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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد اهلل وال�شالة وال�شالم على المبع�ث رحمة ومعلمًا للعالمين �شيدنا محمد  وبعد في خ�شم 

تعقد وظيفة التبليغ في هذا الع�شر لناحية تط�ر التقنيات اأم لناحية طبيعة الم�شتهدفين التي ا�شبحت 

الث�رة  في ظل  الي�م  ان�شان  تتنازع  التي  المختلفة  والدوافع  والتجاهات  المي�ل  لجهة  التداخل  في  غاية 

الرقمية والعالمية الهائلة التي تجتاح علمنا، ا�شبح لزامًا على القيمين والم�شتغلين ب�ش�ؤون اإعداد المبلغ 

الت�جه اأكثر فاأكثر نح� التخ�ش�س في العداد والتاأهيل و�ش�ًل لنتاج كادر تبليغي كف�ء ومتمر�س.

في هذا الطار يق�م معهد المام الباقر  بم�ش�ؤولية م�شاعدة المبلغين والخذ باأيديهم في هذا 

الطريق عبر تقديم �شل�شلة من الدورات والم�شارات التاأهيلية المنا�شبة التي تخدم وظيفتهم ومنها الدروات 

المتعلقة باأخت�شا�س التدري�س والتعليم وعلمي نف�س التعليم والنم�.

وقد حر�س المعهد في ال�شن�ات الما�شية على تقييم تجاربه ومراكمة جهدده للعمل على ا�شدار مت�ن 

من  المرج�ة  الهداف  اإلى  و�ش�لهم  على  معين  خير  المبلغين  يدي  بين  لتك�ن  وم�ث�قة  لئقة  تدري�شية 

عمليات التاأهيل المعتمدة.

احد  اإلى  المعهد  الرائدة طلب  والتجربة  المتراكمة  والخبرة  العلمي  بالعمق  ولثقته  ال�شبيل  وفي هذا 

رواد هذا العلم وقاماته ال�شامخة عنينا به الدكت�ر ها�شم ع�ا�شة م�ش�ؤولية اإعداد هذه المت�ن التدري�شية 

وقد اح�شن جزاه اهلل خيرًا في انجاز هذه المت�ن على ال�جه الح�شن مبتغيًا بذلك الجر والقب�ل عند اهلل 

�شبحانه وتعالى، ونحن اذ نثمن جه�ده المباركة ن�شاأل اهلل له المزيد من الت�فيق في هذا ال�شبيل.

المبلغين  تاأهيل  التدري�شية لدورات  المت�ن  المباركة من  ال�شل�شلة  ختامًا ونحن ن�شع بين يديكم هذه 

والمدر�شين ن�شاأل العلي القدير اأن ت�شهم غاية ال�شهام في تحقيق الماأم�ل منها وال��ش�ل بهذه البرامج 

يَُّها اْلَعِزيُز 
َ
التاأهيلية اإلى اف�شل ما يك�ن بحيث تك�ن محاًل لر�شا وقب�ل ح�شرة بقية اهلل العظم، {َيا اأ

ِقيَن} دِّ  َيْجِزي اْلُمَت�شَ
َ هَّ
ْق َعَلْيَنا اإِنهَّ اهلل دهَّ ْوِف َلَنا اْلَكْيَل َوَت�شَ

َ
اَعٍة ُمْزَجاٍة َفاأ رُّ َوِجْئَنا ِبِب�شَ ْهَلَنا ال�شُّ

َ
َنا َواأ َم�شهَّ

)�ش�رة ي��شف: 88( 

مقّدمة عامة
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مة مقدَّ

نعر�س في هذا الف�شل عن التق�يم الترب�ّي: م�قعه في قلب عملّية التعليم والتعّلم وماهّيته 

من  مجم�عة  عن  الإجابة  فيه  ونحاول  واأدواته.  واأن�اعه  واإجراءاته  ووظائفه  وم�ا�شفاته 

الأ�شئلة:

- من يقّ�م: المعّلم، المتعّلم، اإدارة الم�ؤ�ش�شة، ال�شلطة الترب�ّية...؟

-  ماذا نقّ�م: مدى تحّقق الأهداف التعّلمّية، الكفايات، الم�شار التعّلمّي، المناهج التعليمّية، 

اأداء الم�ؤ�ّش�شة، اأداء الأفراد، النتائج...؟

-  لماذا نقّ�م: ت�شخي�س مكت�شبات تعّلمّية، التنّب�ؤ بالم�شار التعّلمّي اأو ال�ظيفّي الم�شتقبلّي، 

تك�ين وبناء قدرات ومهارات وم�اقف لدى المتعّلم، الحكم على المتعّلم...؟

-  كيف نقّ�م: و�شعّيات التق�يم )�شفهّي، خطّي، عملّي، ذاتّي، ثنائّي...( واأج�اوؤه )اطمئنان، 

قلق، تناف�س، تعاون...(، واأدواته )اأ�شئلة، مالحظة الأداء، اختبارات...(؟

- متى نقّ�م: قبل عملّية التعليم والتعّلم، خاللها، في نهايتها، دائًما...؟

م
ّعلّ

 الت
تقويم
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موقع التقويم في التعليم 
والتعّلم 01

م
ّعلّ

 الت
تقويم

تحت�ي عملّية الّتعليم  والّتعّلم على المكّ�نات الآلية:

تق�يم  المعينة(،  ال��شائل  الطرائق،  المعرفّية،  )المحت�يات  ال��شائل  الّتعّلمّية،  الأهداف 

التعّلم وعنا�شر عملّية الّتعليم والّتعّلم.

كان الّتعليم التقليدّي يقارب العملّية من زاوية ال��شائل، اأي من خالل المحت�يات المعرفّية 

والن�شاطات؛ حيث كان المعّلم يبداأ الّتعليم من الن�ش��س المعرفّية وتنفيذ الن�شاطات. وعندما 

كان ي�شل اإلى الّتق�يم ل يعرف ماذا يقّ�م! فالن�ش��س المعرفّية ت�حي بن�شاطات محّددة، وهي 

ت�ّجه العملّية باّتجاه حفظ المعل�مات وا�شتذكارها من قبل المتعّلمين. هكذا كان الحال، وما 

زال كذلك لدى الكثير من المعّلمين الذين لم يخ�شع�ا لإعداد اأ�شا�شّي وتاأهيل مت�ا�شل على 

كفايات الّتعليم.

ناقل  والمعّلم  المعرفّية  الماّدة  ح�ل  المتمح�ر  التقليدّي  الّتعليم  الّتالية  التر�شيمة  ُتمّثل 

المعرفة والمتعّلم الحافظ للمعل�مات الم�شتذكرة عند الطلب:

األهداف الّتعّلمّية 

غير واضحة 

للمعّلم وبالتالي 

للمتعّلم

تقويم نتائج 

الّتعليم )االستذكار 

بشكل أساسي(

المحتويات المعرفية، 

النشاطات والطرائق 

)وخاّصة اإللقاء(، وسائل 

عرض المعلومات 

)وخاّصة اللوح(.
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ي 
م ف

 التقوي
موقع

م
عّل

والت
م 

علي
الت

المختارة  المعرفّية  بالمحت�يات  الّتعليم  من  النمط  هذا  يتاأّثر 

المدرجة في المنهج، والتي غالبًا ما ي�شعها اأ�شخا�س ل عالقة لهم 

التر�شيمة  في  ق�شد،  عن  و�شعنا،  لقد  وم�شتلزماته.  المناهج  بعلم 

عبارة »تق�يم نتائج الّتعليم«؛ لأّن ال�اقع ي�شير اإلى نتائج الّتعليم وما 

قدرات  من  المتعّلم  يكت�شبه  مّما  اأكثر  معل�مات  من  المعّلم  يعطيه 

ومهارات وم�اقف.

كان�ا  الأهداف،  عن  التقليدّيين  المعّلمين  ن�شاأل  كّنا  وعندما 

يعّبرون بارتباك وغم��س عن اأهداف الّتعليم، اأو عن م��ش�ع التعليم، ولي�س 

عن الّتعّلم المفتر�س. اأما الأهداف الّتعّلمّية ف��شعناها في التر�شيمة �شمن اإطار 

منّقط للدللة على عدم و�ش�حها والعمل عليها ب�شكل اإرادّي، فاأتى مكانها اآخر التر�شيمة، 

لة بال�شدفة! ولي�س في اأّولها عن ق�شد، للدللة على ك�نها نتيجة مح�شّ

لل��شائل  مرجعّية  ك�نها  وعلى  اأّوًل  الّتعّلمّية  الأهداف  على  لي�ؤّكد  الحديث  الّتعليم  اأتى 

)محت�يات معرفّية وطرائق ون�شاطات وو�شائل معينة( وللتق�يم. وليرّكز على التفاعل المتبادل 

فيما بين مكّ�نات عملّية الّتعليم والّتعّلم حيث يك�ن الّتعليم في خدمة الّتعّلم، والمعّلم و�شيطًا، 

والهدف الأ�شا�س في العملّية بناء وتك�ين �شخ�شّية المتعّلم من خالل اإك�شابه قدرات ومهارات 

وم�اقف. هذا التعديل الج�هرّي في مقاربة العملّية يجعل التر�شيمة تاأخذ ال�شكل الآتي:

 األهداف الّتعّلمية 

)قدرات ومهارات 

ومواقف(

تقويم نتائج الّتعّلم 

والحكم على المتعّلم 

بالرجوع إليها

طرائق الّتعليم والّتعّلم 

والوسائل األخرى 

)محتويات، تكنولوجيا 

الّتعليم...(
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م في 
موقع التقوي

م
م والتعلّ

التعلي

من  اإًذا،  الحديث،  الّتعليم  في  والّتعّلم  الّتعليم  عملّية  تنطلق 

اإليها،  بالرج�ع  المعّلم  يختار  والتي  والمعلنة  ال�ا�شحة  الأهداف 

الّتعليم  وتكن�ل�جيا  العمل  وو�شعيات  والطرائق  المعرفّية  الن�ش��س 

الم�شاعدة. وبعد التخطيط للعملّية وتنفيذها وتق�يم النتائج تق�يما 

تك�ينيًّا ي�شل اأخيًرا اإلى الّتق�يم الختامّي.

يظهر في التر�شيمة المكان المح�رّي لمكّ�ن الّتق�يم الذي يرافق 

كّل مراحل العملّية ويعطي المعل�مات والتغذية الراجعة الم�شاعدة 

على التط�ير الدائم لجميع مكّ�ناتها. اإّنه م�ج�د بقّ�ة عند كتابة الأهداف 

الّتعّلمّية ومعايير ومبّينات التحّقق من اكت�شابها. وه� م�ج�د خالل تنفيذ ن�شاطات 

الّتعليم والّتعّلم وفي نهايتها.

ببدء  الترب�ّيين يطالب�ن   بع�س  والتعّلم، جعل  التعليم  التق�يم في  اأهمية م�قع  ازدياد  اإّن 

العملّية به، اأي قلب ترتيب التر�شيمة راأ�شًا على عقب، واقتراح كتابة اأدوات الّتق�يم ومعاييره 

اإحكام الربط بينهما، والعمل بعد ذلك على  بالت�ازي مع �شياغة الأهداف الّتعّلمّية من اأجل 

اختيار ال��شائل ومنها الن�ش��س المعرفّية!

لة لآخر اتجاهات مقاربة عملّية الّتعليم والّتعّلم الحديث وم�قع  وهكذا تاأخذ التر�شيمة الممثِّ

الّتق�يم فيها كما ياأتي:

األهداف الّتعّلمية

طرائق الّتعليم والّتعّلم 
والوسائل األخرى 

)محتويات معرفية، 
تكنولوجيا الّتعليم...(

تقويم التعّلم

الحكم على 
المتعّلم 

بالرجوع إلى 
نتائج الّتعّلم

معايير الّتقويم 

ومبّيناته
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ماهّية الّتقويم
02

م
ّعلّ

 الت
تقويم

ا�شتعمل الترب�ّي�ن في الدول العربّية كلمَتْي تقييم وتق�يم للدللة على المفه�م، على الّرغم 

من عدم وج�د كلمة تق�يم في معاجم اللغة العربية. وعند البحث عن معنى كلمة تق�يم وجدنا 

التاأكيد على ُبعد ت�ش�يب الع�جاج وت�شحيح الم�شار، كما واأتت الكلمة في بع�س الأحيان بمعنى 

تقدير قيمة ال�شيء. اإّننا ن�افق القائلين باأّنه في ا�شتعمال كلمة تقييم تجاوز لغ�ي، ولكّننا نرى 

فيها خدمة لمعنى القيا�س وتقدير قيمة �شيء ما بالرج�ع اإلى معايير محّددة.

ا، للتعبير عن عملّية قيا�س نتائج الّتعليم والّتعّلم  �شنعتمد كلمة تق�يم ، لك�نها م�شترًكا معن�يًّ

واتخاذ قرار اأو حكم قيمّي على المتعّلم بالرج�ع اإلى هذا القيا�س، وللك�شف عن النتائج بهدف 

اتخاذ الإجراءات التط�يرّية وت�ش�يب الخلل.

يعني الّتق�يم  ب�شكل عاّم:

- جمع معل�مات اأو معطيات م�ث�قة ومالئمة و�شادقة.

-  وتفّح�س مدى المالءمة بين هذه المعطيات ومجم�عة من المعايير المتنا�شبة مع الأهداف 

المحّددة.

- من اأجل اتخاذ قرار اأو اإجراء.

    اأّما تق�يم نتائج الّتعليم والّتعّلم فه� عملية:

- جمع معل�مات اأو معطيات عن م�شت�ى اأداء المتعّلمين لأهداف تعّلمّية محّددة.

اإلى معايير  بالرج�ع  المن�ش�د،  لالأداء  المعطيات  اأو  المعل�مات  -  تفّح�س مدى مالءمة هذه 

ة بالأهداف الّتعّلمّية )قيا�س(. ومبّينات خا�شّ

-  اتخاذ الإجراء المنا�شب بالرج�ع اإلى نتائج القيا�س بخ�ش��س مكّ�نات عملّية الّتعليم والّتعّلم، 

لة. اأو/ واإ�شدار حكم على المتعّلم بالرج�ع اإلى النتائج المح�شّ
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ماذا نقّوم من نتائج الّتعليم 
والّتعّلم؟ 03

م
ّعلّ

 الت
تقويم

عبر  ن�شعى  محّددة  اأهداف  تحّقق  مدى  اأ�شا�شّي،  ب�شكل  والّتعّلم،  الّتعليم  عملّية  في  نقّ�م 

عاطفية/  اتجاهات  وم�اقف/  عقلّية،  مهارات  قدرات/  للمتعّلمين:  اإك�شابها  اإلى  العملّية 

وجدانّية، ومهارات حركّية.

