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  - :اإلفتتاحیة

ً شمولیاً تكاملیاً متوازناً جسدیاً  الھدف األساس من التربیة والتعلیم ھو تنمیة الفرد المتعلم بناء

واجتماعیاً ونفسیاً وعاطفیاً وأخالقیاً و قیمیاً، من خالل تزویده بالمعارف والقیم والمھارات التخصصیة 

اد اً ق راً منتج اً مثم اً تفاعلی اً إیجابی ھ شخص ل من ي تجع كالتھ الت ل مش ي ح ابي ف ھام اإلیج ى اإلس راً عل

إلى جانب ( ولیتحقق ذلك یحتاج الفرد .. ومشكالت مجتمعھ ، بحیث یحقق رفاھة ورفاه مجتمعھ ووطنھ 

ة  ارات اإلنتاجی یم والمھ ارف والق ل دوره ) المع ي تفعی ھم ف ة تس لیة تفاعلی ة تواص ارات اجتماعی مھ

 .اإلنتاجي ، مثل مھارات التواصل والتعاون 

ة  یة وتعلمی ات واستراتیجیات تدریس ور نظری ریع ، وظھ ومع التغیر التكنولوجي والعلمي الس

ا  ي التعلمي بم ف التعلیم ي الموق ب ف م والطال جدیدة، یغدو ضروریا تحسین وتطویر أداء كل من المعل

ات  ائل أو أدوات أو تقنی ت وس واء أكان ة س دات التربوی رات والتجدی ات التغیی ي متطلب ة أو یلب تربوی

استراتیجیات وأسالیب تدریسیة ، ویتطلب ذلك تدریب المشرفین  على تطبیق ھذه التغییرات والتجدیدات 

َّ تطویرھا وابتكار الجدید، اعتماداً على قدراتھم وخبراتھم المیدانیة الثریة   .التربویة ومن ثم

الھامة إلصالح التعلیم وتطویره، إن التقویم جزء ال یتجزأ من عملیة التدریس والتعلیم، وأحد المداخل 

وغ مستویات  فھو یوجھ المنظومة التعلیمیة على اختالف مكوناتھا نحو تحقیق األھداف التعلیمیة، وبل

  . عالیة فیھا،  كما أنھ یساعد المتعلم على تقویم أدائھ، والمعلم على تقویم كفاءتھ

ك إ وسعیاً منال المركز القومي لالمتحانات والتقویم التربوي دم ل لى تحقیق تعلم الطالب بشكل فاعل، یق

اعدك  الم لتس دریب واإلع م الت الل قس ن خ ة م ة التدریبی ارك  –ھذه الحقیب زي المش ي   –عزی ي الرق ف

اعد  دة تس ارف جدی ارات ومع ابك مھ بمھاراتك التقویمیة ومعلوماتك ، وفي الوقت نفسھ تُسھم في إكس

دان في تحسین إنتاجیتك كماً ونوعاً، كما تسھم ف ن زمالءك بالمی اركین م دریب المش ي ت ي مساعدتك ف

ى  التربوي فیما بعد بشكل تفاعلي یساعدھم في تبني وتنفیذ استراتیجیات تدریسیة وتقویمیة جدیدة ترق

  .بتعلم الطالب ومبادراتھم 

  و من وراء القصد
  

  رئیس قسم التدریب واإلعالم
  د أسامة ماھر حسین.أ

  
  مدیر المركز                                                       

  حمد أمیند مجدي م.أ                                                 
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  عمل الیوم األولأوراق 
 التقویم البنائى                  
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   )1(ورقة العمل رقم 

برجـاء القیـام ) 1(راءة تعریف التقویم وأهداف التقویم البنائى الـواردة بالنشـرة رقـم بعد ق: فضال
  :بمایلى

  :توضیح مدى صحة وشمول التعریف التالى للتقویم البنائى مع ذكر المبررات -1
جراءاته المتعددة قبل بدایـة           ٕ هو ذلك النوع من التقویم المستمر الذى تستخدم أدواته وا

والوحدات الدراسیة وأثناء عملیتى التعلیم والـتعلم لتلـك المـواد الوحـدات الدراسـیة  تدریس المواد
وبعد االنتهاء من تدریس كل وحدة دراسیة من كل مـادة دراسـیة وذلـك بهـدف تحسـین عملیتـى 

  .التعلیم والتعلم من خالل العدید من القرارات واإلجراءات التعلیمیة
............................................................................................

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

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

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

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

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

............................................................................................ 
  .صیاغة تعریف مبدئى للتقویم البنائى 

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

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

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

.............................................................................................
............................................................................................. 
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  قسم التدریب واالعالم التربوى

  )2(ورقة العمل رقم 

  .مع ذكر المبررات وضح مدى صحة كل عبارة من العبارات التالیة: فضال
مــن أهــم أغــراض التقــویم البنــائى تحدیــد مــدى إمكانیــة انتقــال الطــالب للصــفوف الدراســیة  -1

  .التالیة
............................................................................................

............................................................................................  
 
یمكــن اســتخدام جــداول مواصــفات االختبــار النهــائي ألحــد الوحــدات الدراســیة أثنــاء إعــداد  -2

 .االختبار البنائي لتلك الوحدة الدراسیة

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

  
  .ینبغى أن یتضمن التقویم النهائى نتائج التقویم البنائى -3

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

  
 من أغراض التقویم النهائى تحدید اتجاهات الطالب نحو المواد الدراسیة  -4

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

  . تتیح إجراءات التقویم النهائى تحدید مدى تقدم كل طالب وفقا الستعداده للتعلم -5
............................................................................................

