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 المقدمة
الًتبية يعد التقوًن  من  العمليات اليت تالزم التعلم يف كل أوقاته . وقد اعتمدت وزارة  

واليت تنص  املادة اخلامسة ،  هـ ومنها6241والتعليم تطبيق مواد الئحة تقوًن الطالب الصادرة عام 
إتقان املهارات على استمرارية التقوًن من بداية العام الدراسي حىت هنايته وبأساليب متنوعة لتحقيق 

والذي شاع يف وسط امليدان الًتبوي ما يعرف بنظام التقوًن  الدراسية ، صفوف اليف كل صف من 
 املستمر .

ــــــ  املعلمــــــُت يف كا ــــــة الت صصــــــات وبدر ــــــة أكــــــ  معلمــــــي  وتســــــتهدف هــــــذ  اعقيبــــــة اي
بطريقـة منظمـة  الت صصات املعتمدة على التقوًن املستمر كي تساعدهم على اختاذ القرارات وتنفيذها

 مبنية على شواهد موثقة تتعلق بالطلبة حُت يتعلمون بشكل  ردي أو ضمن جمموعات صفية .
وال شك أن معر ة  املصطلحات واملفاهيم واالسًتاتيجيات املتعلقة بالتقوًن يساعد املعلم على 

 تقوًن الطالب.التطبيق الفعال يف عمليات التقوًن من أ ل التعلم وتاليف املمارسات اخلاطئة يف 
 حماور هي :  ةلذا  اءت  هذ  اعقيبة يف ست 

 املفاهيم واملصطلحات يف التقوًن .    .6
 تطور التقوًن .4
 أنواع التقوًن .3
 أساليب التقوًن . .2
 املمارسات اخلاطئة .  .5
 املعوقات والعالج . .1

لــه عالقــة نســأل اهلل العلــي القــدير أن هقــق هــذ  اعقيبــة اهــدف مــن إعــدادها، ويســتفيد منهــا كــل مــن 
 بالتقوًن.
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 دليل  البرنامج
 الهدؼ العاـ :

 هسُت وتطوير دمارسات تطبيق  التقوًن  داخل الصف .
 األىداؼ الخاصة :

 أن يبُت املتدرب بعض املفاهيم واملصطلحات يف جمال التقوًن . .6
 أن يقارن بُت التقوًن املستمر والتقوًن التقليدي . .4
 التقوًن امل تلفة اليت تدعم تطبيق التقوًن البنائي والتقوًن املستمر .أن يتعرف املتدرب على أساليب  .3
 يطبق املتدرب بعض أساليب التقوًن على املهارات الواردة يف املقررات الدراسية. أن .2
 أن يتعرف املتدرب على بعض املمارسات اخلاطئة يف تطبيق التقوًن البنائي املستمر . .5
 تقوًن البنائي املستمر وعال ها .أن يتعرف على بعض معوقات تطبيق ال .1

 المحاور :
 املفاهيم واملصطلحات يف التقوًن .  .6
 بُت التقوًن التقليدي والتقوًن البنائي املستمر . .4
 أساليب التقوًن . .3
 املمارسات اخلاطئة يف التقوًن .  .2
 املعوقات والعالج . .5

 الفئة المستهدفة :
 املدارس ومديراهتا . و/املعلمون و املعلمات / مدير يات املشر ون الًتبويون واملشر ات الًتبو 

 مدة البرنامج :
 ( ساعة تدريبية.64أيام ، بواق  )  3          
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 الجدوؿ الزمني لموضوعات البرنامج التدريبي:

 عدد الساعات الموضوع الوحدة اليـو

 األوؿ

 331 مفاىيم ومصطلحات التقويم األولى
 01 استراحة

 331 أساليب التقويم  الثانية
 

 الثاني
 331 استراتيجيات التقويم الصفي الثالثة

 01 استراحة
 331 الممارسات الخاطئة الرابعة

 
 الخامسة الثالث

معوقات التقويم المستمر 
 331 ومقترحات لعالجها

 01 استراحة
 331 التقويم البنائي والتقويم الختامي السادسة

 س 30 المجموع
 التدريبية : األساليب

 .احملاضرة 
 .)املناقشة )  ردية ، ااعية, تراكمية 
 .متثيل األدوار 
 .العصف الذهٍت 
 .حل املشكالت 

 
 الوسائل التدريبية :  

 .هاز حاسب آيل  
  ( هاز عرض Data Show .) 
 .سبورة وأقالم 
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 إرشادات للمتدرب:

 عزيزي املتدرب :
 بداية ال نامج: هذ  بعض اإلرشادات اليت نود التنويه عليها يف

 ( ص وبداية اجللسة األوىل سوف تكون يف متام الساعة5.25موعد اعضور الساعة ) (ص 8) 
 ( 64تنتهي اجللسة الثانية يف متا م الساعة.) 
 .لضمان االستفادة القصوى وعدم تشتت االنتبا  ير ى وض  اجلوال على الصامت 
  االستئذان والتحدث خارج القاعة.عند اعا ة إىل استقبال مكاملة ضرورية ديكن 

 
 وهذ  بعض األمور اليت ينبغي االتفاق عليها:

 
 .املشاركة الفاعلة يف اي  األنشطة 
 .احًتام أ كار املدرب والزمالء 
 .نقد األ كار ال األش اص 
 .هفيز أ راد اجملموعة على املشاركة يف األنشطة 
 بيقه يف امليدان.اعرص على االستفادة دما تعلمنا  يف ال نامج وتط 
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 الوحدة التدريبية األولى
 د (021مفاىيم ومصطلحات التقويم )

 أىداؼ الوحدة :
 أن يبُت املتدرب بعض املفاهيم واملصطلحات يف جمال التقوًن  . .6
 أن يقارن املتدرب بُت التقوًن التقليدي والتقوًن من أ ل التعلم. .4
 امل تلفة اليت تدعم تطبيق التقوًن من أ ل التعلم.أن يتعرف املتدرب على أساليب التقوًن  .3
 ان يطبق املتدرب بعض أساليب التقوًن على املهارات الواردة يف املقررات الدراسية. .2
 

 موضوعات الوحدة :
 مفاهيم ومصطلحات عن التقوًن . -
 التقوًن التقليدي والتقوًن من أ ل التعلم . -
 أساليب التقوًن من أ ل التعلم . -
 

 الوحدة خطة
 الزمن خطة تنفيذ إجراءات الجلسة

 د331 الجلسة األولى : التقويم مفاىيم ومصطلحات .
 د01 استراحة

 د 331 الجلسة الثانية : أساليب التقويم من أجل التعلم
 د021 المجموع
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 دقيقة ( 331الجلسة األولى /  مفاىيم ومصطلحات في التقويم ) 
 أىداؼ الجلسة :

 نهاية الجلسة :يتوقع في 
 أن يبُت املتدرب بعض املفاهيم واملصطلحات يف جمال التقوًن . .6
 مر هبا التقوًن . اليتأن يرتب املتدرب مراحل التطور  .4
 أن يبُت املتدرب أنواع التقوًن من أ ل التعلم . .3
 أن يقارن املتدرب بُت التقوًن املستمر كأحد تطبيقات التقوًن من أ ل التعلم ، وبُت التقوًن .2

 التقليدي
 موضوعات الجلسة :

 التقوًن  مفاهيم ومصطلحات .. -
 مراحل تطور التقوًن . -
 أنواع التقوًن . -
 التقوًن التقليدي والتقوًن املستمر مبادئ ومقارنات . -

 خطة تنفيذ إجراءات الجلسة
 الزمن اإلجراءات

 د عمل 33 ( التقويم مفاىيم ومصطلحات .3/3/3نشاط )
 ومناقشة ضعر 33

 د عمل31 ( مراحل تطور التقويم 3/3/0نشاط ) 
 د عرض ومناقشة33

 د عمل31 ( أنواع التقويم 3/3/1نشاط )
 د عرض ومناقشة33

(  التقويم التقليد والتقويم المستمر مبادئ 3/3/2نشاط )
 ومقارنات

 د عمل31
 د عرض ومناقشة01

 د331 المجموع
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 ( : 3/3/3نشاط )
 

 

 الهدؼ من النشاط:      
 أن يبُت املتدرب بعض املفاهيم واملصطلحات يف جمال التقوًن  . .6

 أخي المتدرب:
المصطلحات والمفاىيم من ضروريات القراءة الصحيحة للموضوعات ومن ثم التطبيق الصحيح لها استيعاب 

 . وحينما نتحدث عن التقويم تبرز لدينا بعض المصطلحات والمفاىيم التي يجب علينا اإللماـ بها .
 ( 3/3/3)بالتعاوف مع أفراد مجموعتك ومن خالؿ خبرتك ، ومستفيدا من النشرة المعرفية 

 وضح المفاىيم والمصطلحات التالية : أ ػ
 التقوًن  : .6

 نواتج التعلم  : .4

 التقوًن حمكي املر   : .3

 التقوًن معياري املر   : .2

 التقوًن املستمر : .5

 معايَت اإلتقان  : .1

 حمكات التقوًن :  .5

 دمج التقوًن يف التعليم والتعلم : .8

 معيار األداء : .9

 جلنة التو يه واإلرشاد . .61

 مجموعة تعمل على مفهومينجماعية ، كل  نوع المهمة
 مناقشة أسلوب تنفيذ النشاط

دقيقة عرض المجموعات لما  33 ، دقيقة قراءة النشرة وعمل داخلي في المجموعة 33 مدة النشاط
 توصلت إليو 
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 (:3/3/3)المادة العلمية للنشاط 
نواتج التعلم  : هي عبارات مكتوبة تصف املعارف واملهارات واخلصائص الش صية املتوق  من  -6

 املتعلم أن يعر ها أو يفهمها أو يكون قادراً على القيام هبا كنتيجة لعملية التعلم.
ار االختبارات حمكية املر   : هي نوع من االختبارات يتم  يها مقارنة أداء الطالب يف االختب -4

 مستوى أقرانه. إىلمبحك خار ي حمدد مسبقاً دون النظر 
متنوعة من التقوًن  أساليبالتقوًن املستمر : هو عبارة عن عملية تقوًن شاملة يست دم  يها املعلم  -3

وهي عملية مستمرة تتم بالتزامن م  عملية التدريس، و هتدف إىل هسُت العملية التعليمية من 
خالل التغذية الرا عة ، وكذلك إىل إصدار أحكام على مدى التقدم احملقق من قبل الطالب باجتا  

 األهداف التعليمية املرسومة.
املشكلة املرتبطة هبا ,  -ها عند صياغة الكفاية التلميذ، يتم هديدمعايَت اإلتقان: صفات دميزة إلذماز  -2

 ضرورية  لتحديد مستوى أداء كل طالب و مقارنة أداء الطالب  يما بينهم .  وهي 
 حمكات التقوًن : هي جمموعة السمات املست دمة كمعايَت للحكم على  ودة التقوًن. -5
 القيام باملالحظة والوصف وا  األدلة التقوًن :  جمموعة من العمليات املنظمة تتضمن -1

 والرصد والتصحيح  وتفسَت البيانات  حول تعلم الطالب وتوظيفها ألغراض تعليمية خمتلفة .
دمج التقوًن يف التعليم والتعلم : أحد صور التقوًن البنائي الذي يقوم على عمليات للبحث عن أدلة  -5

م للمساعدة على هديد موق  املتعلمُت ضمن وتفسَتها الست دامها من قبل املتعلمُت ومعلميه
 مسَتهتم الدراسية وما حيتا ون إليه لتحقيق أهداف التعلم وأ ضل السبل لتحقيقها .

معيار األداء : وصف حمدد ملستوى أداء الطالب املتوق  للمهام املرتبطة مبحتوى معُت ، ويست دم هذا   -8
األدىن من األداء املقبول وهذا املستوى من  الوصف للحكم على أداء الطالب يف ضوء معر ة اعد

يف هناية  أن حيققها الطالب من األداء يقرر  الًتبويون عندما يضعون األهداف التعليمية املطلوب
 ال نامج الدراسي .

بدراسة حاالت التالميذ الذين تقرر بقاؤهم يف صفو هم  املعنيةجلنة التو يه واإلرشاد : هي تلك اللجنة  – 63
ة لعدم اتقاهنم مهارات اعد األدىن يف أي مادة من املواد الدراسية املقررة . وتتألف هذ  اللجنة من مدير نتيج

املدرسة )رئيسا( واملرشد الطاليب أو القائم بعمل اإلرشاد يف املدرسة )مقررا( وثالثة معلمُت متميزين )أعضاء( 
 . ميذ إضا ة إىل معلم أو رائد الصف الذي تناقش اللجنة وض  تال

 
  لتقوًن 
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 ( : 3/3/0نشاط )

 

 الهدؼ من النشاط:      
 مر هبا التقوًن . يتن يرتب املتدرب مراحل التطور الأ .6

 

 أخي المتدرب:
 تطور التقويم ، وتطورت أغراضو وأساليبو وأدواتو ،

( ، ميز بين 3/3/0بالتعاوف مع أفراد مجموعتك ومن خالؿ خبرتك ، ومستفيدا من النشرة المعرفية )
 ثالث مراحل مر بها التقويم ، وأيهما األكثر جدوى للمعلم والمتعلم من وجهة نظرؾ . 

