
مفهوم التقوٌم الصفً الحدٌث

جامعة النجاح الوطنٌة

التمٌز فً التعلم والتعلٌممركز 

فرٌدة فطاٌر. أ



مخرجات ورشة العمل 

مساعدتك على التفكٌر فً كٌفٌة تطوٌر ممارستك فٌما ٌخص •

عناصر التقٌٌم من أجل التعلم 

لدعمك فً مراجعة إطار عمل سٌاسة التقٌٌم والتفكٌر فً •

كٌفٌة استخدامها فً صفك

لتطوٌر معرفتك وفهمك لعملٌة التقٌٌم •



( : 1) نشاط رقم 

الممارسات الحالٌة التً تسم الموقف التعلٌمً التعلمً 

متعاوًنا مع زمٌلك أرجو أن تبٌنا أهم الممارسات •

التً تسم عملٌتً التعلٌم والتعلم فً مدارسنا 

ا ًٌ .  حال



(2)نشاط 

مفهوم التقوٌم الصفً 

تناقش  متعاوًنا مع زمٌلك فً المجموعة أرجو أن•

.مفهومك للتقوٌم الصفً



تعرٌف التقوٌم

التقوٌم هو العملٌة التى ٌتم بها إصدار حكم على مدى وصول ”

.“العملٌة التربوٌة ألهدافها

 

فى الوقت  تشخٌصٌة وعالجٌةعتبر عملٌة التقوٌم عملٌة تو

وٌتبع ذلك  ،تبٌن نواحى القوة والقصورن هنفسه ، فعن طرٌق

.بشتى الوسائل الممكنة عالج نواحى القصور



حلقة التعلم

تحدٌد األهداف 
(التخطٌط)التربوٌة 

عملٌة التدرٌس 
(التنفٌذ)