............................................................................................  
 یتم تحدید أسالیب وأنماط تعلم الطالب من خالل إجراءات وأدوات التقویم البنائى والنهائى -6

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

  .جمیع أدوات التقویم البنائى یمكن استخدمها فى التقویم النهائى -7
.................................................................................

.................................................................................
......................
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  )3(ورقة العمل رقم 
  : تعلیمات

لي الجـــدول التـــا) 3 – 1( اســـتخدام البیانـــات الـــواردة بالجـــدول التـــالي إلجابـــة عـــن األســـئلة مـــن ( 
علـى أحـد االختبـارات المنشـورة فـي مـادة الریاضـیات علمـًا بـأن  2/1یوضح إجابات طالب فصل 

  ). طالبًا ولم یتغیب منهم أحد أثناء تطبیق االختبار 30عدد طالب الفصل 
  

عدد أهداف   موضوعات الوحدة
  كل موضوع

عدد الفقرات 
االختباریة 
  لكل هدف

  على كل فقرةإعداد الطالب الذین أجابوا إجابة صحیحة 
الفقرة الخاصة 
  بالهدف األول

  من كل موضوع 
  مستوى التذكر

الفقرة الخاصة بالهدف 
  الثاني من

  كل موضوع 
  مستوى الفهم

الفقرة الخاصة 
بالهدف الثالث من 

  كل موضوع
  مستوى التطبیق 

الفقرة الخاص بالهدف 
  الرابع من كل موضوع
  التحلیل والتكوین والتقویم

  10  24  27  27  1  4   الموضوع األول
  3  23  24  25  1  3  الموضوع الثاني 
  12  28  29  29  1  4  الموضوع الثالث 
  -   4  6  7  1  3  الموضوع الرابع 

  أي من العبارات التالیة تعتبر صحیحة إذا كتبها المعلم أثناء تفسیره لنتائج هذا االختبار؟  – 1
  . وحدةمن أهداف ال%  90من الطالب حققوا %  90أكثر من    -أ  
  .من الطالب حققوا الهدف األول للموضوع الثالث%  90أكثر من   -ب 
  .من الطالب حققوا الهدف الرابع للموضوع األول%  85أكثر من    -ج 
  من أهداف الموضوع الثاني%  85من الطالب حققوا %  85أكثر من    -د  
  
  : لقرارات التالیةفي ضوء نتائج االختبار السابق ینبغى على المعلم أن یتخذ ا -2
  
  
ــار ؟ ولمـــــاذا؟  -3 ــذا االختبـــ ـــتخدم هــ ـــدما اســ ــواب عنــ ـــم كـــــان علـــــى صــ ــد أن المعلـ ـــل تعتقـــ هـ
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اآلتي بعض أسباب عـدم تحقیـق الطـالب لـبعض األهـداف التعلیمیـة بعـد قراءتـك لهـذه ( : تعلیمات
  ):4(األسباب أجب عن السؤال رقم 

  . سلبیة اتجاهات الطالب نحو المادة -1
 .عیة طارئةوجود مشكلة اجتما -2

 . عدم امتالك الطالب لمتطلبات التعلم الحالي من معارف ومهارات سابقة -3

 .عدم قدرة الطالب علىاستخدام المفاهیم في مواقف تطبیقیة جدیدة -4

 .انخفاض مستوى االستعداد الدراسي للطالب -5

 .طریقة تدریس المادة أو بعض موضوعاتها ال تتناسب مع الطالب -6

 .ت الصحیةالطالب لدیه بعض المشكال -7
 
إذا كانت النسبة المئویة لعدد األهداف التي حققها الطالب أحمد في بعض المواد الدراسـیة  -4

  : كاآلتي
درسات   علوم  ریاضیات  لغة عربیة  الشهر

  إجتماعیة
لغة 

  إنجلیزیة
  %30  %75  %81  %85  %70  نوفمبر
  %40  %80  %88  %35  %75  دیسمبر

اف مـادة اللغـة االریاضـیات فـي شـهر دیسـمبر فإن أسباب عدم تحقیق الطالـب لمعظـم أهـد  - أ
  : یحتمل أن تكون

  
  
  
التعلیق المناسب للنسـبة المئویـة لألهـداف التـى حققهـا الطالـب أحمـد فـى اللغـة اإلنجلیزیـة _ ب

  :فى شهر دیسمبر هو 
  
  
  
  :التعلیق المناسب ألداء الطالب أحمد فى شهر دیسمبر هو  -ج
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  )4(ورقة عمل رقم 
فى مادة اللغة العربیة  2/4سبة المئویة لعدد األهداف التي حققها طالب فصل إذا كانت الن -1

  الذین یدرس لهم معلمهم بطریقة العرض المباشر خالل شهرى أكتوبر ونوفمبر كالتالى
نسب 
  الطالب

نسبة األهداف المحققة 
  خالل شهر أكتوبر

نسبة األهداف المحققة خالل 
  شهر نوفمبر

30%  70%  75%  
50%  60%  60%  
20%  40%  35%  

       
  : فضال      
وضـح التغیــر الــذى قـد یحــدث لتلــك النسـب إذا اســتخدم معلــم المـادة أحــد اســتراتیجیات الــتعلم       

  .النشط  طوال شهر دیسمبر باإلضافة إلى طریقة العرض المباشر 
  
  
  

  .مع ذكر المبررات وضح مدى صحة كل عبارة من العبارات التالیة: فضال -2
خدام بعض استراتیجیات التعلم النشط  یؤدى إلى تكوین الطالب است - أ

