٌمكن تبرٌرها 

 ( Alkin , 1969 , 16 ): وٌستخدم نموذج التقوٌم بصورتٌن أساسٌتٌن 

وهو األكثر شٌوعاً وهو عبارة عن مجموعة من القواعد   Prescriptive modelنموذج إرشادي -   أ     

. واألوصاف والمحاذٌر واألطر المرشدة التً تحدد ماهٌة التقوٌم الجٌد وكٌفٌة إجرائه 

وهو مجموعة من الجمل والتعمٌمات التً تصف أنشطة   descriptive model نموذج وصفي-  ب       

 .التقوٌم أو تشرحها أو تتنبأ بها 

وتتنوع نماذج التقوٌم تبعاً للفلسفات والمفاهٌم الخاصة بمطورٌها والغرض من التقوٌم حٌث وصلت 

لتقوٌم والراغبٌن االستنارة بها كثرتها إلى الحد الذي أصبحت فٌه مشتتة لجهود التقوٌم ومربكة للدارسٌن ل

( . ماذا ٌأخذوا ؟ وماذا ٌدعو ؟)عند إجراء دراساتهم التقوٌمٌة 

وقد ظهرت هذه النماذج استجابة لدعوات إصالح التقوٌم وللمساعدة فً تطوٌر الدراسات التقوٌمٌة 

. وإلٌجاد لغة مشتركة تساعد فً تنمٌة التواصل العلمً وتبادل الخبرات 

رة إلى أن الراغب بإجراء دراسة تقوٌمٌة لٌس ملزم بإتباع نموذج معٌن بل ٌستطٌع وتجدر اإلشا

. المزج بٌن أكثر من نموذج بما ٌخدم عمله كما انه ٌستطٌع عمل نموذج خاص ٌخدم دراسته التقوٌمٌة 

ونظرا لوجود العدٌد من نماذج التقوٌم فسٌتم تناول أهم هذه النماذج ثم سٌتم عرض التصنٌفات 

. المختلفة لهذه النماذج من وجهة نظر المتخصصٌن بالتربٌة 

  ( 456 -454، م 2000، الدوسري )  Tyler Modelنموذج رالف تايلور : أوالً 

ٌعتبر هذا النموذج من أوائل النماذج التً ظل أثرها قائماً ومستخدماً فً مشروعات كثٌرة للتقوٌم وقد قدمه 

 Basic Principles of Curriculumسٌة للمنهج والتدرٌس المبادئ األسا: تاٌلور فً مؤلفه 

Instruction   وكانت نظرته إلى ، وٌعتبر تاٌلور أبو التقوٌم فهو أول من ادخل التقوٌم المنظم إلى التعلٌم

التقوٌم التربوي والتً طبقها فً دراسة الثمان سنوات التً اشرف علٌها خالل الثالثٌنٌات المٌالدٌة هً 

 .ذي بنً علٌه هذا النموذج األساس ال
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والتقوٌم فً هذا النموذج عبارة عن تقرٌر مدى التوافق بٌن األهداف والنواتج أي قٌاس مدى تحقق أهداف  

 .البرنامج التعلٌمً 

وٌتمٌز هذا النموذج برواجه الكبٌر وسرعة انتشاره وكثرة تطبٌقاته وذلك للبساطة المتناهٌة إلجراءات التقوٌم 

خل وسهولة استٌعابها وتطبٌقاها من قبل المقومٌن فمهمة المقوم تنحصر فً تحدٌد أهداف وفق هذا المد

 ( . األداء ) البرنامج و صٌاغتها سلوكٌاً ومقارنتها بالنواتج 

 :وٌمر التقوٌم وفقاً لهذا النموذج بسلسلة من الخطوات هً 

 .وتصنٌفها ( الغاٌات ) تحدٌد األهداف العامة     .1

 .كل هدف عام إلى مجموعة من األهداف اإلجرائٌة  ترجمة    .2

 .إعداد أو اختٌار أدوات جمع البٌانات     .3

 .جمع البٌانات عن أداء التالمٌذ     .4

 .مقارنة أداء التالمٌذ مع األهداف السلوكٌة     .5

فاألهداف المحققة تعتبر وبناء على المقارنة بٌن الهدف واألداء تتضح أماكن النجاح واإلخفاق فً البرنامج 

 .نقاط قوه فً البرنامج أما األهداف الغٌر محققه فتعتبر نقاط ضعف فٌه 

ًً فً  فاألهداف هً األساس التً ٌترتب علٌها نجاح البرنامج أو إخفاقه وصٌاغتها بصورة جٌدة مهمة جداً

 . عملٌة التقوٌم 

لبرنامج مما ٌحد من االستفادة منها فً تحسٌن لكن ٌعاب على هذا النموذج تأخر نتائج التقوٌم إلى نهاٌة ا

 .البرنامج كذلك صعوبة صٌاغة األهداف إجرائٌاً فً بعض األحٌان 

 ( 9  –8،  2006، الرائقً )    Hammond Model نموذج هاموند: ثانياً 

ة فهم ٌتعدى هذا النموذج نموذج تاٌلور فال ٌقف عند معرفة مدى تحقق األهداف بل ٌتعدى ذلك إلى محاول

 .األسباب التً تكون وراء نجاح أو إخفاق البرنامج فً تحقٌق أهدافه 

وٌقترح هاموند مكعباً ٌستفٌد منه المقوم فً وصف البرامج التربوٌة وتنظٌم متغٌرات التقوٌم وهو ما ٌساعد 

لتقوٌم فً تحدٌد العوامل التً تكون وراء نجاح البرنامج أو إخفاقه وأطلق على هذا المكعب اسم بنٌة ا