ول معنى لعملّية الّتق�يم ب�شكل م�شتقّل عن الأهداف الّتعّلمّية المن�ش�دة؛ فالأداء )الهدف 

المتحّقق لدى المتعّلم( ياأتي في قلب عملّية الّتق�يم الحديثة. ل بل ل وج�َد فعليًّا لهدف تعّلمي 

اإّل عندما يحت�ي، عند و�شفه، و�شائل تق�يمه. واإذا ما لم يتاأّمن هذان ال�شرطان المتقابالن 

والمتكامالن )الهدف الّتعّلمّي والّتق�يم( ل يك�ن لمناهج الّتعليم والّتعّلم اأّية قيمة!

لنا في الأهداف الّترب�ّية مراتب: الغايات والأهداف العاّمة والكفايات والأهداف  لقد ف�شّ

ة اأو عنا�شر الكفايات. ماذا يقّ�م المعّلم من هذه الأهداف؟ الخا�شّ

والمتعّلقة  الّتق�يم  ال�شعبة  الّترب�ّية  الغايات  بتق�يم مدى تحّقق  للمعّلم  ل عالقة مبا�شرة 

اأو  الترب�ّية  للم�ؤ�ّش�شة  العاّمة  الأهداف  يقّ�م  ل  واأّنه  كما  المجتمع.  في  الترب�ّي  النظام  بكلية 

واأ�شحاب  التربية  وزارة  اأ�شا�شّي على عاتق  ب�شكل  تقع  الم�ش�ؤولّية   لأّن هذه  التعليمّية؛  الماّدة 

الم�ؤ�ّش�شة الّترب�ّية، وهي بالتالي تخرج من الإطار المبا�شر لعمل المعّلم وم�ش�ؤولّيته.  هذا، مع 

ا للحكم على اأداء الم�ؤ�ّش�شة الترب�ّية  والعمل على  تاأكيدنا على اأهمّية اإجراء هذه العملّية دوريًّ

تط�يره. 
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، الكفايات الّتعّلمّية في �شلب عملّية الّتق�يم التي ُي�شاأل  تاأتي، من َثمهَّ

المتعّلمين  تمّكن  م�شت�ى  المعّلم  يقّ�م  حيث  والمتعّلم.  المعّلم  عنها 

من اأداء كفايات تعّلمّية يعمل على اإك�شابها لهم. ولّما كانت الكفاية 

هدًفا مت��ّشط المدى ومكّ�ًنا من مجم�عة متدامجة من الم�ارد، فهل 

يقّ�م المعّلم الكفاية اأم م�اردها اأم الكفاية وم�اردها؟

اإّننا مع تق�يم م�ارد الكفاية خالل تطّ�ر عملّية اكت�شابها، وتق�يم 

الكفاية عند النتهاء من التمّكن منها. اإّن في اعتماد هذا القتراح 

ح�شنات عديدة، منها حّث المتعّلمين على الدرا�شة والن�شاط وعدم مراكمة 

الّتعّلمّية  للثغرات  المبّكر  الكت�شاف  للمعّلم  يتيح  وه�  العملّية.  اآخر  حّتى  الدر�س 

وعالجها قبل النتهاء من تعليم وتعّلم الكفاية. اأو بكلمة اأخرى اإننا مع التاأّكد من اكت�شاب 

م�ارد الكفاية قبل تق�يم القدرة على ت�ظيفها في و�شعّيات مرّكبة ومتدامجة.
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مرجعّيات الّتقويم )معايير 
ومبّينات( 04

م
ّعلّ

 الت
تقويم

م في الحكم على مقب�لية اأداء  م والمق�هَّ ل بّد للتق�يم من اعتماد مرجعيات يع�د اإليها المق�ِّ

الكفاية اأو الهدف الّتعّلمّي. تق�ّشم هذه المرجعّيات اإلى ثالثة م�شت�يات:

1     المعيار
المعيار ه� عبارة عن �شفة معن�ّية تتجاوز الهدف، ُيطلب اللتزام بها وتاأخذ جذورها من 

القيم، وهي تمتاز بالعم�مية والتجريد. يمكن تطبيق المعيار في م�ادهَّ معرفّية متنّ�عة.

اأمثلة معايير:

- المالءمة

ة  الخا�شّ الّتعليمات  وفق  منه  المطل�بة  بالعملّيات  المتعّلم  قيام  عند  المعيار  هذا  يتحّقق 

عن  خارج  اأّنه  اأم  منه،  المطل�ب  المتعّلم  ينّفذ  هل  ال�ش�ؤال:  عن  الإجابة  اإّنه  بال��شعّية. 

الم��ش�ع؟

ة بالماّدة المعرفّية. - ال�صتثمار ال�صحيح لأدوات المعرفة الخا�صّ

ة بالماّدة والن�شاط  يتحّقق هذا المعيار اإذا ا�شتخدم المتعّلم في نتاجه اأدوات المعرفة الخا�شّ

ب�شكل �شحيح. اإّنه الج�اب عن ال�ش�ؤال: هل ينّفذ المتعّلم جّيًدا ما يق�م به؟

- الّت�صاق 

يتحّقق هذا المعيار عندما يقّدم المتعّلم نتاجا متما�شًكا ومعتمًدا الت�شل�شل المنطقّي.
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- جودة العر�ض

ونظيًفا  مرّتًبا  نتاًجا  المتعّلم  قّدم  اإذا  المعيار  هذا  يتحّقق 

ومقروًءا.

- �سالمة اللغة 

يتحّقق هذا المعيار اإذا ما ا�شتعمل المتعّلم لغة �شليمة التراكيب 

�شرًفا ونحً�ا، اإمالًء ونطًقا.

- التمايز 

من  �شيًئا  نتاجه  اأو  ن�شاطه  المتعّلم  ي�شّمن  عندما  المعيار  هذا  يتحّقق 

الإبداع والتمّيز.

- الدّقة 

يتحّقق هذا المعيار عندما يت�ّخى المتعّلم في ن�شاطه، الدّقة في الح�شاب والقيا�س.

- الحذر

يتحّقق هذا المعيار عندما يت�ّخى المتعّلم الحذر والحيطة، خالل تنفيذ الن�شاط، حفاظًا 

على ال�شالمة ال�شخ�شّية والعاّمة.

- الكمالّية 

الن�شاط  ينّفذ  عندما  اأو  كاماًل،  ال�ش�ؤال  عن  المتعّلم  يجيب  عندما  المعيار  هذا  يتحّقق 

كاماًل.

  2    المبّين
ه� عبارة عن عن�شر يبّين مدى تحّقق المعيار من خالل اإعطائه �شياًقا محّدًدا وقيمة كمّية 

قابلة للمالحظة. ت�شاعد المبّينات المقّ�م في تقدير م�شت�ى التمّكن من المعيار.

تتنّ�ع المبّينات بح�شب الم�اّد والكفايات والمراحل الدرا�شّية.

 اأمثلة مبّينات من مختلف الم�اّد المعرفّية:

- دّقة الر�شم وو�ش�حه.
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م 
مرجعيات التّقوي

)معايير ومبّينات(

- اإنهاء الن�شاط في ال�قت المحّدد.

- خلّ� المنتج من الت�شطيب.

- التحديد ال�شحيح للم�اقع والّتجاهات على مخّطط.

- الت�شل�شل المنطقّي لالأفكار اأو الخط�ات.

- تجّنب التكرار غير المفيد.

- الكتابة ال�شحيحة للرم�ز.

- ا�شتخدام الكالم ب�شيغة المثّنى.

- وحدة المعنى في المنتج.

- اعتماد خيار منطقّي ومعق�ل.

- دّقة العملّيات الح�شابّية.

- تحا�شي اأخطاء الإمالء.

- ا�شتخدام الم�شارع ب�شكل �شحيح.

- ا�شتعمال الروابط المالئمة.

- ا�شتعمال عالمات ال�قف.

- الربط ما بين ال�شبب والنتيجة.

- كتابة التاء اآخر الأ�شماء والأفعال ب�شكل �شحيح.

- تب�يب المنَتج وتنظيمه.

- اعتماد جمل �شحيحة ب�شيطة التركيب.

- اعتماد الم�شار اأو الحّل الأقرب والأ�شهل.

- اللتزام بالّتعليمات.

- �شّحة ا�شتخدام الم�شطلحات والمفاهيم.

- المتانة المادّية للمنتج.

- �شرعة الأداء.

- ا�شتخدام مفردات علمّية منا�شبة.

- تكرار الم�قف/ ال�شل�ك.

- مراعاة الحيطة والحذر.
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  3    المؤّشر
والقيا�س  للمالحظة  المحّدد  التف�شيلي  المكّ�ن  به  وُيق�شد 

والإح�شاء الذي ُيلجاأ اإليه لتحديد ما اإذا كان المبّين متحّقًقا اأم ل.

 اأمثلة م�ؤ�ّشرات من مختلف المبّينات:

- تعداد الروابط الم�شتخدمة ب�شكل �شحيح.

ب�شكل  ما،  لقاعدة  تطبيًقا  اإمالئّيًا،  المكت�بة  الكلمات  تعداد   -

�شحيح.

- ح�شاب كّم ال�قت الذي تطلهَّبه الن�شاط.

- مالحظة واإح�شاء الإجراءات المعتمدة بدافع الحيطة والحذر.

- التفّح�س العملّي لمتانة المنتج.

- التاأّكد من �شّحة الّربط ما بين ال�شبب والنتيجة.

- ر�شد دّقة الم�شطلحات والمفاهيم الم�شتعملة ومالءمتها لل��شعّية.

- ح�شن الإجابة عن اأ�شئلة تك�شف عن مدى ح�ش�ل الفهم.

- تفّح�س عالمات ال�قف ودّقة ا�شتعمالها.

- تكرار الم�قف اأو ال�شل�ك المن�ش�د.

- تعداد حالت التكرار غير المفيد.

- اإح�شاء العنا�شر الم�شتذكرة.

- اإح�شاء الم�شائل المعالجة ب�شكل �شحيح.

- التاأّكد من �شّحة الرم�ز الم�شتعملة.

- التاأّكد من ا�شتقامة الخط�ط.

- التاأّكد من فهم الّتعليمات بالإجابة عن اأ�شئلة ب�شاأنها.
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المؤّشراتالمبّيناتالمعايير

سالمة اللغة

جودة العرض

الميزة الشخصّية

استعمال أدوات 
المعرفة الخاّصة 
بالوضعّية

التأّكد من صّحة تصريف األفعال 
المستخدمة.

تعداد حاالت صّحة مطابقة الصفة 
للموصوف.

تعداد حاالت الخطأ اإلمالئّي.

التأّكد من خلّو النّص من التشطيب.

التأّكد من مقروئّية النّص.

التأّكد من احترام التصميم المطلوب.

تعداد المحّسنات اللفظّية المستعملة.

تعداد الصور البيانّية المستعملة.

التأّكد من حسن استعمال أدوات 
التشبيه.

االلتزام بقواعد الصرف.

االلتزام بقواعد النحو.

االلتزام بقواعد اإلمالء.

نظافة النّص.

وضوح النّص.

تصميم النّص.

االلتزام بضوابط النّص 

الوصفّي

تضمين النّص صوًرا 
إبداعّية

رصد حاالت تمّيز وفرادة في الصور 
المقّدمة.

م 
مرجعيات التّقوي

)معايير ومبّينات(

  4    أمثـلـة كفـايــات ومعــاييرهـــا ومـبّيـنـاتـها 
         ومؤّشراتها

ا ي�صف فيه اإن�صاناً و�صفاً  الكفاية )الهدف الّتعّلمّي(: ُين�صئ ن�صًّ

خارجّياً ومعنوّياً. )لغة عربّية( 
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المؤّشراتالمبّيناتالمعايير

دّقة الرسم

االستثمار الصحيح 
ألدوات المعرفة 
الجغرافية

جودة العرض

استعمال المسطرة.

التأّكد من دّقة العمليات الحسابية.

مطابقة الخطوط ِلُحدودها.

تلوين المكان المطلوب تلوينه.

استقامة الخطوط.

دّقة العمليات الحسابية.

استعمال األلوان 

المناسبة.

استعمال المفاهيم 
ـــوز الــخــاّصــة  ـــرم وال

بالرسم البيانّي.

الـــرســـم من  خــلــّو 
التشطيب.

وضوح الخّط.

جميع  تمثيل  صــّحــة  ــن  م الــتــأّكــد 
معّدالت الحرارة واألمطار.

مالحظة نظافة الرسم.

ا  مناخيًّ بيانيًّا  ر�صًما  ير�صم  الّتعّلمّي(:  )الهدف  الكفاية 

)جغرافيا(

م 
 الّتقوي

عيات
مرج

ت(
ّينا

مب
ير و

عاي
)م

التأّكد من مقروئّية الكلمات.
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م 
مرجعيات التّقوي

)معايير ومبّينات(

والمبّينات  للمعايير  تعريفات  من  تقّدم  ما  اإلى  الع�دة  وفي 

بالتجاهين  الّتق�يم،  في  حركة،  نالحظ  عنها  واأمثلة  والم�ؤ�ّشرات 

من الم�ؤ�ّشر اإلى المعيار )من الفعل اإلى المفه�م(، ومن المعيار اإلى 

الم�ؤ�ّشر )من المفه�م اإلى الفعل عبر تك�ين م�ؤ�ّشرات مالئمة(. فلكّل 

معيار مجم�عة من المبّينات التي تبّين م�شت�ى التمّكن منه وت�شمح 

بالتالي للمقّ�م باّتخاذ القرار اأو الحكم. كما اأّن لكّل مبّين مجم�عة من 

الم�ؤ�ّشرات التي تجعله قاباًل للمالحظة والقيا�س الكّمّي. وقد يخدم مبّين عبَر 

معيار واحد ب�شبب عدم وج�د حدود قطعّية حا�شمة بين المعايير.

كما ون�ّد اأن ن�شير اإلى اأّن المعايير تنق�شم، بح�شب اأهمّية اعتبارها في تق�يم الكفاية، اإلى 

معايير اأ�شا�شّية اأو معايير الحّد الأدنى، ومعايير تمّيز اأو اإتقان. وهكذا ي�شّنف معيار �شالمة 

�شيًئا من  يقّلل  تمّيز في غيرها، وهذا ل  يعتبر معيار  بينما  اللغات،  اأ�شا�شيًّا في  اللغة معياًرا 

�شرورة واأهمّية التمّكن منه في كتابة حل�ل م�شائل الريا�شّيات والعل�م... بينما ي�شّنف معيار 

الميزة ال�شخ�شّية )الإبداع(، معيار تمّيز في اللغات والم�اّد الأدبّية. اأّما المثال الأو�شح لهذا 

معتبر  فه�  والتب�يب(  والنظافة  )الترتيب  المتعّلم  ن�شخة  عر�س  ج�دة  معيار  فه�  الّت�شنيف 

معيار تمّيز ب�شكل عاّم وقد يرفعه بع�س المقّ�مين اإلى م�شت�ى معايير الحّد الأدنى بعد تحّقق 

هذه الأخيرة في الكفاية لدى المتعّلم.