  .التجاهات إیجابیة نحو المواد الدراسیة
  
  
جـــراءات التقـــویم النهـــائى  -ب ٕ تحدیـــد مـــدى تمكـــن الطـــالب مـــن تیســـر أدوات وا

 .مهارات التعلم التعاونى
   
  
ـــائى و  -ج ـــویم البن ـــائج التق ـــین نت ـــتعلم النشـــط التوجـــد عالقـــة ب اســـتراتیجیات ال

 .والذكاءات المتعددة
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  )5(ورقة العمل رقم 
  

  .مع ذكر المبررات وضح مدى صحة كل عبارة من العبارات التالیة: فضال
 
تحقیــق كــل  لضــمان تحقیــق الطــالب أو معظمهــم لألهــداف التعلیمیــة یفضــل - 1

 .من استراتیجیات التعلم النشط واحدة فقط  استراتیجیة هدف من خالل 
  
  
  
  
 
  .استراتیجیات تدریسیة أثناء الحصة الواحدة أو خمسیمكن استخدام أربع  - 2
  
  
  
یقل زمن التعلم الفعلى بالحجرات الدراسیة أثناء استخدام استراتیجیات التعلم  - 3

  .النشط
  
  
  
لمراعــاة المعــدل الزمنــى للــتعلم الخــاص بكــل طالــب ینبغــى االقتصــار أثنــاء -4

  .التدریس على استخدام طریقة العرض المباشر
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  م األولورشة عمل الیو 
  ورقة العمل للمجموعات التخصصیة

إذا اتضــح مـــن خـــالل ســجالت األداء المجمعـــة لكـــل طالــب والتـــى تعـــد مــن خـــالل المهـــام  -1
والتكلیفات الفردیة الصفیة والمنزلیة  النسبة المئویة لعدد األهـداف التـي حققهـا الطالـب 

  : بدوى في بعض المواد الدراسیة بالصف الثانى االعدادى كاآلتي
درسات   علوم  ریاضیات  لغة عربیة  الشهر

  إجتماعیة
لغة 

  إنجلیزیة
  %80  %85  %80  %80  %80  أكتوبر
  %85  %85  %50  %85  %80  نوفمبر
  %85  %87  %30  %90  %85  دیسمبر

مـع ذكـر المبـررات وذلـك مـن  وضح مدى صحة كل عبـارة مـن العبـارات التالیـة: فضال
  )خطأ –الأدرى  –صحیحة (س خالل استخدام كلمة واحدة من التى بین األقوا

  . سلبیة بدوى نحو مادة العلوماتجاهات الطالب -1
.............................................................................................
.......................................................................................... 

عدم امتالك الطالب بدوى لمتطلبات تعلم معظم موضوعات مادة العلـوم خـالل شـهرى نـوفمبر -2
  . ودیسمبر

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

 .عدم قدرة الطالب بدوى على استخدام المفاهیم العلمیة في مواقف تطبیقیة جدیدة -1

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

 .الطالب بدوى یعانى من انخفاض مستوى االستعداد نحو دراسة مادة االعلوم -2

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

 .طریقة تدریس مادة العلوم أو بعض موضوعاتها ال تتناسب مع الطالب بدوى -3

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

 .الطالب بدوى مستوى أدائه على أسئلة االختبارات أفضل من مستوى أدائه للمهام التعلیمیة -4
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 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

  
برجـــاء ذكـــر أهـــم الشـــواهد () فــى ضـــوء المناقشـــات الســـابقة والنشـــرة رقــم  -2

الملموسة الدالة على االستخدام الفعال للتعلم النشط والتقویم البنـائى بـالحجرات 
  .الدراسیة
......................................................................................

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

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

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

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

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

تخیـر وحـدة دراسـیة فـى مجـال تخصصـك وقـم بتحدیـد المعـارف والمهـارات التـى ینبغــى  -3
  .توافرها لدى الطالب كى یستطیعوا تعلم تلك الوحدة

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

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

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

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

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

...................................................................................... 
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 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

  
  
  
  
  
  

  أوراق عمل الیوم الثاني
  

أسالیب التقویم البنائي أثناء 
 التدریس
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  قسم التدریب واالعالم التربوى

  الیوم الثاني
  

  )1(رقة عمل و 
  

  ) المهمة إلنجازدقائق  10لدیك  ( 
  .  البنائى األسس والمبادئ العملیة للتقویم ناقش مع أفراد مجموعتك أهمیة:  أوالً 

   :البنائى  لعلنا نتفق على األسس والمبادئ التالیة لعملیة التقویم     

 أنها وسیلة ولیست غایة في حد ذاتها . 

 ال تقویم بدون معلومات أو بیانات أو حقائق. 

 عملیة مخططة ولیست عملیة عشوائیة هي. 

 ال بد من تحدید قیمة للشئ في ضوء معاییر. 

 أنها عملیة سیتم من خاللها إصدار حكم على شئ ما  . 

  األداء وسیلة إلى التطویر وتحسین. 

  الدراسي عملیة مستمرة طوال العام. 

 تتوقف النتائج على جودة ودقة األدوات المستخدمة . 

  التي یزاولها المتعلم في المدرسة نشطةاألیتناول كافة . 

 الشمولیة لجوانب النمو المختلفة للمتعلم  . 

  المستخدمة األدواتتعدد األسالیب وتنوع . 

  أن یقوم بها معلمین مدربین لهم خبراتهم الكافیة ینبغيعملیة فنیة  . 

