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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 

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

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

  .التعاون اإلنتاجي ، مثل مھارات التواصل و

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

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

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

رات  ذه التغیی ق ھ ى تطبی رفین  عل دریب المش ك ت ب ذل یة ، ویتطل الیب تدریس تراتیجیات وأس اس

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

خل الھامة إلصالح التعلیم وتطویره، من عملیة التدریس والتعلیم، وأحد المدا أإن التقویم جزء ال یتجز

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

كإلى تحقیق تعلم الطالب بشكل فاعل،  ال المركز القومي لالمتحانات والتقویم التربويوسعیاً من  یقدم ل

ة  ة التدریبی الم ھذه الحقیب دریب واإلع م الت الل قس ن خ اعدكم زي الم – لتس اركعزی ي   – ش ي الرق ف

اعد ومعلوماتك ، وفي الوقت نفسھ تُ  قویمیةبمھاراتك الت دة تس ارف جدی ارات ومع ابك مھ سھم في إكس

دریب الم في تحسین إنتاجیتك كماً ونوعاً، ي ت دان كما تسھم في مساعدتك ف اركین من زمالءك بالمی ش

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

  .بتعلم الطالب ومبادراتھم 

  من وراء القصد و
  

  قسم التدریب واإلعالمرئیس 
  د أسامة ماھر حسین.أ

  
  المركزمدیر 

  د مجدي محمد أمین.أ
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  لمادة العلمیة ا
  للیوم التدریبى األول

  
  
   البنائيالتقویم 
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  :مقدمة 
علــى الــرغم مــن عــدم وجــود اتفــاق عــام بــین التربــویین علــى تعریــف محــدد وشــامل للتقــویم 

تكـاد  البنـائيالتـى تناولـت مفهـوم التقـویم  وأنواعه وأغراضه الصفیة فـإن معظـم الدراسـات واألدبیـات
 البنـائيط مشـتركة تـرد فـى معظـم التعریفـات الخاصـة بمفهـوم التقـویم تتفق فیما بینها على عدة نقا

ولذلك سیتم عرض مفهوم التقویم بصفة عامة ، والتصنیفات المختلفة ألغراض التقـویم الصـفى ثـم 
  .مفهوم مبدئى للتقویم التسكینى یتم تطویره خالل جلسات البرنامج التدریبى

  
  :مفھوم التقویم 

لجمــع وتحلیــل وتفســیر بیانــات صــادقة مــن مصــادر متعــددة مجموعــة األنشــطة المنظمــة 
ذ قرارات تهدف إلى تحقیـق الطـالب لألهـداف التعلیمیـة باستخدام أدوات قیاس متنوعة بغرض اتخا

  .وتحسین عملیتى التعلیم والتعلم
  التصنیفات المختلفة ألغراض التقویم الصفى

ى قـد ركـزت بصـورة أكثـر عمقـا یالحـظ أن الدراسـات واألدبیـات التـى تناولـت التقـویم الصـف
ات التصــنیف فــالبعض ئــعلــى تصــنیف التقــویم وفقــا ألغراضــه واســتخداماته الصــفیة مــع اخــتالف ف

، بینما قام الـبعض األخـر بتصـنیف التقـویم ئيوالنها البنائياقتصر تصنیفهم على نوعین فقط هما 
التسـكینى لـى أربعـة أنـواع ،فى حین صـنفه أخـرون إئيوالنهاإلى ثالثة أنواع التشخیصى والتكوینى 

ـــه معظـــم ئيوالتشخیصـــى والنهـــا البنـــائيو  ، وســـیتم االسترشـــاد بالتصـــنیف األول حیـــث استرشـــدت ب
  .الدراسات واألدبیات التى تناولت التقویم الصفى

  : البنائيأهداف التقویم 
 تحدید المعارف والمهارات واالتجاهات المدخلیة الالزمة للتعلم المستقبلى.  
 على أساس بعض التصنیفات مثل أنمـاط الـتعلم والتـاریخ التعلیمـى  تقسیم الطالب

  .واالستعداد للتعلم واالهتمامات والمیول
  تقــدیم تغذیــة راجعــة عــن مــدى تقــدم كــل طالــب وتحدیــد مــدى إتقــان الطــالب لمــا

  .درسوه وتحدید مدى إمكانیة تدریس وحدة تعلمیة جدیدة
  أدت إلـــى تحقیـــق أو عـــدم تحقیـــق تحدیـــد األســـباب المباشـــرة وغیـــر المباشـــرة التـــى

  .األهداف التعلیمیة واتخاذ قرارات للتعامل مع تلك األسباب
  تحدیــد الطــالب الــذین یواجهــون صــعوبات تعلیمیــة وتحدیــد الطبیعــة الخاصــة لكــل

  .صعوبة وأسبابها وتطبیق الخطوات العالجیة المناسبة
 لتدریسیة التى تـؤدى تحسین عملیتى التعلیم والتعلم وتحدید أفضل االستراتیجیات ا

  .إلى فاعلیة التعلم
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  ـــیس االقتصـــار علـــى مامـــدى تحقیـــق تحدیـــد كیـــف تتحقـــق األهـــداف التعلیمیـــة ول
 .األهداف

إلـى أن أغـراض  ) Gronlund & Linnجرونلنـد ولـین ( یشیر بعض علماء القیـاس  كما       
مكـن تلخیصـها فـى األسـئلة واألدوات التي ینبغي استخدامها لتحقیق تلك األغراض ی البنائيالتقویم 
  : التالیة
 كیف تكون الخطط التدریسیة مناسبة لمجموعة معینة من الطالب؟  -1

 )اختبارات االستعداد المدرسي، سجالت التحصیل السابقة(      

 كیف یمكن تقسیم الطالب في مجموعات لتحقیق تعلم أكثر فاعلیة؟  -2

 )ت التحصیل السابقةاختبارات االستعداد والتحصیل المدرسي، سجال(      

 ما مدى استعداد الطالب للتفاعل مع الخبرات التعلیمیة التي ستقدم لهم؟ -3

 )اختبارات االستعداد، استعدادات قبلیة، سجالت التحصیل السابقة(      

 ما مدى تحقیق الطالب للحد األدنى من أساسیات البرنامج؟  -4

 )ةاختبارات التمكن، المشروعات الصفیة، المالحظ(      

 ما مدى تقدم الطالب في أساسیات البرنامج؟  -5

 )االختبارات الدوریة المختصرة، اختبارات التحصیل العام، المالحظة(      

 ما النقطة التي عندها تكون المراجعة أكثر فائدة؟  -6

 )االمتحانات الدوریة المختصرة، المالحظة(      

 ما أنواع الصعوبات التعلیمیة التي تواجه الطالب؟  -7

 )االختبارات التشخصیصة، المالحظة، المناقشات مع الطالب(      

 أي الطالب لم یستطع التحصیل؟  -8

 )اختبارات االستعداد المدرسي، اختبارات التحصیل( 

 أي الطالب یحتاج إلى إرشاد أو جهود خاصة، أو برامج عالجیة؟  -9

ـــار (       ـــــیل، االختبـــ ـــارات التحصـ ــــي، اختبـــ ــــتعداد المدرســ ـــــارات االســ ــــة، اختبـ ات التشخصیصــ
 )المالحظة