الّتعّلمّية في  باأّن مقاربة عملّية تق�يم م�شت�ى تمّكن المتعّلمين، من الكفايات  اأخيًرا  نق�ل 

الم�اّد المعرفّية، من خالل تحديد المعايير وجمع المبّينات كمرجعّيات م�شاعدة على اتخاذ 

وو�شع  الم�ؤ�ّشرات  في  الغرق  عن  ويبعدها  ال�شحيح،  الّتجاه  الّتق�يم  عملّية  ي�ّجه  القرار، 

اإلى  اللتفات  دون  القرار من  اّتخاذ  في  اإليها  والرج�ع  عليها،  التف�شيلّية  الرقمّية  العالمات 

، على �شبيل المثال،  معايير مقب�لّية الكفاية. فالمقّ�م، وبالرج�ع اإلى هذه المقاربة، عندما َيُعدُّ
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يعتبرها  ن�ّس  في  لكلمات  ال�شحيحة  الإمالئّية  الكتابة  حالت 

م�ؤ�ّشرات كّمّية ت�شاعده على اإقرار التمّكن من مبّين اللتزام بقاعدة 

الإمالء المطل�بة، ُي�شاف اإلى غيره من اأجل الحكم على التمّكن من 

معيار �شالمة اللغة، والذي ُي�شاف اإلى غيره بعد تحديد ك�نه معيار 

من  التمّكن  على  الحكم  في  منه  لُي�شتفاد  تمّيز  معيار  اأم  اأدنى  حّد 

الكفاية. وهنا يتج�ّشد الفارق الج�هرّي الذي تدخله هذه المقاربة 

في تق�يم الكفايات والذي اأ�شرنا اإليه فيما تقّدم بالحركة المتبادلة 

وبالّتجاهين من الم�ؤ�ّشر اإلى المعيار ومن المعيار اإلى الم�ؤ�ّشر.
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تقويم القدرات العقلية 05
م

ّعلّ
 الت

تقويم

1     االستذكار
تخزين  اإّن  وحدها.  الذاكرة  تدّخل  اإنتاجه  يتطّلب  حركّي  اأو  عقلّي  ن�شاط  كّل  به  وُيق�شد 

المعل�مات في الذاكرة وحفظها فيها وا�شترجاعها عند الحاجة، اأمر اأ�شا�شّي في حّل الكثير 

من م�شائل الّتعليم والّتعّلم.

طلب  خط�ات...(،  اأ�شكال،  جداول،  تعريفات،  )ق�اعد،  معل�مات  حفظ  عن  َيْك�ِشُف 

اأو عمليًّا با�شتعمال  اأو م��ش�عّية(  اأو خطيًّا )اأ�شئلة حّرة  ا�شتح�شارها �شفهيًّا )اأ�شئلة حّرة(، 

نف�س الفعل الم�شتعمل في كتابة الهدف الّتعّلمّي المقّ�م، واإّنما في �شيغة الأمر اأو الطلب.

اأمثلة: 

- عّرف عملّية تق�يم نتائج الّتعليم والّتعّلم.

- عّدد ثالث ف�ائد لالإعالن عن الأهداف الّتعّلمّية.

- �شع  اأمام الإجابة ال�شحيحة مّما ياأتي:

ُي�شاأل المعلم، ب�شكل اأ�شا�شي، عن كتابة

 الأهداف العاّمة؟

 الغايات الّترب�ّية؟

 الكفايات الّتعّلمّية؟

ة اأو عنا�شر الكفاية؟  الأهداف الخا�شّ
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2     الفهم

وُيطلب فيه الك�شف عن معنى ر�شالة اأو ن�ّس معّين وفهمه. ويك�ن 

الفهم:

- بالعتماد على المخزون الذاكرّي اأو المعل�مات الم�ج�دة في 

الذاكرة فقط.

اأو  مرجع  كّل  اإلى  الذاكرّي،  المخزون  اإلى  اإ�شافة  بالرج�ع،   -

م�شدر منا�شب )قام��س، كتاب تف�شير، اأطل�س، دائرة معارف...(.

كما وتك�ن و�شعّية الفهم:

- اإ�شغاًء وفهًما من خالل الإ�شغاء اإلى ر�شالة اأو ن�ّس اأو خطاب م�شم�ع.

- قراءة وفهًما من خالل قراءة ر�شالة اأو ن�ّس مكت�ب.

هذا من جهة، ومن جهة اأخرى، ياأتي الفهم على مراتب:

- فهم معنى كلمة؛

- فهم معنى الجملة؛

اإعادة  - فهم العالقات بين محت�يات الجمل والفقرات )تتابع زمنّي، العالقات ال�شببّية، 

ترتيب الجمل...(.

- فهم معل�مات معطاة في ن�ّس؛

- فهم معل�مات م�شتنتجة انطالًقا من ن�ّس.

- فهم وجهة نظر الم�ؤّلف.

كما وياأخذ الك�شف عن الفهم �شكل:

عناوين  مجم�عة  بين  من  المنا�شب  العن�ان  اختيار  اأو  للن�ّس  عن�ان  )اإعطاء  العن�نة   -

معرو�شة(.

ا اأو خطيًّا عن الفهم، وهنا قد ي�شّكل التعبير حاجًزا اأمام اإثبات الفهم اإذا  - التعبير �شفهيًّ
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م القدرات العقلية
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ما فهم المتعّلُم المطل�َب وعجز عن التعبير عّما فهمه.

قناة  الفهم عبر  تق�يم  نك�ن في �شدد  اأي�ًشا  التلخي�س، وهنا   -

التلخي�س الذي يعتبر قدرة تتطّلب تدريًبا خا�شًّا.

واأن  الأ�شعب  اإلى  ال�شهل  من  يتدّرج  اأن  الفهم  تق�يم  في  المهّم 

نريد  كّنا  اإذا  ما  نعرف  واأن  و�شعّياته،  جميع  على  المتعّلمين  ندّرب 

تق�يم الفهم وحده، اأم الفهم عبر قناة التعبير اأو التلخي�س.

اأمثلة:

 جد، بالرج�ع اإلى تف�شير الميزان، معنى الآية 35 من �ش�رة الن�ر.

 �شع  اأمام العبارة المنا�شبة:

ي�ؤّدي ال�شرب بالمتعّلم اإلى:

 الّنفاق.

 تجّنب الأخطاء.

 تط�ير الأداء.

 حكى جاك�ب�ش�ن في كتابه ال�شهير »بيغمالي�ن في المدر�شة« تجربة قام بها علماء نف�س في 

�ش�احي �شان فران�شي�شك� مع معّلمي �شف اأطفال بعمر ال�شبع �شن�ات. اأبلغ الباحث�ن المعّلمين 

عن ت�ّقع تطّ�ر النمّ� الفكرّي لدى الأطفال 20 % خالل العام الدرا�شّي بالرج�ع اإلى اختبارات 

وروائز )لم تح�شل في ال�اقع(.

روائز  اإلى  بالرج�ع  زادت،  حين  حقيقة  النب�ءة  اأ�شبحت  الأطفال  تعليم  من  �شنة  وبعد 

واختبارات، النتائج المدر�شية والح�شرية الثقافية بمعّدل 20%. لقد اأبدى معّلم� الأطفال المزيد 

من الهتمام بهم و�شّجع�هم واأبلغ�هم ت�ّقعاتهم الإيجابّية منهم وت�شامح�ا مع الأخطاء... لقد 

مار�ش�ا لعبة ابتزاز عاطفّي، اأو ما ي�شبه الإغ�اء، في جّ� تعليم وتعّلم اإيجابّي وتعاوني.

اأجب، بعد قراءة الن�س، عن ال�ش�ؤالين الآتَيْين:
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- اأعِط عن�اًنا منا�شًبا للن�ّس.

بين  ما  والّتعّلمية  الّتعليمية  العالقة  في  جرى  ما  عالقة  ما   -

قدرات  عن  المعّلمين  وت�ش�رات  جهة،  من  والأطفال  المعّلمين 

المتعّلمين من جهة اأخرى؟

3     التطبيق

4     التحليل والّتصنيف 

و�شعّية  في  متعّلمة  قاعدة  تطبيق  على  القدرة  عن  فيه  وُيك�َشُف 

جديدة. يمكن تطبيق قاعدة محف�ظة في الذاكرة، اأو بالّطالع عليها في 

كّل م�شدر اأو مرجع منا�شب. 

اأمثلة:

ة الزوجة من ميراث زوجها المت�ّفى. - جد ح�شّ

- قّطع )حّلل( َعرو�شيًّا الأبيات ال�شعرية الآتية...

- حّ�ل الجمل الّتالية من المفرد اإلى المثّنى اإلى الجمع...

تقّ�م في هذه الفئة قدرة المتعّلم على تحليل الماّدة )الن�ش��س، الجداول، الأ�شياء( اإلى 

عنا�شرها المكّ�نة وا�شتك�شاف ما بين هذه الأخيرة من عالقات اأو مبادئ تنظيم.

يمكن التحليل اأن يك�ن للمعنى فن�شّمه اإلى فئة الفهم.

اأمثلة:

- جد التف�شير المعق�ل لم�قع مقام ال�شيدة خ�لة)عليها ال�شالم( في بعلبّك، بالرج�ع اإلى 

الخريطة الطبيعّية لبالد ال�شام .

الم�ؤمنين)ع(  اأمير  اإلى و�شف  بالرج�ع  الفيزي�ل�جية لر�ش�ل اهلل)�س(  المالمح  د  - حدِّ

له. 
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5     التعبير والتواصل
ُيك�شف في هذه الفئة عن ن�ع محّدد من حّل الم�شائل، يقت�شي القدرة على النقل ال�شحيح 

والمفه�م لراأي اأو اأفكار، اإلى جهة معّينة، مع ا�شتعمال لغة ا�شطالحّية )كالم، اإ�شارات، رم�ز، 

ر�ش�م...(.

ُيمكن التعبير اأن يك�ن ا�شتذكار �شع�ر �شخ�شّي واأحا�شي�س واآراء، اأو و�شف و�شرح حقائق اأو 

اأ�شياء مح�ش��شة يمكن مالحظتها.

اأمثلة:

- دافع �شفهيًّا عن م�شروعّية مقاومة الحتالل.

- ار�شم �شعاًرا يحّث على احترام حق�ق الأطفال.

- اكتب مقاًل عن ف�ائد المحافظة على عالقات جّيدة مع الجيران.

- ا�شرح ق�ل ابن �شينا: »ل ت�شرب�ا اأبناءكم فتعّلم�هم النفاق«.

المعتمد على معايير  القيمّي  التعبير عن الحكم  التعبير والت�ا�شل، طلَب  اإلى  اأ�شفنا  واإذا ما 

محّددة داخلية اأو خارجّية، نك�ن في �شدد تق�يم القدرة على الّتق�يم.

اأمثلة:

اأّما اإذا كان التحليل للماّدة يطال غير المعنى ويتطّلب المالحظة 

والتجربة وا�شتعمال الح�ا�ّس )ال�شمع، اللم�س، الذوق، ال�شّم، الب�شر( 

ّية اأو اأكثر. فينتج منه ت�شنيٌف بالّرج�ع اإلى خا�شّ

اأمثلة:

الك�فّي  الخّطين  من  بكّل  »الع�شر«  �ش�رة  ر�شم  بين  قارن   -

والفار�شّي.

- رّتب كتب مكتبة الم�شجد ح�شبما تراه منا�شًبا.

- �شّنف �ش�ر الماآذن هذه بالرج�ع اإلى �شكلها.
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- دافع �شفهّيًا عن مخاطر القطع الع�ش�ائّي لأ�شجار الغابات.

ا )± 20 �شطًرا( تدع� فيه اإلى المحافظة على �شّلة  - اكتب ن�شًّ

الأرحام.

6     اإلبداع أو األصالة 

وُيك�شف فيها عن قدرة المتعّلم على اإنجاز ابتكار اأو بحث اأو �شيء ممّيز 

غير ماأل�ف.

اأمثلة:

- اكتب م�شرحّية مبتكرة تحّث فيها على تح�شين عالقة الإن�شان بالبيئة الطبيعّية.

- اكتب بحًثا جديداعن م�قف الإ�شالم من التعامل مع مخل�قات اهلل تعالى من الحي�انات 

والطي�ر.

- ابتكر �شعاًرا جديًدا تحّث فيه على اعتماد اللغة العربّية في تدري�س الم�اّد العلمّية.
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تقويم المواقف أو االتجاهات 06
م

ّعلّ
 الت

تقويم

ي�شعب تق�يم الم�اقف لك�نها داخلّية، اإّن ما نقّ�مه بالفعل ه� بع�س مظاهرها الخارجّية. 

اللفظّية  وال�شل�كات  العقلّية،  وتبيان مكّ�ناتها  الم�اقف، فه� تحديدها  لتق�يم  اأّول �شرط  اأّما 

والحركّية المرتبطة بها، ورّدات الفعل العاطفّية والأحا�شي�س الناتجة منها.

اأمثلة م�اقف وبع�س مكّ�ناتها وكيفّيات تق�يمها:

اأ- ي�ساعد الأيتام المحتاجين.

رعاية - مكّ�نات عقلّية: من  الإ�شالم  م�قف  ال�شريفة  والأحاديث  الآيات  من  ي�شتنتج   -1

الأيتام.

2- يعّدد ف�ائد العطف على الأيتام، على اليتيم نف�شه وعلى المح�ِشِن اإليه.

3- يدافع �شفهيًّا عن حّق اليتيم في العي�س الكريم.- �شل�كات لفظّية:

4- يرف�س �ش�ء معاملة الأيتام واأكل اأم�الهم.

5- ي�شتري ثياًبا جديدة يقّدمها هدية في العيد لالأيتام.- �شل�كات حركّية:

6- ي�شارك في خدمة الأيتام في حفل ع�شاء خا�ّس.

- رّدات فعل عاطفّية 

واأحا�شي�س

7- يعّبر عن �شعادته على اأثر م�شاعدة الأيتام.

8- ُيظهر حما�ًشا خالل نقا�س ح�ل م��ش�ع ح�شن التعامل مع الأيتام.
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هات
جا

االت

اإّن تق�يم ا�شتبطان المتعّلم للم�قف »م�شاعدة الأيتام المحتاجين« 

يك�ن عبر الك�شف عد مدى تحّقق مكّ�ناته كما ياأتي:

 )1( الفهم  اأ�شئلة  اإلى  باللج�ء  يتّم  العقلّية  المكّ�نات  تق�يم   -

وال�شتذكار )2(.