Structure for Evaluation   وكل بعد من أبعاده الثالثة ٌتعلق بمتغٌر من متغٌرات التقوٌم والمتغٌرات

 :هً 

 :ٌتعلق بخصائص البرنامج التربوي وٌدخل تحته خمسة عناصر : المتغٌر األول 
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التنظٌم ، وضوعات تسلسل الم، الجدول الزمنً ألحداث البرنامج ، الزمن المتاح : التنظٌم من حٌث     .1

 .المدرسً 

 .المحتوى المراد تغطٌته     .2

 .النشاط التدرٌسً     .3

 .التجهٌزات     .4

 .التكلفة     .5

 :المتغٌر الثانً ٌتعلق بخصائص األفراد والجماعات المرتبطٌن بالبرنامج وٌدخل تحته ستة عناصر 

، المٌول واالهتمامات ، الصحة ، األسرٌة واالجتماعٌة الخلفٌة ، المستوى الدراسً ، التلمٌذ من حٌث السن   .1

 .التحصٌل الدراسً ، القدرات 

، الخلفٌة االجتماعٌة واألسرٌة ، الخلفٌة التعلٌمٌة ، المعلم واإلداري والمختص التربوي من حٌث السن     .2

 .خصائص الشخصٌة 

 .توى االقتصادي واالجتماعً المس، المستوى التعلٌمً ، الدخل ، األسرة من حٌث الحجم     .3

الخصائص ، الخصائص االقتصادٌة ، الخلفٌة التارٌخٌة ، المجتمع المحلً من حٌث الموقع الجغرافً     .4

 .االجتماعٌة 

 .المتغٌر الثالث ٌتعلق بأهداف البرنامج التربوي والتً تكون أما معرفٌة أو انفعالٌة أو حركٌة 

خلٌة تنتج من تقاطع المتغٌرات الثالثة وٌمكن للمقوم أن ٌستخدم أي  90ٌتكون من  وبالتالً فمكعب هاموند

فمثال ٌستطٌع إٌجاد أسئلة من الخلٌة الناتجة من تقاطع عنصر النشاط ، خلٌة لتولٌد أسئلة تقوٌمٌة معٌنة 

البرنامج مع التدرٌسً من متغٌر خصائص التقوٌم مع عنصر التلمٌذ من متغٌر خصائص األفراد المرتبطٌن ب

 : عنصر األهداف الحركٌة من متغٌر أهداف البرنامج مثل 

 ما رأي الطالب فً أنشطة البرنامج وأهدافه الحركٌة ؟    .1

 ما مدى مشاركة الطالب فً النشاط التدرٌسً ؟    .2

 هل األنشطة التدرٌسٌة الحالٌة مناسبة تساعد الطالب على تحقٌق األهداف الحركٌة؟     .3

 ٌتعٌن على المقوم أن ٌطرح أسئلة من واقع كل خلٌة حٌث أن الخالٌا التً تكون محل االهتمام فً كما ال

 . تقوٌم معٌن عددها محدود
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: الخاتمة

إن نجاح العملٌة التعلٌمٌة ٌرتكز بالضرورة على تبنً عملٌتً التقوٌم التشخٌصً و التكوٌنً فً العملٌة 
االنتقال من نموذج المدرس المرِسل للمعلومات إلى نموذج المدرس المسهِّل فتطبٌقهما ٌترجم عملٌة . التعلٌمٌة

لذلك نقول إن هذا التبنً لٌس خٌارا و لكن ضرورة لو كنا فعال منشغلٌن بل و حرٌصٌن على . لعملٌة التعلم
. إنجاح العملٌة التعلٌمٌة

تٌجٌة عملٌة التعلٌم ترتكز على كمسهل لعملٌة التعلم هو تصور قائم على جعل استرا علمإن تصور دور الم
إنه من عادتنا الحدٌث عن استراتٌجٌة عملٌة التعلٌم بل لقد أشبع هذا الموضوع بحثا . استراتٌجٌة عملٌة التعلم

من قبل التربوٌٌن و لكن نادرا ما نتحدث عن استراتٌجٌات عملٌة التعلم وهو الشًء الذي أثر سلبا على نتائج 
ٌر آخر، فعدم األخذ بعٌن االعتبار االستراتٌجٌة المتبعة من قبل المتعلمٌن الستٌعاب بتعب. العملٌة التعلٌمٌة

إن نجاح هذه العملٌة ٌتطلب منا . محتوى البرنامج الدراسً هً الخطوة األولى نحو فشل العملٌة التعلٌمٌة
فكما ٌعرف . لمستمرطرق تعلٌمٌة حدٌثة تستلزم دورات فً إطار التأهٌل ا. تطبٌق الطرق التعلٌمٌة الحدٌثة

: من  علمٌنالجمٌع، ٌمكن هذا النوع من الدورات الم
. تنمٌة كفاءاتهم المهنٌة –
. إعادة النظر فً ممارساتهم الٌومٌة للعملٌة التعلٌمٌة –
. إثراء خبراتهم المهنٌة واالستفادة من ذوي الخبرات الواسعة فً المٌدان عن طرٌق ورشات النقاش –

لتعلٌم بصفة عامة و اللغات بصفة خاصة فً بالدنا ال ٌتأتى فقط عن طرٌق استعمال إن الرفع من مستوى ا
وذلك من  للمعلمٌنالمناهج التعلٌمٌة الحدٌثة، و لكن بالتركٌز بل بإعطاء األسبقٌة لعملٌة رفع الكفاءة المهنٌة 

. التعلٌمٌةمن ضمن العناصر األساسٌة فً المنظومة  علمٌنخالل جعل عملٌة التأهٌل المستمر للم
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