  والموضوعیة ملتزمة بخصائص الصدق والثبات األدواتال بد أن تكون .  
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 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

  ) 2 (ة عمل ورق 
  )دقائق إلنجاز هذه المهمة  10لدیك ( 

  .في التقویم البنائى األسالیب التي یستخدمها المعلمناقش مع مجموعتك 
  . سوف یطلب منكم مناقشة ما توصلتم إلیه أمام باقي المجموعات 

  .الفردي  التقویم أسلوب: أوًال 
  :   باألسالیب التالیة التقویم الفردي في التقویمیتمثل 
 للطالب المعلم تقویم أسلوب :  

o ............................................................. 
o ............................................................ 
o ............................................................ 

 لنفسه لطالبا تقویم أسلوب :  
o ............................................................. 
o ............................................................ 
o ............................................................ 

  :  الجماعي التقویم أسلوب: ثانیًا 
o ............................................................. 
o ............................................................ 
o ............................................................ 

 للطالب المعلم تقویم أسلوب : 
o ............................................................. 
o ............................................................ 
o ............................................................ 

 الجماعة لنفسها تقویم أسلوب : 
o ............................................................. 
o ............................................................ 
o ............................................................ 
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  قسم التدریب واالعالم التربوى

  ) 3 (ورقة عمل  
  

  )دقائق إلنجاز هذه المهمة  10لدیك (  
  

  . التقویم ألبنائيناقش مع مجموعتك األدوار المختلفة لكل من المعلم والمتعلم في 
  . سوف یطلب منكم مناقشة ما توصلتم إلیه أمام باقي المجموعات 

  لم في التقویم ألبنائيأدوار المتع

  

  

  أدوار المعلم في التقویم ألبنائي
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  قسم التدریب واالعالم التربوى

  ) 4 (ورقة عمل 
  )دقائق إلنجاز المهمة  10لدیك (   
تقویم  تقییم ، (اقرأ مع مجموعتك العبارات والمواقف التالیة ثم حدد ما إذا كانت تعبر عن      

    .)  بنائي ، تقویم نهائي 

  ارات والمواقفالعب  م
  نوع الموقف

تقویم   تقییم
  بنائي

تقویم 
  نهائي

1    دخــل األســتاذ الســید الفصــل وطــرح ســؤال علــى أربعــة مــن

  .تالمیذ الفصل واستمع إلي إجاباتهم 

      

2    یقضــي المعلــم وقتــًا فــي تســجیل درجــات وتقــدیرات التالمیــذ

  .في ملف اإلنجاز

      

3   علــى قــرر المعلــم إعــادة تنــاول الــدرس بطریقــ ً ة أخــرى بنــاء

المعلومات التي حصل علیها أثنـاء متابعـة أداء التالمیـذ ، 
والتي أظهرت أن التالمیذ لـم یحققـوا المسـتوى المرجـو مـن 

  .الدرس 

      

4    تــابع المعلــم تالمیــذه أثنــاء تنفیــذ األنشــطة للوصــول إلـــي

  .النتائج النهائیة ، وسجل مالحظات علي أدائهم 

      

5    ول من الدرس قام المعلم  بكتابة بعض في نهایة الجزء األ

ــة عنهــا  األســئلة علــى الســبورة وطلــب مــن التالمیــذ اإلجاب

  .شفویًا 

      

6    قــرر المعلــم أعطــاء تالمیــذه مجموعــة مــن األســئلة وطلــب

 .منهم اإلجابة عنها 
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  قسم التدریب واالعالم التربوى

  ) 5 (ورقة عمل 
  )دقائق إلنجاز المهمة  10لدیك (  

فــي التقــویم  المســتخدمةاألســالیب المعلــم مــن  ف التــي یحققهــاالوظــائاقــرأ مــع مجموعتــك      
  . البنائى

  :في التقویم البنائى المستخدمةاألسالیب المعلم من أبرز الوظائف التي یحققها ومن 

Aronson, E., Wilson, T ,  Akert , R .  2005 )(  
o  توجیه تعلم التالمیذ في االتجاه المرغوب فیه. 

o ضعف لدى التالمیذتحدید جوانب القوة وال . 

o عالج جوانب الضعف وتالفیها . 

o تعزیز جوانب القوة . 

o  تعریف المتعلم بنتائج تعلمه. 

o إعطاؤه فكرة واضحة عن أدائه  . 

o إثارة دافعیة المتعلم للتعلم واالستمرار فیه . 

o التي درسهـا بهدف ترسیخ المعلومات المستفادة منها في الـمواد مـراجعة المتعلم . 

o ود المعرفة إلى الفهم ، لتسهیل انتقال أثر التعلمتجاوز حد . 

o  تحلیل موضوعات المدرسة. 

o توضیح العالقات القائمة بینها . 

o وضع برنامج للتعلیم العالجي . 

o 2010السید شعالن ، (  تحدید منطلقات حصص التقویة ( .  
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  قسم التدریب واالعالم التربوى

  ورشة أسالیب التقویم البنائى
  

 دربالمت عزیزي / .................... 
  باالتي طبقًا ألسالیب التقویم البنائىالموجودة بتخصصك ثم قم  الدروساختر احد :  
  الموجود بتخصصك  الدرسقم بتحدید اسم. 
 األسالیب المستخدمة في خطوات تنفیذ الدرس مع ذكر اآللیات المتبعة في التقـویم البنـائى  احد قم بتحدید

تقال للخطوة التالیة في الدرس ، والجدول التـالي یوضـح قبل االن ألخطاءل لكل خطوة ، واألنشطة العالجیة
 .ذلك 