 

 أبرز خصائصها مسمى المرحلة ترتيب المرحلة
درجة جدواىا لكل من 
 المعلم والمتعلم )% (

 األولى
 
 
 

  

 الثانية
 
 
 

  

 الثالثة
 
 
 

  

 
 
 

 جماعية نوع المهمة
 مناقشة أسلوب تنفيذ النشاط

دقيقة عرض المجموعات لما توصلت 33قراءة النشرة وعمل داخلي في المجموعة ، ائقدق 31 مدة النشاط
 إليو .
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 (3/3/0النشرة المعرفية )
لقياس الناتج من  (Assessment of learning) كاف التركيز سابقا في عمليتي التعليم والتعلم على تقويم التعلم

، ولكن التعليم الفعاؿ يقيس اإلجراءات والعمليات  .(Summative assessment) ىذه العملية كتقويم ختامي
 باإلضافة الى النواتج وىو ما أطلق عليو مسمى التقويم للتعلم أو التقويم من أجل التعلم أو التقويم لرفع التعلم

(Assessment for learning) .   . 
رئيسية وىي رفع مستويات التعلم , تعزيز االجراءات  أف للتقويم ثالث وظائف (Gipps,3772) يقوؿ الكاتب

التفسيرية واصدار الشهادات أو ما يعرؼ بتقارير األداء. ولكن على الرغم من أىمية كل ىده الوظائف فإف 
استخداـ التقويم من أجل رفع مستويات الطالب ىو الهدؼ االساسي الدي يسعى معظم التربويين الى تحقيقو. 

بيو عليو أف بعض الكتاب يستخدموف التقويم من أجل التعلم على أنو يحمل نفس معنى التقويم ومما ينبغي التن
وكذلك يروف أف ىذا  , (Weeden et al, 0110 Harlen,0111; Tanner et al, 0110)التكويني المستمر

ف أف التقويم يرو  (ARG,3777 ) التقويم ىو نفسو التقويم من أجل التعلم . ولكن مجموعة القياس والتقويم
التكويني قد يحمل تفسيرات كثيره وفي الحقيقة ىو ال يعني أكثر من أنو تقويم يستخدـ بشكل متكرر ويتم 
التخطيط لو في نفس الوقت الذي يتم التخطيط للتعليم . أما عن التقويم لرفع التعلم فهم يروف أنو يساعد على 

ت الناجحة التي تم تحقيقها مسبقا ، وىو يحوي على تحقيق الخطوات الالحقة من خالؿ البناء على الخطوا
  تعزيز الخطوات الناجحة والبناء عليها والتعرؼ على نقاط الضعف وتصحيحها .

لذلك فهم يروف أف التركيز األكبر البد أف يكوف على كيفية استخداـ االدلة التي يتم الحصوؿ عليها من  
ذكرت مجموعة   3766لحكم على مستوى الطالب . وفي عاـ التقويم لرفع التعليم بدال من كيفية اصدار ا

بأف التقويم يقع في قلب رفع مستويات الطالب في التعلم و ال بد للتقويم أف  (DES,3766) القياس والتقويم
يكوف جزءا متكامال مع العمليات التربوية ويوفر التغذية الراجعة المستمرة  . وىنا ال بد من االشارة الى أف ىده 

التي عرفت من  (Formative assessment) تغذية الراجعة تعتبر المفتاح األساسي لوجود التقويم التكوينيال
بأنها المعلومات التي يتم الحصوؿ عليها لمعرفة مدى نجاح ما تم إنجازه أو ما يتم   (Sadler,3767) قبل

 إنجازه حاليا. 
التأثير على التعلم من حيث انها قد تكوف مجرد  وتختلف التغذية الراجعة في طبيعتها ومدى فعاليتها في

عالمات أو اشارات في دفتر أعماؿ الطالب أو قد تكوف أكثر تفصيال من خالؿ المناقشة البناءة بين المعلم 
والطالب. وىذا يؤدي للقوؿ بأف التغذية الراجعة تعتبر كدليل لرفع أداء الطالب مما يؤدي بدوره الى رفع 

 التعلم.  
ض التربويين أف ىناؾ مرحلة ستتبع مرحلة التقويم من أجل التعلم ، وىي دمج أقوى للتقويم في التعلم ويرى بع

 ، بحيث تصبح عملية التقويم ىي عملية التعلم . 
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 ( : 3/3/1نشاط )

 

 الهدؼ من النشاط:      
 أن يبُت املتدرب أنواع التقوًن من أ ل التعلم . .6

 أخي المتدرب:
البنائي ، /صنف أغلب التربويين التقويم إلى ثالثة أنواع : التقويم القبلي / التمهيدي ، والتقويم التكويني 

 والتقويم الختامي / البعدي . 
( ، بين 3/3/1من خالؿ  خبرتك ، وبالتعاوف مع أفراد مجموعتك ، ومستفيدا من النشرة المعرفية )

 مفهـو كل نوع ، وأيهما أكثر ممارسة في مدارسنا وأيهما أكثر أىمية بالنسبة لتعلم أبنائنا .  
 

درجة  مفهومو نوع التقويم
 ممارستو

في التقويم من أىميتو 
 أجل التعلم

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 
 

 جماعية نوع المهمة
 مناقشة أسلوب تنفيذ النشاط

دقيقة عرض المجموعات لما توصلت 33،قراءة النشرة وعمل داخلي في المجموعة  ائقدق 31 مدة النشاط
 إليو .
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 3/3/1النشرة المعرفية 
 

بلي
 الق

ويم
التق

 
ي (

بدئ
 الم

(
 

  تحديد خبرات التلميذ ومعرفة مدى استعداده لتعلم(
 المهارة(

 .تحديد أي خلل أو نقص في المعلومات القبلية 
 .تحديد جزئيات الدرس المحتاجة إلى تركيز أكبر 
 بحاجة إلى عناية أكثر. تحديد أي الطالب 
 .إثارة الدافعية للتعلم 
 .تحديد الطريقة المناسبة للتدريس 
 .تحديد الزمن الكافي للتعليم 
 .تحديد نقطة البداية لكل طالب 

 
 قبل مرحلة التعريف بالمهارة .

ي(:
بنائ

 )ال
يني

كو
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ويم
التق

 
    

ؼ  
ىدا
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ال

في 
سية 

درا
ة ال

خط
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م وا
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ناخ

 الم
وافر

ت
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ية ت

ونام
جة 

تدر
رة م

صو
ك ب

 ذل
كوف

وي
سها

م نف
لتعل

ية ا
عمل

 

  تشخيص تعلم المهارة  وحل المشكالت بالطرؽ
 المناسبة.

 . تقويم العملية التعليمية التعلمية خالؿ مسارىا 
  تحديد مدى تقدـ الطلبة نحو األىداؼ التعليمية

 نشودة ,الم
 تحديد جوانب القوة لتدعيمها والضعف لتداركها 
 إثارة الدافعية للتعلم 
 . .يعطي المعلم تغذية راجعة عن أدائو 

 مرحلة الممارسة الكافية للمهارة

ي(
بعد

ي)ال
ختام

م ال
قوي

الت
 

: )
ئي 

نها
) ال

 
لية 
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اء 
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ب 
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ي 
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ط 
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اء أ
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ص .
حص
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ة م
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ة مت

موع
مج

 أـ 
حدة

وا
 

وصف المستوى العاـ لتحصيل المتعلم من أجل  §
اتخاذ القرارات المناسبة بشأف مدى بلوغ 

 األىداؼ المخطط لها .
التأكد من وصوؿ الطالب جميعا إلى درجة  §

 اإلتقاف المحددة في الهدؼ .
تحديد أي الطالب لم يصل إلى درجة اإلتقاف   §

الجزئية التي لم يتقنها بعض  وتحديد المهارة أو
 الطالب. 

بعد مرحلة الممارسة الكافية 
 للمهارة 
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 ( : 3/3/2نشاط )

 الهدؼ من النشاط:                                                               
أن يقارن املتدرب بُت التقوًن املستمر كأحد تطبيقات التقوًن من أ ل التعلم ، وبُت التقوًن  .6

 التقليدي .
 األوؿ :الموقف 

يف التقوًن التقليدي ، عندما يكمل املعلم دروس مقرر ما وجيري اختبارا تقودييا هنائيا خلمسة وعشرين طالبا ،  إنه 
أمام خيارين ، إما أن خيت  اي  الطالب يف اي  الدروس وهذا حيتاج وقتا و هدا كبَتين قد جيعل من املستحيل 

هو الغالب أن خيتار بعض الدروس ليجري  يها اختبارات ، وهنا تو د أو الصعب القيام به ، أو يلجا املعلم و 
عدة احتماالت منها : حممد طالب ركز يف مذاكرته على بعض الدروس اختارها عشوائيا مبا ال يتجاوز ثالثة 

دروس من أول املقرر ومن وسطه ومن آخر  ، ومن حسن حظه أو من املوا قة أهنا نفس  الدروس اليت وق  عليها 
 اختيار املعلم ،  ا تاز املادة بتفوق وذماح . 

أما إبراهيم  قد ركز يف مذاكرته على أغلب الدروس ومل يفته منها سوى ثالثة دروس ، ومن سوء حظه وق  عليها 
 اختيار املعلم يف االختبارات النهائية ،  أخفق الطالب  يها . 
الفرق  يها بُت التقوًن التقليدي والتقوًن املستمر يف حلل هذا االحتماالت مبينا غَتها من االحتماالت موضحا 

 هذا اجملال .
 الموقف الثاني :

أمحد طالب يف الصف اخلامس ، كان ترتيبه يف مدرسته األوىل من ضمن اخلمسة األوائل على صفه ، انتقل والد  
الد  . ويف أول تقوًن بعد إىل مكان آخر نظرا لظروف عمله ، وانتقل أمحد إىل مدرسة أخرى قريبة من مقر عمل و 

االنتقال تغَت ترتيب أمحد من اخلمسة األوائل إىل ترتيب اخلامس عشر من بُت مخسة وعشرين طالبا يف الصف 
 اعايل .

حلل هذا املوقف مراعيا ارتباط التقوًن التقليدي بالتقوًن املعياري املر   ، وارتباط التقوًن املستمر بالتقوًن احملكي 
هما أنف  للطالب وألسرته وملستقبله ، أن يعرف ترتيبه بالنسبة ألقرانه الذي قد خيتلف من صف آلخر املر   ، وأي

، أم يعرف مقدار املعارف واملعلومات واملهارات اليت ديتلكها أو يفتقدها حيثما و د بغض النظر عن ترتيبه 
 وموقعه ؟

 جماعية نوع المهمة
 حوار  أسلوب تنفيذ النشاط

 قراءة المواقف وتأملها ومناقشتها داخل المجموعات  ائقدق 31 مدة النشاط
 دقيقة ، كل مجموعة تعرض موقفا واحدا وتعلق عليو في حدود خمس دقائق . 01



 

   

16 

 : الموقف الثالث
االختبارات قارن بُت التقوًن املستمر والتقوًن التقليدي يف ارتباطها ببعض تنتشر ظاهرة التفحيط وامل درات أيام 

الظواهر كالتفحيط وامل درات والسهر والغش واخلوف واالستنفار من قبل املعلمُت واملشر ُت والطالب واألسر 
 واجلهات املعنية .