 أي الطالب لدیه عدم تفهم للذات؟  -10

 )التقدیرات الذاتیة، مناقشات الطالب(        

 كیف كان التدریس فعال؟  -11

 )اختبارات التحصیل، تقدیرات الطالب، تقدیرات المشرفین(        
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  :متطلبات استخدام التقویم البنائي 
البنائى فى تحسین عملیتى التعلیم والتعلم على توافر تتوقف فاعلیة استخدام التقویم         

  :العدید من المتطلبات یتمثل أهمها فیمایلى 
 التحدید الدقیق ألهداف التعلم ومتطلبات التعلم الحالى. 

 استخدام العدید من األسالیب واألدوات المناسبة لجمع البیانات. 

  جراءات التقویم البنائى ل ٕ  .ألنشطة التعلیمیةاستمراریة ومالزمة أنشطة وا

 شمولیة إجراءات التقویم البنائى لمجاالت النمو المختلفة. 

 االهتمام بمدى تقدم ونمو كل طالب على حدة وفقا إلمكاناته واستعداداته. 

  ـــائى قبــــل التــــدریس للتعـــرف علــــى میـــول واهتمامــــات واتجاهــــات ــویم البن ــتخدام أدوات التقــ اسـ
 .وأنماط وتفضیالت تعلم الطالب

 دوات التقــویم البنــائى قبــل التــدریس للتعــرف علــى مــدى امــتالك الطــالب لمتطلبــات اســتخدام أ
 .التعلم الحالى من معارف ومهارات واتجاهات

 قدرة المعلم على تمكین الطالب من متطلبات التعلم الحالى. 

   ــى التعلــــیم والــــتعلم وعــــالج تمكــــن المعلــــم مــــن المفــــاهیم والمهــــارات الالزمــــة لتحســــین عملیتــ
 .لتعلیمیة التى تواجه الطالبالصعوبات ا

  قدرة المعلم على مراعاة الفروق الفردیة والذكاءات المتعددة وأسالیب وأنماط وتفضیالت تعلم
 .الطالب

  تنمیة مهارات التقویم الذاتى لدى الطالب. 

 التعامل بمهارة مع المجموعات التعلیمیة متعددة المستویات. 

  تواجه الطالب واألخطاء الشائعةالتوقع الجید للصعوبات التعلیمیة التى.  
 إعداد وتنفیذ األنشطة اإلثرائیة. 

  ـــة القـــدرة علـــى اســـتخدام اســـتراتیجیات الـــتعلم النشـــط وأســـالیب اســـتثارة الدافعیـــة وتقـــدیم التغذی
 .المرتدة

 التوظیف الفورى لنتائج التقویم. 

  ـــائى ــویم البن ــراء التقـ ــى أثنـــاء إجـ ــع التعلیمـ ــاء المجتمـ ــف تعـــاون وتضـــافر جهـــود أعضـ وتوظیـ
 .نتائجه

 تقویم وتطویر إجراءاته بصفة مستمرة. 
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  : التعلم النشط
فـى الــتعلم النشـط المسـتمدة مــن التـدریبات السـابقة ومماراســاتك  السـابقةفـى ضـوء خبراتــك          

  .التعلیمیة دعنا نتناول الصفحات على سبیل المراجعة وتنشیط الذاكرة

  مفهوم التعلم النشط
 شاركة و اندماج و متعة الطالب أثناء التعلم القائم على جهد و م. 

  المتمركز حول الدارس و الذى یتم من أجله و من خالله و به. 

 الذى یتم فیه استثمار إمكانیة كل دارس لینمو و یتعلم وفقا لقدراته و میوله و اهتماماته 

  وأنماط الذى یتم من خالل استخدام استراتیجیات تعلیمیة متعددة تضمن مراعاة أسالیب
 .تعلم كل دارس

 :مظاهر التعلم النشط 

  االندماج فى العمل.  
  كثرة اإلنتاج وتنوعه وجودته. 
  العالقات الطیبة بین المتعلمین والمعلم. 
  الثقة فى النفس. 
  إتباع قواعد العمل. 
  المتعة وانتشار روح المرح داخل الفصل. 
  نمو المهارات االجتماعیة. 
  نمو مهارات التواصل. 
   :لبات التعلم النشطمتط

  .صفات شخصیة وخصائص وجدانیة ینبغى أن یتسم بها المعلم -1
 .تنظیم خاص للفصل یتیح للتالمیذ ممارسة التعلم النشط -2

 .أركان تعلیمیة یمارس فیها التالمیذ التعلم النشط  -3

 .مواد تعلیمیة یمارس من خاللها التالمیذ التعلم النشط   -4

 .ى تحقیق التعلم النشط أنشطة تعلیمیة تؤدى ممارستها إل -5

 .استراتیجیات تعلیم وتعلم تحتوى على إجراءات تیسر وتدعم عملیتى التعلیم والتعلم -6

 .استراتیجیات تقویم تشجع وتدعم التعلم النشط  -7

 .اتصاالت مع المجتمع المحلى لتوفیر بعض متطلبات التعلم النشط  -8
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 التعلم النشط التعلیم التقلیدي وجھ المقارنة

 قواعد العملنظام و
  یفرضھا المعلم على الدارسین

المعلم فقط ھو الذى یوجھ الدارسین 
 لاللتزام بقواعد ونظام العمل

  یشترك المعلم والدارسین فى اختیار نظام العمل 
بعض  ھم ال ھم وبعض ون أنفس ین یوجھ الدارس

 للحفاظ على نظام وقواعد العمل

ة  األھداف ر معلن م وغی ل المعل محددة من قب
 ین قبل التعلمللدارس

معلنة للدارسین ویشاركون فى وضعھا وتحقیقھا 
. 