  أسالیب التقویم  خطوات تنفیذ الدرس  م
 التقویم اإللكتروني  التقلیدیة  أسالیب التقویم

التقویم 
الذاتي 
  الفردي

التقویم   اآللیات
  الجماعي

التقویم   اآللیات
متعدد 
  القیاسات

 األنشطة العالجیة  اآللیات
  خطاءعالجة األلم

التقویم 
اإللكترون

  ي

األنشطة   اآللیات
 العالجیة

عالجة لم
  األخطاء

1  o  التهیئة للدرس.  o ....   ...  o ....  ▫ ......  o ........   ....  o .........  o ......   ......  o .............  
2  o  عرض الدرس.  o ....   ...  o ....  ▫ ......  o ........   ....  o .........  o ......   ......  o .............  
3  o ون األول من الدرسعرض المك  
ــــ o  أ ـــ ـــون  ویمتقــ ـــ المكـــ

  .األول 
o ....   ...  o .... ▫ ...... o ........   ....  o .......  o ......   ......  o ............. 

ــــالج    ب ــــ ــاءعــ ـــ  أخطـــــ
  .المكون األول 

o ....   ...  o .... ▫ ...... o .........   ....  o ...........  o ......   ......  o ............. 

ـــي    ج ـــز األداء فــ تعزیــ
  .المكون األول 

o .....   ... o .... ▫ ...... o .........   ....  o ...........  o ......   ......  o ............. 

ـــي    د ــألداء فـ ــ ــراء ل ــ إث
  .المكون األول 

o ....   ... o .... ▫ ...... o .........   ....  o ...........  o ......   ......  o ............. 

ـــن    ه ـــدیم رجـــــع عــ تقــ
المكـــون األول قبـــل 
ـــون  ــــال للمكــ االنتقـ
ــدرس  الثــاني مــن ال

.  

o ....   ... o .... ▫ ...... o .........   ....  o ...........  o ......   ......  o ............. 

 واآللیات ، واألنشطة العالجیة أسالیب التقویمالمكون الثاني للدرس  بنفس الخطوات السابقة الموجودة في المكون األول مع اختلف  ویمتق  4
  . عالجة األخطاءلم
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  قسم التدریب واالعالم التربوى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یوم الثالثالأوراق عمل 
  أدوات التقویم البنائي
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  قسم التدریب واالعالم التربوى

  
  )1(رقة عمل و 

  ) المهمة إلنجازدقائق  10لدیك (  
  . البنائي التقویمأدوات  اتاستخدامناقش مع أفراد مجموعتك :  أوالً 
  :االتى  البنائي في التقویم یستخدم    

o  عملیة بناء المنهج في. 
o  التدریس  في. 
o البنائي في التقویم . 
o في التعلم بهدف تحسین تلك النواحي . 

اسـتخدامه فـي تحسـین  یحدث أثناء البناء أو التكوین فیجب بذل كل جهد ممكن من أجلو 
  .  تلك العملیة نفسها

  :مراعاة االتى  ینبغي وعند استخدام التقویم البنائي
  تحلیل مكونات وحدات التعلم. 
 البنائي تحدید المواصفات الخاصة بالتقویم .  
 تعلیمیـة یمكـن  عنـد بنـاء المـنهج یمكـن اعتبـار الوحـدة درس واحـد تحتـوي علـى مـادة

 .تعلمها في موقف محدد 
 وحــدة بــأداء بوضــع مجموعــة مــن المواصــفات  یمكــن لواضــع المــنهج أن یقــوم ببنــاء

 :االتى یحدد منها بشيء من التفصیل 
o  المحتوى. 
o  سلوك الطالب. 
o دریس ذلك المحتوىاألهداف التي ینبغي تحقیقها من جراء ت. 
o  تحدید المستویات التي یرغب في تحقیقها. 
o الطــالب علــى تحقیــق األهــداف  تحدیــد المــادة والخبــرات التعلیمیــة التــي ستســاعد

 .الموضوعة 
o لبنـاء أدوات تقـویم بنائیـة توضـح أن الطـالب قـد  یمكـن للمعلـم اسـتخدام نفـس المواصـفات

اح منهــا قــام الطــالب فعــالً بتحقیقهــا أو الموضــوعة وتحــدد أي نــو  قــاموا بتحقیــق الكتابــات
   . قصروا فیها
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  قسم التدریب واالعالم التربوى

  ) 2 (ورقة عمل 
  )دقائق إلنجاز هذه المهمة  10لدیك (  

  . البنائىتصنیف أدوات التقویم ناقش مع مجموعتك 
في التقویم أثناء التدریس في  التي یستخدمها المعلم یمكن تصنیف أدوات التقویم البنائى

  : ) 2012السید شعالن ، ( االتى 
 تحلیل  أدوات :  

o تحلیل المحتوى  قوائم . 
o  قوائم تحلیل العمل . 
o  قوائم تحلیل المهام . 
o  قوائم تحلیل المهارات . 

  أدوات مالحظة منتظمة :  
o  ساللم تقدیر . 
o  قوائم تقدیر . 
o  بطاقات مالحظة . 

  أدوات قیاس اختباریة :  
o  اختبارات تحصیلیة . 
o قدرات عقلیة (  اختبارات ذكاء . ( 
o  اختبارات قدرات خاصة . 
o  اختبارات عملیة . 

  أدوات تقدیر ذاتي :  
o  استفتاءات االستبیانات . 
o  ساللم اتجاهات . 
o  قوائم المیول . 