 
ق املايل إذا علمت أن نظام االختبارات قارن بُت التقوًن املستمر والتقوًن التقليدي يف اإلنفا: الموقف الرابع

 السابق يكلف الوزارة يف السنة الواحدة ما يزيد على مخسة ماليُت يف املرحلة الثانوية  قط .
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 ( د331الجلسة الثانية : أساليب التقويم في بيئة التعلم ) 
 أىداؼ الجلسة : 

 أن يوضح املتدرب أساليب التقوًن املستمر  . (6
 اختيار األسلوب اجليد لتقوًن املهارات .أن يبُت معايَت  (4
 أن يطبق املتدرب معايَت اختيار األسلوب األ ود لتقوًن املهارات .  (3

 موضوعات الجلسة :
 أساليب التقوًن  -
 معايَت اختيار أسلوب التقوًن اجليد  -

 خطة تنفيذ إجراءات الجلسة
 الزمن إجراءات الجلسة 

 د41 ( أساليب التقوًن  .6/4/6نشاط )
 عمل

 د41 عرض املادة العلمية ومناقشتها
 عرض ومناقشة

 ( معايَت اختيار األسلوب اجليد6/4/4نشاط )
 د65

 عمل

 د65 عرض املادة العلمية ومناقشتها
 عرض ومناقشة

 د41 ( تطبيق معايَت اختيار األسلوب اجليد6/4/3نشاط )
 عمل

 د41 عرض املاد العلمية ومناقشتها
 عرض ومناقشة

 661 اجملموع
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 ( : 3/0/3نشاط )

 

 الهدؼ من النشاط:      
 أن يوضح املتدرب أساليب التقوًن املستمر  .6

 

 أخي المتدرب:
يظن البعض أن العمل بنظام التقوًن املستمر ألغى استعمال االختبارات . بينما ما يؤكد عليه واضعو  أن االختبارات 

 أسلوب واحد من أكثر من عشرة أساليب من أساليب التقوًن املستمر ، 
لتقوًن املستمر ، بالتعاون م  أ راد جمموعتك ومن خالل خ تك ، ومستفيدا من النشرة املعر ية ، اذكر أساليب ا

 موضحا مفهوم كل أسلوب .    
 

 مفهومو األسلوب ـ
3   
0   
1   
2   
3   
4   
5   
6   

 
 
 

 جماعية نوع المهمة
 حوار  أسلوب تنفيذ النشاط

 عرض ومناقشة د 01عمل  ، د  01 مدة النشاط
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 (3/0/3النشرة المعرفية )
 أساليب التقويم:

تنّوعت أساليب التقوًن وتطّورت هبدف الوصول إىل قياس أكثر دقة لتحصيل الطالب، ومّرت مبراحل 
متدّر ة، حيث انتقلت من االختبارات الشفهية إىل التحريرية، مث من االختبارات التحريرية التقليدية إىل 

يثة ، ومن أهم هذ  األساليب ما االختبارات البديلة وتشمل اختبارات األداء وغَتها من أساليب التقوًن اعد
 يلي: 

 
 *االختبارات التحريرية :

يقيس هذا النوع من االختبارات مستوى هصيل الطالب ومدى هقق أهداف املنهج املدرسي واملادة 
الدراسية واملوضوعات املقررة ، وهذ  االختبارات تكون أحيانًا قصَتة يف صورة أسئلة أسبوعية أو يومية ، ويف 

 غتها صياغة علمية صحيحة . أحياناً أخرى تكون طويلة يف صورة أسئلة نصفية أو هنائية وال بد من صيا
 * املالحظة.

مالحظة سلوك الطالب داخل الصف أو خار ه يف ساحات املدرسة أو يف اعي الذي يعيش  يه الطالب من 
و        خالل مواقف تربوية مدروسة و خمططة هبدف التعرف على مستوى قدرات الطالب الش صية من الثقة

و         ح و هة النظر و در ة تطبيق ما تعلمه من القيم و االجتاهاتاجلرأة و القدرة على التحاور و  إيضا 
و )         السلوك و هذا النوع إضا ة إىل إنفراد  كعملية تعليم مستقلة  إنه أسلوب معت  يف )األداء املهاري (

 األسئلة الشفوية (.
 املالحظة التفسَتية -4 التقديراملالحظة املوضوعية ومن أبرز  أدواهتا بطاقة   -6:أنواع املالحظةومن 

 
 *التقوًن القائم على األداء 

 يعٍت تكليف الطالب بأداء عمٍل ما ، و غالباً ما يكون هذا التكليف ذا طاب  عملي و هو نوعان مها : 
 أسئلة التعرف و  يها يطلب من الطالب ذكر أمساء بعض األشياء اليت يتعر ون عليها. -6
من الطالب القيام بتجربة حمدودة أو أداء عمل  علي كالوضوء و الصالة و األداء العملي: و  يه يطلب  -4

 رمومها و نذّكر باشًتاك هذا األسلوب م  أسلوب املالحظة يف تطبيق التقوًن .
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 * املقابلة .

تلف تعد املقابلة من أكثر األساليب املست دمة يف تقييم  وانب ش صية املتعلم ، و هي تزود املعلم مبعلومات خت
عما تزوّد  به املالحظة ، ويعد أسلوب املقابلة من أ ضل األساليب اليت تست دم يف أرشاد املتعلمُت ، وتو يه 

 سلوكهم .
 

 * االختبارات الشفوية :
يكشف هذا النوع من االختبارات عن مدى استيعاب الطالب اخل ات الًتبوية اليت تعلموها  ضاًل عن قياس 

اللفظية كأداء التالوة و خمارج اعروف و رموها ، م  قياس قدرات أخرى للطالب ذات عالقة تطبيق املهارات 
 بش صيته كالثقة و اجلرأة و القدرة على استدعاء املعلومة و تنظيم عرض اجلواب و رمو ذلك.

 * املشاري  :
تطبيقية لتحقيق هدف حمدد ) وهي عبارة عن منتج يقيس به املعلم قدرة املتعلم على تنفيذ جمموعة من األنشطة ال

 دراسة مشكلة أو اإل ابة عن سؤال حمدد أو تقدًن منتج .
 

 *  الوا بات املنزلية : 
ويقصد هبا هنا التكليفات واملهام يف موضوعات املقرر الدراسي اليت يكلف املتعلم بدراستها أوحل مترينات عليها 

تعلمُت  ، ويتم تكليف املتعلم بالوا بات املنزلية يف هناية كل يف أوقات  راغه يف املنزل تناسب الفروق الفردية للم
 صل أو وحدة أو موضوع ومتابعة تنفيذ الوا بات أواًل بأول ، ويصححها املعلم بدقة م  تدوين امللحوظات 

 متكن املعلم من تقدًن تغذية را عة وواضحة . وتتنوع الوا بات املدرسية  قد تكوناليت والتعليقات املناسبة 
وا بات كتابية ، أو تدريبات يف الكتب املقررة أو إعداد تقارير أو القيام مبشاري   ردية أو ااعية  وقد يتطلب 

 استعادة معلومات سابقة من الذاكرة أو ا راءات إبداعية ، أو أ وبة بسيطة أو مركبة تتناول أكثر من  كرة .
 أو هريري أو عملي  بقصد تقوديه من نشاط شفوي  وقد تكون يف صورة مهام أو أوراق عمل يؤديها املتعلم 
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 ( :  3/0/0نشاط )

 

 الهدؼ من النشاط:      
 أف يبين المتدرب معايير اختيار األسلوب الجيد لتقويم المهارات . (3

 
 أخي المتدرب:

. أردت أف تجري تقويما لطالبك فيها ، ه وبعد ؤهوأثناتدريسك لمهارة من المهارات  قبل
فوجدت أنو يمكنك أف تستخدـ أكثر من أسلوب لتقويمهم ، بالتعاوف مع أفراد مجموعتك 

 . وضح المعايير التي تجعلك تختار أسلوبا دوف غيره
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 جماعية نوع المهمة
 حوار  أسلوب تنفيذ النشاط

 عرض ومناقشة  د.33عمل ،  د.33 مدة النشاط
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 ( :3/0/0النشرة المعرفية نشاط )
 اختيار أسلوب التقويم األجود لتقويم الطالب في  مهارة من المهاراتمعايير 

 
 نوعية )العلـو والمعارؼ والمهارات( التي سيتم تقويمها . .3
 كمية عدد )العلـو والمعارؼ والمهارات ( التي سيتم تقويمها . .0
 الوقت المتاح للتقويم . .1
 اءاتهم المتعددةنوعية الطالب والفروؽ الفردية بينهم وأنماطهم التعلمية وذك .2
 عدد الطالب . .3
 الخصائص العمرية للطالب أو الطالب الذين سيتم تقويمهم .  .4
 البيئة التي سيتم فيها التقويم . .5
 القائم بعملية التقويم )المعلم ، الطالب نفسو ، األقراف ، األسرة( . .6
 التكلفة االقتصادية لتطبيق األسلوب . .7
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 ( :  3/0/1نشاط )
 

 
 الهدؼ من النشاط:     
 

 معايير اختيار األسلوب الجيد لتقويم المهارات .المتدرب أف يطبق  (3
 

 أخي المتدرب:
األساليب التي يمكن بها اختر عنصرا من )قوائم العلـو والمعارؼ والمهارات( التي تدرسها ، ثم بين 

 تقويمها ، ثم اختر األسلوب األنسب لتقويمها ، مبررا سبب اختيارؾ .
المهارة 
 المختارة

األساليب التي تصلح 
 لتقويمها

األسلوب األجود 
 لتقويمها

 مالحظات المبررات

 
 قبلي : ...............
 بنائي : ..............
 ختامي : ............

 ..........قبلي : 
 بنائي : .........
 ختامي :........

  

 

 
 
 
 

   

 

 
 
 
 
 

   

 جماعية المهمةنوع 
 حوار  أسلوب تنفيذ النشاط

 عرض ومناقشة  د.01عمل  ، د.01 مدة النشاط
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 الوحدة التدريبية الثانية
 أىم أساليب التقويم المستمر 

 أىداؼ الوحدة :
 في نهاية الوحدة ، يتوقع من المتدرب أف : 

 يبُت مفهوم االختبار وأنواعه وجماالته ومواصفات االختبار اجليد وخطوات تطبيقه .6
 االختبار على قوائم العلوم واملعارف واملهاراتيطبق  .4
 يبُت مفهوم املالحظة وأنواعها وجماالهتا وخطوات تطبيقها .3
 يطبق املالحظة  على قوائم العلوم واملعارف واملهارات  .2

 
 موضوعات الوحدة :
 أسلوب االختبارات .

 أسلوب املالحظة .
 خطة الوحدة

 الزمن خطة تنفيذ إجراءات الجلسة
 د331 األولى : أسلوب االختبارات .الجلسة 

 د01 استراحة
 د 331 الجلسة الثانية : أسلوب المالحظة . 

 د021 المجموع
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 دقيقة (  331الجلسة األولى / االختبارات ) 
 أىداؼ الجلسة :

 يتوقع في نهاية الجلسة أف يكوف المتدرب قادرا على أف :
 مفهوم االختبار.يوضح  .6
 است دامات االختبارات. ذكر ي .4
 صفات االختبار اجليد.دد حي .3
 دييز أنواع االختبارات. .2
 خطوات بناء االختبار . رتبي .5
 يطبق االختبار على قوائم العلوم واملعارف واملهارات .1

 

 اإلجراءات التدريبية للجلسة :
 الزمن خطة تنفيذ إجراءات الجلسة الجلسة اليـو

ثانيال  األولى  

 د01 (أساليب التقويم الصفي0/3/3)نشاط 
 مناقشة النشاط وعرض المادة العلمية

 د01 ( حوؿ االختبارات0/3/0نشاط )
 مناقشة النشاط و عرض المادة العلمية

 د01 ( خطوات بناء االختبار0/3/1نشاط )
 مناقشة النشاط وعرض المادة العلمية

 د31 على تقويم المهارات( تطبيق االختبارات 0/3/2نشاط )
 د 331 المجموع
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 (:                             0/3/3نشاط )

 
 الهدؼ من النشاط:                                               

 يتعرؼ المتدرب على أىم أساليب التقويم الصفيأف 

 عزيزي المتدرب:
 بالتعاون م  أ راد جمموعتك، اذكر أهم األساليب املست دمة يف التقوًن الصفي.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جماعية نوع المهمة
 مناقشة جماعية  أسلوب تنفيذ النشاط

 عرض ومناقشة د 31عمل  ،د 31 مدة النشاط
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 (:0/3/3المادة العلمية للنشاط ) 
 

 أىم األساليب المستخدمة في التقويم الصفي:
 االختبارات.  .6
 املالحظة .  .4
 الطالب )ملف اإلذماز(ملف  .3
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 ( :0/3/0نشاط )

 الهدؼ من النشاط:                                                              
 أف يتعرؼ المتدرب على مجاالت استخداـ االختبارات  .3
 أف يذكر المتدرب صفات االختبار الجيد. .0

 عزيزي المتدرب:
 :ما يلي بالتعاوف مع أفراد مجموعتِك ناقش  

 تعريف االختبار وجماالت است دامه، وصفات االختبار اجليد .
 االختبار ىو :

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

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

 مجاالت استخداـ االختبارات
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 

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

 صفات االختبار الجيد:
................................................................................................. 
................................................................................................. 
................................................................................................. 

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

 جماعيةفردية ، نوع المهمة
 عصف ذىني  أسلوب تنفيذ النشاط

 عرض ومناقشة د.31عمل  ،د.31 مدة النشاط
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 ( :0/3/0المادة العلمية للنشاط  )
 االختبار ىو:

الفرد يع  عنها  أداة أعدت بطريقة منظمة من جمموعة من املثَتات لتقدير خاصية سلوكية حمددة لدى
 بصورة كمية أو رقمية.