 .موجھ ومیسر ومشجع ومدعم ومبتكر  التلقین دور المعلم

 .ایجابي وفعال فى عملیتي التعلیم والتعلم متلقي وسلبي دور المتعلم

ى  المعلم ھو الذي یسأل غالبا األسئلة م وعل ى المعل یقوم الدارسین بطرح األسئلة عل
 .ئھم زمال

 أسالیب وطرق التعلم
تعلم  ین وی ل الدارس دة لك واح
م  راه المعل ا ی ا لم ین طبق الدارس

 مناسب لھم
 .متنوعة لتراعى الفروق الفردیة 

 التواصل
  فى اتجاھین فقط 

  معلم         دارس
 دارس        معلم

م  ین المعل ات ب ع االتجاھ ى جمی ل ف التواص
دا بعض وال ھم ال ین بعض دارس والدارس رس وال

 والمعلم

ات ،  نواتج التعلم ذكر المعلوم ظ وت حف
 والمھارات غیر الوظیفیة

ة  كالت واالبتكاری ل المش ارات ح ة بمھ مرتبط
 واتخاذ القرار والتفاعل االجتماعي

اح أو  التقویم م بالنج دار حك ل إص ن أج م
 الفشل

م  یم وتعل ي تعل ین عملیت یر وتحس ل تیس ن اج م
 .الدارسین 

والحزم عامالن أساسیان  الصرامة أسالیب العمل
 إلنجاز العمل 

حة  مات واض امة س رح واالبتس اس والم الحم
 للعمل
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المادة العلمیة للیوم 

 الثاني 

 التقویم البنائيأسالیب    

 أثناء التدریس

  
 إعداد

 السید محمد شعالن / كتور د
 بالمركز القومي لالمتحانات باحث

  والتقویم التربوي
 ) عالمقسم التدریب واإل(  
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 أثناء التدریس التقویم البنائيأسالیب 

  مقدمة : 
نسعى إلیه وننشده من إصالح التعلیم من خالل تحسـین مدخالتـه وتجویـد  إطار ما في       

 أساسـي، فـاألمر یتطلـب ضـرورة إعـادة النظـر فـي أسـالیب تقـویم الطـالب كمـدخل  مخرجاتـه
ــل، و  لیمـــيوالتع التربـــويألجـــل تحقیـــق اإلصـــالح  وضـــروري ــرة فـــي  یحتـ ــة كبیـ التقـــویم مكانـ

ألهمیتـــه فـــي تحدیـــد مقـــدار مـــا یتحقـــق مـــن  المنظومـــة التعلیمیـــة بكافـــة أبعادهـــا وجوانبهـــا نظـــراً 
یتوقـــع منهـــا أن تـــنعكس إیجابیـــًا علـــى الطالـــب والعملیـــة  األهـــداف التعلیمیـــة المنشـــودة والتـــي

 . التربویة سواء بسواء
وفـي التــدریس ،  بنـاء المــنهج ، لمـنظم والمســتمر فـي عملیـةیسـتخدم التقـویم البنــائي او         

حیــث أن التقــویم البنــائي یحــدث أثنــاء البنــاء  وفـي الــتعلم بهــدف تحســین تلــك النــواحي الــثالث ،
والتربــویین بـذل كــل جهـد ممكـن مــن أجـل اســتخدامه فـي الوصــول  أو التكـوین فعلـى المعلمــین

علـى أن الفـرد یفسـر المعلومـات والعـالم مـن حولـه  تؤكد المدرسة البنائیةو ،  إلى أهداف التعلیم
ـــاء علـــى رؤیتـــه ــیر أو  الشخصـــیة بن ــة والمعالجـــة والتفسـ ــتعلم یـــتم مـــن خـــالل المالحظـ ، وان الـ

، وان  یتم الموائمة أو التكییف للمعلومات بناء علـى البنیـة المعرفیـة لـدى الفـرد التأویل ومن ثم
  لدیـه واقعیه وتطبیقات مباشره لتحقیق المعاني الفرد یتم عندما یكون في سیاقات حقیقیة تعلم

(Anderson and Elloumi, 2004)   
 علـى أن المعرفـة تـتم مـن خـالل النشـاط والخبـرة وفـي ربـط Dewey بینمـا یؤكـد دیـوي       

نشــطة  ، والـتعلم عملیــة األشـیاء والتـي یــتم فیهـا التفاعـل مــع البیئـة بمــا فیهـا الشـق االجتمــاعي
 mental state ، وان المعرفـة ال تقتصـر علـى الحالـة العقلیـة سـاب للمعرفـةللبنـاء ولیسـت اكت

 العالقـات بل تتجاوز ذلك إلى الخبرة في عالقات األشیاء ببعضها ولیس لها معنى خـارج هـذه
. (Dewey, 1981, p. 185   (  ، علـى ذلـك یـرى البنـائیون أن كـل مـا فـي الوجـود ً بمـا ( وبنـاء

ة عن بناء متكامل یضم عـدة أبنیـة جزئیـة بینهـا عالقـات محـددة ، عبار  هو) في ذلك اإلنسان 
الجزئیــة ال قیمــة لهــا فــي حــد ذاتهــا بــل قیمتهــا فــي العالقــة التــي تربطهــا بعضــها  وهــذه األبنیــة

(  والتــي تجمعهــا فــي ترتیــب یؤلــف نظامــًا محــددًا یعطــي للبنــاء الكلــي قیمتــه ووظیفتــه بــبعض
المعلــم أثنـاء عملیــة الـتعلم ، وهـو یبــدأ مـع بدایــة  بـه قـومالتقـویم البنــائي یو  ،)  2001 ، ناصـر

أطلـــق علیــه التقــویم البنــائي ألنـــه ، و  ویواكبــه أثنـــاء ســیر الحصــص الدراســیة الســنة الدراســیة
، وفـي الـتعلم بهـدف و فـي التـدریس بنـاء المـنهج ، یستخدم التقویم المنظم والمستمر فـي عملیـة

 فعلـى المعلمـین . قـویم البنـائي یحـدث أثنـاء البنـاء حیـث أن الت تحسـین تلـك النـواحي الـثالث ،
  .والتربویین بذل كل جهد ممكن من أجل استخدامه في الوصول إلى أهداف التعلیم

ـــات وحــــدات         ــائي ینبغــــي أوًال تحلیــــل مكونـ ــــویم البنــ ــــتعلم وتحدیــــد  وعنــــد اســــتخدام التق ال
الوحدة درس واحد تحتوي علـى  ارالمواصفات الخاصة بالتقویم ، وعند بناء المنهج یمكن اعتب