  أدوات جمع البیانات:  
o  الوثائق .  
o  المالحظة . 
o  المقابلة . 
o  االستبیانات . 
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  قسم التدریب واالعالم التربوى

  ) 3 (ورقة عمل  
  

  )ذه المهمة دقائق إلنجاز ه 10لدیك (  
  .في التقویم البنائى  یستخدمها المعلمیمكن أن التي األدوات ناقش مع مجموعتك 

  . سوف یطلب منكم مناقشة ما توصلتم إلیه أمام باقي المجموعات 
وتطورت بهدف  ، في التقویم البنائى یستخدمها المعلمیمكن أن التي التقویم  أدواتتنوعت 

، حیث انتقل من  ، ومر بمراحل متدرجة یل الطالبالوصول إلى قیاس أكثر دقة لتحص
، ثم من االختبارات التحریریة التقلیدیة إلى االختبارات  االختبارات الشفهیة إلى التحریریة

  : ما یلي األدواتومن أهم هذه  . البدیلة وتشمل اختبارات األداء وغیرها
 المناقشة الصفیة .    
 مالحظة أداء الطالب  . 
 زلیة ومتابعتهاالواجبات المن  . 
  االختبارات الشفهیة. 
  موضوعیة   -أسئلة مقالیة ( االختبارات التحریریة وتشتمل على. ( 
  اختبارات األداء) Performance Assessment .( 
  بطاقات المالحظة. 
  ملف اإلنجازات) Portfolio  .( 
  المشروعات. 
  التقویم الذاتي. 
  تقویم األقران. 
  اإلرشاداتالتوجیه والنصائح و . 
 حصص التقویة . 
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 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

  
  ورشة عمل الیوم الثالث عن 

  )بطاقة مالحظة ( أدوات التقویم البنائى 
  ........................................................................... /المتعلم  عزیزي

ً للتقویم البنائى اختر احد المھارات الموجودة بتخصصك ثم قم باالتى   : طبقا
  قم بتحدید اسم مھارة من المھارات الموجودة بتخصصك.  

  مھارةالاسم ................. /...................................................  
   بعد تدریس الجزء الخاص بھذه الجزئیة في المراحل المختلفةتحدید مراحل تنفیذ المھارة.  

 الخطوات االتى فیذ المھارة ، وتتلخص فيتحضیر أدوات وخامات تن: المرحلة األولى:  
o .......................................................................... 
o .......................................................................... 
o .......................................................................... 

  الخطوات االتى تنفیذ المھارة ، وتتلخص في: المرحلة الثانیة :  
o .......................................................................... 
o .......................................................................... 
o .......................................................................... 

  الخطوات االتىالتشطیب واإلخراج النھائي للمھارة ، وتتلخص في : المرحلة الثالثة:  
o ........................................................................... 
o ........................................................................... 
o ........................................................................... 

  وترتیب الخطواتتحلیل كل مرحلة من مراحل تنفیذ ھذه المھارة : المرحلة الرابعة.  
o .......................................................................... 
o ........................................................................... 
o ........................................................................... 

  ھذه المھارة لتصمم بطاقة مالحظة : المرحلة الخامسة.  
o ........................................................................... 
o ........................................................................... 
o ........................................................................... 

  مرحلة  كل فيللمھارة  األداءد مستوى لتقدیر خطوات یتحد: المرحلة السادسة.  
o ........................................................................... 
o ........................................................................... 
o ........................................................................... 

  ل بطاقة المالحظة ضع تحلیل مراحل تنفیذ ھذه المھارة داخو: المرحلة السابعة.  
o ........................................................................... 
o ........................................................................... 
o ........................................................................... 

  لكل مرحلة ) تقییم ذاتي ( األداءكل خطوة تكون مناسبة لمستوى  أمامضع عالمة و: الثامنة المرحلة
 .من مراحل بناء وتقییم مالحظة المھارة  

o ........................................................................... 
o ........................................................................... 

  األداء مستوى  فيكل خانة ثم اضرب عدد العالمات  فياجمع العالمات : المرحلة التاسعة. 
o ............................................................................ 
o ............................................................................ 

  یجب على المعلم القیام بعمل تعزیز بعد كل مرحلة ویعالج قبل االنتقال للمرحلة التالیة :  حوظةمل
  

 مع تمنیاتي لسیادتكم بالتوفیق
  السید محمد شعالن/ د 
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 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

  
  
  
  
  
  
  

  أوراق عمل الیوم الرابع      
  

  تخطیط وتنفیذ درس            
  باستخدام التقویم البنائي        

  
  إعداد

  مد كمال أبو حسینمح. د
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 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

  ) 1(ورقة العمل رقم 

  : فضالً 

بالنشــرة نــاقش مــع أفــراد مجموعتــك بعــد قــراءة مفهــوم إســتراتیجیة التقــویم البنــائي       
  . تقویم البنائي وأهمیته في عملیتي التعلیم والتعلممفهوم إستراتیجیة ال

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

--------------------------------- ----------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

-------------------------------------------- -----
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------  
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 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

  )2(رقة عمل و 

  المبادئ الھادفة والموجھ للتعلیم والتعلم
  : ناقش مع أفراد مجموعتك دور المعلم في إستراتیجیة التقویم البنائي وهي       

  . للطالب تعرف الخبرات السابقة -1

 .إعداد نشاطات تعلیمیة عالجیة لمعالجات صعوبات التعلم -2

 . تقدیم مساعدات خاصة لألفراد الذین یواجهوم صعوبات في تعلمهم -3

 . تقدیم نشاطات إثرائیة لألفراد -4

  . إعداد نشاطات تعلیمیة تقویمیة تشخیصیة -5
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 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

