


 محتويات العرض
 تمهيد 0

 مبادئ أساسية0

 أنواع التقويم الرئيسة0

 (الصفي، الوطني)مستويات التقويم  0

 استراتيجيات حديثة في التقويم التربوي 0

 ملف إلانجاز 0

 تقويم ألاداء0

 توصيات0



 واقع التقويم التربوي  -تمهيد 

 يأتي إنه حيث عنها، منفصل هو  بل والتعلم التعليم عملية من جزًءا ليس التقويم0
 فيها يؤثر  ول  التدريس عملية بعد الغالب في

 

 و  التحصيل لتقويم وحيدة أو  رئيسة كوسيلة الاختبارات في يختزل  التقويم 0
 . تحصيله مستوى  تحسين في نتائجها من الطالب يستفيد ل  النهائية الاختبارات

 

 إعادة بمقدوره يكون  ول  التدريس، انتهاء بعد إل  وأدائه نتيجته عن يعلم ل  الطالب0
 إتقانها عدم على التقويم نتائج دلت التي الكفاية تعلم



 واقع التقويم التربوي  -تمهيد 

 قدراته حسب طالب لكل املوجه التقويمية نشطةألا غياب0

 البعض بعضهم من للتعلم الفرصة الطلبة ليعطى0

  حقيقية تقويم أدوات استخدام على لتشجع القائمة التربوية السياسة0

 محدودة متنوعة تقويم ادوات استخدام فى املعلمين خبرات0

 والتطوير والافكار التقويميه اتالخبر  لتبادل املدرسين بين ملتبادلةا الانشطة قلة0

 ايجابية ليست الحقيقي التقويم ثقافة0

 



 واقع التقويم التربوي  -تابع

 ذلك وعزز  عالية، درجات على الحصول  على ينصب الطالب لدى الدافع أصبح0
 الخاطئة والسلوكيات الطالب عند التنافسية الروح

 

  .آلخر عام من للدرجات املتزايد التضخم0

 

 وغموضها الاختبارات صعوبة من أمورهم وأولياء الطالب من املستمرة الشكاوى 0
  ضغطا يشكل مما عدالتها وعدم

ً
 خفض نحو  يتجه التعليمية املؤسسات على كبيرا

 الاختبارات معايير  مستويات

 



 أنواع التقويم/ التحول في أغراض

 التقويم إصالح جهود معظم في التركيز  أصبح0
 (Assessment for Learning) مفهوم على

 الصفي التقويم استخدام وهو   التعلم تقويم
 خالل من وتقدمهم الطلبة تعلم لتحسين

 أنشطة أو  مهام أنفسهم الطالب استخدام
  وتقويم الذاتي التقويم) تعلمهم لتقويم
  (التكويني ،التشخيص ي ) ألاقران

 
 التأمل للطالب يسمح :التقويم من النوع هذا0

 ، التعلم من ملزيد الاحتياج وتحديد تعلمهم في
 الشخصية أهدافهم لوضع الفرصة يعطيهم
 في وتسهم للتعلم الدافعية يزيد للتعلم،
 تعلمهم نحو  إلايجابية الاتجاهات تحسين

 

   التعلم تقويم على التركيز  كان0
(Assessment of Learning)   

 ما قياس على يركز  الذي التقويم وهو 0
 من عمله ويستطيع املتعلم يعرفه
  الختامي التقويم استخدام خالل

  :نهاية في اختبارات باستخدام

 مستوى  على الدراسية الصفوف0
   املدرسة

 شاملة وطنية اختبارات أو 0

 