لواضــع المــنهج أن یقــوم ببنــاء وحــدة  ویمكــن  مــادة تعلیمیــة یمكــن تعلمهــا فــي موقــف محــدد ،
تحقیقهــا مــن جــراء تــدریس ذلــك المــنهج بمواصــفات  یحــدد مــن خاللهــا األهــداف التــي ینبغــي

األهـداف  الخبـرات التعلیمیـة التـي ستسـاعد الطـالب علـى تحقیـق محددة تناسب السن ثم تحدید
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للمعلـــم اســتخدام نفـــس المواصـــفات لبنــاء أدوات تقـــویم بنائیـــة توضـــح أن  الموضــوعة ، ویمكـــن
بتحقیقهـا  منهـا قـام الطـالب فعـالً  عقاموا بتحقیق األهداف الموضوعة وتحدد أي نـو  الطالب قد

  .  أو قصروا فیها
 في التقویم البنائى  األسالیب التي یستخدمها المعلم. 

أســالیب وأدوات تقـــویم متنوعــة بحســـب  البـــهتقــویم نمــو طو  البنـــائى لتقــویما فـــيالمعلــم  یوظــف
هـذا یرجـع الخـتالف الظـواهر والظـروف و ،  لتقدیر كفایـات مختلفـة التعلیميمتطلبات الموقف 

ــددة ومتنوعـــة منهـــا ، و المـــراد دراســـتها  ــویم أســـالیب متعـ ــان مـــن للتقـ ــالیب التـــي یوجـــد نوعـ األسـ
 : وهما  نائىفي التقویم الب یستخدمها المعلم

  .الفردي  التقویم أسلوب: أوًال 
  :  باألسالیب التالیة  التقویم الفردي في التقویمیتمثل 
  ة ــــویــتم تنفیــذ هــذا االســلوب مــن خــالل اإلجــراءات التالی:  للطالــب تقــویم المعلــمأســلوب )

 :  ) 2010السید شعالن ، 
o  تحدید المحتوى العلمي المراد تقویمة عند المتعلم . 
o یم اختبارات أو تساؤالت فردیة لكل متعلم تصم. 
o  فردیة لكل متعلم التساؤالت الختبارات أو الاإجراء. 
o  فردیة لكل متعلم التساؤالت الختبارات أو الاتحلیل إجابات المتعلمین على. 
o  فردیـة لكـل ال ختبـاراتالاإجابـات المتعلمـین علـى تحدید نقاط القوة ونقاط الضـعف فـي

 .متعلم 
o ریبات العالجیة لنقاط الضعف تقدیم التد. 
o  تقدیم التدریبات النهائیة لتغیر نقاط القوة. 
o  االنتقــال إلــى تقــویم جــزء أخــر مــن المحتــوى العلمــي للــدرس بعــد شــرح جــزء أخــر مــن

 .الدرس ،  وهكذا 
  الطالب لنفسهتقویم أسلوب  :  

  :میزاته طالب لنفسه ، ومن الویقصد به تقویم  ویطلق علیة أسلوب التقویم الذاتي ،
  فكرتــه تحمــل الفــرد مســئولیة العمــل نحــو أهــداف یفهمهــا ویعتبرهــا جــدیرة  أســاسان

  . باهتمام
  انه وسیلة الكتشـاف الفـرد ألخطائـه ونقـاط ضـعفه وهـذا یـؤدي بـدوره إلـي تعـدیل فـي

لى سیره في االتجاه الصحیح  ٕ   . تدریبه أو تعلمه او سلوكه وا
 رین ألنــه بخبرتــه قــد أدرك أن لكــل فــرد یجعــل الفــرد أكثــر تســامحًا نحــو أخطــاء اآلخــ

  .أخطاءه ولیس من الحكمة استخدام هذه األخطاء للتشهیر أو التأنیب 
  یعود الفرد علـى تفهـم دوافـع سـلوكه ویسـاعده علـى تحسـین جوانـب ضـعفه ممـا یولـد

 .الشعور بالطمأنینة والثقة بالنفس 
  إجراءات تنفیذ أسلوب التقویم الذاتي:  

 : التقویم الذاتي من خالل اإلجراءات التالیة ویتم تنفیذ أسلوب 
o  تحدید المحتوى العلمي المراد تقویمة عند المتعلم . 
o  موضوعیة للمحتوى العلمي المراد تقویمة عند المتعلم تصمیم اختبارات. 
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o  أو المتعلمین  متعلم ال علىفردیة الموضوعیة الختبارات الاإجراء. 
o عطـاء كـل  إعطـاء المتعلمـین مفتـاح التصــحیح إذا ٕ مــتعلم كـان االختبـار موحــد ، وا

 مــتعلممفتــاح التصــحیح الخــاص بــه إذا كانــت االختبــارات مختلفــة  لیصــحح كــل 
 .لنفسة 

o  نقــاط القــوة ونقـــاط مــتعلم بتحدیـــد كــل ختبــارات الاتحلیــل إجابــات المتعلمــین علــى
 . ختباراتالاه على إجاباتالضعف في 

o  تقدیم التدریبات العالجیة لنقاط الضعف. 
o قدیم التدریبات النهائیة لتغیر نقاط القوة ت. 
o  االنتقال إلى تقویم جزء أخر من المحتوى العلمي للدرس بعـد شـرح جـزء أخـر مـن

 ) 2010السید شعالن ، ( الدرس ، وهكذا 
ــة تقریــر عــن نفســه وعــن  وممــا        ــد الفــرد علــى تقــویم نفســه مــن خــالل كتاب ــدم یمكــن تعوی تق

،  ي یســـیر علیهـــا فـــي تدریبـــه و دراســـته وفـــي حیاتـــه الخاصـــةالغـــرض مـــن نشـــاطه والخطـــة التـــ
، ویمكـن أن  ، والنواحي التي استفاد منها ، ومقدار میله أو بعـده عنهـا والمشكالت التي واجهته

، عـن طریـق  یوجه الطالب إلى نفسه األسئلة المناسبة ویستعین باإلجابة عنها على تقـویم نفسـه
  .مهاریة والوجدانیة ، والشكل التالي یوضح ذلك االختبارات المختلفة المعرفیة وال
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  البنائى الفردي للمتعلمین أثناء التدریس التقویمیوضح أسلوب )   1( شكل 
  