- تق�يم ال�شل�كات اللفظّية )3( و )4( المرتبطة بالم�قف يك�ن 

والأهل  الرفاق  ب�ش�ؤال  المبا�شرة،  المبا�شرة وغير  المالحظة  عبر 

والمعّلمين عن اأق�ال المتعّلم عن الم��ش�ع، اأو عبر ا�شتعمال �شّلم 

الم�اقف:

عن  نقا�شًا  ح�شرت  ما  اإذا  الكريم،  العي�س  في  اليتيم  حّق  عن  تدافع  هل    

الم��ش�ع؟ )�شع  اأمام الإجابة ال�شحيحة(:

 دائًما   غالًبا  اأحياًنا  نادًرا  اأبًدا

 اإذا ما علمت باأّن اأحد النا�س ياأكل اأم�ال الأيتام. فما ه� الم�قف الذي تتبّناه؟ 

)�شع  اأمام الإجابة ال�شحيحة(:

 اأوافق تماًما       اأوافق       ل اأبالي       ل اأوافق       ل اأوافق اأبًدا

المبا�شرة  بالمالحظة  يك�ن  بالم�قف  المرتبطة  و )6(  الحركية )5(  ال�شل�كات  تق�يم   -

وغير المبا�شرة، عبر �ش�ؤال الرفاق والأهل والمعلمين، اأو عبر ا�شتعمال �شّلم الم�اقف:

هل ت�شاهم في �شراء ثياب جديدة، هدية العيد، لالأيتام؟ 

�شع  اأمام الإجابة ال�شحيحة:

 دائًما  غالًبا  اأحياناً  نادًرا   اأبًدا

 اإذا ما طلب منك الم�شاركة في خدمة اأيتام في حفل ع�شاء، ماذا يك�ن رّدك؟ 
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االتجاهات

�شع  اأمام الإجابة ال�شحيحة:

 اأوافق تماًما       اأوافق غالًبا       اأوافق اأحياًنا      

  ل اأوافق            ل اأوافق اأبًدا

- تق�يم رّدات الفعل العاطفّية والأحا�شي�س )7( و )8( الناتجة 

لتعابير  المبا�شرة  المالحظة  خالل  ومن  اأو/  يك�ن  الم�قف  من 

ة، ومن خالل الإجابة عن اأ�شئلة  ال�جه اأو حّتى با�شتعمال اآلت خا�شّ

م��ش�عّية:

 ما ه� �شع�رك على اأثر م�شاعدة اأيتام؟ 

�شع  اأمام الإجابة ال�شحيحة:

 را�ٍس كثيًرا          را�ٍس          عادّي          غير را�ٍس          غير را�ٍس اأبًدا

ب- يبتعد عن المخّدرات بكّل اأ�سكالها.

ة عن معاناة مدمن على المخّدرات.- مكّ�نات عقلّية: 1- يفهم ق�شّ

2- يتعّرف اإلى مخاطر الإدمان على المخّدرات.

3- يفهم م�قف الإ�شالم من المخّدرات.

4- يدع� الآخرين اإلى البتعاد عن المخّدرات.- �شل�كات لفظّية:

5- يعّبر عن راأيه المدّعم بالحجج، الّراف�س لزراعة المخّدرات.

6-  ي�شارك في تجّمع يطالب الدولة بالهتمام بمعالجة المدمنين - �شل�كات حركّية:

على المخّدرات واإعادة تاأهيلهم.

7-   ي�شارك في ندوة تبحث م��ش�ع �شبل تح�شين النا�شئة من 

ال�ق�ع في الإدمان على المخّدرات. 
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- رّدات فعل عاطفّية 

واأحا�شي�س

8 - يعّبر عن �شعادته لأّنه بعيد عن المخّدرات.

9 - يقّدر نعمة عدم القتراب من المخّدرات.

بكّل  المخّدرات  »البعد عن  للم�قف  المتعّلم  ا�شتبطان  تق�يم  اإّن 

اأ�شكالها« يك�ن عبر الك�شف عن مدى تحّقق مكّ�ناته كما ياأتي:

و  الفهم )1(  اأ�شئلة  اإلى  باللج�ء  يتّم  العقلّية  المكّ�نات  تق�يم   -

)2( و)3(.

- تق�يم ال�شل�كات اللفظّية )4( و )5( المرتبطة بالم�قف عبر 

المالحظة المبا�شرة وعبر �ش�ؤال الرفاق والأهل والمعّلمين، اأو عبر ا�شتعمال 

اأ�شئلة حّرة:

 ماذا تق�ل لمن يحاول تجريب المخّدرات للمّرة الأولى؟

 ما هي الحجج التي تدفعك اإلى رف�س زراعة النباتات التي ُت�شتخرج منها المخّدرات؟

- تق�يم ال�شل�كات الحركية)6( و )7( المرتبطة بالم�قف يك�ن بالمالحظة المبا�شرة وغير 

المبا�شرة من خالل �ش�ؤال الرفاق والأهل والمعّلمين، اأو عبر ا�شتعمال �شّلم الم�اقف )يمكن 

ا�شتعمال نف�س ال�ش�ؤال الم�ّجه اإلى المتعّلم والأهل والمعّلمين والرفاق، ومطابقة الإجابات(:

 هل ت�شارك في تجّمع يطالب الدولة بالهتمام بمعالجة المدمنين على المخّدرات واإعادة 

تاأهيلهم؟ �شع  اأمام الإجابة ال�شحيحة:

 دائًما  غالًبا  اأحياًنا   اأبًدا

ماذا  المخّدرات  من  النا�شئة  تح�شين  �شبل  تناق�س  ندوة  في  للم�شاركة  ُدعيت  ما  اإذا   

تفعل؟ 

 �شع  اأمام الإجابة ال�شحيحة:

  اأح�شر دائًما        اأح�شر غالًبا        اأح�شر نادًرا        ل اأح�شر اأبًدا
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- تق�يم رّدات الفعل العاطفّية والأحا�شي�س )8( و )9( الناتجة 

الإجابة عن  اأو  المبا�شرة،  المالحظة  يك�ن من خالل  الم�قف،  من 

اأ�شئلة م��ش�عّية اأو مفت�حة/ حّرة:

 ما مدى �شعادتك لأّنك بعيد عن المخّدرات؟ 

�شع  اأمام الإجابة ال�شحيحة:

ا   كبيرة   كبيرة جدًّ

ا   قليلة  قليلة جدًّ

 ما الذي يجعلك تعتبر البعد عن المخّدرات نعمة؟

اإلى  بالرج�ع  الكتفاء  المن�ش�د عدم  الم�قف  المتعّلم  ا�شتبطان  تق�يم  في  المفيد  من 

بع�س المكّ�نات، واإّنما اإلى جميعها، مع ا�شتراط ثباتها وتنا�شقها وتكرارها.

اأو ن�شاط  اأو فكرة  اإلى ما تقّدم م�ؤ�ّشرات داّلة على تبّني المتعّلم لم�قف من �شيء  ن�شيف 

معّين نذكر منها:

ا اأو �شفهيًّا. - التعبير عن قب�ل المتعّلم له خّطيًّ

- الرج�ع اإليه غالًبا.

- التعبير عن الجه�زّية للدفاع عنه.

- ا�شتعماله في منا�شبات عّدة.

- التعبير عن ال�شتعداد لمتالكه، لفعله، لتف�شيله، ل�شداقته...

- الإجابة ب�شكل ثابت ن�شبيًّا عن اأ�شئلة متعّلقة به )راأي، اأحا�شي�س، ...(.

- ت�شجيع الآخرين على الم�شاركة فيه.

... -

ُي�شاف اإلى هذه الم�ؤ�ّشرات مظاهر اأخرى تبّين م�شت�ى الهتمام بالم�قف اأو التجاه:

- كّم المال الم�شروف لأجله.
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القرار  واّتخاذ  التلبية  �شرعة  له،  �س  المخ�شّ ال�قت  مقدار   -

ب�شاأنه.

- كّم المعل�مات المكت�شبة عن الم��ش�ع.

- مّدة رّد الفعل.

الم��ش�ع  ح�ل  نقا�س  في  الم�شاركة  خالل  المتعّلم  و�شعّية   -

)متحّم�س، ل مباٍل، ...(.

الن�شاط/  خالل  الم�شّجلة  الحركّية  و  النف�شّية  الفعل  رّدات   -

الم�قف...
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تقويم المهارة الحركّية 07
م

ّعلّ
 الت

تقويم

 يمّر اكت�شاب المهارة الحركّية بالمراحل اأو الم�شت�يات الآتية:

باعتماد  وتقليده  المتعّلم  اأمام  المعرو�س  المهارة  اأداء  مالحظة  خالل  من  التقليد،   -

نم�ذج  م�شاهدة  دون  من  مكت�بة  لخط�ات  المنهجّي  التنفيذ  خالل  من  اأو  والخطاأ،  التجربة 

حّي، حّتى التمّكن من الأداء ال�شحيح:

ُل( �شجرة ت�ت بّري بطريقة ل�شق البرعم. ُم )ُي�ؤ�شِّ   ُيَطعِّ

  ير�شل ر�شالة عبر البريد الإلكترونّي مّتبًعا الخط�ات المكت�بة.

- الأداء الدقيق ب�شرعة واإتقان والقدرة على الحكم على م�شت�ى اأداء الآخرين:

 ين�ّشق باقة اأزهار ب�شرعة ودّقة وجمال.

 يق�د �شّيارة، على الطريق ال�شريع، ب�شرعة وثقة وذوق.

- الأداء المبدع، من خالل اأداء المهارة مع القدرة على ابتكار حركات جديدة فيها، اأو 

تط�يرها اأو تكييفها في و�شعّيات جديدة، اأو حّتى ال�شعي اإلى دمج عّدة مهارات بتتابع وتنا�شق 

وثبات لمالقاة و�شعّيات م�شتجّدة:

 يق�د بنجاح �شّيارة في عا�شفة ثلجّية.

 يبتكر طريقة جديدة في الدفاع عن النف�س.

هذا من جهة م�شت�ى التمّكن من اأداء المهارة، اأّما من جهة اأن�اع المهارات الحركّية فهي 
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ثالثة:

- حركات ب�صيطة:

 ي�شتعمل الفرجار في ر�شم اأ�شكال هند�شية.

 يغرز )يدّق( م�شماًرا في خ�شب الباب.

- حركات معّقدة:

 يجّز �ش�ف خروف.

 يرّكب �شنب�ر )حنفية( ماء )خاّلط(.

- حركات معّقدة ودقيقة:

 ي�شبح بطريقة ال�شفدعة.

 يمّل�س قطعة خ�شبية ب�رق الزجاج.

مالحظة  خالل  من  يك�ن  ن�عها،  اأو  م�شت�اها  كان  مهما  الحركّية  المهارة  اأداء  تق�يم  اإّن 

التنفيذ من قبل المقّ�م )اأداء المتعّلم للقفزة الثالثّية(، اأو من خالل الّتق�يم الذاتّي للنجاح 

ا من خالل مالحظة المنَتج )اإعداد  في الأداء من قبل المتعّلم )اإر�شال ر�شالة SMS(، اأو اأي�شً

رفع  عند  الّتق�يم  في  المطل�بة  المبّينات  زيادة  اإلى  اللتفات  مع  الم�شّرفة(،  الكعبة  مج�ّشم 

م�شت�ى الأداء: الدّقة وال�شرعة والإتقان والتكييف مع و�شعّيات م�شتجّدة...
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مواصفات الّتقويم 08
م

ّعلّ
 الت

تقويم

ُيفتر�س ت�ّفر جملة من الم�ا�شفات في الّتق�يم نذكر منها:

1     األمانة/ الثبات 
تعني هذه الخا�شّية، في الّتق�يم الترب�ّي، الح�ش�ل على نف�س النتائج مع القيا�س المتكّرر 

)الثبات(، في نف�س الظروف، وبا�شتعمال نف�س الأداة الكا�شفة عن تحّقق الهدف.

ّحح الختبار الي�م، ثّم �شّحح مّرة ثانية بعد فترة من الزمن، مع عدم الطالع  فاإذا ما �شُ

على نتائج القيا�س الأّول، اأو نّفذ الت�شحيح الثاني �شخ�س اآخر، واإذا ما ح�شلنا دائًما على نف�س 

النتائج، تك�ن الأداة اأمينة وثابتة في قيا�س ما نقي�شه ونقّ�مه.

اإّن الأداة التي ت�شمن الأمانة في القيا�س تاأخذ �شفة الم�ث�قّية.

العالمة  وثبات  ال�ش�ؤال  عن  الإجابة  في  الثبات  بين  ما  الثبات  الأمانة/  في  التمّيز  يمكن 

لة اأو المعطاة له. المح�شّ

يمكن رفع م�شت�ى الأمانة/ الثبات في قيا�س نتائج الختبارات من خالل:

- ا�شتعمال م�شت�ى لغة مالئم لمدارك المتعّلمين.

- ت��شيح معاني المفردات الم�شتعملة في الأ�شئلة قبل الختبار في الّتعليم والّتعّلم وت�حيد 

معانيها فيما بين الم�شّححين والمتعّلمين.

- التاأّكد من الربط ما بين ال�ش�ؤال والهدف المقّ�م.

- كتابة ال�ش�ؤال ب�شكل مبا�شر من دون ال�شتفا�شة في مقّدمته.
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- تجزئة ال�ش�ؤال عند ت�شّمنه عّدة اأم�ر في ال�قت نف�شه.

من  فيه  التدّرج  واعتماد  �شعب،  ب�ش�ؤال  الختبار  بدء  تجّنب   -

ال�شهل اإلى ال�شعب.

- تاأمين ظروف مادّية ونف�شّية مطمئنة للمتعّلمين، خالل تنفيذ 

الختبار.

بين  ونقا�شها  الختبار،  تنفيذ  قبل  الت�شحيح  اأ�ش�س  كتابة   -

المعّلمين والتفاق ب�شاأنها في المتحانات الم�شتركة والخارجّية.

- البتعاد عن اعتماد �شقف للعالمة )اأدنى واأعلى( غير ذلك المعلن 

في الختبار.

دقّية/ الصالحّية   2    الصِّ
اأقل،  ول  اأكثر  والّتعّلم، ل  الّتعليم  نتائج  تق�يمه من  تق�يم ما يجب  الخا�شية  بهذه  ُيق�شد 

ول �شيء غير ذلك. اأو بعبارة اأخرى، الح�ش�ل على تطابق بين ما نقّ�م في ال�اقع وما يجب 

تق�يمه بالفعل. فاإذا كان ق�شد المعلم، على �شبيل المثال، تق�يم مدى فهم المتعّلم لأفكار في 

ن�ّس مقروء اأو م�شم�ع، وكانت الأداة الم�شتعملة في الّتق�يم تقي�س القدرة على ال�شتذكار، ل 

تتحّقق للتق�يم في هذه الحالة �شفة ال�شدقّية. وكذلك الأمر اإذا ما ا�شُتعملت في الّتق�يم نف�س 

الم�شاألة المعالجة في ال�شّف للك�شف عن قدرة المتعّلم على حّل م�شائل في المجال نف�شه يك�ن 

المعلم قد وقع في ال�هم؛ لأّنه يك�ن بذلك في �شدد تق�يم ا�شتذكار حّل م�شاألة، ولي�س الك�شف 

عن قدرة المتعّلم على ت�ظيف المكت�شبات في و�شعيات جديدة )حّل م�شائل(.