 تحولت رئيسة في مستويات التقويم

o عملية جمع الشواهد حول تعلم الطالب داخل الصف بأدوات التقويم الصفي
 (الخ ...  -ملفات الانجاز  -تقويم ألاداء  –مالحظة  –اختبارات ) مختلفة 

 
oهو عملية تقويم دورية لتعلم الطالب تتم على نطاق وطني :  التقويم الوطني

وتستخدم ألغراض املساءلة واملحاسبة، تطوير املناهج، مراقبة التقدم، ترشيد 
 الخ... القرار التربوي 

 
oأكثر مشروعات  -دراسات التقويم الدولية واسعة النطاق :  التقويم الدولي

   PISA, PIRLS, TIMSSتقويم التعليم شهرة  
 

 هدفها تحسين تعلم الطلبة من خالل التكامل فيما بينها
 



 : هذا التحول هو انعكاس للتحولت التربوية املختلفة من ضمنها

oتغير ألاهداف التربوية 

oالنظرة لعملية التعلم 

oتأثير التقدم فى التكنولوجيا والاتصالت 

oمتطلبات الحياة املعاصرة  وتحدياتها 

 



 الاتجاهات املعاصرة فى التقويم 

 : يكون  أن يجب للتقويم ألاساس ي الغرض أن على تؤكد  0

 عملية في أساسًيا عنصًرا جعله خالل من التعلم لتحسين 0
 والتعلم، التعليم

 يعرفه ما حول  موثقة شواهد لتوفير  كأداة واستخدامه0
 واقعي، حقيقي سياق في عمله ويستطيع الطالب

 تحسين في تسهم راجعة كتغذية الشواهد هذه واستخدام 0
 . الطالب تعلم مستوى  من والرفع التعليم عملية

 

 سواء) املحاسبية إلى يهدف الذي التعلم تقويم كان وإن
 من مهًما جزًءا (للطالب أو  للمعلم أو  التعليمية لألنظمة

 .للتقويم نظام أي



 :  دراسات التراث إلاسالمي  واملعاصرة تؤكد على 

 اهمية وجود نظام تقويم  شمولى قائم على شواهد حقيقة لنواتج تعلم الطالب•

 أهمية تحديد الهدف من التقويم وطريقة استخدامه قبل البدء في بناء أدواته وتطبيقها•

 أن أساليب التقويم تؤثر بشكل مقصود أو غير مقصود على سلوك املتعلمين واملعلمين واملدارس•

 (حل املشكالت، انتاج املعرفة، الابداع)أهمية التوجه نحو أدوات التقويم التي تقيس •

 أهمية استخدام أساليب وطرق تقويم متنوعة تتالءم وتحقيق أهداف التعلم•

 اهمية التدريس والتقويم املوجه نحو كل طالب•

 على أهمية عمل املدرسين معا للتأمل في ممارسات التعليم والتقويم وتطويرها  بشكل مستمر•



 معايير التقويم الجيد

 يبنى على كفايات مهمة0

 يتناول العمليات والنواتج0

 مدمج مع املنهج وعملية التدريس0

 أسلوب التقويم املستخدم يعتمد على الهدف من التقويم0

 أداة التقويم متوائمة مع الناتج التعليمي0

 معايير ألاداء واضحة ومفهومة0

 التقويم يقدم معلومات يمكن الاستفادة منها في توجيه التعلم0

 مشاركة املتعلم في عملية التقويم0

يقدم تغذية راجعة شاملة عن تقدم الطالب باستخدام مقاييس متعددة وعلى 0
 مدى زمني طويل



 مبادئ أساسية

 التقويم مدخل مهم  من مداخل إلصالح التعليم0

 عنهاأساس ي التقويم جزء 0
ً
 من العملية التعليمية وليس منفصال

ماا ياتم تقويماه يعتبار أكثار أهمياة وقيماة تعلماه، وماا ياتم قوية بين ماا ياتم تقويماه عالقة هناك 0

 .تربوية

موثوقياة يمكان مان علمياة ذات التقويم املبني على رؤية صحيحة يؤدي إلى بناء أدوات تقاويم 0

خاللهااااا جماااااع الشااااواهد التاااااي تقاااااود إلااااى أحكاااااام صااااحيحة عااااان تحصااااايل الطالااااب وبالتاااااالي إلاااااى 

 . تحسين التعلم

 (للمدرسة وللمعلم وللطالب ولولي ألامر)التغذية الراجعة عنصر أساس ي في عملية التقويم 0

 



 العالقة بين عملية التعلم والتقويم

 