  ) .  Brehm, S, Kassin, S. & Fein, S .2002(الجماعي التقویم أسلوب: ثانیًا 
  :  باألسالیب التالیة  التقویم في الجماعي التقویمیتمثل 
  للطالب تقویم المعلمأسلوب  : 

ینبغي أن یعتمد على جمیع المصادر التي تمـدهم باألدلـة  للطالب تقویم المعلمان أسلوب 
والحقائق والشواهد على تقدم الطالـب نحـو األهـداف المنشـودة ومـن االختبـارات والمقـاییس 

 البنائى الفردي للمتعلمین أثناء التدریس التقویمأسلوب 

 1 تحدید المحتوى العلمي المراد تقویمة عند المتعلم

 2 .م اختبارات أو تساؤالت فردیة لكل متعلم تصمی

 .إجراء االختبارات أو التساؤالت الفردیة لكل متعلم 
 

3 

 4  تحلیل إجابات المتعلمین على االختبارات الفردیة

 5 تحدید نقاط القوة والضعف في إجابات المتعلمین 

 6 .تقدیم التدریبات العالجیة لنقاط الضعف 

 .ت النهائیة لتغیر نقاط القوة تقدیم التدریبا
 

7 

االنتقال إلى تقویم جزء أخر من المحتوى العلمي 
 .للدرس بعد شرح جزء أخر من الدرس ،  وهكذا 

 

8 



  م2014-2013 المادة المرجعیة                                                                                                
 

                                                                        م2014-2013التقویم البنائى: قیبة تدریبیة بعنوانح
 
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

15 

، ومـن الضـروري أن تسـجل مثـل  فة یمكن معرفة جوانبهم المهاریـة والعقلیـة وغیرهـاالمختل
هذه المالحظـات والبیانـات المجموعـة فـي سـجالت أو بطاقـات تعطـى صـورة عـن الطالـب 

 : ویتم تنفیذ هذا االسلوب من خالل اإلجراءات التالیة  ،من شتى النواحي 
o تعلمین تحدید المحتوى العلمي المراد تقویمة عند الم . 
o  یقـیس المحتـوى العلمـي المـراد تقویمـة عنـد المتعلمـین بشـرط تـوافر تصـمیم اختبـار

 . ختبارالاالجودة في 
o  المتعلمین علىختبار الاإجراء . 
o  الخاص بالمتعلمین  ختبارالایقوم المعلم بتصحیح. 
o تحلیـــل إجابـــات الخـــاص بـــالمتعلمین ، یـــتم  ختبـــارالتصـــحیح لال فـــي ضـــوء نتـــائج

 المتعلمـین إجابـاتبتحدید نقاط القوة ونقاط الضـعف فـي ختبار الاعلى  المتعلمین
 . ختبارالاعلى 

o  تقدیم التدریبات العالجیة لنقاط الضعف الناتجة من التحلیل السابق. 
o  تقدیم التدریبات النهائیة لتغیر نقاط القوة. 
o یـة بعـد االنتقال إلى تقویم جزء أخر من المحتوى العلمي للـدرس او الوحـدة التعلیم

 .شرح جزء أخر من الدرس او  درس من دروس الوحدة التعلیمیة  ،  وهكذا 
  تقویم الجماعة لنفسهاأسلوب :  

وذلك لمعرفـة مـدى مـا وصـلت إلیـه مـن تقـدم نحـو األهـداف الموضـوعة وعـادة یـتم التقـویم 
 الجماعي ألعمال الجماعة نفسـها بتوجیـه مـن المـدرس وتحـت إشـرافه فیناقشـهم فیمـا قـاموا
بــه إثنــاء الـــدروس ، ومــا حققــوه ومـــا لــم یحققـــوه والصــعوبات ومــداها وكیـــف تغلبــوا علیهـــا 

  . ومدى إتقانهم للعمل ووسائل تحسینه وغیرها 
  تقویم الجماعة إلفرادهاأسلوب  :  

النوع الســابق االســلوبهــذا  ، وهــو ینحصــر فــي تقــویم عمــل كــل فــرد  مــن التقــویم یتصــل بــ
قـوم بـه الجماعـة ویقـوم المـدرس فیـه بالتوجیـه والتشـجیع ومدى مساهمته في النشاط الذي ت

، والشـعور بالثقـة فـي نفسـه وتقـدیر  لیتقبل الطالب النقـد البنـاء الـذي یسـاعد علـى التحسـین
، فیتعلمـــون أن عملیـــة النقـــد تتطلـــب إبـــراز  الجماعـــة لجهـــده مهمـــا بـــدأ هـــذا الجهـــد صـــغیراً 

ن اال النقــاط اإلیجابیــة والنقــاط الســلبیة معــاً  ٕ ،  خــتالف فــي الــرأي یعتبــر ظــاهرة صــحیة، وا
  .  وعلى كل منهم أن یثبت صحة رأیه بطریقة مقنعة لآلخرین

  تقویم الجماعة لجماعة أخرىأسلوب :  

ال یمكن للجماعة أن تكون فكرة تامة عن نفسها إال بمقارنتهـا بجماعـة أخـرى تقـوم بـنفس  
عــرض عملیــة التقــویم لخطــة كــل حیــث تت، كمــا یحــدث فــي األنشــطة . العمــل أو بأعمــال مشــابهة 

   . فریق وتنفیذها أو لطریقة حل المشكالت التي تواجه الجماعات
  

مــن التقــویم یــؤدي إلــى تعــاون طلبــة المجموعــة الواحــدة ونشــر روح المحبــة  االســلوبوهــذا 
. واإلخاء والصداقة بینهم ألنهم جمیعًا یعملون من أجل هدف واحـد تـنعكس نتائجـه علـیهم جمیعـًا 

لنــوع مــن أســالیب التقــویم قلیــل االنتشــار ویجــب دعمــه بكافــة الوســائل الممكنــة حتــى تســهم وهــذا ا
   .التربیة في خلق جیل جدید تسود بین أفراده روح المحبة والتعاون
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ویمكن توظیـف اى أسـلوب مـن األسـالیب السـابقة باسـتخدام األدوات المتعـددة للحكـم علـى 
،  او الطـالب فـي  تقویم المعلم لنفسهاو  لنفسه الطالب تقویم الطالب في االسلوب الفرد او الذاتي

ــماعة إلفـــــرادهااو  تقـــویم الجماعـــة لنفســـهاالتقـــویم الجمـــاعي مثـــل  ــویم الجماعـــة ، او  تقـــویم الجــ تقـ
 . ) 2012السید شعالن ، (  لجماعة أخرى