  )3(ورقة العمل رقم 

  دور المعلم في إستراتیجیة التقویم البنائي

تیجیة التقویم البنائي حدد ار إستمن خالل مناقشتك مع أفراد مجموعتك لمفهوم         
  . دور المعلم في إستراتیجیة التقویم البنائي

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------

-------------------------------------------------  
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 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

  )4(ورقة عمل رقم 

فضًال ناقش مع زمالئك اإلجراءات التنفیذیة لتحضـیر درس فـي إسـتراتیجیة التقـویم 
   .البنائي

--------------------------------------------------------------
--------------------------------  

---------------------------- ----------------------------------
--------------------------------  

--------------------------------------------------------------
--------------------------------  

--------------------------------------------------------------
--------------------------------  

--------------------------------------------------------------
--------------------------------  

--------------------------------------------------------------
--------------------------------  

--------------------------------------------------------------
--------------------------------  
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 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

  )5(رقمرقة عمل و 

ي  ذه ف ً  ناقش مع زمالئك عناصر تحضیر الدرس وكیفیة تنفی فضال
  : ضوء إستراتیجیة التقویم البنائي من حیث

  : التحضیر للدرس -1

--------------------------------------------------------------
----------------------------- ---------------------------------

--------------------------------------------------------------
  : تنفیذ الدرس -2------

--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------

 -------------- ------------------------------------------------
  :التقویم النھائي للدرس -3------

--------------------------------------------------------------
--------------------------------  

--------------------------------------------------------------
--------------------------------  
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 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

  )6(ورقة عمل رقم 

المطلـــوب مـــن كـــل مجموعـــة تصـــمیم نمـــوذج لـــدرس كامـــل فـــي تخصصـــك فـــي ضـــوء 
  :ة التقویم البنائيیخطوات إستراتیج

  .األهداف التعلیمیة -1
 .المفاهیم والحقائق -2

 .خبرات الطالب السابقة -3

 . الصعوبات المتوقعة -4

 .تقویم الخبرات السابقة -5
 .عالج الخبرات -6

 .جدیدةتقدیم معرفة  -7
 . تقویم مرحلي للتعلیم -8

  . النشاط الداعم للتعلم -9
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 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

  ورشة عمل الیوم الرابع عن
  تخطیط وتنفیذ درس بنائي

كــل مجموعــة فــي التخصــص تتعــاون مــع بعضــها فــي تصــمیم درس فــي ضــوء         
  . إستراتیجیة التقویم البنائي

 -----------------------------------------
 ------------------- -------------------

--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------

--------- -----------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
--------------------------------------
 ------------------------------------- -

 -  
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 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

  
  
  
  

أوراق عمل الیوم التدریبى 
  الخامس

أنشطة تطبیقیة لتوظیف نتائج 
  التقویم البنائى 

فى تحسین عملیتى التعلیم 
  والتعلم

  
  إعداد 

  محمود عبد الواحد بر . د
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 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

  )1(ورقة العمل رقم 
ل  الجــدول األو ) 3 – 1( اســتخدام البیانــات الــواردة بالجــدولین إلجابــة عــن األســئلة مــن : تعلیمــات

علـى االختبـار البنـائى محكـى المرجـع لـذى أعـده المعلـم  2/1یوضح إجابات طالب فصل 
للوحدة الدراسیة األولى ألحد المواد الدراسیة والجدول الثانى یوضح إجاباتهم على االختبار 
النهــائى المقــنن محــك المرجــع للوحــدة الــذى تــم تطبیقــة بعــد االختبــار البنــائى بأربعــة أیــام ، 

طالبًا ولم یتغیب منهم أحد أثناء تطبیـق االختبـار وطـرق  30عدد طالب الفصل علمًا بأن 
  التدریس المستخدمة هما العرض المباشر والمناقشة والحوار

  الجدول األول

عدد أهداف   موضوعات الوحدة
  كل موضوع

عدد الفقرات 
االختباریة 
  لكل هدف

  إعداد الطالب الذین أجابوا إجابة صحیحة على كل فقرة
الفقرة الخاصة 
  بالهدف األول

  من كل موضوع 
  مستوى التذكر

الفقرة الخاصة بالهدف 
  الثاني من

  كل موضوع 
  مستوى الفهم

الفقرة الخاصة 
بالهدف الثالث من 

  كل موضوع
  مستوى التطبیق 

الفقرة الخاص بالهدف 
  الرابع من كل موضوع
  التحلیل والتكوین والتقویم

  20  20  20  21  1  4  الموضوع األول 
  14  15  16  17  1  3  الموضوع الثاني 
  18  18  18  19  1  4  الموضوع الثالث 
  9  11  12  15  1  3  الموضوع الرابع 

  الجدول الثانى
  نتائج الطالب على االختبار النهائى المقنن

  موضوعات الوحدة
عدد أهداف 
  كل موضوع

عدد الفقرات 
االختباریة 
  لكل هدف

  حة على كل فقرةإعداد الطالب الذین أجابوا إجابة صحی
الفقرة الخاصة 
  بالهدف األول

  من كل موضوع 
  مستوى التذكر

الفقرة الخاصة بالهدف 
  الثاني من

  كل موضوع 
  مستوى الفهم

الفقرة الخاصة 
بالهدف الثالث من 

  كل موضوع
  مستوى التطبیق 

الفقرة الخاص بالهدف 
  الرابع من كل موضوع
  التحلیل والتكوین والتقویم

  8  14  16  20  1  4  ول الموضوع األ
  8  10  12  17  1  3  الموضوع الثاني 
  8  10  13  17  1  4  الموضوع الثالث 
  7  8  8  15  1  3  الموضوع الرابع 