ي�شاعد على تاأمين �شفة اأو خا�شّية ال�شدقّية اأو ال�شالحّية:

- تحديد الأهداف الّتعّلمّية التي يك�شف الّتق�يم عن مدى تحّققها.

- التاأّكد من تحّقق الأهداف الّتعّلمّية، قبل الّتق�يم، خالل الّتعليم  والّتعّلم.

الأهداف  لقيا�س  المطل�بة  الأ�شئلة  من  ومنا�شب  كاف  عدد  على  الختبار  احت�اء   -

الّتعّلمّية.
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3    الموضوعّية  
اأداء  غير  اآخر  �شيء  باأّي  والتاأّثر  والتحّيز  الذاتّية  عن  الّتق�يم  ُبعد  ال�شفة  هذه  وتعني 

المتعّلم.

يرفع م�شت�ى الم��ش�عّية في الّتق�يم:

- �شتر ا�شم المتعّلم في الختبارات.

- عدم و�شع مالحظات اأو عالمات على الختبارات الم�شّححة من م�شّحح ثان.

- عدم متابعة الت�شحيح عند التعب.

- عدم الإ�شغاء اإلى مالحظات الزمالء على الت�شحيح.

- اعتماد ت�شحيح الختبارات ب�شكل مجّزاأ: ت�شحيح ال�ش�ؤال الأّول في جميع الختبارات 

العائدة ل�شف ما، ثّم الثاني وهكذا...

- ح�شن اختيار اأدوات الّتق�يم الكا�شفة عن الهدف بحيث تك�ن 

�شبيل  على  الم��ش�عّية  فالأ�شئلة  منها.  المطل�بة  لل�ظيفة  مالئمة 

المثال ل تنا�شب في تق�يم القدرة على التعبير الخطّي.

- ح�شن اختيار الأهداف المقّ�مة بحيث تمّثل مجم�ع الأهداف 

المعّلمة. فاإذا ما هدف الّتعليم و الّتعّلم اإلى اإك�شاب المتعّلم قدرات 

الفهم والتطبيق، ل ي�شّح اإطالًقا اقت�شار الأهداف المقّ�مة على 

الفهم!

الإجابات  على  العالمات  ت�زيع   ( وميزانه  الت�شحيح  �شبكة  اإعداد   -

بح�شب  الم�شّححين  اإلى  الت�جيهات  وكتابة  الختبار،  تنفيذ  قبل  المن�ش�دة( 

الأهداف.

الفهم،  اإلى قيا�س  الّتق�يم  فاإذا ما هدف  الّتق�يم.  ل��شعية  القيا�س  التاأّكد من مالءمة   -

على المقّ�م تجّنب المرور عبر قناة التعبير، اإذا ما كان لدى المتعّلم عقبات في التعبير عّما 

قد يك�ن فهمه!
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قياس وتقويم نتائج الّتعليم 
والّتعّلم 09

م
ّعلّ

 الت
تقويم

ق�اعد  ح�شب  منتجات  اأو  لأ�شياء  رم�ًزا  ب�ا�شاطتها  نعطي  عملّية  عاّم،  ب�شكل  القيا�س، 

محّددة. 

م اأّوًل، بتحديد ماذا يقّ�م )و�شف   اأّما في عملّية قيا�س نتائج الّتعليم والّتعّلم فيق�م المق�ِّ

ة/ عنا�شر كفاية، قدرات عقلّية، مهارات حركّية،  ن�عّي(: اأداء كفاية، التمّكن من اأهداف خا�شّ

القيا�س  في  اإليها  �شيع�د  التي  المرجعّية  والمبّينات  المعايير  يحّدد  ثّم  اتجاهات.  اأو  م�اقف 

مبّين  لكّل  ويعطي  م،  المق�هَّ الهدف  تحّقق  مدى  عن  )اأ�شئلة(  ك�شف  واأدوات  اختباًرا  ر  ويح�شّ

ح�شب اأهمّيته، بالرج�ع اإلى م�ؤ�ّشرات محّددة، تثقياًل منا�شًبا . وينّفذ عملّية القيا�س بمقارنة 

المعطيات  مع  بالمقارنة  ويقي�شها  م،  المق�هَّ عن  ال�شادرة  لة  المح�شّ المعطيات  اأو  المعل�مات 

قيا�س  اأنجز عملّية  قد  م  المق�ِّ يك�ن  المرحلة  كمّي(. حّتى هذه  المن�ش�دة )و�شف  المرجعّية 

نتائج عملّية الّتعليم والّتعّلم، اأو بعبارة اأو�شح قا�س نتيجة الّتعّلم المحّقق من قبل المتعّلم. بقي 

مة اإ�شدار الحكم القيمّي على المتعّلم بالرج�ع اإلى نتائج القيا�س.  على المرّبي اأو الجهة المق�ِّ

ا الّتق�يم من القيا�س اأي الحكم القيمي . وبهذه الخط�ة يبّين ما يمّيز ج�هريًّ

الّتعليم   في  دونها  من  له  معنى  ول  الّتق�يم،  لعملّية  يقّدم  القيا�س  اأّن  تقّدم  مّما  ن�شتنتج 

والّتعّلم. واأّن من �شروط الّتق�يم اأن يك�ن م�شب�ًقا بقيا�س يرجع اإليه.

الأداء  ت�شجيل  اإمكانّية  والّتعّلم،  الّتعليم   نتائج  تق�يم  في  القيا�س  اعتماد  اإيجابّيات  من 

محّددة  لغة  اعتماد  يفر�س  وك�نه  وغيرهم.  والمعلمين  والأهل  المتعّلم  مع  ب�شاأنه  والت�ا�شل 
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ونظام مرجعي، فه� يخّفف من الذاتّية في الّتق�يم ومن ال�ق�ع في 

ولي�س  زمالئه  باأداءات  المتعّلم  اأداء  نقارن  عندما  المقابلة  تق�يم 

اإيجابّي في الّتق�يم، وه� في العل�م  اأمر  بالأداء المن�ش�د. فالقيا�س 

دون  من  كاٍف  وغير  دائًما،  ن�شبّي  عاّم  ب�شكل  والإن�شانية  الّترب�ّية 

الحكم القيمّي الم�ؤ�ّش�س عليه.

1    أشكال التعبير الكّمّي عن نتائج الّتعليم  
والّتعّلم  

اأ�شكال متعّددة للتعبير الكّمّي عن نتائج الّتعليم والّتعّلم )القيا�س(.  ُت�شتعمل 

نذكر منها:

اأ- ال�صّلم العددّي اأو الرقمّي: من �شفر اإلى ع�شرة اأو ع�شرين اأو اإلى اأربعين اأو �شتين... 

وي��شع فيه رقم في المخرج يرمز اإلى �شقف الأداء المن�ش�د، اأّما الرقم الم��ش�ع في ال�ش�رة 

فيمّثل الأداء الفعلّي..

الفرقاء  قبل جميع  من  ومفه�مة  ال�شتعمال  �شائعة  ك�نها  الرقمية  العالمات  من ح�شنات 

ت�زيع  والدنيا،  الق�ش�ى  العالمة  ال��شطّي،  المعّدل  الجمع،  متنّ�عة:  لعملّيات ح�شابّية  وقابلة 

العالمات واإجراء المقارنات...

ومن �شلبياتها اأّنها:

- تحّث المتعّلمين على العمل للح�ش�ل على العالمات، ع��س التركيز على اكت�شاب المعارف 

والقدرات والمهارات.

- ت�ّجه المعّلمين اإلى العتماد الح�شرّي على تنفيذ ن�شاطات مقّيدة قابلة للقيا�س.

ل�شع�بة  والم�اقف  العاّمة  القدرات  ح�شاب  على  وال�قائع  التفا�شيل  تعّلم  على  ت�شّجع   -

قيا�شها.

المتعّلمين،  باأعين  المعّلم،  المعّلم والمتعّلمين، وتعطي عن  ت�ؤّثر �شلًبا على العالقة بين   -

�ش�رة القا�شي المت�شّلط.
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ل تقّدم عن اأداء المتعّلمين �ش�ى معل�مات عاّمة من دون الدللة 

على اأ�شباب النجاح ب�شكل عاّم، والر�ش�ب ب�شكل خا�ّس.

ب- ال�صّلم اللفظي: اأظهر ا�شتعمال ال�شّلم العددّي بع�س ال�شلبّيات 

العائدة اأ�شا�ًشا اإلى انحرافات في ال�شتعمال، ولي�س اإلى ال�شّلم العددّي 

اأو  بالنجاح  الِقيمّي،  القرار  اتخاذ  في  م�شاكل  برزت  نف�شه. حيث 

الر�ش�ب، على المتعّلم، بالرج�ع اإلى الأرقام. فاإذا ح�شل المتعّلم 

على ت�شع عالمات ون�شف من ع�شرين هل يعتبر ناجًحا اأم را�شًبا؟ وفي هذا 

را�شًبا،  المتعّلم  ُيعتبر  الحيثّيات  نقا�س بع�س  العدد من دون  اإلى  ُعدنا  اإذا  المثال 

مع العلم اأّنه وبالرج�ع اإلى علم الإح�شاء، ي�جد هام�س خطاأ في احت�شاب العالمات يقّدر 

بح�الي 10 - 15%، وعليه يك�ن النق�س الب�شيط في العالمة عن المعّدل ال��شطّي غير معّبر 

ول ُيعتدُّ به.

اإن المبالغة في تجزئة العالمات وت�شنيف المتعّلمين بالرج�ع اإليها وربط النتائج بتقديمات 

مادّية )ج�ائز، اإعفاء من الأق�شاط المدر�شّية...( وتنمية اأج�اء التناف�س ال�شلبّي بين المتعّلمين 

اأهلهم... كّل ذلك يعطي الأرجحّية ل�شتعمال ال�شّلم اللفظّي الذي ي�شاعد على  وعبرهم بين 

تجّنب بع�س ال�شلبّيات الّراجعة اإلى �ش�ء ا�شتعمال ال�شّلم العددّي. 

ا - ُمر�ٍس - و�شط - غير ُمر�ٍس  ويق�ّشم هذا ال�شّلم في الغالب اإلى خم�س فئات: ُمر�ٍس جدًّ

ا. ا- جّيد- و�شط- �شعيف- �شعيف جدًّ - غير ُمر�ٍس اأبًدا. اأو جّيد جدًّ

اإّن اعتماد هذا ال�شّلم ي��ّشع مجال الفئة ول يح�شرها، كما ال�شّلم العددّي، بعالمة رقمّية 

واحدة، اأو بجزء منها. اإّنه ي�شاعد مبدئيًّا على تق�شيم المتعّلمين، بالرج�ع اإلى قيا�س نتائجهم، 

اإلى فئات، وي�ّجه بالتالي اهتمام ه�ؤلء واأهاليهم اإلى الفئة، ولي�س اإلى متعّلم حّل اأّوًل بفارق 

عالمة اأو بع�شها. مّما ينتج تناف�ًشا لدى المتعّلم مع نف�شه �شعًيا وراء تح�شيل فئة اأعلى.
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اأ،  فئات:  خم�س  الغالب  في  اأي�ًشا  ويحت�ي  االأحرفي:  ال�صّلم  ج- 

 + اإ�شارات  الفئات  هذه  اإلى  اإ�شافة  اأحياًنا  وت�شتعمل  هـ.  د،  ج،  ب، 

و - ت��شع قبل الحروف اأو بعدها فت�شبح اأ+، اأ- ... مّما يزيد عدد 

الفئات اإلى خم�َس ع�شرَة.

يمتاز �شّلم الّتق�يم الأحرفّي باأّنه:

- لي�س فيه �شفر ول حّد طبيعّي يمكنه اأن يبداأ اأو ينتهي حيثما 

كان بح�شب خيار الم�شتعِمل.

- يختلف من ماّدة اإلى اأخرى ومن معّلم اإلى اآخر.

- يحت�ي على فئات غير مت�شاوية الم�شافة فيما بينها: الم�شافة بين »اأ« و »ب« 

لي�شت نف�شها بين »د« و »هـ«.

- ل ي�شمح بمعالجة النتائج ح�شابيًّا.وه� يفتر�س تحديد كّل فئة ب��ش�ح واأن يك�ن المقّ�م 

مّطلعًا عليها. كما واأّنه ي�شمح باعتماد منطقة ف�شل، ولي�س نقطة قطع تف�شل ما بين النجاح 

وعدمه.

ة في تق�يم الم�اقف اأو التجاهات وه� يت�شّمن في الغالب  د- �صّلم المواقف: وينا�شب خا�شّ

خم�س فئات. 

مثال عن تق�يم م�شاركة المتعّلم في الن�شاط :

ا        ن�شيط        ن�شيط اأحياًنا        ن�شيط نادًرا        ل ي�شارك  ن�شيط جدًّ

وعن الثقة بالنف�س:

 ثقة زائدة        ثقة جّيدة        ثقة مقب�لة        ثقة ناق�شة        ثقة معدومة

هـ - اأ�صكال اأخرى: تلجاأ بع�س الم�ؤ�ش�شات الّترب�ّية للتعبير عن مدى تحّقق الهدف الّتعّلمّي 

الهدف  للدللة على مدى تحّقق  يتحّقق،  لم  التحّقق،  ا�شتعمال عبارات: تحّقق، في ط�ر  اإلى 
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المن�ش�د لدى المتعّلم.

المعّلمين  بين  مدل�لتها  على  مّتفق  رم�ز  ا  اأي�شً وُت�شتعمل  كما 

والمتعّلمين في الّتق�يم التك�ينّي مثل:

     + وتعني اإجابة كاملة و�شحيحة.

     - وتعني اإجابة �شحيحة ناق�شة.

خطاأ. اإجابة   × وتعني 

   ؟ وتعني اإجابة غير وا�شحة.

               ! وتعني اإجابة م�شتغربة.

ن�ّد اأن ن�شير هنا اإلى اأنه ل فرق ج�هريًّا بين هذه الأ�شكال في التعبير عن النتائج، واإذا 

اآثار وما نرّتبه عليها من  اإلى ما نحّمله لهذه الأ�شكال من  كان هناك من م�شكلة فهي راجعة 

قرارات لي�س اإّل.