  استخدام التقویم البنائيالجوانب التي تراعى عند :  
  : االتى  الجوانبمراعاة  لبنائيعند استخدام التقویم ایجب     
 التعلم  تحلیل مكونات وحدات. 
  تحدید المواصفات الخاصة بالتقویم. 
 الوحـدة درس واحـد تحتـوي علـى مـادة تعلیمیـة یمكـن تعلمهـا  عند بناء المنهج یمكن اعتبار

 .في موقف محدد 
 تحقیقهـا  يلواضع المنهج أن یقـوم ببنـاء وحـدة یحـدد مـن خاللهـا األهـداف التـي ینبغـ یمكن

 .من جراء تدریس ذلك المنهج بمواصفات محددة تناسب السن 
  الخبرات التعلیمیة التي ستساعد الطالب على تحقیق األهداف الموضوعة  تحدید. 
 للمعلــم اســتخدام نفــس المواصــفات لبنــاء أدوات تقــویم بنائیــة توضــح أن الطــالب قــد یمكــن 

 . أو قصروا فیها قاموا بتحقیق األهداف الموضوعة
 في التقویم البنائى المستخدمةاألسالیب المعلم من  الوظائف التي یحققها . 

 :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  ة والضعف لدى التالمیذتحدید جوانب القو . 
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 مـراجعة المتعلم في الـمواد التي درسهـا بهدف ترسیخ المعلومات المستفادة منها . 
o وز حدود المعرفة إلى الفهم ، لتسهیل انتقال أثر التعلمتجا . 
o  تحلیل موضوعات المدرسة. 
o توضیح العالقات القائمة بینها . 
o وضع برنامج للتعلیم العالجي . 
o 2010السید شعالن ، (  تحدید منطلقات حصص التقویة ( .  

 للمتعلم  البنائي مالتقوی التي یحققها النتائج.  
 : ي یحققها هذا النوع من التقویم هيالت إن أبرز النتائج

 توجیه تعلم التالمیذ في االتجاه المرغوب فیه . 
  تحدیــد جوانــب القــوة والضــعف لــدى التالمیــذ ، لعــالج جوانــب الضــعف وتالفیهــا ، وتعزیــز

    .  جوانب القوة
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  عطاؤه فكرة واضحة عن أدائه تعریف المتعلم بنتائج ٕ   . تعلمه ، وا
 لتعلم واالستمرار فیهإثارة دافعیة المتعلم ل . 
 مـراجعة المتعلم في الـمواد التي درسهـا بهدف ترسیخ المعلومات المستفادة منها Brehm, 

S, Kassin, S. & Fein, S. 2002 ) ( . 
 تجاوز حدود المعرفة إلى الفهم ، لتسهیل انتقال أثر التعلم . 
  تحلیل موضوعات المدرسة ، وتوضیح العالقات القائمة بینها .    
 وضع برنامج للتعلیم العالجي ، وتحدید منطلقات حصص التقویة . 
  حفــز المعلــم علــى التخطــیط للتــدریس ، وتحدیــد أهــداف الــدرس بصــیغ ســلوكیة ، أو علــى

   . میة یراد تحقیقهایشكل نتاجات تعل
  دورة التقویم البنائى) :Palomba, C., Banta, T  .1999   (  

 م بصفة أساسیة لة یشترك فیها الطالب والمعله دورة كامل  :البنائى  التقویم.  
 یشارك فیه الطالب بإیجابیة:   تقویم  .  
 بأي أسلوب من أسالیب التقویم:  تقویم .  
 تقویم بنائي ولیس ختامي: م لتقویم یقدم تغذیة راجعة للطالب والمع . 
 عنـد لتوضیح نقاط الضـعف  المفاهیم إعادة التدریس لبعض:  تقویم یقدم إعادة التدریس

  .المتعلمین 
 بأي أسلوب یراه المعلم مناسبا  :  ملتقویم یقدم تعزیز للتع.  
 ىفي حالـة عـدم ضـبط الموقـف االختبـار  المتعلمینإعادة تقویم :  تقویم یقدم إعادة تقویم 

 .او لوجود أخطاء في التقویم 
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في العلوم النفسیة والتربویـة  مناهج وطرق التحلیل اإلحصائي)  :  1996( فؤاد أبو حطب ، آمال صادق -10
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 .  والنشر والتوزیع
جراءاته  ،التقویم التربوي ) :  2002( ماهر إسماعیل ، محمود كامل  -13 ٕ الریـاض  ،مكتبـة الرشـد  ،أسسه وا

  .  2ط ،
 . 2004، عمان ،  أساسیات القیاس في العلوم السلوكیة، دار الشروق  ) : 2004( موسى النبهان  -14
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 : مقدمة
ـــم  ـــائى لتقـــویما أدوات تســـتخدم فـــيیصـــمم المعل ــدریس داخـــل الفصـــل للمـــواد البن ـــاء التـ دراســـیة ال أثن

، وقد تكون هذه األدوات قـوائم مالحظـة ورصـد وقـد  بهدف جمع معلومات محددة یریدها ختلفةالم
 :االتى  منها الهدفتكون أدوات اختباریة 

o بالنسبة للطالب الواحد األكثر غموضاً النقاط أو الموضوعات  تحدید .  
o كانت مفیدة  التياألشیاء  تحدید.  
o  األشیاء التي كانت غیر عملیة  تحدید.  
o  على الكتابة الموجهة قدرتهمثل  واألداءالتطبیق  الطالب في مهاراتیم تقو.  
o تقویم مهارات التحلیل والتفكیر الناقد .  
o الخاطئة والتصورات السابقة المفاهیم على تعرفال .  
o  التصنیفتقویم قدرة الطالب على . 
o  المشكالتحل مهارات الطالب في تقویم . 
o بداعيالتركیب والتفكیر اإل مهارات تقویم .  
 التقویم البنائي متى یتم :  
  بعد االنتهاء من هدف معین.  
  بعد االنتهاء من وحدة ما.  
  بعد االنتهاء من مجموعة دروس .  
  التدریس  عملیة خالل.  
  الهدف من التعرف على أدوات التقویم البنائى.  

 :االتى في التقویم البنائى أدوات لجمع المعلومات بهدف التعرف على  یستخدم المعلم
  أثناء التدریس على أدوات التقویم البنائى یتعرف المعلم من استخدام: 

o الخاطئة  المفاهیم. 
o  التصورات السابقة. 