 
 مجاالت استخداـ االختبار أو أغراضو:

 تست دم االختبارات يف اي  اجملاالت وامليادين:
 ) يف الًتبية، يف اإلدارة ، يف الصناعة، يف علم النفس، يف الطب ( 
  .املسح : ا  املعلومات والبيانات عن واق  معُت 
  أن حيدث من تغَت على ظاهرة أو سلوك ما.التنبؤ: معر ة مدى ما ديكن 
 .التش يص: هديد لنواحي الضعف والقوة يف جمال ما 
 .العالج: تقدًن العالج عل مشكلة ما 

 
 صفات االختبار الجيد :

 .املوضوعية: أن يعطي االختبار نفس النتائج مهما اختلف املقيمون 
  ع مثـل صـدق احملتـوى، الصـدق الصدق: أن يقيس االختبار مـا وضـ  مـن أ لـه.) لـه عـدة أنـوا

 التالزمي، والصدق الظاهري، والصدق التنبؤي،..(
  ثبات االختبار: أن يعطي االختبـار نتـائج مقاربـة أو نفسـها إذا طبـق أكثـر مـن مـرة يف ظـروف

 دماثلة.) وله أنواع منها إعادة االختبار، التجزئة النصفية، الصور املتكا ئة(
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 (  : 0/3/1نشاط )

 
 الهدؼ من النشاط:

 املتدرب خطوات بناء االختبار. رتبأن ي
 عزيزي المتدرب:

 لديك جمموعة من البطاقات هوي كل واحدة منها خطوة من خطوات بناء االختبار.
 بالتعاون م  أ راد جمموعتك رتب البطاقات و قا ملا ترا  مناسباً . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جماعيةفردية ، المهمةنوع 
 تصنيف  أسلوب تنفيذ النشاط

 عرض ومناقشة د.31عمل  ،د.31 مدة النشاط
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 (  :0/3/1المادة العلمية للنشاط )
 خطوات بناء االختبار ىي:

 )..،هديد أهداف واست دامات االختبار ) قبلي، بنائي، ختامي 
 موضوعا للقياس بواسطة كون يعليمي ) املقرر الدراسي ( الذي سهليل حمتوى املادة الت

 االختبار.
 .هديد األهداف والنواتج التعليمية اليت ست ض  للقياس بواسطة االختبار 
  . تعريف األهداف والنواتج التعليمية يف مصطلحات سلوكية حمددة قابلة للمالحظة والقياس 
 .صياغة الفقرات االختبارية 
 .إعداد  دول املواصفات 
 اس يف وض  االختبار.است دام  دول املواصفات كأس 
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 ( :0/3/2نشاط )

 
 الهدؼ من النشاط:                                                              

 تقوًن مهارة من املهارات .أن يطبق املتدرب أسلوب االختبارات على 
 

 عزيزي المتدرب:
 ( 4/6/2بالتعاون م  أ راد جمموعتك ومستفيدا من النشرة املعر ية ) 

اخــًت مهــارة مــن قائمــة )العلــوم واملعــارف واملهــارات( الــيت تدرســها ، مث صــص عليهــا اختبــارا تش يصــيا 
 مبينا الفرق بينها :وآخر بنائيا وثالث ختاميا ، مراعيا مواصفات االختبار اجليد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جماعيةفردية ، نوع المهمة
 عصف ذىني  أسلوب تنفيذ النشاط

 ومناقشة عرض د.31 مدة النشاط
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 (0/3/2النشرة المعرفية )
هناك عدد من الفروق واالختال ات بُت االختبارات يف التقوًن اخلتامي وبُت االختبارات يف التقوًن 

 البنائي  وأمهها ما يلي :

 الموضوع
 االختبارات في

 summativeالتقويم النهائي 
 االختبارات في

 Formativeالتقويم البنائي  

 األىداؼ التعليمية
تحدد األىداؼ بعد انتهاء المقرر 

الدراسي وتكوف للجميع دوف 
 تفريق بين الطالب .

تحدد األىداؼ التعليمية ولكنها تكوف أكثر دقة ألنها 
 موجهة للمجموعات حسب حاجة كل مجموعة

 األسئلة أكثر دقة وتحدد حسب كل مجموعة تحدد من خالؿ األسئلة المهاـ

الدالئل أو 
 الشواىد 

تكوف المؤشرات في ورقة االختبار 
وىي غير صادقة ألنها معرضة 

 للغش والتخمين

التقويم المستمر يعلو في ىذا المجاؿ ويحقق بشكل 
 أكبر .

تكوف المؤشرات واألدلة خالؿ تنفيذ الدروس ويالحظ 
التعلم في كل مستوى وىي صادقة وثابتة ، ألنو تعطي 

 يستمع ويقارف ويشاىد كل ما يحدثفرصو للمعلم أف 

 النتيجة
ينتظر الطالب حتى تصحح 

 األوراؽ
المعلم على إطالع مستمر ويمكن تحويل المسار 

 وقت ما دعت الحاجة
 أسرع وأجود أقل الكفاءة

 أسئلة مخصصة لكل مجموعة حسب الفروؽ الفردية أسئلة موحدة لجميع الطالب إعداد األسئلة 

 األىمية
يجعلك تنظر إلى مهم ألنو 

 الخلف

مهم ألنو يستخدـ أثناء الرحلة التعليمية حتى تصل إلى 
التقويم الختامي البعض يستخدمو بشكل طبيعي ولكن 

 البعض من المعلمين يحتاج إلى مساعدة .

 استعداد الطالب
أكثر دقة في تحديد مدى 

 استعداد كل طالب
 ال يمكن معرفة مدى استعداد للقياس

 Actionالتغيير 
Next 

التغيير يحدث بعد االختبار 
 والتصحيح

 التغيير مستمر ومباشر أثناء التدريس

المهاـ التعليمية 
Tasks 

ال يمكن تحديدىا إال بعد 
 االختبارات وىي ليست صادقة .

مهمة وأكثر فاعلية ألنها تعتمد على الفروؽ الفردية  
 لكل طالب .
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 دقيقة ( 331الجلسة الثانية )

 الجلسة :أىداؼ 
 أن يتعرف املتدرب على ماهية املالحظة وشروطها. .6
 أن يتعرف املتدرب على أنواع املالحظة. .4
 أن حيدد املتدرب أساليب تسجيل املالحظة. .3
أن يصمم املتدرب منوذج مالحظة ملوضوع معُت يف مادة ختصصه باست دام إحدى  .2

 أساليب تسجيل املالحظة.

 اإلجراءات التدريبية للجلسة :
 الزمن تنفيذ إ راءات اجللسةخطة 

 د61 شروطها -أنواعها–( املالحظة:است دامها يف التقوًن 4/4/6نشاط )
 مناقشة النشاط وعرض املادة العلمية

 د41 ( تصميم سجل وصفي4/4/4نشاط )
 مناقشة النشاط وعرض املادة العلمية 

 د41 ( تصميم قائمة تقدير4/4/3نشاط )
 املادة العلميةمناقشة النشاط وعرض 

 د41 ( تصميم صحيفة لرصد البيانات4/4/2نشاط )
 مناقشة النشاط وعرض املادة العلمية

 د41 ( تصميم منوذج لتعلم الطالب4/4/5نشاط )
 مناقشة النشاط وعرض املادة العلمية

 د41 ( تصميم قائمة مهارات موصو ة مبحكات4/4/1نشاط )
 العلميةمناقشة النشاط وعرض املادة 

 د 661 اجملموع
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 (  : 0/0/3نشاط )

 
 الهدؼ من النشاط:

 أن يعرف املتدرب املالحظة، وكيفية است دامها يف التقوًن، وأنواع املالحظة,وشروطها.
 عزيزي المتدرب :

 مجموعتك ناقش :بالتعاوف مع أفراد 
 تعريف املالحظة، واست دامها كأسلوب من أساليب تقوًن الطالب . (6
 أنواع املالحظة,وشروطها (4

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 جماعيةفردية ، نوع المهمة
 مناقشة تراكمية   أسلوب تنفيذ النشاط

 د31 مدة النشاط

 شروط المالحظة أنواع المالحظة
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 
...................................................... 

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

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

..................................................... 
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 (: 0/0/3المادة العلمية للنشاط )
 المالحظة :

يعد است دام أسلوب املالحظة يف التقوًن  امساً  ديداً لطريقة است دمها املعلمون لسنوات طويلة.  قد درج املعلمون 
مستمرة سواء أكانت  تلك املالحظة مقصودة أو غَت مقصودة. إال أهنم مل يعتادوا اإل ادة  على مالحظة الطالب بصورة

 من مالحظاهتم تلك ألغراض التقوًن.
 . يُقصد بالمالحظة رصد سلوؾ الطالب أثناء تنفيذه أو أدائو لواجب أو موضوع تعليمي معين

 Checklistولكي يكون التقوًن باملالحظة سليماً وموضوعياً جيب بناء قائمة رصد أو بطاقة مالحظة واضحة 
للسلوكيات وأنواع األداء الذي نريد تقوديه. وإذا أردنا أن تكون نتيجة التقوًن ثابتة وصادقة ودقيقًة ودميزة مهما اختلف 

ارة الذي نريد تقوديها إىل مستويات، ورمدد أو نصف كل مستوى املعلمون، نقوم بتقسيم السلوك أو املهمة أو امله
(. حبيث  Rubricsمبجموعة من  احملددات أو املو هات أو املعايَت أو احملكات الواضحة واحملددة واإل رائية ) 

ر من تصف هذ  احملكات وتبُت املستويات املمكنة لكل سلوك أو أداء مطلوب من الطالب دما يتيح  همها بنفس القد
 الوضوح من قبل اي  املعلمُت؛ ويتوق  بالتايل أن يصدر املعلمون أحكاماً ثابتة ومتقاربة  دا على سلوك الطالب.

 هناك نوعان من املالحظة اليت يستطي  املعلمون اإل ادة منها يف أغراض التقوًن :أنواع المالحظة:
تسجيل ما تتم مالحظته دون أن يلجأ املالحظ إىل ويقصد هبا  املالحظة الذي تعتمد على  املالحظة املوضوعية:

االهتمام بتفسَت أو هليل ما يالحظه. ويتم إ راء هذا النوع من املالحظة باست دام وسائل )أدوات ( خمتلفة من أبرزها 
 بطاقة التقدير.

تفسَت وهليل ذلك الواق  ويقصد هبا ذلك النوع من املالحظة  الذي يت طى جمرد تصوير الواق  إىل  املالحظة التفسَتية:
 أو التعليق عليه. 

 يُفًتض يف املالحظة اليت تست دم ألغراض التقوًن أن تتصف بعدة صفات منها: شروط المالحظة:
 أن يتم الت طيط ها مسبقاً وأن حيدد اهدف منها بوضوح. .6
 الطالب. أن يتم تركيزها على جمال حمدد من جماالت التعلم أو على طالب معُت  أو جمموعة من .4
 أن تتصف بالدقة والًتكيز حسب اهدف احملدد ها. .3
 تسجيل ظروف املالحظة  مثل مكان املالحظة، تارخيها، وقتها .... .2
 أن يتم الًتكيز على تصوير الواق  وترك تفسَت ما تتم مالحظته إىل وقت آخر. .5
 ياق املالحظة ونتائجها.االبتعاد عن تقدًن أي مساعدة للطالب يف أثناء املالحظة دما قد يؤثر على س .1
 أن يكون توقيتها مناسباً. .5

 أساليب تسجيل المالحظة:
صحائف رصد البيانات. -3مقاييس التقدير.  -4السجالت الوصفية.  – 6  
قائمة املهارات املوصو ة مبحكات. -5صورة تعلم الطالب.  -2   
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 ( :  0/0/0نشاط ) 

 
 الهدؼ من النشاط: 

 أن يعرف املتدرب السجل الوصفي . .6
 أن يصمم املتدرب سجال وصفيا. .4

 
 عزيزي المتدرب :

 ( ، وبالتعاون م  أ راد جمموعتك : 4/4/4بالر وع للنشرة العلمية )
 وضح مفهوم السجالت الوصفية .  - 6
 ملالحظة الطالب.صمم سجال وصفياً يناسب مادة ختصصك  - 4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جماعيةفردية ، نوع المهمة
 تصميم   أسلوب تنفيذ النشاط

 د01 مدة النشاط
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 :(0/0/0) المادة العلمية للنشاط 
 

 أوالً :السجالت الوصفية:
يــدون املعلــم مالحظاتــه يف ســجل خــاص ، ويعــ  عنهــا وصــفيا بشــكل دقيــق، حيــث يصــف األحــداث، أو 

 السلوكات، أو املهارات اليت الحظها.
أوليـاء األمـور خـالل اللقـاء هبـم. ويشـكل  ويعد هـذا التوثيـق سـجال ديكـن مرا عتـه بشـكل  ـردي أو مبشـاركة

جمموع املالحظات الوصفية قصـة متسلسـلة حـول منـو الطـالب وتقـدمهم. ولكـي يصـل املعلـم إىل هـذا اهـدف عليـه 
 أن يراعي ما يأيت:

جبمـــ  معلومـــات يف الوقـــت الـــذي يبـــدأ  يـــه التعـــرف علـــى طالبـــه وبنـــاء  -يف بدايـــة العـــام الدراســـي  -أن يقـــوم  (6
   عالقة معهم.