لقد اعتاد المعّلم على ت�جيه النقد اأكثر من التهاني للمتعّلم، والن�شائح اأكثر من الت�شجيع 

من  اأكثر  الكلّية(  العالمة  من  عليها  عالمات  وحذف  الأخطاء  )تعداد  ال�شلبّية  والعالمات 

احت�شاب العالمات الإيجابّية بالرج�ع اإلى النجاحات. اإّن التركيز على النجاحات ولي�س فقط 

على الإخفاقات وت��شيح الم�شار المطل�ب حّتى ينجح المتعّلم في اختبار الّتق�يم اإجراء ي�شتحّق 

التبّني. فالّتق�يم لي�س فقط و�شع عالمات رقمّية )قيا�س( واإّنما تثمين ونقد واإعجاب ون�شيحة 

وت�جيه واقتراح تح�شينات...
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للتق�يم  ثالث وظائف اأ�شا�شّية:

اأ- التوجيه/ الإر�صاد 

كاأن  واإر�شاده.  المتعّلم  ت�جيه  في  كاأ�شا�س  الّتق�يم  ُي�شتعمل  ال�ظيفة عندما  وتح�شل هذه 

نتحّقق، بالرج�ع اإلى الّتق�يم، من اأهلّية المتعّلم للدخ�ل اإلى حلقة اأو مرحلة درا�شّية، فيقبل 

فيها في �ش�ء نتائج الّتق�يم، اأو ي�ّجه اإلى ن�ع اآخر من الّتعليم )من العاّم اإلى المهنّي اأو التقنّي(، 

اأو ي�ّجه من الفرع العلمّي اإلى الأدبّي اأو من اخت�شا�س اإلى اآخر منا�شب اأكثر له.

ب- التحّكم بالّتعّلم و�سبطه 

�شبط  في  اإليها  نرجع  ومعل�مات  معطيات  الّتق�يم  يعطينا  عندما  ال�ظيفة  هذه  وتح�شل 

عملّية الّتعليم اأو/ والتعّلم والتحّكم فيها وتكييفها مع الفروقات الفردية للمتعّلمين، من خالل 

اتخاذ اإجراءات دعم  وتق�ية وا�شتلحاق.

اإّن ال�شبط الخارجّي )من قبل المعلم( ل�شتراتيجّيات الّتعّلم لدى المتعّلم غير فّعال، اإذ ل 

يمّكن المعلم اإجراء �شبط مبا�شر ا�شتباقّي للعملّيات القائمة لدى المتعّلم ول ال�شبط التفاعلّي 

للعملّيات خالل قيام المتعّلم بالعمل. اإّن الطريق الأف�شل ه� التاأثير غير المبا�شر في المتعّلم 

في عملّية ال�شبط الّذاتّي الذي يق�م به الأخير. 
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 ج. الإ�سهاد اأو اإعطاء �سهادة

من  التحّقق  الّتق�يم،  عبر  يتّم،  عندما  ال�ظيفة  هذه  وتح�شل 

ح�ش�ل اأو عدم ح�ش�ل الّتعّلم في نهاية عملّية تعليم وتعّلم، وُيّتخذ 

اإفادة  اأو  �شهادة  في  ُيثبهَّت  النتائج،  �ش�ء  في  المتعّلم،  على  قرار 

خطّية.

لم نذكر عملّية ت�شخي�س المكت�شبات الّتعّلمّية ك�ظيفة م�شتقّلة 

من وظائف الّتق�يم؛ لأنها تدخل في مقّدمات كّل ال�ظائف المذك�رة 

اآنفًا.
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العملّية:  وظائف  اإلى  بالرج�ع  تق�يم  ن�عي  عن  الحديث  على  التربية  علماء  غالبّية  اتفق 

تك�يني ويح�شل خالل عملّية الّتعليم والتعّلم ووظيفته الأ�شا�س تك�ين معارف وقدرات ومهارات 

وم�اقف المتعّلم، وتقريرّي ويح�شل في نهاية عملّية الّتعليم والتعّلم ووظيفته الأ�شا�س الحكم 

من  الّتق�يم  اأن�اع  تمييز  انطلق  لقد  العملّية.  نهاية  في  مكت�شباته  اإلى  بالرج�ع  المتعّلم  على 

هنا، ولكن ما هي التجاهات التي �شار فيها علماء الّتق�يم نتيجة اأبحاثهم وتجاربهم في هذا 

المجال؟

1    الّتقويم التكوينّي  

ُنعّرف الّتق�يم التك�ينّي على اأّنه: »تق�يم يتدّخل مبدئيًّا في نهاية كل ن�شاط تعّلمّي، ويك�ن 

وفي  اأين  اكت�شاف  واأحياًنا  ل،  المح�شّ التمّكن  بم�شت�ى  والمعّلم  المتعّلم  اإعالم  م��ش�عه 

بنف�شه  يكت�شف ه�  اأن  اأو  عليه،  ُتقترح  اأن  اأجل  تعّلمّية، من  المتعّلم من �شع�بات  يعاني  ماذا 

كل  قبل  ه�،  التك�ينّي  الّتق�يم  ك�ن  على  المعنى  هذا  ي�ؤّكد  بالتقّدم.  له  ت�شمح  ا�شتراتيجّيات 

�شيء، جزء ل يتجّزاأ من العملّية الّترب�ّية العادّية، حيث ُتعتبر فيه الأخطاء في الّتعّلم )اأو حّل 

م�شاألة(، محّطات فيه، ولي�س نقاط �شعف اأو ظ�اهر َمَر�شّية يعاَقب المتعّلم عليها«.

تظهر في هذا التعريف الخط�ات الأ�شا�شّية الآتية:

اأ- جمع المعل�مات بخ�ش��س التقّدم الّتعّلمّي وال�شع�بات التي ي�اجهها المتعّلم.
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وقدر  معيارّي،  مرجعّي  منظ�ر  من  المعل�مات  هذه  تف�شير  ب- 

ال�شع�بات  وراء  الم�ج�دة  الأ�شا�شّية  الع�امل  ت�شخي�س  الإمكان، 

الّتعّلمية.

المعل�مات  تف�شير  في �ش�ء  والّتعّلم  الّتعليم  ن�شاطات  تعديل  ج- 

المجّمعة.

النجاح  بيداغ�جيا  اإطار  �شمن  اإًذا،  التك�ينّي  الّتق�يم  يندرج 

التي تختزن ثالثة مبادئ:

اأ- على المتعّلم اأن يتعّرف، قبل ال�شروع بالّتعّلم، اإلى ما نت�ّقعه منه فيه، 

اأي اإعالمه ب��ش�ح، عن الأهداف الّتعّلمية المن�ش�دة ومعايير النجاح فيها.

ب- على المتعّلم والمعّلم اأن يعرفا اإلى اأي حّد تّم اأو لم يتّم النجاح، وما تّم اأو لم يتّم فيه 

النجاح. مّما ي�شتدعي جمَع المعل�مات عن اأداء المتعّلم واإعطاَءه فر�شة للت�ش�يب.

ل اإلى الهدف المن�ش�د مّما يفر�س  ج- يجب اأن ُيعطى المتعّلم، قدر الإمكان، اإمكانّية الت��شّ

على المعلم، في حال الإخفاق في المهّمة، ت�شّ�ر اإجراءات ت�شاعد على �شبط الّتعّلم.

نخل�س مّما تقّدم اإلى اأّن الّتق�يم التك�ينّي:

- عملّية ت�ش�يب، في عملّية الّتعليم والّتعّلم لل�شيرورة  ولالإنتاج، اأي الكفاية المن�ش�دة.

- ُيفتر�س و�ش�ح الهدف الّتعّلمّي ومعايير الّتق�يم ومبّيناته، قبل الدخ�ل في عملّية الّتعليم 

والّتعّلم.

- ُيفتر�س جمع معل�مات ومعطيات عن عملّية الّتعليم والّتعّلم )تق�يم ا�شتعالمّي( وت�شخي�س 

الأ�شباب )تق�يم ت�شخي�شّي( وت�شّ�ر الإجراءات الم�شاعدة على الحّل )تق�يم تك�ينّي(.

اأو  التقريرّي  الّتق�يم  ي�شبق  اأّنه  اأي  نهايتها،  ولي�س  والّتعّلم  الّتعليم  عملّية  من  جزء   -

الختامّي.

- يطال ا�شتراتيجّيات الّتعّلم كما ا�شتراتيجّيات الّتعليم وو�شائله ح�شب الحالة.
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ة بين المعّلم والمتعّلم  - �شخ�شّي، خا�ّس، ُت�شتعمل فيه لغة خا�شّ

من اأجل زيادة فعالّيته. فعندما يدّون المعلم، على �شبيل المثال، رم�ًزا 

ا عليها مع المتعّلم على ن�شاط خطّي )+ اإجابة كاملة و�شحيحة،  متهَّفقًّ

- اإجابة ناق�شة، × اإجابة خطاأ...( يفهم المتعّلم ن�ع الخلل ويطمئّن 

ول  المعّلم،  دفتر عالمات  في  وُتدّون  ُتجمع  ل  الرم�ز  هذه  ك�ن  اإلى 

مجال ل�شتفادة �شخ�س اآخر منها غير المتعّلم المعنّي بها.

يمكن تمثيل م�قع ودور التق�يم التك�ينّي في عملّية التعليم والتعّلم في 

التر�شيمة االآتية:

تقويم تكوينّيعملّية الّتعليم - الّتعّلم

ضبط داخلي
)المتعّلم(

ضبط خارجي
)المعّلم(

تقويم تقريري
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الّتعليم  في  التكوينّي  الّتقويم  اعتماد  فوائد   -1

والّتعّلم

عديدة  ف�ائد  التك�ينّي  الّتق�يم  عن  تقّدم  ما  خالل  من  تظهر 

نذكر منها:

- تنمية الثقة المتبادلة بين المعّلم والمتعّلم.

بنف�شه  وثقته  المتعّلم  لدى  الداخلية  الدافعية  تعزيز   -

وبقدراته.

- اإ�شاعة جّ� اإن�شانّي في الم�ؤ�ّش�شة الّترب�ّية هدفه الأ�شا�س نجاح 

المتعّلمين في اأدائهم.

1- مراحل تنفيذ الّتقويم التقريرّي

اأّما مراحل تنفيذ الّتق�يم التقريرّي فهي باخت�شار:

- تحديد الهدف الّتعّلمّي اأو الكفاية م��ش�ع الّتق�يم )ماذا نقّ�م؟(.

- تحديد المعايير والمبّينات التي �شيتّم الّتق�يم عمليًّا بالرج�ع اإليها )كيف نقّ�م؟(. هذه 

الخط�ة والتي هي ال�شرط الأ�شا�شّي في كّل تق�يم اأعطت للتق�يم التقريرّي ب�شكل خا�ّس ا�شم 

الّتق�يم المعياري.

- اختيار وتح�شير اأدوات الّتق�يم )الأ�شئلة، الختبارات(، التي تك�شف عن تحّقق الهدف.

من  وبال�شتفادة  المبّينات  اإلى  بالرج�ع  العالمات(  )ت�زيع  الت�شحيح  اأ�ش�س  و�شع   -

الم�ؤ�ّشرات، قبل تنفيذ عملّية الّتق�يم، من اأجل تجّنب ال�ق�ع في تق�يم المقابلة، بالرج�ع اإلى 

ها بالبع�س الآخر، ولي�س اإلى  مقارنة النتيجة بالمعّدل ال��شطّي، اأو مقارنة نتائج المتعّلمين بع�شِ

2    الّتقويم التقريرّي  

التق�يم التقريرّي يح�شل في نهاية عملّية تعليم وتعّلم،  وه� ي�شبه عملّية جردة الح�شاب: 

لة من قبل المتعّلم واإ�شدار الحكم عليه بالرج�ع اإلى هذه النتائج. قيا�س النتائج المح�شّ
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2- متى ُينّفذ الّتقويم التقريرّي؟

طلق 
ُ
ياأتي الّتق�يم التقريري ب�شكل طبيعي في نهاية عملّية الّتعليم والّتعّلم. ولهذا اأ

اأو النهائّي. ولكّننا عند عر�س مفه�م الكفاية وعنا�شرها بّيّنا  عليه ا�شم الّتق�يم الختامّي 

ة اأو عنا�شر الكفاية. ولهذا  جدوائّية الّتق�يم المت�ا�شل، خالل عملّية اكت�شاب الأهداف الخا�شّ

فاإّننا ل ن�افق على جعل الّتق�يم التقريرّي ح�شريًّا في نهاية عملّية الّتعليم والّتعّلم، واإّنما خاللها 

ا بن�شبة معّينة من العالمات الكلّية، فيما ي�شّمى عالمات الّتق�يم الم�شتمّر اأو ال�ّشعي. اإّننا في  اأي�شً

كّل مّرة ن�شع عالمات على تق�يم هدف تعّلمّي اأو ن�شاط،  نجمعها ونح�شب معّدلتها، وناأخذها 

بعين العتبار في اّتخاذ القرار اأو الحكم على المتعّلم، نك�ن في �شدد التعامل مع تق�يم تقريرّي. 

ا وُيتهَّخذ القرار فيه في نف�س  ولهذا ل يك�ن هذا الّتق�يم نهائيًّا بمعنى اأنه ينّفذ مّرة واحدة زمنيًّ

ال�قت، واإّنما ينّفذ زمنيًّا على مراحل، وياأتي القرار مع المرحلة الأخيرة منه.

وهكذا ياأخذ الّتق�يم التقريرّي �شفة الّتق�يم المت�ا�شل، وبهذا يلتقي مع الّتق�يم التك�ينّي. 

بالقرار  ه�  يكتفي  بينما  ت�ش�يبّية،  اإجراءات  اتخاذ  اإلى  يق�دان  اأّنهما  في  منهما  ويمتاز 

النهائي.

اكت�شاب  التقريرّي، على معطيات مجّمعة خالل تطّ�ر  الّتق�يم  ُي�شمح العتماد، في  فاإًذا، 

على  نهائّي(  )تق�يم  الطريق  اآخر  واحدة  مّرة  لة  مح�شّ ومعطيات  م�شتمّر(  )تق�يم  الكفاية 

ت�ازن م�شتح�شن في هذا الّتق�يم. ت�ازن يي�ّشر وظائف ال�شبط والتحّكم )تق�يم تك�ينّي( خالل 

�ش�س الت�شحيح.
ُ
باأ

- تنفيذ عملّية الّتق�يم )اأداء القدرة، المهارة(.

- القيام بالت�شحيح وقيا�س النتائج وجمع العالمات.

اأو  بالنجاح  النتائج  اإلى  بالرج�ع  المتعّلم  على  الحكم  اإ�شدار   -

اّتخاذ  تاأجيل  ثانية من خالل  فر�شة  باإعطائه  اأحياًنا،  اأو  الر�ش�ب، 

القرار النهائّي، اأو ال�شماح له بمحاولة ثانية )امتحان اإكمال(. 
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الّتعليم والّتعّلم، ووظيفة الإر�شاد والت�جيه، اأو حّتى الع�دة اإلى ال�راء 

)الّتق�يم ال�شتعالمّي(.

3    أنواع أخرى من الّتقويم  
ا�شتعر�شنا فيما تقّدم ن�عين اأ�شا�شّيين من الّتق�يم:

الّتق�يم التك�ينّي والبنائّي من جهة، والّتق�يم التقريرّي من جهة 

ز فيه على ال�شيرورة، اأو ما يق�م  اأخرى. اأما الّتق�يم التك�ينّي فيركهَّ

به المتعّلم، اأي الآلّيات المعتمدة خالل مرحلة الإنجاز. بينما الّتق�يم 

ًقا.  التقريرّي فيهتّم بالنتائج والمنتجات بالرج�ع اإلى مرجعّية ثابتة م�شّكلة م�شبهَّ

ا اإمكانّية  وه� يحاول الإجابة عن طلب الم�ؤ�ّش�شة في التحّقق والتفتي�س والمراقبة. وبّينهَّ

اللج�ء اإلى الّتق�يم التقريرّي، كما الّتق�يم التك�ينّي، في اأّي لحظة من عملّية الّتعليم والّتعّلم. 