  األكثر  النقاط أثناء التدریس علىأدوات التقویم البنائى یتعرف المعلم من استخدام
   .او الطالب  بالنسبة للطالب الواحد غموضاً 

  الموضوعات  أثناء التدریس علىأدوات التقویم البنائى م یتعرف المعلم من استخدا
 .للطالب بالنسبة  األكثر غموضاً 

  كانت  التياألشیاء  أثناء التدریس علىأدوات التقویم البنائى یتعرف المعلم من استخدام
 .مفیدة ونافعة أو عملیة 

  شیاء التي كانت األ أثناء التدریس علىأدوات التقویم البنائى یتعرف المعلم من استخدام
 .غیر عملیة 

  ــن اســـتخدام ــویم  أثنــــاء التـــدریس علــــىأدوات التقــــویم البنـــائى یتعـــرف المعلـــم مــ ــاراتتقـ  مهــ
 :مثل  واألداءالتطبیق  الطالب في

o على الكتابة  قدرته. 
o األداء او التطبیق على  قدرته. 
o التحلیل على  قدرته. 
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o التفكیر الناقد على  قدرته. 
o على التركیب قدرته . 
o  على التفكیر اإلبداعي تهقدر . 
o على الموجهة قدرته . 
o على الكتابة قدرته 
o على الكتابة قدرته 

  قــویم قـدرة الطالــب ت أثنـاء التــدریس علـىأدوات التقـویم البنــائى یتعـرف المعلــم مـن اســتخدام
عطاء  التصنیفعلى  ٕ  . الممیزة المالمحوا

  ــن اســـتخدام ــویم  دریس علــــىأثنــــاء التـــأدوات التقــــویم البنـــائى یتعـــرف المعلـــم مــ ــارات تقـ مهــ
  . المشكالتحل الطالب في 

 البنائي التقویمأدوات  اتاستخدام :  
  :االتى  البنائي في التقویم یستخدم    

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

استخدامه فـي تحسـین  ممكن من أجل یحدث أثناء البناء أو التكوین فیجب بذل كل جهدو 
  .  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

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

 :االتى یحدد منها بشيء من التفصیل 
o  المحتوى. 
o  سلوك الطالب. 
o األهداف التي ینبغي تحقیقها من جراء تدریس ذلك المحتوى. 
o  تحدید المستویات التي یرغب في تحقیقها. 
o الطــالب علــى تحقیــق األهــداف  لیمیــة التــي ستســاعدتحدیــد المــادة والخبــرات التع

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

الموضــوعة وتحــدد أي نــواح منهــا قــام الطــالب فعــالً بتحقیقهــا أو  قــاموا بتحقیــق الكتابــات
   . قصروا فیها
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  تصنیف أدوات التقویم البنائى.  
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 . 

 البنائي  الذي یستخدم التقویم سمات المعلم.  
 : یتحلى المعلم البنائي بالعدید من السمات منها     

o یفصل بین المعرفة واكتسابها . 
o یمتاز بالذكاء في انتقاء أنشطة التعلم . 
o یمتاز بأنه معلم ومتعلم وباحث عن المعرفة . 
o  المتعلم ومبادراته یقبل ذاتیة . 
o یسمح بوقت انتظار بین السؤال واإلجابة . 
o یغذي الفضول الطبیعي لدى طلبته . 
o  یشجع استفسارات الطلبة . 
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o   یسمح بوجود قدر من الضوضاء إذا كانت هذه الضوضاء ناجمة عن الحركة والتفاعـل
 . والتفاوض االجتماعي

o نموذج یكتسب منه الطلبة الخبرة  . 
o  ولیس المصدر الرئیس للمعلومات ادر تعلم الطلبةیمثل أحد مص ، . 
  في التقویم البنائى  یستخدمها المعلمیمكن أن التي األدوات.  

وتطورت بهدف  ، في التقویم البنائى یستخدمها المعلمیمكن أن التي التقویم  أدواتتنوعت 
تقل من ، حیث ان ، ومر بمراحل متدرجة الوصول إلى قیاس أكثر دقة لتحصیل الطالب

، 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  . 
 الواجبات المنزلیة ومتابعتها  . 
  االختبارات الشفهیة. 
  موضوعیة   -أسئلة مقالیة ( االختبارات التحریریة وتشتمل على. ( 
  اختبارات األداء) Performance Assessment .( 
  بطاقات المالحظة. 
  ملف اإلنجازات) Portfolio  .( 
  المشروعات. 
  التقویم الذاتي. 
  تقویم األقران. 
 التوجیه والنصائح واإلرشادات . 
 حصص التقویة . 
 تخدمة في التقویم البنائى األدوات المس. 
  : األسئلة الصفیة -1

م من اكتسابهم لأسئلة قصیرة أثناء الدرس لمجموعة من الطالب بحیث یتأكد المع توجیه
، وقد یؤخذ علیها عدم شمولها لجمیع الطالب ولكن بمهارة  للمعارف والمهارات المطلوبة

دارته لعملیة التعلالمع ٕ ،  أسئلة النقاش لجمیع طالب الفصل م یستطیع توزیعلم التدریسیة وا
  :یجب على المعلم ان یراعى االتى عند استخدام األسئلة الصفیة و 

  تستعمل خالل عملیة التعلیم لزیادة التعلم وتقدمه األسئلة الصفیة ان.  
  ــئلة الصــــفیة ان ــــات األســ ـــادئ والقــــوانین ذات التطبیق ــاف المبـ ـــود المعلــــم الكتشــ تقـ

  . العامة
  یمكن أن تختلف من طالب آلخر  األسئلة الصفیةان. 
   تراعي الفروق الفردیة بین الطالب األسئلة الصفیة ان. 
   تساعد المعلم على تشخیص أخطاء الطالب ومحاولة عـالج األسئلة الصفیة ان

 . الضعف فیهم 
  ال تسبب قلقا للطالب في معظم األحوال األسئلة الصفیة ان. 
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  . األسئلة االختیاریة -2
م ان یستخدم األسئلة االختیاریـة فـي نهایـة التهیئـة للـدرس علـى حسـب الهـدف مـن یمكن للمعل 

  :الدرس ، ویجب ان یراعى االتى عند استخدام األسئلة االختیاریة 
  تســتخدم األســئلة االختیاریــة فــي نهایــة عملیــه التهیئــة لقیــاس مــدى مــا تحقــق مــن أهـــداف

  .للتهیئة 
 تعلم الطالب للحقائق والمبادئ  تستخدم األسئلة االختیاریة في التحقق من.  
  یستخدمها المعلم بصیغة موحدة لجمیع الطالب. 
  یستفاد منها في التعرف على حاجات الطالب. 
  یستخدمها المعلم في الحكم على مستوى الطالب. 
 لدى معظم الطالب في نهایة عملیه التهیئة  یستخدمها المعلم. 
  تعطى للطالب بصورة مقننة. 
 الصفیة  صیاغة األسئلة. 