أن يقـــــوم  بتســـــجيل مالحظـــــات حـــــول أ عـــــال أو أحـــــداث أو ســـــلوكيات تتطلـــــب منـــــه مالحظتهـــــا أو تتبعهـــــا  (4
 مستقبال. 

أن زيـادة معر تـه لطالبـه جتعـل املعلومـات الـيت جيمعهـا عــنهم أكثـر تركيـزا وخصوصـية، دمـا يتـيح لـه إمكانيـة تغيــَت  (3
 طبيعة تلك املعلومات أو اجتاهها.

من املقرر الدراسي، أو على طالب واحد أو اثنـُت عنـد إ ـراء املالحظـة. وذلـك حيسن الًتكيز على جمال واحد  (2
 لكي يضمن عدم تشتت العمل خالل خطوات املالحظة.

 إذا كان الطالب ايعهم مستهد ُت باملالحظة، يُفضل الًتكيز على مهارة حمددة بعينها. (5
 طرؽ  السجالت الوصفية:

الســـجل الوصـــفي وديكـــن للمعلـــم أن خيتـــار األنســـب منهـــا هنـــاك عـــدد مـــن األدوات  أو الطـــرق الســـت دام 
لتحقيــق غرضــه. ومــ  ذلــك حيســن أال يقتصــر املعلــم علــى طريقــة واحــدة حــىت لــو حققــت هد ــه ، وعليــه أن جيــرب 

 عددا من الطرق قبل أن يستقر على طريقة يركن إليها. ونقدم  يما يلي طريقتُت من هذ  الطرق:
 الطريقة األولى:
لتســجيل الســجالت الوصــفية حــول أداء الطالــب وتتمثــل باســت دام  منــوذج لكــل طالــب  الطريقــة البســيطة

 حبيث يتم تسجيل املالحظات خالل اليوم الدراسي .
 هناك عدد من الصعوبات تصاحب است دام هذ  الطريقة منها :

 .جتمي  النماذج ) الصفحات( يف ملف واحد قد جيعلها قابلة للتلف 
   تنوعة يف نسق تسلسلي.صعوبة ترتيب األعمال امل 
 .حيتاج التنقل بُت الصفحات وقتاً طويالً دما يسبب إرباكا للصف 
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 الطريقة الثانية:
للتغلب على الصعوبات املصاحبة للطريقـة األوىل ، ديكـن للمعلـم أن يسـت دم وسـائل أخـرى مثـل اسـت دام 

ك املالحظـات يف ملـف املالحظـات بطاقات صغَتة  حبيث يقوم بتسجيل املالحظـات عليهـا ومـن مث يقـوم بنقـل تلـ
 األساسي : ومن دميزات  هذ  الطريقة ما يأيت :

سـهولة اســت دامها حبيـث ديكــن للمعلــم أن خير هـا مــن مكاهنـا ويســجل مالحظاتــه  باختصـار ومــن مث إعادهتــا  (6
 إىل مكاهنا. 

البطاقــات الــيت مل  تتــيح للمعلــم  رصــة هديــد الطــالب الــذين مل تــتم مالحظــتهم  وذلــك مبجــرد نظــرة ســريعة إىل (4
 يتم تسجيل مالحظات عليها. 

 وبصرف النظر عن  طريقة املالحظة الذي يست دمها املعلم  إن اخلطوة املهمة تتمثل  يما يلي :
 .مرا عة املالحظات الذي مت اعها 
 .هليل املالحظات الذي مت اعها وتفسَتها 
 عنـــدما ينظـــر املعلـــم إىل اجتاهـــات ســـلوك  اختـــاذ  قـــرارات يف ضـــوء نتـــائج التحليـــل والتفســـَت ومثـــال ذلـــك :

الطالب أو اجتاهات مهارات التعلم  إنه ومن خالل التحليل قـد يصـل إىل نتـائج يت ـذ يف ضـوئها قـرارات 
 مثل تغيَت مكان  لوس الطالب يف الفصل، تغيَت طريقة أو أسلوب تدريس املادة. 

  أن يفكـر  يمـا جيـب  أن يالحظـه يف املسـتقبل إذ مل تقدم مالحظات املعلم للطالـب صـورة متكاملـة  عليـه
 للوصول إىل  هم أدق لطالبه.

 
 مثاؿ: نموذج مالحظة طالب

 ) تسجيل وصفي (
 اسم الطالب:

 

األمور التي تجب  المالحظات التاريخ
 متابعتها الحقاً 

 اإلجراء العالجي
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 ( :  0/0/1نشاط ) 

 
 الهدؼ من النشاط:

 أن يعرف املتدرب قوائم التقدير
 أن يصمم املتدرب قائمة تقدير.

 
 عزيزي المتدرب :

 ( وبالتعاون م  أ راد جمموعتك :4/4/3بالر وع للنشرة املعر ية )
 بُت مفهوم قوائم التقدير . .6
 مادة ختصصك.صمم قائمة تقدير ملالحظة الطالب تناسب  .4

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جماعيةفردية ، نوع المهمة
 تصميم   تنفيذ النشاطأسلوب 

 د01 مدة النشاط
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 ( :0/0/1المادة العلمية للنشاط )
 مقاييس التقدير:

مقاييس التقدير هي أدوات قياس تعتمد على املشاهدة واملالحظة ألداء ما أو عمل يقوم به الطالب الذي 
و ودها لدى خيض  للمشاهدة. ويتكون املقياس من جمموعة من املهارات أو السلوكيات الذي نريدالتحقق من 

الطالب؛ يقوم املالحظ بالتأشَت أمام كل منها بإشارة معينة ليدلل على و ودها أو عدم و ودها لدى الطالب, 
 وتأيت مقاييس التقدير يف عدة أمناط منها:

 قوائم التقدير )الشطب(: 
الطالب, ويقوم قائمة التقدير عبارة عن قائمة باملهارات أو السلوكات الذي نريد التحقق من و ودها لدى 

عندما ال × عندما تظهر املهارة أو السلوك, ووض  إشارة  املالحظ بالتأشَت أمام كل منها وذلك بوض  إشارة 
 تظهر. وديكن أن تكون كذلك بوض  كلمة )نعم( أو )ال(.

للمهارة أو ودما جتدر اإلشارة إليه أن املالحظ يف قائمة التقديرات ال  يعطي در ة أو تقديراً إلتقان الطالب 
 السلوك.   التأشَت يف هذ  اعالة لتقرير ما إذا كانت املهارة أو السلوك مو وداً أم ال.

 قائمة التقدير مفيدة  دا للمعلمُت ألهنا تتيح اجملال لًتكيز املالحظة . إضا ة إىل كوهنا سهلة  دا وسريعة.
 ساللم التقدير:

ئمة التقدير بنعم أو ال  إن املالحظ يعطي در ات متثل بدال من االستجابة على العبارات الواردة يف قا
مدى توا ر املهارات عند الطالب ويكون ذلك باست دام نظام تدريج عددي, أو رتيب, أو وصفي/لفظي كما 

 يلي:
 سلم تقدير عددي: 

 املسامهة يف املناقشات الصفية
3 0 1 2 3 

 سلم تقدير رتبي:
 مستوى دقة الرسم 

 معدـو منخفض متوسط عالي
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 تصميم مقاييس التقدير :
 ولعمل مقاييس التقدير يجب إتباع اإلجراءات التالية:

 .تحديد الهدؼ من المقياس )مثال: قياس أداء الطلبة في مهارات التعامل مع الحاسب اآللي(.3
 .تحديد أسلوب وطريقة تسجيل المالحظة )قائمة شطب أو سلم تقدير(.0
وذلك بتحديد المهارات الرئيسية الذي تريد مالحظتها ثم تحديد المكونات الفرعيػة لكػل مهػارة .إعداد صورة المقياس 1

 رئيسية, على أف تصاغ المهارات في صورة عبارات سلوكية يمكن مالحظتها, وذلك من خالؿ إتباع القواعد التالية:
 تحتوي كل عبارة على فعل أدائي واحد. •
 بعض.تجنب التداخل بين العناصر وبعضها ال •
 صياغة المهارات السلوكية في عبارات سلوكية واضحة. •
 أف تحتوي العبارات على مصطلحات علمية دقيقة واضحة ومفهومة. •

 مثاؿ :قائمة تقدير التحسن في مادة اللغة العربية:
 اسم الطالب / ...............................  الصف/.....................

 = يالحظ باستمرار(.1= يالحظ أحيانا . 0يالحظ نادرا.   = 3ميزاف التقديرات: ) 

 المهارات
 الشهر األوؿ

 األسبوع الرابع األسبوع الثالث األسبوع الثاني األوؿاألسبوع 

 تحسن اللغة الشفهية:
    

     يعبر بطالقة عن األفكار شفهيا.

     يشارؾ في المناقشات.

     

     تحسن مهارات االستماع:

 يستمع باىتماـ:

 أثناء المحادثة الفردية ) شخص لشخص(.

 أثناء النقاش في مجموعة صغيرة.

 أثناء النقاش في مجموعة كبيره.

 عند االستماع إلى القراءات الجهرية.

    

يستطيع أف يعيد سرد رواية ) قصة ( 

 (معلومة( .
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 ( : 0/0/2نشاط ) 

 
 الهدؼ من النشاط: 

 أن يعرف املتدرب صحيفة رصد البيانات .6
 أن يصمم صحيفة لرصد البيانات. .4

 
 عزيزي المتدرب :

 ( ،وبالتعاون م  أ راد جمموعتك : 4/4/2بالر وع للنشرة املعر ية )
 عرف صحيفة رصد البيانات . .6
 مالحظة لطالب تناسب مادة ختصصك.صمم صحيفة لرصد البيانات هبدف تسجيل  .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جماعيةفردية ، نوع المهمة
 تصميم   النشاطأسلوب تنفيذ 

 د01 مدة النشاط
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 :(0/0/2) املادة العلمية للنشاط 
 :صحائف رصد البيانات

تستخدـ ىذه الصحائف لرصد البيانات الذي يجمعها  الطالب  خالؿ عمليات االكتشػاؼ والبحػث 
الميػػداني. لػػيس لهػػذه الصػػحائف شػػكل أو نمػػط أو محتػػوى محػػدد، فشػػكلها ومحتواىػػا يتحػػدداف بأىػػداؼ 
عملية البحث أو االكتشاؼ وباألشياء المطلوب رصدىا. ،ويمكن أف يصػمم المعلػم ىػذه الصػحائف، لكػن 

الزمن ومع تعود الطالب على استخدامها، ومع تقدمهم في التعلم يمكن أف يصمم كػل طالػب الصػحيفة  مع
 الذي يرى أنها األنسب لرصد بيانات عملية البحث أو عملية االكتشاؼ الذي يقـو بها. 