والنتقاء(.  )التك�ين  الّتق�يم  وظيفتي  تعريف  في  حا�شًما  الزمن،  مفه�م  يعد،  لم  وهكذا، 

وبذلك ننتقل من تعريف ن�عين من الّتق�يم اإلى تعريف وظيفتين ي�ؤّمنهما الّتق�يم المت�ا�شل 

ب�شكل م�شتمّر.

1- تقويم المقابلة

تاأخذ وظيفة النتقاء عبر الّتق�يم، ا�شم تق�يم المقابلة، ويك�ن ذلك عندما يخ�شع المتعّلم�ن 

اإلى مباراة دخ�ل اإلى م�ؤ�ّش�شة ترب�ّية اأو وظيفة. ول يتّم الرج�ع هنا اإلى معايير التمّكن واإّنما 

ي�ؤخذ الأوائل ح�شب العدد المطل�ب، حّتى ول� نجح عدد كبير من المتعّلمين في المباراة. كما 

اأو  ال�شيا�شّي  النتماء  المح�ش�بّية،  التفّ�ق:  اأخرى غير  تق�يم معايير  اأحياًنا في هكذا  وُتعتمد 

العائلّي اأو المذهبّي...

ت�زيع  ُيحّدد م�شّبًقا لختباره مبّينات محّددة مع  المعّلم في هكذا تق�يم عندما ل  يقع  قد 

العالمات عليها وتحديد �شقف النجاح فيها. كما وينّفذ المعّلم تق�يم المقابلة عندما يحّدد �شقف 

العالمة في ماّدة تعليمه، وعندما ُي�شّمن الختبار اآراء �شخ�شّية ي�شعب تق�يمها بم��ش�عّية. 
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3- الّتقويم التعّرفي

يهدف هذا الّتق�يم اإلى التعّرف اإلى اإمكانات المتعّلم وقدراته من اأجل التنّب�ؤ بحظ�ظه في 

النجاح لحًقا في درا�شة معّينة.

2- الّتقويم ال�ستعالمّي 

الّتعليم  عملّية  �شيرورة  الأ�شا�س  في  يطال  الّتق�يم  كان  واإذا 

اأداء  ليقّ�م  ال�شتعالمّي  الّتق�يم  اأتى  ومنتجاتها،  ونتائجها  والّتعّلم 

وم�شت�ى  �شياغتها  ودّقة  )الأ�شئلة  ي�شتعملها  التي  والأدوات  المعّلم 

ي�شاعد  ال�شتعالمّي  الّتق�يم  اإّن  وم��ش�عّيتها(.  و�شدقها  اأمانتها 

المعّلم والم�شرفين عليه في �شبط عملّية الّتعليم والّتعّلم، والتحّكم 

في الأدوات وال��شائل التي ي�شتعملها في هذه العملّية، وفي الّتق�يم 

ب�شكل اأ�شا�شّي.

ولكّن وظيفة جمع المعل�مات عن اأثر الّتعليم والّتعّلم وظيفة دائمة. �شحيح اأّنها 

اأ�شكاًل  تاأخذ  ولكّنها  الم��ش�عّي،  المنهجّي  التحليل  �شكل  تاأخذ  ال�شتعالمّي  الّتق�يم  في 

مختلفة في كّل مراحل العملّية وخط�اتها: عند طرح �ش�ؤال على المتعّلمين، حّل تمارين، نقا�س 

م��ش�ع، تقديم ن�شاط، مقابلة مع متعّلم اأو مجم�عة متعّلمين...

ل المعّلم المعل�مات يّتخذ اإجراءات تق�يمّية اأو قرارات. اإّن المعل�مات  وفي كّل مّرة ُيح�شّ

لة عبر عالمة متدّنية نالها المتعّلم في تق�يم تك�ينّي، ل ُتحت�شب عالماته، اأو في تق�يم  المح�شّ

اأو م�شكلة ما، ول ت�شّخ�س الع�امل الكامنة  اأو غير ذلك، تنّبئ ب�ج�د �شع�بة  خطّي تقريرّي 

وراءها. ولهذا ل تنا�شب المعالجة النمطّية في مثل هكذا حالة؛ اإذ قد يح�شل متعّلمان على 

نف�س العالمة المتدنّية ول يعني ذلك بال�شرورة وج�د نف�س الأ�شباب لدى كّل منهما!

اإن الّتق�يم ال�شتعالمّي وظيفة من وظائف مهنة الّتعليم، على المعّلم اأن يعطيها بع�س ال�قت 

ب عليها. وهي مطل�بة منه قبل وخالل عملّية الّتعليم والّتعّلم، واأحياًنا بعدها  والهتمام واأن ُيدرهَّ

لدى تحليل المتحانات والختبارات التقريرّية لال�شتفادة منها لحًقا.
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يتّم هذا الّتق�يم في:

بداية اللتحاق بن�ع من الدرا�شة.

نهاية مرحلة درا�شّية وقبل النتقال اإلى مرحلة اأخرى لحقة )من 

الثان�ّية اإلى الجامعّية على �شبيل المثال(.

واإّما  الدرا�شة،  ن�ع  اإّما لتخاذ قرار اختيار  الّتق�يم  ي�ؤ�ّش�س هذا 

اإلى  اأو ا�شطفاء، واإّما لقرار ت�جيه واإر�شاد بالرج�ع  لقرار غربلة 

القدرات المفتر�شة ال�ج�د لح�شن متابعة هذا الإعداد الجديد.

4- الّتقويم الت�سخي�سّي

المتعّلم.  لدى  مفتر�شة  قْبلّية  مكت�شبات  وج�د  مدى  عن  بالك�شف  التق�يم  هذا  ي�شمح 

ي�شتفيد من هذه العملّية:

- المعّلم من اأجل تقدير ما اإذا كان المتعّلم يمتلك القدرات ال�شرورّية للدخ�ل في اإعداد 

اأو متابعة تعّلم معّين.

- المعّلم من اأجل الك�شف عن ثغرات تعّلمّية تمهيًدا لردمها اأو اأخذها في عين العتبار حين 

متابعة عملّيات الّتعليم والّتعّلم.

لتخاذ  ْعِي  ال�شهَّ اأجل  من  لديه،  وال�شعف  القّ�ة  لنقاط  وعيه  زيادة  خالل  من  المتعّلم   -

الإجراءات العالجّية الممكنة حين الحاجة.
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1- الأ�سئلة المفتوحة اأو الحّرة 

اإّما  فيها  الإجابات  وتك�ن  اإجابته،  بنف�شه  المتعّلم  فيها  يحّرر  التي  تلك  هي  الأ�شئلة  هذه 

مقّيدة ومحّددة مثل كتابة تعريف القيا�س )ا�شتذكار(، واأّما مفت�حة مثل كتابة العقبات التي 

تعتر�س تبّني المدار�س الر�شمّية للتق�يم التك�ينّي )حّل م�شائل(.

أدوات الكشف عن نتائج 
الّتعليم  والّتعّلم 12

م
ّعلّ

 الت
تقويم

يلجاأ المقّ�م للك�شف عن نتائج الّتعليم والّتعّلم )مدى تحّقق الأهداف الّتعّلمّية( اإلى ا�شتعمال 

اأدوات هي عبارة عن اأ�شئلة اأو طلبات اأو تعليمات تت�شّمن و�شعّية ومعطيات واإ�شناًدا. يحت�ي 

ال�ش�ؤال على فعل ه�، في الغالب، نف�س الفعل الم�شتعمل في �شياغة الهدف )يكتب اأ�شئلة حّرة( 

واإّنما ب�شيغة الأمر )اكُتب اأ�شئلة حّرة(؛ اإّل في الك�شف عن مدى تحّقق قدرات داخلّية )الفهم، 

تحليل الن�ش��س( فيتّم اللج�ء اإلى اأفعال اأخرى )الإجابة عن اأ�شئلة تبّين الفهم: حّ�ق الإجابة 

ال�شحيحة، اأجب عن ال�ش�ؤال التالي...(.

على  ت�شاعد  و�شيلة  اإّنما  ذاتها،  بحّد  لي�شت هدًفا  التي  الأدوات  على هذه  للدللة  �شنعتمد 

الك�شف عن مدى تحّقق الهدف الّتعّلمي، تعبير الأ�شئلة ولي�س الختبارات؛ لأّن هذه الأخيرة قد 

تت�شّمن �ش�ؤاًل واحًدا اأو اأكثر ومن اأكثر من ن�ع.

1    أنواع األسئلة  
يمّيز معظم الترب�ّيين الأ�شئلة من حيث ال�شكل اإلى ن�عين اأ�شا�شيين هما: الأ�شئلة المفت�حة 

اأو الحّرة، والأ�شئلة المقّيدة اأو الم��ش�عّية.
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ت�شتعمل الأ�شئلة المفت�حة في الك�شف عن وج�د، جميع القدرات 

المتعّلم،  لدى  تعبير...(  تركيب،  تطبيق،  فهم،  )ا�شتذكار،  العقلّية 

�شفهّي.  اأو  وورقة(  )قلم  خّطّي  اختبار  �شكل  الغالب  في  تاأخذ  وهي 

وتتطّلب في ال�شتذكار الإقالل من كّم المعل�مات الم�شتذكرة، واإذا 

الأن�شب تجزئتها في �شيغة  ال�شيء فمن  بع�س  ما كانت هذه ط�يلة 

ا�شتعمال  حال  في  اللتزام،  اإلى  المتعّلم  نظر  يلفت  واأن  ال�ش�ؤال، 

مفردات �شخ�شّية، بالت�افق مع الن�ّس الم�شتذكر. 

من �شروط ح�شن �شياغة هذه الأ�شئلة:

- اعتماد لغة مفه�مة ووا�شحة في �شياغتها.

في  المكت�شبات  )ت�ظيف  ال�شّف  في  المعالجة  تلك  غير  ومعطيات  اإ�شناد  اعتماد   -

و�شعّيات جديدة(.

- الإجابة عنها من قبل المقّ�م قبل ت�زيعها على المتعّلمين من اأجل الك�شف عن اأخطاء 

هذا  يتاأّمن  ال�شع�بة.  م�شت�ى  في  اأو  المعتمدة،  اللغة  م�شت�ى  في  اأو  ال�شياغة،  في  محتملة 

ال�شرط الأخير، ب�شكل اأف�شل، اإذا اعُتمد فيه العمل الفريقّي )معّلم� الماّدة(.

2-  الأ�سئلة المو�سوعّية اأو المقّيدة 

الأ�شئلة الم��ش�عية اأو المقّيدة هي الأ�شئلة التي يختار فيها المتعّلم الإجابة من بين تلك 

المعرو�شة عليه.

مثال: �شع اإ�شارة  اأمام الإجابة ال�شحيحة:

تعني الأمانة/ الثبات في الّتق�يم:

 عدم تاأّثر المقّ�م باأّي �شيء غير اإجابة المتعّلم.

 الت�افق بين ما يقّ�م بالفعل وما يجب تق�يمه.

 عدم تغّير نتائج الّتق�يم مع تغّير الم�شّحح اأو زمن الت�شحيح.

ت�شتعمل هذه الأ�شئلة ب�شكل اأ�شا�شي في تق�يم ال�شتذكار والفهم، واأحياًنا التحليل والتفكير 
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التقاربّي .

من اإيجابيات هذه الأ�شئلة:

- �شه�لة ت�شحيحها و�شرعته واآلّيته.

- ت�ؤّمن الثبات والم��ش�عّية في الت�شحيح.

- البعد عن المرور بقناة التعبير التي قد ت�شّكل اأحياًنا عائًقا اأمام 

القيا�س.

ومن �شلبّياتها:

- �شع�بة كتابتها ب�شكل دقيق ومنا�شب.

- ت�شجيع الّتعّلم ال�شطحّي غير القابل للّترحيل.

- و�شع المتعّلم اأمام الإجابة ول تطلب منه اإنتاجها.

- ت�شمح بالإجابة كيفما كان والغ�ّس اأحياًنا.

- تك�شف عن مدى ا�شتذكار المعارف ول تعطي �شمانة ب�شاأن القدرة على ا�شتعمالها.

- ت�شمح بتدّخل ال�شدفة في الح�ش�ل على الإجابة ال�شحيحة.

اأم  ال�شحيحة  الإجابة  كلّية  )اعتبار  عليها  العالمات  و�شع  في  اإ�شكالية  اأحياًنا  تطرح   -

تجزئتها(.

تاأخذ الأ�شئلة الم��ش�عّية اأو المقّيدة اأ�شكاًل متعّددة لكّل منها خ�ش��شّياته و�ش�ابطه، من 

هذه الأ�شكال:

- االإجابة من خيارين )اأ�صئلة ال�صّح اأو الخطاأ( 

هي الأ�شئلة التي ُيطلب فيها من المتعّلم اختيار اإجابة من اإجابتين اأو خيار من اثنين )�شّح/ 

خطاأ( من تلك المعرو�شة عليه.

مثال: �شع اإ�شارة �شّح   اأو خطاأ 

ال�ش�ؤال المفت�ح اأو الحّر ه� فقط ال�ش�ؤال الذي ُيعطى فيه المتعّلم الحرّية في الإجابة ب�شكل 

ف عن نتائج 
ش

أدوات الك

م
م  والتّعلّ

التّعلي
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مفت�ح بدون اأّي قيد:

                         �شحّ   خطاأ

من نقاط �شعف هذه الأ�شئلة:

- تدّخل ال�شدفة في الح�ش�ل على الإجابة بن�شبة %50.

- �شعف في م�شت�ى ال�شدقّية/ ال�شالحّية.

على  الح�ش�ل  في  ال�شدفة  تدّخل  دور  من  التخفيف  يمكن 

الإجابة من خالل:

- الطلب من المتعّلم ت�ش�يغ الإجابة.

تنبيه  مع  الخطاأ،  الإجابة  عند  �شابق،  �ش�ؤال  على  لة  المح�شّ العالمة  - حذف 

المتعّلم اإلى ذلك. وهكذا تك�ن م�شلحة المتعّلم عند ال�شّك في �شّحة الإجابة عدم الإجابة 

عن ال�ش�ؤال.

- زيادة الحتمالت وعدم ح�شرها باإجابة واحدة من اثنتين.

- الخيار من متعّدد 

هي الأ�شئلة التي ُيطلب فيها من المتعّلم اختيار اإجابة واحدة �شحيحة من ثالث اأو اأربع اأو 

خم�س.

مثال: �شع  اأمام الإجابة ال�شحيحة:

اأّي من العبارات الّتالية ت�شّح في الّتق�يم التك�ينّي؟

 ُت��شع عليه عالمات رقمّية.