عملٌة التقوٌم



وظائف التقوٌم 

بالطتهٌئة الفرصة لتوجٌه النمو الفردي لل•

.من نقاط للقوة أو الضعف ى الطالبتشخٌص ما لد•

.ها عالجمرغوب تنمٌتها أوتحدٌد المجاالت ال•

وضع أسس تعدٌل المناهج بما ٌتالءم مع التقدم العلمً •

.طالبوإدخال خبرات جدٌدة تقابل وتشبع حاجات ال

ٌفٌد فً عملٌة التوجٌه التربوي لدراسة تخصصات دراسٌة •

  .بالطمعٌنة، كما ٌفٌد فً التوجٌه المهنً لل



أنواع التقوٌم
وٌحدث قبل بدء العملٌة التعلٌمٌة، وٌهدف إلى تحدٌد  :التقوٌم القبلً

مدى أو درجة امتالك المتعلمٌن لبعض المهارات الالزمة للتعلم 

.الجدٌد، أو تحدٌد مستوى المتعلمٌن فً موضوع معٌن

• وٌحدث فً إطار استمرارٌة التقوٌم أثناء العملٌة  :التقوٌم البنائً

بالتغذٌة  بالطالتعلٌمٌة، وٌهدف إلى تزوٌد كل من المعلمٌن وال

واكتسابهم لألهداف التعلٌمٌة، وكذلك  همالراجعة عن مدى تعلم

.مدى نجاح المعلم وطرٌقته فً التدرٌس فً ذلك

وٌتم فً نهاٌة عملٌة التعلم، وٌهدف إلى  :التقوٌم النهائً

تزوٌد المعلمٌن بمعلومات عن مدى تحقق األهداف 

  .التعلٌمٌة



الممارسات التً تسم الموقف التعلٌمً 

.التعلمً حالٌاً 
حدًٌثا قدًٌما

مهندس لبٌئة الصف وتفاعالتها 

أي ٌنظم الفرص التعلٌمٌة وٌنظم 

.  الخبرات وٌنظم التفاعالت الصفٌة

لٌفكر الطالب وٌكتشفوا العالقات 

.وٌبنوا المعرفة

مصدر المعرفة ومحور العملٌة 

–فً الصف –التربوٌة 

الموقف ) وصانعها        

الصفً ممركز على المعلم 

(.وٌستند إلٌه 

المعلم



حدًٌثا قدًٌما 

هو األساس وهو ذو دور نشط 

ومشارك فً عملٌة تعلمه، 

مطلوب منه أن ٌعمل وأن ٌتفاعل 

وأن ٌبحث وٌتكشف وٌجرى 

التجارب وٌصل للعالقات القائمة 

بٌن األشٌاء ومن ثم تولٌد معرفة 

.جدٌدة

الطالب سلبً ٌتمثل باستقبال 

المعرفة من المعلم وحفظها 

واسترجاعها فً االختبارات أو 

.عندما ٌطلب منه ذلك

الطالب



حدًٌثا قدًٌما 

التعلٌم والتعلم المنظمٌن 

من التقنٌات  التربوٌة 

 تذوٌتالحدٌثة الفاعلة فً 

automation المعرفة  

فً المتعلم ودمجها فً 

بنائه العقلً بشكل تكاملً 

.مثمر

سرعة المعلم وقدرته فً 

عرض المادة حسب 

التسلسل الذي ٌراه بغض 

النظر عما إذا كان هذا 

التسلسل منظماً مترابطاً أم 

.ال

التعلٌم والتعلم



خصائص التقوٌم الصفً الحدٌث

التقوٌم الصفً متمركز حول المتعلّم•

.التقوٌم الصفً موجه من المعلم•

التقوٌم الصفً تبادلً الفائدة•

.التقوٌم الصفً بنائً•

.التقوٌم الصفً موقفً•

التقوٌم الصفً مستمر•

التقوٌم الصفً ممارسة تدرٌسٌة اٌجابٌة متأصلة•



 همٌة استخدام أسالٌب التقوٌم الصفً غٌر التقلٌدٌةأ 

توّفر معلومات عن تعلّم الطالب بالحد األدنى من الوقت•

ُتعطً المدّرس تغذٌة راجعة مستمرة عن العملٌة التعلٌمٌة•

 تجعل من التدرٌس عملٌة تكوٌنٌة تتطّور وتتحسن مع الوقت•

وبالتغذٌة الراجعة

تساعد الطالب على تقوٌم نفسه وتوجٌه تعلّمه•

قبل ( كما وكٌفا)تغذٌة راجعة مبكرة عن تعلم الطالب •

تزٌد من دافعٌة الطالب نحو التعلم االمتحانات



أمثلة من أسالٌب التقوٌم الصفً غٌر 

التقلٌدٌة

ورقة الدقٌقة ، النقطة : الواجبات السرٌعة ، مثل •

المشوشة

ملفات اإلنجاز المفّسرة•

أسئلة االختبار من إعداد الطالب•



الواجبات السرٌعة
:ورقة الدقٌقة•

دقائق وٌسأل ( 3-2)ٌّقف المعلم فً الصف لمدة :وصف األسلـوب•

سواء بشكل فردي أوعلً شكل مجموعات )الطالب أن ٌجٌبوا 

ما هً : على ورقة صغٌرة وبدون أسماء، على السؤال ( صغٌرة

النقطة األكثر وضوحاً فٌما تعلّمته الٌوم؟

النقطة المشوشة•

دقائق وٌسأل ( 3-2)ٌّقف المعلم فً الصف لمدة :وصف األسلـوب•

سواء بشكل فردي أوعلى شكل )الطالب أن ٌجٌبوا 

ما هً النقطة غٌر الواضحة أو المشوشة ( : صغٌرةمجموعات

الٌوم؟بالنسبة لك فٌما تعلّمته



ملفات اإلنجاز المفّسرة

هً ملفات إنجاز عادٌة تحتوي على عدد محّدد من األمثلة •

من إنتاج الطالب وإبداعاتهم التً تتعلق بمحتوى

موضوع الدرس أو الفصل أو الوحدة وأهدافه متبوعة    

بشروح وتوضٌحات من الطالب حول هذه األمثلة وسبب 

.اختٌارها



أسئلة االختبار من إعداد الطالب

ٌستخدم هذا األسلوب لمعرفة كٌفٌة فهم الطالب للمادة العلمٌة •

التً ُتدّرس أو للمواضٌع التً ٌحتوٌها المقرر الدراسً 

ٌُطلب منهم أن ٌقوموا بكتابة أسئلة متوقعة كتلك التً ٌمكن  ف

ٌُطلب منهم وضع أجوبة أن تحتوٌها اختبارات المقرر كما 



(3)نشاط 

تطابق وتوافق المخرجات والتقوٌم
حاول مع زمٌلك  أن تتذكر تجربة سلبٌة أو اٌجابٌة مع •

.االمتحانات

ماذا حصل؟•

لماذا حصل؟•

خطأ من كان؟•

هل اثر على دافعٌتك سلبٌا؟•



(4)نشاط 

ورقة عمل

تنفٌذ عملٌة التقوٌم الصفً•



(5)نشاط 

سٌة فً اللغة اورقة العمل التً بٌن ٌدٌك نموذج لخطة در •

زمالئك، قوموا بدراسة هذا  احد ، متعاوناً معنجلٌزٌةاال

النموذج دراسة تحلٌلٌة عمٌقة، ثم ادرسوا األنشطة المرافقة 

بأنواعها كاّفة، ثمَّ دونوا أبرز مالحظاتكم من حٌث اإلٌجابٌات  

. أو السلبٌات التً تالحظونها على النماذج أو على األنشطة



شكراً وحظاً سعٌداً 