ىػػػذه الصػػػحائف يسػػػتخدمها الطالػػػب ا ويفتػػػرض فػػػي المعلػػػم وضػػػعها فػػػي ملػػػف أداء الطالػػػب الػػػذي 
 حقاً.سنتحدث عنو ال

 مثال : لصحيفة لرصد البيانات:
 صحيفة رصد أداء الطالب في استقصاء أوراؽ النبات

 
 اسم الطالب :                                       اسم النشاط:  

 الصف:                                             التاريخ:  
 ورقة النبات الثاني ورقة النبات األوؿ

 ورقة النبات األوؿ ىناألصق 
 
 

 ألصق ورقة النبات الثاني ىنا

 ارسم ورقة النبات األوؿ في المساحة التالية:  -0  
 
 
 
 

 ارسم ورقة النبات الثاني في المساحة التالية: -0

 انظر لورقة النبات األوؿ ، ماذا ترى؟ -1
 
 

 انظر لورقة النبات الثاني ماذا ترى؟-1
 
 

 األوؿ.صف ملمسها.المس ورقة النبات -2
 

 المس ورقة النبات الثاني. صف ملمسها. -2
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 ( : 0/0/3نشاط ) 

 
 الهدؼ من النشاط: 

 الطالب تعلم أن يبُت املتدرب مفهوم صورة  .6
 أن يصمم صورة لتعلم الطالب. .4

 
 عزيزي المتدرب :

 ( ، وبالتعاون م  أ راد جمموعتك :4/4/5بالر وع للنشرة املعر ية )
 بُت مفهوم صورة تعلم الطالب كأداة من أدوات التقوًن . .6
 صمم صورة لتعلم طالب هبدف تسجيل املالحظة تناسب مادة ختصصك. .4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جماعيةفردية ، نوع المهمة
 تصميم   أسلوب تنفيذ النشاط

 د01 مدة النشاط
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 املادة العلمية للنشاط ) 3/0/0(:

 Profile Of  Student Learningرابعاً: صورة تعلم الطالب 
 الطالب وتوثيق هذا التعلم، وها عدة است دامات منها :هي  منوذج لتقوًن تعلم 

  أداة تقوديية لتش يص تعلم الطالب واستنباط التغذية الرا عة لتحسُت هذا
التعلم.يست دمها الطالب بنفسه ليعطي  يها صورة عن نفسه للمعلم . يست دمها املعلم 

أمر  أو ملن يعنيه األمر. ويفًتض يف  ها صورة عن الطالب للطالب أو لويلليعطي بوساطت
 املعلم أن حيفظ هذا النموذج بعد تعبئته يف ملف أعمال الطالب. ومثاله :

 

 
 

 صورة تعلم الطالػػػػػػػػػػػػػػػػب
 االسم  :                                                    الصف: 

 المادة :                                                     الفترة الزمنية :

 مالحظػػػػػػػػات بنػػػود التػػػػػػػعلم
 الطالب تعلمها .األشياء المطلوب من  .3
 
 
 
 
 

 

 األشياء التي تعلمها الطالب. .0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 األشياء التي لم يتعلمها الطالب. .1
 

 ما األسباب ؟  
 
 
 
 
 
 

األشػػػياء التػػػي يجػػػب أف يتعلمهػػػا الطالػػػب ولػػػم  .2
 يتعلمها ) األساسيات الذي ال مناص من تعلمها(.

 
 
 
 
 

 األشياء ؟ما الفرص التعلمية المطلوبة لتحقيق تعلم ىذه 

األشػياء التػػي يمكػػن أف يتعلمهػا الطالػػب بػػدوف  .3
 مساعدة .

 
 
 
 
 
 
 

 ما الفرص التعلمية المطلوبة لتحقيق التعلم ؟

األشياء التي يمكػن أف يتعلمهػا الطالػب ولكنػو  .4
 يحتاج لمساعدة. 

 
 
 
 
 
 

مػػػػػػا المسػػػػػػاعدة الالزمػػػػػػة؟ مػػػػػػن المطلػػػػػػوب منػػػػػػو تقػػػػػػديم 
 المساعدة ؟



 

   

47 

 
 ( :  0/0/4نشاط ) 

 
 الهدؼ من النشاط: 

 املوصو ة مبحكات :قائمة املهارات أن يصمم املتدرب  - 6
 

 عزيزي المتدرب :
 ( ، وبالتعاون م  أ راد جمموعتك :4/4/1بالر وع للنشرة املعر ية )

صمم قائمة باملهارات املوصو ة مبحكات ألحد قوائم العلوم واملعارف واملهارات من أحد املواد اليت 
 تدرسها . 

 جماعيةفردية ، نوع المهمة
 تصميم   أسلوب تنفيذ النشاط

 د01 مدة النشاط
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 (0/0/4النشرة المعرفية )
 قائمة المهارات الموصوفة بمحكات :

فيما يأتي  قائمة ببعض مهارات التجريب العملي الذي ستقـو في ثالثة مستويات، ويتمثل كل 
 ( الذي تصف المهارة في ىذا المستوى. Rubricsمستوى تفصيليا  بمجموعة من المحكات )

 قائمة تقويم مهارات التجريب العملي
 المهارة

 المستهدفة
 الممتازالمستوى  المستوى الجيد المستوى المقبوؿ

 

 المالحظة

  يالحظ الخصائص أو
التغيرات المطلوبة ، مستعينًا 

بعدد من األسئلة الُمَوِجهة 
Guiding  Questions  أو

التلميحات الذي تدلو على 
السمة أو المظهر الذي 
 تجب مالحظتو ويصفها

  يسجل المظاىر أو السمات
 الذي يالحظها.

  يحدد الفروؽ بين األشياء
مستعيناً  الذي يالحظها  

بأسئلة موجهة  أ وتلميحات 
 ، ويسجل ىذه الفروؽ.

  يالحظ المظاىر العامة
والتفصيلية في  موقف أو 
ظرؼ  أو حالة أو ظاىرة 

معينة مستعيناً بعدد محدود 
من التلميحات أو األسئلة ، 

 ويصف ىذه المظاىر.
   يقـو بعدة مشاىدات

لنظاـ أو موقف أو تفاعل أو 
أكثر  حالة  متغيرة مستخدماً 

من حاسة ، ويصف مشاىداتو 
. ًً  ويسجلها كما ىي فعاًل

  يحدد أوجػو الشػبو وأوجػو
االخػػػػتالؼ فػػػػي وبػػػػين األشػػػػياء 

 الذييالحظها.
 

  يحدد المالمح العامة
والتفصيلية للموقف ويالحظها 

 ويسجلها
  يقـو بمتابعة مشاىدة أكثر

من حالة أو متغير في الوقت 
 ذاتو
  ،  يالحظ أشياء متوقعة

 غير متوقَّعة ويسجِّلها.وأشياء 
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يختار أداة القياس   القياس
الصحيحة بتوجيو أو  

 تلميح من المعلم.
   يستخدـ أداة القياس

بشكل سليم بمساعدة 
 المعلم أو بمساعدة زميل 

   يكتفي بأخذ قراءة
واحدة للكمية المقاسة ، 

ويكتب القيمة بوحدة قياسها 
 الصحيحة. 

  يختار أداة القياس
توجيو أو الصحيحة بدوف 

 تلميح من المعلم.
 يستخدـ أداة القياس 

بشكل سليم بتوجيو محدود 
 من المعلم أو من زميل.

   يأخذ أكثر من قراءة
للكمية المقاسة ، ويعتمد 
وسطها الحسابي  ويكتب 

القيمة بوحدة قياسها 
 الصحيحة.

  يختار أداة القياس
الصحيحة والمناسبة بدوف 
 توجيو أو تلميح من المعلم.

  يستخدـ أداة القياس
بشكل سليم بدوف مساعدة أو 

 توجيو .
  يأخذ أكثر من قراءة  للكمية

المقاسة ويعتمد وسطها 
الحسابي ويكتب القيمة بوحدة 

قياسها الصحيحة. ويكتب 
 مدى الخطأ المسموح بو.

 
مهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارة 
تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػجيل 

 النتائج
 

  يسجل القراءات أو
النتائج على دفتر خاص.ال  

يضع مالحظات بجانب 
 النتائج.

  يصّنف البيانات
مستعيناً بتلميحات أو 

 توجيهات معينة.
  يعبر عن البيانات

 بالوحدات المناسبة لها .
 

  يسجل القراءات و
النتائج كاملة و يضع 

 مالحظاتو بجانب النتائج.
  يصّنف النتائج بدوف

 توجيو  أو تلميحات .
  يعبر عن البيانات

بالوحدات المناسبة لها 
النهائية .ويسجل القراءة  

ضمن حدود الخطأ المقبولة 
. 
 

  يسجل البيانات مرتباً إياىا في
 جداوؿ خاصة.

  يصنف البيانات ويعبر عنها
بالرسـو مستخدماً مقياس رسم 

 مناسب.  
  يعرض النتائج  على لوحة أو

لوحات معبراً عنها برسـو أو 
أعمدة أو ألواف أو تعابير 

خاصة،.ويضع للجدوؿ أو 
الرسم مفتاحاً ليساعد اآلخرين 

 في قراءتو و فهم مضامينو. 
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 الوحدة الثالثة
 ملف أعماؿ الطالب ، والممارسات الخاطئة في  التقويم

 أىداؼ الوحدة :
 قع من المتدرب أف : و الوحدة ، يتفي نهاية 

 يبين مفهـو ملف أعماؿ الطالب  .6
 يطبق ملف أعماؿ الطالب كأسلوب من أساليب التقويم   .4
 يذكر بعض الممارسات الخاطئة في التقويم المستمر .  .3
 يقترح الحلوؿ لمعالجة الممارسات الخاطئة في التقويم المستمر .  .2

 
 موضوعات الوحدة :

 ملف أعماؿ الطالب  .6
 الممارسات الخاطئة في التقويم المستمر  .4

 خطة الوحدة
 الزمن خطة تنفيذ إجراءات الجلسة

 د331 الجلسة األولى : ملف أعماؿ الطالب  .
 د01 استراحة

 د 331 الجلسة الثانية : الممارسات الخاطئة في التقويم المستمر وطرؽ معالجتها  
 د021 المجموع
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 دقيقة ( 331أعماؿ الطالب)الجلسة األولى : ملف 

 أىداؼ الجلسة:
 أف يتعرؼ المتدرب على ملف أعماؿ الطالب. -
 أف يتعرؼ المتدرب على فوائد ملف أعماؿ الطالب. -
 أف يحدد المتدرب مكونات ملف أعماؿ الطالب. -
 أف يتعرؼ المتدرب على أنواع الملفات. -
 الطالب.أف يتعرؼ على خطوات استخداـ الملف كأداة لتقويم  -
 .بو اأف يصمم ملف أعماؿ خاص -
 أف يصحح ملف أعماؿ ألحد الطالب.-

 اإلجراءات التدريبية للجلسة :
 

 الزمن خطة تنفيذ إجراءات الجلسة

( تعريف ملف أعماؿ الطالب ومكوناتو 1/3/3نشاط )
 األساسية

 د 31

 د 31 مناقشة النشاط وعرض المادة العلمية
 د 31 أعماؿ الطالب( فوائد ملف 1/3/0نشاط )

 د 31 مناقشة النشاط وعرض المادة العلمية
 د 31 ( خطوات استخداـ الملف كأداة للتقويم1/3/1نشاط )

 د31 مناقشة النشاط وعرض المادة العلمية 
 د 31 ( تصميم ملف أعماؿ1/3/2نشاط )

 د 31 مناقشة النشاط وعرض المادة العلمية
 د 31 ( تصحيح الملف1/3/3نشاط )

 د 01 مناقشة النشاط وعرض المادة العلمية
 د 331 المجموع
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 (: 1/3/3نشاط )

 
 بالتعاوف مع أفراد مجموعتك، أجب عن السؤالين التاليين:

 ملف أعماؿ الطالب؟ ما -
           
           ....................................................................................... 
          ....................................................................................... 
          ....................................................................................... 
          ....................................................................................... 

 

 المكونات األساسية لملف أعماؿ الطالب؟ ما -
....................................................................................... 
....................................................................................... 

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

 ؟ملف أعماؿ الطالب  ما أنواع -
....................................................................................... 

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

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

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

 جماعيةفردية ، نوع المهمة
 حوار ومناقشة أسلوب تنفيذ النشاط

 د31 مدة النشاط
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 (:1/3/3المادة العلمية للنشاط )
 ملف أعماؿ الطالب:  

يعد ملف أعمال الطالب من أساليب التقوًن اعقيقي املهمة اليت تعطي صورة شاملة عن أدائه. كما أنه أداة 
ديكن است دامها كمرشد للتعلم، وهذ  نظرة واسعة للتقوًن عندما يتم ا  مؤشرات متعددة للتعلم من خالل 

جيابية بُت املعلم والطالب من خالل تقوًن أدائهم العديد من املواقف قبل وأثناء وبعد عملية التعلم، وباملشاركة اإل
 . (Ryan,3772,5) ع  مراحل منوهم الدراسي 

: بأنــه مجمموعــة هاد ــة مــن أعمالــه الــيت تعــرض  هــود  وتقدمــه وإذمازاتــه يف  انــب أو يمكػػن تعريػػف ملػػف أعمػػاؿ الطالػػب
 .(Kemp and Toperoff,3776,0)عدة  وانب من  وانب التعلمم    

 األساسية مللف أعمال الطالب : املكونات
 :(Kemp and Toperoff,3776,0)جيب أن حيتوي امللف على املكونات اآلتية 

 غالف حيفظ حمتويات امللف.
رسالة توضيحية حول امللف وما يعرضه عن تقدم الطالب كمتعلم، إضا ة إىل تل يص لشواهد تعلم الطالب 

 وتقدمه.
  هرس حمتويات امللف.

 لب من الطالب تضمينها يف امللف والعناصر اليت اختارها بنفسه.األعمال اليت ط
 تواريخ إضا ة كل عمل للتحقق من تقدم الطالب خالل املدة الزمنية الذي يغطيها امللف.