 -ألاهداف التعليمية 

 املنهج -املعايير 

 التقويم التدريس

 التعلم



 مفاهيم واستراتيجيات تقويميه حديثه

 التي العملية وهو  (Assessment Authentic)  الواقعى /ألاصيل /الحقيقي التقويم0
 وتوثيق حقيقي سياق في ونموه الطالب تعلم حول  الشواهد جمع خاللها من يتم
  الشواهد تلك

 

 استراتيجيات استخدام تتضمن التي Assessment Alternative البديل التقويم0
 :مثل متنوعة

 constructed) استجابات بناء تتطلب الاختبارات في بنود واستخدام ألاداء تقويم 0

response items)، 

 اختبارات على الاقتصار  عن بديال   (Portfolio Assessment) الطالب ملف تقويم 0
   متعدد من الاختيار 



 ملف إلانجاز

 في ألهميتها نظرا الشمولي للتقويم (الحديثة القديمة،) التقويم أدوات أحد يعتبر 0
 الشخص ي تطوره قياس جانب إلى ألاكاديمي الطالب وتطور  نمو  قياس

  .والاجتماعي

 

 (.الطالب منتجها)يتكون من تجميعات ألعمال كل طالب 0

 .التجميع ملحتوى امللف يكون هادفا وليس عشوائيا0

تعطى الطالب الفرصة للتعليق والاتأمل الذاتي حيث ان بعض ألاعمال قد تكون 0
 .غير مكتملة ومن حق الطالب الرجوع اليها وتطويرها

 



 أهداف ملف الانجاز

ان يشارك الطالب في عملية تعلمه من خالل اختيار وتنظيم محتوى ما 0
 .يدرسه

ان يتعود الطالب على املمارسة والتأمل في الاعمال التي ينجزها وكذلك 0
 .النقد الذاتي

 .توثيق انجازات الطلبة وتعلمه0

 .تيسير التواصل بين املعلم واولياء الامور حول مستوى اداء الطالب0



 التقويم باستخدام ملف الانجاز

 فترة خالل طالب كل ألعمال وهادف منظم لتجميع تقويم عملية"0
 إلى الاستناد خالل من معينة مواضيع أو  معين موضوع في معينة زمنية

 والتي والطالب املعلم عليها يتفق التي واملحكات املعايير  من مجموعة
 ."لعمله الذاتي والتأمل والتفكر  للتعليق فرصة الطالب تعطى

 



 خصائص ملفات إلانجاز

 (التجميع ليس عشوائيا)لها غرض واضح وأهداف محددة 0

 فيها أعمال مختارة بطريقة منظمة لنتاجات للطلبة 0

 هناك خطوط عامة تم وضعها ملا يجب أن يكون في ملف إلانجاز0

 يقوم الطلبة باختبار ما يتم وضعه في  امللف0

 يقوم الطلبة بعملية التأمل والتقييم الذاتي ملا هو موجود في الحقيبة0

 يتم توثيق تقدم الطلبة من خالل عرض النتاجات املختلفة والتقييمات0

 هناك معايير واضحة ومناسبة لتقييم نتاجات الطلبة0

 .توجد لقاءات ملناقشة امللف بين الطالب وألاستاذ0

 

 



 نموذج
 تقييم ذاتي 
 مللف إنجاز  

0☺ 

 : ................................التاريخ : ....................................االسم0

 

 ؟لىما الذى يمثله الملف 0

0....................................................................................................... 

0....................................................................................................... 

 

 كيف تم تنظيم الملف؟  ولماذا اخترت  هذا الشكل؟0

0  .......................................................................................................

....................................................................................................... 

 

اشرح  .  ترى انها تبين نموك وتقدمك خالل الفترة السابقة التىاختر احد اعمالك 0

 .كيف يعبر العمل عن ذلك

0  .......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

 إعداد الملف؟ فىواجهتك  التىما اهم التحديات .0

0  .......................................................................................................

....................................................................................................... 

 

 من اعداد الملف؟ استفدتهما اهم ما 0

0  .......................................................................................................

....................................................................................................... 

 كيف يمكن تحسين الملف؟0

0  ....................................................................................................... 