 ُيعتبر جزًءا من عملّية الّتعليم  والّتعّلم.

ا المتعّلم.  ي�شتفيد منه ح�شريًّ

 ُي�شتفاد منه بعد الّتق�يم التقريرّي في الدعم .
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من نقاط �شعف هذه الأ�شئلة:

- تدخل ال�شدفة نظريًّا في الح�ش�ل على الإجابة، ح�شب عدد 

الإجابات المعرو�شة وقدرة جذب كّل منها.

- دور فهم الإجابات المعرو�شة في الح�ش�ل على الإجابة؛ لأن 

هذه الأ�شئلة تعتمد اأحياًنا بهل�انّيات فكرّية وكاريكات�رّية.

ومن �شروط ح�شن �شيغة هذه الأ�شئلة:

ت�شمين كّل اإجابة معرو�شة ن�شبة مقب�لة من جذب اهتمام المتعّلم. 

ففي حال اعتماد اإجابة �شحيحة من خم�س ت�ّزع ن�شبة الجذب كما ياأتي: %60 

َتة(. اأما اإذا كانت ن�شبة ت�زيع القدرة  لالإجابة ال�شحيحة، 10% لكّل اإجابة خاطئة )ُم�َشتِّ

على جذب انتباه المتعّلمين:

اأ 60% لالإجابة ال�شحيحة و ب 3% و ج 5% و د 2% و هـ 35% لالإجابات الأخرى؛ ففي هذا 

ال�ش�ؤال تت�ّزع الإجابات ما بين اأ و هـ؛ لأّنه ل ت�جد قدرة جذب عند الإجابات ب و ج و د!

واإذا ما زدنا من قدرة جذب اإجابة خاطئة بن�شبة عالية، نك�ن في �شدد طرح �ش�ؤال فّخ على 

المتعّلمين، وه� اأمر غير م�شتح�شن؛ لأّن الهدف لي�س تعجيز المتعّلم، واإّنما الك�شف عن ح�ش�ل 

تعّلم لديه.

مثال: �شع  اأمام الإجابة ال�شحيحة:

اأّي م�ل�د حي�ان ه� الأ�شغر وزًنا عند ال�لدة؟

  النعجة    النعاّمة    الكلب

  الدّب    النمر    الأ�شد

)الإجابة ال�شحيحة هي م�ل�د الدب الذي يزن ح�الي 150غ عند ال�لدة(.

ت�شبح الإجابة عن ال�ش�ؤال من هذا الن�ع اأ�شعب في الأح�ال الآتية:

عندما يطلب من المتعّلم اإيجاد �شفة �شالبة، بحيث يتطّلب من المتعّلم تمريًنا فكريًّا م�شاًفا 

اإلى معرفة الماّدة يتمّثل في الك�شف عن الإجابة الزائدة.
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مثال: تنا�شب جميع الإجراءات الّتالية قيا�س نتائج الّتعليم والّتعّلم 

ما عدا واحًدا. ما ه�؟

اإلى  بالرج�ع  الّتق�يم  وم�ؤ�ّشرات  مبّينات     تحديد 

الهدف الّتعّلمّي.

لة عن الّتعّلم برم�ز.   التعبير عن المعطيات المح�شّ

لة بالإجابة المن�ش�دة.   مقارنة المعطيات المح�شّ

  اإعالن النتيجة الرقمّية اأو الن�شبة.

نتيجة  اإلى  بالرج�ع  المتعّلم  على  الحكم     اإ�شدار 

اأدائه.

عندما ُيطلب من المتعّلم اإيجاد الإجابة الأ�شّح من بين مجم�عة اإجابات �شحيحة.

مثال: �شع  اأمام الإجابة الأكمل مّما يلي:

تعني الم��ش�عّية في تق�يم نتائج الّتعليم والّتعّلم:

 عدم تاأّثر المقّ�م بال�ش�رة المكّ�نة لديه عن المتعّلم.

 البعد عن المح�ش�بّية والمحاباة.

 عدم التاأّثر بمالحظات الزمالء.

 البعد، قدر الإمكان، عن الذاتّية.

 عدم التاأّثر باأّي �شيء غير اإجابات المتعّلم.

- اأ�صئلة اختيار االإجابات ال�صحيحة 

ُتعر�س في هذه الأ�شئلة على المتعّلم عّدة اإجابات، وُيطلب منه تحديد الإجابة اأو الإجابات 

ال�شحيحة. تزداد �شع�بة هذه الأ�شئلة اإذا ما اأ�شفنا اإلى ال�ش�ؤال عبارة: »اإذا ُوِجَدت«.

مثال: �شع  اأمام الإجابة اأو الإجابات ال�شحيحة. )انتبه، ل ُتقبل الإجابة اإذا لم تكن 

كاملة(.
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يهدف الّتق�يم ال�شتعالمّي، ب�شكل اأ�شا�شي، اإلى:

 تق�يم اأداء المعّلم.

 تق�يم اأداء المتعّلم.

 نقد اأدوات الّتق�يم الم�شتعملة.

 تط�ير طرائق الّتعليم  والّتعّلم المعتمدة.

 ل �شيء مّما تقّدم.

- اأ�صئلة المطابقة 

ُيطلب في هذه الأ�شئلة من المتعّلم مطابقة عنا�شر معرفّية فيما بينها. وتاأخذ 

�شكل عم�دين ُيطلب من المتعّلم ربط عن�شر من العم�د الأّول بعن�شر ينا�شبه في العم�د 

الثاني.

تاأخذ هذه الأ�شئلة اأ�شكاًل عّدة منها:

اأ�شئلة الربط اأو الجمع الب�شيط.

وُيطلب فيها ربط عن�شر بعن�شر اآخر يطابقه.

مثال: اجمع بخّط العن�شَر في العم�د الأّول بالعن�شر المنا�شب في العم�د الثاني.

فيه اإ�شدار حكم على المتعّلم. الّتق�يم التك�ينّي     

ل يعتمد النجاح في اإ�شدار الأحكام. تق�يم المقابلة    

يعتمد �شيا�شة نجاح جميع المتعّلمين. الّتق�يم ال�شتعالمّي    

تق�يم لأداء المعّلم. الّتق�يم التقريرّي     

تعاني هذه الأ�شئلة من نقطتي �شعف:

كّل خطاأ يقع فيه المتعّلم ي�ّلد خطاأ اآخر ب�شبب ت�شاوي عدد العنا�شر في العم�دين.
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من  المتعّلم  تاأّكد  فعند  الإجابات.  اإيجاد  في  ال�شدفة  تدخل 

اإيجاد  في  ال�شدفة  ة  ح�شّ ت�شبح  الأربع  من  �شحيحتين  اإجابتين 

اأ�شاب  ما  واإذا   .%  50 ال�ش�ؤال  من  تبّقى  فيما  ال�شحيحة  الإجابة 

المتعّلم ووجد الإجابة الثالثة يح�شل على الأخيرة بدون عناء!

في  العنا�شر  زيادة  لآخر  الم�ّلد  والخطاأ  ال�شدفة  دور  ُيخّفف من 

الإعالن عن ذلك، من خالل  كليهما، مع  اأو  الثاني  اأو  الأّول  العم�د 

تنبيه المتعّلم، في مقّدمة ال�ش�ؤال، اإلى اأّن بع�س العنا�شر ل ُت�شتعمل.

- اأ�صئلة الربط اأو الجمع المرّكب

ويطلب فيها من المتعّلم جمع عنا�شر العم�د الأّول مع ما ينا�شبها من العم�د الثاني. 

اإلى  المتعّلم دائًما  ُت�شتعمل، مع تنبيه  اأي�شًا، عنا�شر ل  ُي�شاف، هنا  وتخفيًفا لدور ال�شدفة، 

ذلك.

ْل بخّط ما ينا�شب من الأرقام والحروف في العم�دين التاليين. )انتبه اإلى الحروف  مثال: �شِ

والأرقام التي ل ت�شتعمل(!

ت�شتعمل فيه رم�ز غير قابلة للجمع.

ت�شتعمل فيه رم�ز ت�شمح بالقيام بعملّيات ح�شابّية متعّددة.

ا اإ�شارتا + و - ُت�شتعمل فيه ح�شريًّ

ُي�شتح�شن ت�شمينه عبارات تف�شيرّية ي�شتفيد منها المتعّلم.

ا النجاح في الأداء. ل ُيعتبر فيه ح�شريًّ

ُتعتمد فيه الم�ؤ�ّشرات والمبّينات.

 

الّتق�يم ال�شتعالمّي 

الّتق�يم التك�ينّي

الّتق�يم التقريرّي

تق�يم المقابلة

- االأ�صئلة الترتيبّية

ُيعر�س فيها على المتعّلم مجم�عة من العنا�شر )مفردات، جمل...( وُيطلب منه ترتيبها 

بالّرج�ع اإلى معيار محّدد.
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اأرقام  ب��شع  التقريرّي  الّتق�يم  اإجراءات  ا  زمنيًّ رّتب  مثال: 

مت�شل�شلة اأمام كّل منها:

  اإ�شدار الحكم على المتعّلم.

  تحديد الإجابات المن�ش�دة )�شبكة الت�شحيح(.

  تحديد الأهداف المقّ�مة.

  اإجراء عملّية القيا�س.

)ميزان  �ش�ؤال  كّل  وعلى  الأ�شئلة  على  العالمات  ت�زيع    

الت�شحيح(.

  �شياغة اأدوات الّتق�يم المنا�شبة.

في  لل�شدفة  محدود  تدّخل  ومن  اآخر،   
ً
خطاأ يجّر  الخطاأ  ك�ن  من  الأ�شئلة  هذه  ت�شك� 

الح�ش�ل على الإجابة ال�شحيحة.

- اأ�صئلة االإكمال اأو ملء الفراغ 

ُيعر�س فيها على المتعّلم ن�ّس تنق�شه كلمات مفاتيح وُيطلب منه اإكماله. وتاأخذ هذه الأ�شئلة 

ك�شابقاتها اأ�شكاًل عّدة.

مثال: اأكمل تعريف الّتق�يم بالكلمات المنا�شبة مما ياأتي:

قرار - الأهداف - المعايير – تفّح�س

المعطيات  من  مجم�عة  بين  المالءمة  مدى  عملّية   ه�  الّتق�يم 

اأجل  من  المحّددة،  مع   المتنا�شبة  من   ومجم�عة 

. اتخاذ 

ا. ُت�شاف اإلى مقّدمة  تتدّخل ال�شدفة والخطاأ الم�ّلد لخطاأ اآخر، في مثل هذه الأ�شئلة اأي�شً

ال�ش�ؤال كلمات ل ُت�شتعمل وُينّبه المتعّلم اإلى ذلك. كما ويمكن ا�شتبعاد هذه الإ�شكالت بالكامل 
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عندما ل ن�رد الكلمات المطل�ب اإعادتها اإلى الن�ّس، ويك�ن عندها 

على المتعّلم ا�شتح�شارها من ذاكرته.

الّتق�يم(  )اأدوات  الأ�شئلة  �شياغة  �شع�بة  تقّدم  مّما  ن�شتنتج 

وتطّلبها لم�شت�ى متقّدم، لدى المعّلم، من الإعداد والخبرة، وفائدة 

تعاون المعّلمين على اإعدادها وتجريبها وتجميع المفيد منها، في 

و�شبكات  المقّيمة  الأهداف  مع  اختبارات،  ولي�س  اأ�شئلة  م�شرف 

الت�شحيح وم�ازينه.

العقلّية  القدرات  وجميع  التباعدّي  التفكير  تقّ�م  المفت�حة  الأ�شئلة  كانت  ولّما 

من الحفظ اإلى الفهم، ولكن عبر قناة التعبير، والتطبيق والتحليل والتركيب والإن�شاء وحّل 

والفهم  الحفظ  التقاربّي وقدرات  التفكير  تقّيم  الم��ش�عّية  الأ�شئلة  بينما  والإبداع؛  الم�شائل 

واأحياًنا اأبعد من ذلك، كان ل بّد للمعّلم من اعتمادهما مًعا. المهّم اأن يعرف المعّلم ماذا يريد 

واأن يك�ن خياره واعًيا، واأن يدّرب متعّلميه على ح�شن الإجابة عن جميع اأن�اع الأ�شئلة.
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ا�شتعر�شنا، في هذا الف�شل، ماهّية الّتق�يم الترب�ّي ب�شكل عاّم، وتق�يم الّتعّلم وتق�يم المتعّلم 

بالرج�ع اإلى الكفايات الّتعّلمّية. كما وبّينا م�قع عملّية الّتق�يم في عملّية الّتعليم  والّتعّلم.

ثّم اأو�شحنا ماذا نقّ�م من نتائج الّتعليم والّتعّلم، وبّيّنا مرجعّيات الّتق�يم )معايير ومبّينات( 

تحّقق  مدى  عن  الك�شف  اأدوات  اإلى  اإ�شافة  تقنية.  اأو  ن�ع  كّل  ووظائف  واأن�اعه  وم�ا�شفاته 

الأهداف، واأن�اع الأ�شئلة و�ش�ابط �شياغتها، والقدرات التي يك�شف كّل ن�ع عن مدى تحّققها 

لدى المتعّلم. كما وبّيّنا الفارق بين القيا�س والّتق�يم وبع�س النحرافات العائدة اإلى التطبيق.

�شبل  وعلى  للتق�يم،  التك�ينّية  ال�ظيفة  على  الف�شل،  هذا  مراحل  جميع  في  رّكزنا،  لقد 

بالمالحظات  الرقمّية  العالمات  ا�شتبدال  واإمكانّيات  ال�شطفائّية،  وظيفته  من  التخفيف 

ال��شفّية الم�شاعدة على تق�يم الّتعّلم، ووعي الأخطاء والثغرات الّتعّلمّية، ودور وعي المتعّلم 

لها، وتعّ�ده على الّتق�يم الذاتّي في اكت�شاب الكفايات الّتعّلمّية المن�ش�دة، والتحّكم بما يفعله، 

و�شبط �شيرورة ن�شاطه على طريق التمّكن من الإنجاز والنجاح.

لقد اخترنا ال�ق�ف اإلى جانب كل اإجراء يزيد من م�شت�ى الم��ش�عّية وال�شفافّية والدّقة 

والعدالة في عملّيات الّتق�يم.

اإلى  �شيء،  كّل  قبل  تحتاج،  والّتعّلم،  الّتعليم  عملّية  من  كجزء  للتق�يم،  المقاربة  هذه  اإّن 

اإلى  ذلك،  قبل  تحتاج،  وهي  الح�ّشا�شة.  المهّمة  هذه  في  ينجح  حّتى  وتاأهيله،  المعّلم  تدريب 

اإعادة النظر في الكثير من ال�شيا�شات والأنظمة المعتمدة والّت�شّ�رات الم�روثة، ولي�س فقط 

تق�يم الطرائق وال��شائل والأهداف الّتعّلمّية!

م
ّعلّ

 الت
تقويم