 األعمال بصورهتا األولية وصورهتا النهائية.
اله املو ودة يف امللف ، من ورقة تغذية را عة من الطالب إىل املعلم تتضمن تعبَتا عن أ كار  ومشاعر  عن أعم

 خالل إ ابته عن األسئلة اآلتية:
 ماذا تعلمت من هذا اجلزء من العمل؟

 ما األعمال اعسنة اليت قمت هبا ؟
 ملاذا اخًتت هذ  الفقرة؟ )مستنًدا إىل املعايَت املتفق عليها بُت املعلم والطالب(.

 ماذا أريد أن أحّسن يف هذ  الفقرة؟
 دائي ؟ما در ة رضاي عن أ

 ما هي أبرز الصعوبات واملشكالت اليت وا هتٍت أثناء العمل؟
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 أنواع الملفات:
ار أي منها على احتيا ات التقوًن.  ومن املهم التذكر أن يتت،  ويعتمد أخيو د العديد من أنواع امللفا

قرار است دام نوع من امللفات دون آخر ليس قرارًا هنائيا، حيث ديكن أن يقوم املعلم بتجريب أنواع خمتلفة من 
ات امللفات قبل أن يعتمد است دام نوع معُت يكون أكثر  اعلية ومناسبة لتقوًن طالبه. وديكن تصنيف أنواع امللف

 هي: (Ryan,6992, 9-61 )يف ثالث  ئات 
 

تضم أعمال الطالب الًتاكمية مثل: عينات من الكتابة يف كل مرحلة من عمليات  الملفات التجميعية:
الكتابة، أشرطة التسجيالت الصوتية لقراءة الطالب يف التجويد أو الشعر أو اخلطابة أو قراءة نص نثري يف اللغة 

 ، عينات من  مسائل حل املشكالت يف الرياضيات....العربية أو اإلذمليزية 
 

تضم أعمااًل خمتارة من إذمازات الطالب الذي متثل مستوى متقدمًا من أدائه وإذماز . وديكن  ملفات العرض:
أن يضم هذا النوع بعض مكونات امللف السابق )التجميعي( وكل ما ديكن أن يعكس ش صية الطالب 

 )األعمال الش صية مثل: الصور ، اجلوائز....(.
 

لذي تست دم لتقدًن معلومات تفيد يف التقرير اخلاص بدر ات يضم جمموعة من الوثائق ا  الملف التقويمي:
الطالب مثل: عينات من األعمال، تقرير عن لقاء املعلم بالطالب، عينات من أعمال الطالب الذي يعتز هبا  
كمقاالت يف جمالت مهنية مت صصة، أو مالحظات أو شهادات االلتحاق بدورات معينة أو ورشات أو أعمال 

 اخل .  ... أ و صور مؤمتر
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 : (3/6/4)نشاط  

 
 الهدؼ من النشاط: 

 أف يتعرؼ المتدرب على فوائد ملف أعماؿ الطالب.
 

 عزيزي المتدرب:
 الطالب كأداة للتقويم .بالتعاوف مع أفراد مجموعتك، اذكر بعض فوائد استخداـ ملف أعماؿ 

 
 
 
 
 
 
 

 جماعيةفردية ، نوع المهمة
 حوار ومناقشة أسلوب تنفيذ النشاط

 د31 مدة النشاط



 

   

56 

 :  (3/6/4)المادة العلمية للنشاط  
 

 فوائد استخداـ ملف أعماؿ الطالب كأداة للتقويم :
 هـ( منها: 6243إن است دام ملف أعمال الطالب أداة للتقوًن له  وائد وأثار إجيابية متعددة ) اعكمي ، 

 والتقوًن.جيعل املعلم والطالب شركاء يف عملية التعلم  -6
 يتيح للطالب مشاركة نشطة يف وض  املعايَت وأخي ار العينات وتقوًن امللف. -4
يصبح الطالب على وعي بتقدمه دما يغرس  يه حب التقوًن الذايت وتطوير األداء وتقدًن أ ضل  -3

 ما عند .
 يشعر الطالب بأمهية املهام الذي قام بإذمازها وحيا ظ عليها. -2
 لى معر ة كاملة بأعمال أبنائهم.يصبح أولياء أمور الطالب ع -5
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 :  (3/6/3)نشاط  
 

 
 الهدؼ من النشاط: 

 أف يتعرؼ المتدرب على خطوات استخداـ الملف كأداة لتقويم الطالب.
 

 عزيزي المتدرب :
 مع أفراد مجموعتك، اذكر خطوات استخداـ الملف كأداة لتقويم الطالب.بالتعاوف 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جماعيةفردية ، نوع المهمة
 بطاقات ،حوار ومناقشة أسلوب تنفيذ النشاط

 د31 مدة النشاط
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 (:1/3/1المادة العلمية للنشاط )
 خطوات استخداـ الملف كأداة للتقويم :

-Ryan, 6992, 8 )يتطلب استخداـ الملف أداة للتقويم أف يسير المعلم وفقًا لخطوات محددة  
 هي : (61

 اهدف من است دام امللف. أوالً : هديد
 ثانًيا : هديد احملك.

 ثالثًا : جتمي  العينات املطلوبة من أعمال الطالب.
 رابًعا : إ راء عملية تقوًن امللفات باست دام احملكات الذي مت هديدها مسبقا.

خامسـا : كتابــة تقريــر حــول أعمــال الطالــب )تغذيــة را عــة ( مــن أ ــل تقدديــه لكــل مــن الطالــب وويل 
 أمر .

 و يما يلي تفصيل هذ  اخلطوات:
 أوال :تحديد الهدؼ: 

يعتمد هديد  اهدف على احتيا ات التقوًن للمادة الذي يدرسها املعلم يف مرحلة مبكرة من عملية 
التدريس، دما يساعد يف اختاذ القرارات املتعلقة بالتقوًن. وديكن للمعلم هديد هدف/ أهداف امللف من خالل 

 األسئلة التالية: اإل ابة عن
 ما هي أو ه أداء الطالب الذي أريد تقوديها؟ 
 ما نوع امللف الذي سأست دمه؟ 
  ما نوع األعمال الذي سيضمها امللف ) جمموعة أعمال الطالب، أم عينة من أ ضل

 أعماله(؟
 ما عدد العينات الذي سيضمها امللف؟ 
 كيف سيتم تنظيم األعمال امل تارة يف امللف؟ 
  من الذي سي تار املكونات الذي سيتضمنها امللف؟ 
 من الذي سيسمح له باإلطالع على امللف؟ 
 كيف تست دم النتائج للتعبَت عن أداء الطالب؟ 

وعند هليل أو ه أداء الطالب ديكن للمعلم أن يست دم النتائج  للتغذية الرا عة كمؤشرات لتقدم 
 ت التحصيلية للطالب.الطالب ع  الزمن، أو لدعم نتائج االختبارا
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 ثانيا: تحديد المحك :
يعد هديد احملكات خطوة مهمة الست دام امللف كأداة للتقوًن، ولكي ينجح التقوًن باست دام امللف 

 جيب أن يكون لدى املعلم حمكات واضحة وحمددة  هي تفيد  يف:
 اعكم على نوعية األعمال يف امللف .  -أ

 مرا عة حمتويات امللف . -ب
 هديد الدر ة الذي يستحقها الطالب على أعماله. -ج
 الرد على تساؤالت الطالب أو آبائهم. -د
 تقدير در ة رمسية ألداء الطالب. -هـ

 جيب أن يقرر املعلم نوع التقوًن الذي يريد إ راء  هل هو تقوًن كمي أم تقوًن نوعي؟
يدها يف امللف.  املعلم يدرج قائمة يعٌت التقوًن الكمي بفحص مدى تو ر اي  العناصر الذي مت هد 

بالعناصر املطلوب تو رها يف امللف من خالل قائمة الشطب )الفحص( مث يتم التأكد من و ود كل عنصر من  
 هذ  العناصر املطلوبة.

أما التقوًن النوعي:  يمكن هقيقه  بوسائل عدة منها ورقة حمك الدر ات،  هذ  الورقة تُعرف حمك 
للمعلم ولطالبه، كما ديكن أن يطور املعلم هذ  الورقة أو احملك بنفسه، أو أن يسمح للطلبة أن الدر ات مبرونة 

يضعوا العناصر الذي يريدون تقوديهم على ضوئها. وديكن أن يتغَت حمك الدر ات م  التقدم يف است دام امللف، 
 ي. وديكن أن يطور املعلم وطالبه حمًكا  ديًدا بشكل دوري خالل العام الدراس

 ثالثا: جمع العينات:
 يتطلب ا  العينات قيام املعلم بعدد من اخلطوات املهمة وهي :

إعداد  قائمـة أساسـية بالعينـات  الـذي يريـد اعهـا لكـل طالـب، و ذلـك يف  ضـوء األهـداف  (6
 املدرسية ومستوى املوضوع يف املادة الدراسية أو املتطلبات احملددة للفصل. 

 املشاركة يف هديد حمتوى تلك القائمة.منح الطالب  رصة  (4
مراعاة أن يكون هديد احملتوى مرنـا حبيـث ديكـن للمعلـم والطـالب هديـد  يف ضـوء األهـداف  (3

 و حسب اعا ة.  
 أن تكون هناك قابلية إلدراج  العينات الذي تع  عن تقدم الطالب يف امللف.  (2
حبــد ذاتــه، وكلمـــا اــ  املعلـــم   األخــذ يف االعتبــار أن كـــل عنصــر مــن إذمـــازات الطــالب مهـــم (5

 معلومات أكثر عن أداء  الطالب كلما اتضحت الصورة أكثر.
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 رابعا : إجراء عملية تقويم الملف:
 لتقوًن أداء الطالب باست دام امللف تراعى اخلطوات اآلتية:

 مرا عة حمتويات امللف والتأكد من و ود عدد العناصر املطلوبة باست دام مقائمة الشطبم. -6
وهذا يساعد املعلم يف تقدير الدر ة، حيث إن تقدير الدر ة للطالب تعتمد على تو ر عدد 

 العناصر املطلوبة يف امللف.
 هليل حمتوى امللف بدراسة أعمال الطالب وتش يص ما هبا من نقاط قوة أو ضعف. -4
 وض  مالحظات حمددة عن نقاط القوة أو نقاط الضعف الذي هتاج إىل هسُت. -3
هديد  الصعوبات واملشكالت الذي يعاين منها بعض الطالب يف مهارات حمددة ووض  خطة  -2

أو تصور لكيفية معاجلتها )النشاط العال ي(. ويف هذا اعالة  إن هذ  املعلومات تساعد املعلم 
 يف الت طيط لعملية التدريس والًتكيز على بعض اجلوانب أثناء الشرح. 

عد النشاط العال ي ومقارنتها م  العينات السابقة ألدائهم للتأكد من تقوًن أداء الطالب ب  -5
 التقدم الذي حصل لديهم.

مناقشة نتائج تقوًن امللف م  الطالب أو ويل أمر ، يف ضوء احملك الذي مت وضعه سابًقا. وهذا  -1
اإل راء يعطي الطالب وويل أمر  معلومات أك  من تلك الذي ديكن اعصول عليها من 

 در ات يف الشهادات املدرسية.ال
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 مثاؿ على تصحيح ملف أعماؿ الطالب
إن من املهم  ًدا است دام ملف أعمال الطالب بطريقة  عالة.  الدر ات احملصلة على امللف ستتباين 
بطريقة كبَتة بُت أ راد الصف الواحد إذا مل توض  يف ضوء أسس وحمكات حمددة. وللحصول على تقوًن عادل 

 هـ (  :  6246وشامل وموضوعي يلزم ما يلي ) الزهراين ، 
اًل حيتوي على األقسام األساسية لكل ملف وحيدد يف كل قسم مستوى وخصائص أن يعد املعلم  دو  (6

 األداء املطلوب. 
 أن حيدد لكل قسم در ات معينة. (4
أن يقسم در ات كل قسم على مستويات األداء املتوقعة حبيث يكون لألداء األ ضل الدر ة األعلى  (3

ولكن عليه أن يعطي لكل بعد مدًى معيًنا ويُفًتض أن ال يعطي املعلم در ة حمددة على أي من األبعاد 
 من الدر ات.

أن يتم جتمي  الدر ات الذي يتحصل عليها الطالب مث إجياد نسبتها املئوية من الدر ة الكلية .وتبُت   (2
 االستمارة التالية منوذً ا بسيطًا لطريقة تصحيح امللف:

 
 المطلوب غير متوفر  

 نقاط 3
 قريب من المطلوب

 نقاط 31
المػطلوب  تاـ         

 نقطة 33
عمل إبداعي                 

 نقطة 01

مظهر الملف 
 الخارجي

ليس عليو بيانات وليس 
 .مقبوؿ المظهر

عليو بيانات تحتاج 
إلكماؿ ومظهرُه بحاجة 

 .إلعادة تصميم

عليو بيانات كاملة ومظهره 
 .مقبوؿ و متناسق األلواف

بيانات متكاملة مظهره 
لمسة إبداع جذاب يحوي 

 و ابتكار.