 



 تقييم ملف إلانجاز

 .  ل بد من توافر أبعاد محددة في ملف إلانجاز ليتم تقييمها0

 

 :يمكن اخذ ألابعاد التالية لتقييم ملف إلانجازفمثال 0

 الجهد املبذول وتطو ر الطالب خالل فترة زمنية معينه0

 مدى استخدام استراتيجيات معينة0

 استخدام أسلوب حل املشكالت0

 القيمة النوعية  النهائية ألعمال الطالب0

 



 تقييم ملف إلانجاز

ألبعاد عامة ممكن أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم ملف مثال آخر 0
 :إلانجاز

 ..(وجود أدلة على مراقبة الطالب لفهمه الخاص )التفكر والتأمل 0

 النمو والتطور نحو تحقيق ألاهداف0

 ..(مثل حل املشكالت، التعاون )فهم وتطبيق العمليات 0

 اكتمال ونوعية ومناسبة ألاعمال املقدمة0

 التنوع في ألاعمال0

 



نموذج 
 لتقييم 

ملف انجاز  
 الطلبة 

 : ...................................التاريخ: ............................  اسم الطالب 0

 

 ما انطباعك األولى عن الملف؟0

0........................................................................................... 

 الى أي مدى نجح الطالب في تقديم نفسه لقارئ الملف؟0

0........................................................................................... 

مقدمة الملف  توضح أهداف الملف، ولمن يقدم، وتعطى فكره عن محتوياته 0

 .وطريقه تنظيمها، ولماذا اختار ما يعرضه 

0........................................................................................... 

 اهداف الملف واضحة ومحددة0

0........................................................................................... 

 الملف مناسبة ألهداف الملف وكافية لتحقيقها( فئات)اقسام 0

0........................................................................................... 

كافية في كل فئة، مرتبطة بكل فئة، متنوعة، واضح (: اعمال الطالب)المدخالت 0

 .انها من انتاج الطالب، اللغة سليمة، العرض شيق

0........................................................................................... 

 يتميز الملف بالتفرد وله طابع خاص0

0........................................................................................... 

 :  أعجبني الملف ألنه0

0........................................................................................... 

 كيف يمكن تحسين الملف؟0

0........................................................................................... 

 

 :التاريخ         :توقيع المعلم0

 



 قواعد تصحيح ملف انجاز
 ضعيف  1 مقبول   2 جيد  3 ممتاز  5 املحور 
جميع العناصر  امللف عناصر  اكتمال

 املطلوبة موجودة

معظم العناصر 

 املطلوبة موجودة

امللف بعض ينقص 

 العناصر الاساسية

العناصر الاساسية 

 غير موجودة

 املدخالت مناسبة

 امللف لفئات

كل املدخالت مرتبطة 

 بفئات امللف

معظم املدخالت 

 مرتبطة بفئات امللف

بعض املدخالت 

 مرتبطة بفئات امللف

معظم املدخالت غير 

 مرتبطة بفئات امللف

 فى وإلابداع الاصالة

 امللف مدخالت

معظم ألاعمال تتسم 

 باإلبداع

كثير من الاعمال 

 تتسم باإلبداع

قليل من الاعمال 

 تتسم باإلبداع

معظم الاعمال 

 تتسمةتقليدية ول 

 باإلبداع 

الاعمال معروضة  وشيق سليم العرض

بشكل جيد  وموثقة 

 اذا لزم الامر

معظم الاعمال 

معروضة بشكل جيد  

 وموثقة اذا لزم الامر

معظم الاعمال غير 

معروضة بشكل جيد  

 وموثقة اذا لزم الامر

معظم الاعمال غير 

معروضة بشكل جيد  

وغير موثقة اذا لزم 

 الامر



 تصحيح ملفات إلانجاز

 كما يلي( 15)لنفترض أنه يوجد لدى املعلم ملف انجاز في اللغة 0
ً
 : عمال

 شريط فيديو  عن تنفيذ عمل معين0

 ورقة عمل جماعي0

 .ست أوراق تأمل أعدت في املنزل حول بعض ألاشعار التي قرأت خالل ألاسابيع ألاولى من العام الدراس ي0