  ما التفسیرات المحتملة الختالف نتائج الطالب على االختبارین  -1
  
   

  : في ضوء نتائج االختبار السابق ینبغى على المعلم أن ینفذ اإلجراءات التالیة -2
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 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

  )2(ورقة العمل رقم 
  :تخیر وحدة دراسیة فى مجال تخصصك وقم بمایلى : فضال 

 .تحدید المعارف والمهارات التى ینبغى توافرها لدى الطالب كى یستطیعوا تعلم تلك الوحدة -1

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

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

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

...........................................................................................  
 .معارف والمهاراتإعداد أدوات التقویم البنائى الالزمة لتحدید مدى توافر تلك ال -2

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

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

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

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

  
ــك المعــارف  -3 وضــح تفصــیلیا اإلجــراءات التــى ینبغــى أن تنفــذ فــى كــل حالــة عــدم تــوافر تل

  .والمهارات لدى الطالب
............................................................................................

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

............................................................................................
............................................................................................
...........................................................................................  
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 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

 
  )3(ورقة العمل رقم 

  

األمثلــة الحیاتیــة العالقــة بــین وضــح مــن خــالل خبراتــك الصــفیة وبعــض : فضــال
  :التقویم البنائى والمفاهیم التى بداخل كل دائرة من دوائر الشكل التالى 

  

  
  

  الفروق الفردیة 
المعدل الزمنى (

القدرة  –للتعلم 
الدافعیة    -لعامة ا

  )للتعلم 

  
  الذكاءات المتعددة 

  
  

التدریس الوقائى 
  والعالجى

استراتیجیات التعلم 
  النشط 

 
 

  التقویم البنائى
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  قسم التدریب واالعالم التربوى

  )4(ورقة العمل رقم 
وضح تفصیلیا من خالل مادتك الدراسیة اإلجـراءات التـى ینبغـى أن تنفـذ فـى كـل حالـة : فضال 

  .من الحاالت التالیة
% 20مـن طالبـه لـم یحققـوا سـوى % 30یم البنـائى أن إذا اكتشف المعلم من خـالل التقـو  -1

 .من أهداف الوحدة الدراسیة التى انتهى من تدریسها

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

............................................................................................  
إذا اكتشــف أحــد المعلمــین المنقــول لمدرســة جدیــدة مــن خــالل التقــویم البنــائى أن طــالب  -2

 .الفصول الذین سیدرس لهم لدیهم اتجاهات سلبیة نحو المادة

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

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

مــن طــالب فصــله یفتقــدون مهــارة % 20إذا وجــد المعلــم مــن خــالل التقــویم البنــائى أن  -3
 .من ذوى األسلوب االعتمادى  من طالب الفصل% 30التروى و

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

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

طالب فصـله للعـام الدراسـى الجدیـد لـم یحققـوا  إذا وجد المعلم من خالل التقویم البنائى أن -4
ة األولــى إلنهــم اعتــادوا فــى الســنوات الســابقة علــى  تعلــم كــل موضــوع مــن أهــاف الوحــد% 70

ثـم اسـتراتیجیة لـذكاءات المتعـددة جدید عن طریق أسلوب المجموعات الدراسیة المصنفة وفقا ل
  التعلم التعاونى

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

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

ئـات من خالل التقـویم البنـائى أن طـالب فصـله یمكـن تصـنیفهم إلـى ثـالث ف ذا وجد المعلمإ-5
  .وفقا للمعدل الزمنى للتعلم

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

.........................................................................................  
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  قسم التدریب واالعالم التربوى

  عن امسالیوم الخورشة عمل 
یة لتوظیف نتائج التقویم البنائي تصمیم أنشطة تطبیق   

 
وضح تفصیلیا من خالل مادتك الدراسیة اإلجـراءات التـى ینبغـى أن تنفـذ فـى كـل حالـة : فضال 

  .من الحاالت التالیة
% 20مـن طالبـه لـم یحققـوا سـوى % 30إذا اكتشف المعلم من خـالل التقـویم البنـائى أن  -4

 .امن أهداف الوحدة الدراسیة التى انتهى من تدریسه

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

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

إذا اكتشــف أحــد المعلمــین المنقــول لمدرســة جدیــدة مــن خــالل التقــویم البنــائى أن طــالب  -5
 .الفصول الذین سیدرس لهم لدیهم اتجاهات سلبیة نحو المادة

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

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

مــن طــالب فصــله یفتقــدون مهــارة % 20إذا وجــد المعلــم مــن خــالل التقــویم البنــائى أن  -6
 .من ذوى األسلوب االعتمادى  من طالب الفصل% 30التروى و

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

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

طالب فصـله للعـام الدراسـى الجدیـد لـم یحققـوا  إذا وجد المعلم من خالل التقویم البنائى أن -4
مــن أهــاف الوحــدة األولــى إلنهــم اعتــادوا فــى الســنوات الســابقة علــى  تعلــم كــل موضــوع % 70

ثـم اسـتراتیجیة لـذكاءات المتعـددة الدراسیة المصنفة وفقا لجدید عن طریق أسلوب المجموعات 
  التعلم التعاونى

............................................................................................
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  قسم التدریب واالعالم التربوى

من خالل التقـویم البنـائى أن طـالب فصـله یمكـن تصـنیفهم إلـى ثـالث فئـات  ذا وجد المعلمإ-5
  .وفقا للمعدل الزمنى للتعلم
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