تصنيف 
األعماؿ داخل 

 الملف

تصميمها وتوزيعها في 
 الملف غير مقبوؿ

تصميمها وتوزيعها في 
الملف غير منظم بدرجة 

 كافية

تصميمها وتوزيعها في 
 الملف منظم ومترابط

تصميمها وتوزيعها في 
الملف متكامل ومنظم 

وأنيق ويبرز جوانب 
 إبداعية

 التواصل

ونحوية  أخطاء إمالئية
 وسوء في عرض األفكار

أخطاء نحوية وعرض 
 مشوش لألفكار

ال يوجد أخطاء إمالئية وال 
نحوية وتم تقديم األفكار 

 بصورة واضحة ومفهومة

نصوص سليمة بلغة راقية 
 وعرض مبدع لألفكار.

 المحتوى

يعبر عن الخبرات  
والمعلومات المستقاة من 

 المادة بدرجة مقبولة

يعبر عن الخبرات  
والمعلومات المستقاة من 

 المادة بدرجة غير كافية

يعبر عن الخبرات  
والمعلومات المستقاة من 

المادة بدرجة كافية 
 ومقبولة

يعبر عن الخبرات  
والمعلومات المستقاة من 

المادة بدرجة عالية من 
 التفصيل والشموؿ
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 ( :                                           1/3/2نشاط  )

 
 الهدؼ من النشاط: 

 أن يكتسب املتدرب املهارة يف تصحيح ملف األعمال.
 

 عزيزي المتدرب :
علػػػى كػػػل مجموعػػػة أف تقػػػـو بتصػػػحيح ملػػػف األعمػػػاؿ الخػػػاص بالمجموعػػػة األخػػػرى ) الػػػذي 

 سيحددىا المدرب( مستعينا بالنموذج المرفق لديها. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جماعيةفردية ، نوع المهمة
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 اجللسة الثانية :
 

 (د661املمارسات اخلاطئة يف التقوًن املستمر )
 

 أىداؼ الجلسة :
 قادرا على:يتوقع في نهاية الجلسة أف يكوف المتدرب 

 (  أف يتعرؼ المتدرب الممارسات الخاطئة عند بعض المعلمين في التقويم المستمر.3
 ( أف يحدد المتدرب المستوى المستحق للطالب في ضوء الئحة التقويم .0
 ( أف يقترح المتدرب حلوال للصعوبات والمعوقات التي تؤثر على التقويم المستمر . 1

 موضوعات الجلسة :
 الممارسات الخاطئة في التقويم المستمر.  -
 مستويات التقويم في التقويم المستمر  -
 الصعوبات والمعوقات التي تعيق التقويم المستمر  -

 اإلجراءات التدريبية للجلسة :
 الزمن خطة تنفيذ إجراءات الجلسة

 د01 المعلمين( الممارسات الخاطئة في التقويم المستمر التي يمارسها بعض 1/0/3نشاط )
 د 33 مناقشة النشاط وعرض المادة العلمية

 د 01 ( تحديد المستويات في التقويم المستمر 1/0/0نشاط )
 د01 مناقشة النشاط وعرض المادة العلمية

 د01 ( الصعوبات والمعوقات التي تعيق التقويم المستمر 2/3/1نشاط )
 د 33 مناقشة النشاط وعرض المادة العلمية

 331 المجموع
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 ( : 1/0/3شاط )ن

 
 الهدؼ من النشاط:                                                        

أف يتعػػرؼ المتػػدرب علػػى الممارسػػات الخاطئػػة فػػي التقػػويم المسػػتمر التػػي يمارسػػها بعػػض     
 المعلمين.  

 عزيزي المتدرب :
اعتمد نظام التقوًن املستمر يف الئحة تقوًن الطالب كما هو منصوص عليه يف املادة اخلامسة ويتفق 

امليدان الًتبوي ظهرت ملحوظات  اجلمي  بأنه كنظام نظري  يد ومفيد ولكن حينما صار واقعاً  يف
 حوله ويقتصر اعديث يف هذا اجلانب أثناء تطبيق النظام يف املدرسة .

 
أ ػ بالتعاوف مع أفراد مجموعتػك، اذكػر بعػض الممارسػات الخاطئػة فػي التقػويم المسػتمر  -

 التي يمارسها بعض المعلمين. وكيف يمكن معالجتها ؟
................................................................................................. 

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

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

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

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

................................................................................................. 
................................................................................................. 
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فػػي تقػػويم المهػػارات فػػي القائمػػة التاليػػة ، أجػػرى المعلػػم اختبػػارا تحريريػػا وشػػفهيا ليتحقػػق مػػن وصػػوؿ  –ب 
 الطالب إلى درجة اإلتقاف في المهارات التالية ، في ضوء ما سبق ما الخطأ الذي وقع فيو المعلم . 
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 ( :3/4/6املادة العلمية للنشاط )
 للدرس  .عدم الت طيط اجليد  .6

 وعند الت طيط  جيب معر ة ما يلي :
 كم من الوقت حيتاج املعلم لعرض الدرس ؟ -
 كيف يتم تقسيم الطالب ؟  -
 كم من الوقت حيتاج الطالب للتعلم اجلماعي؟ -
 لكل طالب ؟ اً هل خيصص املعلم برناجم -
 ما أساليب التدريس اليت يست دمها املعلم داخل الصف ؟ -

عدم و ود سجل  ويتضح من الذاكرة املعلمُت واعتمادهم علىضعف التوثيق من بعض  .4
 متابعة أداء الطالب م  املعلم  

 عدم و ود ملف األعمال  للطالب  وكذلك عدم إنشاء ملف أعمال لطالب الصف عفظ .3
 .كل ما يقدمونه من  هود وأعمال

 عدم التدريس و ق قوائم املهارات املعتمدة.  .2
 هو تر ي  تلقائي للطالب.  االعتقاد بأن التقوًن املستمر .5
 االكتفاء باست دام أداة واحدة  قط من أدوات تقوًن الطالب و إمهال أدوات التقوًن املتنّوعة .1

 واعتمادهم على أداة االختبار الشفهي أو املالحظة العشوائية .
 تعزيز التعّلم.  إمهال وسائل التعليم وأثرها يف .5
 طالبملستويات ال اخللط بُت األرقام احملددة  .8
 بالشكل املطلوب.  –مذكرة الوا ب  –عدم تفعيل .9

 . تقسيم تقوًن املهارات خالل  ًتات حمددة من العام الدراسي   .61
 وض   دول زمٍت حمدد لتقوًن الطالب. .66
( مل يتقن وأغفلوا 2( وهو أتقن بشكل تام أو )6على ) قصر بعض املعلمُت نتائج طالبه .64

 .مهارات ( وما بينهما من3-4املستويُت )
على املهارات اعد األدىن وإمهال املهارات األخرى حبجة أهنا  الًتكيز يف التدريس واملعاجلة .63

 .الطالب ال تؤثّر يف نتيجة
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 .إمهال االختبارات التحريرية كأداة من أدوات التقوًن املستمر   .62
 .إمهال األنشطة الكتابية كأداة من أدوات التقوًن املستمر   .65
 .اليت تستوعب األسلوب اعديث للتقوًن  الصفي الفعال تدريسهعدم تنوي  املعلم لطرائق  .61
 الًتكيز يف عملية التقوًن على مهارة اعفظ واالستظهار  قط . .65
 التدريس أل ل التقوًن وليس أل ل اإلتقان . .68

 
الخطأ الذي وقع فيو المعلم ىو أنو اعتمد أسػلوب االختبػار فقػط لقيػاس المهػارات ، وىنػاؾ مهػارات  –ب 

( الخاصػػػة بتطبيػػػق الوضػػػوء 2/0/31ال يمكػػػن تقويمهػػػا إال مػػػن خػػػالؿ األداء العملػػػي ، مثػػػل المهػػػارة رقػػػم )
 عمليا . 
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 ( : 1/0/0شاط )ن

 الهدؼ من النشاط:                                                        
 أف يحدد المتدرب المستوى المستحق للطالب في ضوء الئحة التقويم المعتمدة .    

بالتعػػاوف مػػع أفػػراد مجموعتػػك ،  أمامػػك مجموعػػة مػػن الحػػاالت العشػػوائية عزيػػزي المتػػدرب :
إلتقػػػػاف طالػػػػب أو مجموعػػػػة طػػػػالب لمهػػػػارة أو مجموعػػػػة مهػػػػارات  فػػػػي فتػػػػرة مػػػػن الفتػػػػرات ، 

 والمطلوب منك تحديد المستوى المستحق لو ، في ضوء المعطيات الموجودة . 
 الحالة األولى :

 
 

 في ضوء الجدوؿ أعاله  :
 /أ( 1/0/0الحالة األولى : )

الطالب )محمد( أتقن جميػع مهػارات الحػد األدنػى  ، مػا المسػتوى المسػتحق لػو ، ومػاذا نكتػب فػي سػجل 
 متابعتو ؟ 

 
 /ب( 1/0/0الحالة الثانية : )

الطالب )علي ( لم يحفظ مقطعا صغيًرا من سورة واحػدة مػن السػور المقػررة عليػو فػي الحفػظ ، وحفػظ بقيػة 
 خرى ، وأتقن جميع المهارات ، ما المستوى المستحق لو ، وماذا نكتب في سجل متابعتو . السور األ
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 الحالة الثانية :

 
/ج( الطالػػب )موسػػى( يوضػػح فػػروض الوضػػوء ويػػذكرىا كاملػػة ، ولكنػػو يحفػػظ بعػػض األدلػػة وينسػػى 1/0/0)

بعضػػػها ، مػػػع إتقانػػػو لجميػػػع المهػػػارات األخػػػرى . مػػػا المسػػػتوى المسػػػتحق ، ومػػػاذا نكتػػػب لػػػو فػػػي سػػػجل 
 المتابعة؟ 

 
 الحالة الثالثة :

 
 
 بن عازب ػ رضي اهلل عنو ػ   /د ( الطالب )عمر( ، لم يتقن مهارة التعريف بالبراء1/0/0)

 ما المستوى المستحق لو ، وما ذا نكتب في سجل متابعتو ؟
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 (1/0/0النشرة المعرفية )

، وإذا أتقــن  4% مــن املهــارات  يســتحق 11/أ( أشــارت الالئحــة إىل أن الطالــب إذا أتقــن 3/4/4)
، وهــذا الطالــب ينطبــق عليــه الشــرطُت ، وملصــلحة الطالــب  يعطــى  3مهــارات اعــد األدىن  يســتحق 

 ( ويكتب يف سجل متابعته بقية املهارات اليت مل يتقنها . 4املستوى )
( ، ويكتــــب بقيــــة املهــــارات الــــيت مل يتقنهــــا الطالــــب . وعمومــــا 2حق )/ب( املســــتوى املســــت3/4/4)

 يفضل دائما هديد اجلزء الذي مل يتقنه الطالب بالتفصيل .
 ( ، وللدقة يكتب له األدلة اليت مل حيفظها .2/ج( املستوى املستحق )3/4/4)
: التعريـف بـال اء بـن  ، ونكتـب لـه املهـارة الـيت مل يتقنهـا ، وهـي 4/د( املستوى املسـتحق لـه 3/4/4)

 عازب رضي اهلل عنه .
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 ( : 3/3/3شاط )ن

 
 الهدؼ من النشاط:                                                        

 للصعوبات واملعوقات اليت تؤثر على التقوًن املستمرأن يقًتح املتدرب حلوال 

 أخي المتدرب :
يالحظ أن تطبيق التقوًن املستمر باململكة العربية السعودية يعاين الكثَت من املعوقات اليت ترتب 
عليها الكثَت من السلبيات، لذا جيب أن يتم تطبيق التقوًن املستمر و ق آلية وختطيط وإسًتاتيجية 

وواضحة، وعلى الرغم من املعوقات والصعوبات اليت وا هها التقوًن املستمر عند تطبيقه إال حمددة 
أن ذلك مل دين  من ظهور بعض اإلجيابيات يف امليدان من أمهها : ختفيف در ة قلق التلميذ من 

 االختبارات وخفض معدالت رسوب التالميذ.
ت التقػػػويم المسػػػتمر. وكيػػػف يمكػػػن بالتعػػػاوف مػػػع أفػػػراد مجموعتػػػك، قػػػم برصػػػد أبػػػرز معوقػػػا   

 التغلب عليها ؟
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