 .أعدت حول قصص قصيرة قرأت في الجرائد خالل ألاسابيع ألاربعة من الشهر الثالث( تأمل)ثالث صحف 0

أكملت في املدرسة وفى البيت حول بعض املقالت التي نشرت في الجرائد وقد تم ( تأمل)أربع صحف 0
 .إعدادها في ألاسابيع الست ألاخيرة

 

كيف نضع الدرجات ؟ هل نعامل صحيفة التأمل التي أعدت في املنزل؟  هل نعاملها كالتي 0
 أعدت في الصف؟  هل نعامل ورقة العمل الجماعي مثل صحيفة التأمل؟

حيث تعتمد هذه القرارات . مثل هذه ألاسئلة تعكس الحاجة إلى اتخاذ قرارات كثيرة بخصوص ملف إلانجاز0
 .على أمور متعددة كثيرة متعلقة باألهداف وباملواضيع وبالطلبة

 



 ثبات الدرجة

 : التصحيح ثبات مشكلة من تحد أن يمكن التي العوامل من0

 أداء مستويات تحديد خالل من وذلك للتصحيح محددة إجراءات وضع0
 إلانجاز ملف في املوجودة والخصائص املهارات تقييم عمليات توجه واضحة

    .ومعقدة متداخلة تكون  ما عادة والتي

 لحل آخر مهم عامل التصحيح إجراءات على املعلمين تدريب فإن وكذلك0
 .الثبات مشكلة



 الايجابيات والتحديات املتعلقة بملف الانجاز
 سلبيات إيجابيات

 ووقت جهد إلى تحتاج  معينة زمنية فترة خالل وتطوره الطالب نمو  توثق

 للمراجعة ساعة إلى املعلم يحتاج

 ومهاراتهم الطلبة قدرات عن واضحة صورة توفر 

 العقلية

 غير  املعلم يصدرها التي ألاحكام تكون  قد

 موضوعية

 :املهارات من مختلفة ألنواع مؤشرات عدة تجمع

 (ومصورة مسموعة، مكتوبة،)

 عملية ليست الصف داخل إلانجاز  ملفات إدارة

 .بسيطة

  يقومون   فال التقويم بعملية الطلبة ينشغل قد  (أريك دعني) تعلموه ما بعرض للطلبة الفرصة توفر 

 الذاتي التأمل بعملية

 للمراجعة وقت تخصيص عدم الفردية الفروق تراعى

 باإلرباك املعلم يشعر  والطالب املعلم بين للتواصل فرص توفر 

 الطالب إلى املعلم  من التعلم عملية مركز  نقل إلى تؤدى

 من  بدل  القوة مواطن   على التركيز  على الطالب تشجع

 الضعف



 تقويم ألاداء

 ملالحظة املعلم به يقوم الذي التقويم" ذلك انه على ويعّرف0
 ش يء إنتاج خالل من ما لكفاية أو  ملهارة التلميذ أداء وتقييم
    .عرض عمل أو  إجابة عمل أو  معين

 

 تكشف معينة مهمات أداء في التلميذ انخراط على يعتمد وهو 0
 فعله يمكنه وما التلميذ يعرفه عما



 تقويم ألاداء

 يسمح للطلبة بأن يسيطروا ولو بش يء بسيط على عملية التقويم وخاصة0

 عندما تتاح لهم الفرصة ليطبقوا ما تعلموه      

 ويقع تقويم ألاداء في مكان متوسط بين الاختبارات الكتابية والشفهية0

 ومواقف الحياة الحقيقية؛ مما يعني إيجاد مواقف مشابه للموقف ألاصلي      

 لنرى طبيعة ألاداء ومن ثم نقوم بقياس ذلك ألاداء وتقييمه ضمن معيار أو      

 .محك يتفق علية يحدد لنا مستوى ألاداء املقبول       

 ..املشاريع، العروض، املشروعات، قضايا جدلية، نماذج، محاكاه : بعض أشكاله0



 خصائص تقويم ألاداء 

 .التالميذ يقومون بعمل وبناء وإنتاج ش يء معين0

 .الفهم العميق ومهارات التفكير من أساسيات هذا النوع من التقويم0

 .فيه عمل كثير وقد يستمر أليام وأسابيع0

 .يركز على أن يقوم التالميذ بالتوضيح والتبرير والدفاع عن أعمالهم0

 .فيه توليد وإنتاج ألفكار ومواد هامة0

 .يعتمد في التصحيح على وجود مقيمين مدربين على هذا النوع من التقويم0

 ،لهذا النوع من التقويم معاير تعد مسبقا وكذلك قواعد لتصحيح وهى واضحة للجميع0

 ل توجد في هذا النوع من التقويم إجابة محددة واحدة0

 .حقيقيا فسيكون مستندا إلى سياقات من الواقع"إذا كان هذا التقويم أصيال 0

0  

 



 قياس ألاداء
التي سيستخدمها لتحديد مستوى  املحكاتلستخدام تقويم الاداء لبد للمعلم من تحد  0

تساعد في مراعاة درجات  املحكاتوهذه .  الطلبة للحكم من خاللها على جودة اداء الطالب
 .مختلفة ألداء الطلبة

 
ما املقصود بمحك الاداء؟   تعرف على انها  دليل وقواعد وخصائص تستخدم للحكم  على  0

 .  جودة اداء الطالب
 
 :الهدف من اشتمال أي مهمة تقويمية ادائية على محك اداء هو0

 لتعريف الطالب باألداء املرغوب فيه واملستويات املتوقعة0
 .للسماح لكل من املعلم والطالب يتقوم الاداء0

 
يمكن بناؤها هي التي تعتمد على توقعات املعلم  ألداء طالبه، وتحتوى  محكاتوتعتبر افضل 0

 .على تعريف واضح وشامل ملجال الاداء الذى سو فيقوم
 

 



 الصور التي يمكن استخدامها في تقويم الاداء

 

  Checklist ( قوائم املراجعة)قوائم الرصد 0

  Scalesموازين التقدير 0

  Rubricsقواعد التصحيح 0
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 التحديات 

 توفر إلارادة لدى الجميع للقيام بهذا  النوع من التقويم 0

 قدره املعلم على القيام بهذه ألانشطة التقويمية0

 توفر أدوات التقويم الالزمة0

 وقت الحصة وفترة الدوام0

 لئحة وسياسة التقويم الحالية0

 البيئة الصفية وتجهيزاتها0

 ثقافة املجتمع نحو التقويم الحقيقي0



 توصيات

 مساحة وإعطاء  والوطنى  الصفي التقويم وأنظمة سياسات تطوير 0
 وأساليب ،(الاداء تقويم الانجاز، ملف) الحقيقي التقويم ملمارسة أكبر 

 فقط التحصيلية الاختبارات على الاقتصار  وعدم البديلة التقويم
 والسلوكيات والاتجاهات واملعارف املهارات من الطالب تعلم لتقويم
  .الحياة ومهارات التفكير  مهارات على والتركيز 

 

تبني أسلوب التقويم الصفي املعتمد على الكفايات، وأسلوب التقويم 0
املستمر في مختلف الصفوف الدراسية مع بقاء اختبارات التخرج لنهاية 

 .املرحلة الثانوية
  
 



 توصيات

 تتطلب النموذج في طرحت التي الرؤية إن :والتقويم القياس في املنهي التطوير 0
 من مستوياتهم بمختلف التعليم في للعاملين املنهي التطوير  على التركيز  لتحقيقها
  . التربوي  التقويم مجالت مختلف في مدارس ومديري  تربويين ومشرفين معلمين

 

 (الحقيقي التقويم وخاصة) التقويم مهام بناء إن : التقويم ملهام املصادر  توفير 0
  .إلنجازها والوقت واملوارد الخبرات من الكثير  وتتطلب شاقة عملية

 

 الاقتصار  ل  للكفايات الطالب اكتساب بأهمية ألامور  أولياء لدى القناعات تغيير 0
 (الدرجات ثقافة) الدرجات على

 
 



 

 

 شكرا لحسن الاستماع،، 