  ال تقتصر مهارات األسئلة الصفیه على حسن صیاغة األسئلة والتنویع في مستویاتها
  .الفكریة بل تعتمد أیضا على المهارة في إلقاء وتوجیه األسئلة 

  فنجــد أن بنــاء الســـؤال وحســن صـــیاغته یعتبــر مـــن أهــم عناصـــر التــدریس الجیـــد الن
جابــة علیــه فقــد یكــون الســؤال مهمــا صــیاغة الســؤال مــن أهــم العوامــل المــؤثرة فــي اإل

 .وهادفا فإذا صیغ بطریقة غیر مناسبة فلن نتمكن من تحقیق الهدف من السؤال 
  یمكــن اعتبــار مهــارات إلقــاء األســئلة وتوجیههـــا مــن المهــارات األساســیة والمهمــة فـــي

 .تنفیذ عملیة التدریس 
 كــن بســبب افتقــار فقــد یكــون الســؤال قــد تمــت صــیاغته بطریقــة ممیــزة تثیــر التفكیــر ول

 . المعلم ألسالیب توجیه األسئلة تكون إجابات الطالب لیست على الوجه المطلوب 
  : المالحظة المباشرة  -3

في هذا األسلوب تتم مالحظة ورصد أداء الطالب خالل تعلمهم في غرفة الصف وفق قائمة 
. مالحظتهامالحظة أو قائمة رصد یعدها المعلم تتضمن أوجه األداء التي یرید المعلم 

وبشكل عام یمكن أن  تتضمن قائمة الرصد أو المالحظة مختلف سلوكیات الطالب وأدائهم 
  :  في أوجه التفاعل الصفي مثل 

 اإلسهام في  المناقشات الصفیة . 
  طرح األسئلة واإلجابة عن أسئلة المعلم. 
 المشاركة في اإلجابة عن أسئلة الزمالء . 
  النشاطات وتنفیذهاالمشاركة في . 
  أثناء الدرس حل التدریبات. 
 المنزلیة  حل الواجبات. 
  المشاركة الفاعلة في التعلم من خالل المجموعات وفرق العمل. 
 تقدیم العروض الصفیة . 
  أضف  لذلك كله مالحظة ورصد ما یقدمونه من مبادرات. 
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 المالحظةب التقویم Observation  
مراقبة المعلم للمتعلم،  البنائى المستخدمة في من أسالیب التقویم   بأنواعها المالحظةتعد 
 ، وتقویم طریقة تفكیره معلومات تفید في الحكم علیه من أجل الحصول على وذلك

  .وسلوكه ومهاراته وقیمه وأخالقیاته
 المـتعلم  –وهـو كـل مـا یالحـظ داخـل الصـف مـن معلـم  : تعریف المالحظـة الصـفیة– 

لیـة التعلیمیـة وسـیرها وفـق األهـداف التربویـة مختبر لتقیـیم العم –مقرر  –طرق تدریس 
ع ،  المنشودة دة المتوق ن خالل األدوار العدی فتفاعل المعلم مع المتعلم داخل الصف م

ي  أثناءأن یقوم بھا  تعاملھ مع المتعلمین یعتبر مالحظة صفیة والتي لھا أھمیة كبیرة ف
ولقـد اسـتقر رأي المؤیـدون  ،ة سعى إلیھا العملیة التعلیمیتتحقیق األھداف التربویة التي 

كنــا نریــد أكثــر قیمــة مــن كونهــا  إذالطــرق المالحظــة علــى أن تكــون هنــاك إطــار محــدد 
  .انطباعات أو تعبیر عن بعض اآلراء 

  المالحظة الصفیة ( أهداف:( 
  سلوبهأمالحظة مستوى كفاءة أداء المعلم وقدرته على االبتكار والتجدید في. 
 موبیان مواطن القوة والضعف لدى كال منه ینلممالحظة مستوى أداء المتع. 
  التعلیمیة المصاحبة للدرس األنشطةمالحظة وتقویم. 
  مالحظة وتقویم أسالیب التقویم المستخدمة للدرس ومعرفة مدى وفائها بحاجة الدرس من

 . المادة العلمیة والخطة المقررة
  ومعرفة مدى وفائها  على سجل الدروس اإلطالعمالحظة ما قطع من المنهج من خالل

 .بمتطلبات الحصة والمادة المقررة
 في االتى  مالحظة مختبرات المادة من كفایة إعدادها:  

o  تنظیم األدوات. 
o ةالنظافة ومدى مساهمتها في خدمة العملیة التعلیمی. 
o  المهارات المختلفة المرتبطة بالدرس. 
  في االتى مالحظة السلوك غیر اللفظي للمعلم وتأثیره على المتعلم:  

o  طریقة الوقوف.  
o  الحركة. 
o  الصوت فياالرتفاع أو االنخفاض . 
 الفرصة للمعلمین الذین یعتمدون على الحس المهني الغریزي واالرتجال  إتاحة

أقل روتینیة ) خاصة اللفظي ( ألن یتعرفوا طرق تمكنهم من جعل سلوكهم 
 .وأكثر تأثیرا

 
 فــي المســتخدمة  التقــویم البنــائى اریــة فــيلمهیصــمم بطاقــة مالحظــة لتقــویم الجوانــب ا

  .مجال التخصص 
  )رسم مثلث متساوي األضالع مـهارة (  نموذج بطاقة مالحظةل :  مثال

  .رسم مثلث متساوي األضالع نموذج لبطاقة مالحظة مـهارة 
  األدوات :  

  مسطرة. 
   قلم رصاص. 
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    ممحاة. 
    فرجال. 
   ورقة لرسم المثلث علیها. 

  
  ة مالحظة نموذج لبطاق

    .رسم مثلث متساوي األضالع مـهارة 
  

  مستوى األداء  خطوات المهارة  م
  مقبول  جید

1    إعداد أدوات رسم المثلث.      
2    یضع المسطرة في وضع افقى على الورقة.      
3    سممن على المسطرة  5یقیس مسافة.      
4    یضع نقطة في بدایة القیاس وأخرى في نهایة القیاس.      
5   ب ( واألخرى ب ) أ ( مى نقطة بدایة القیاس ب یس. (      
6    بالقلم والمسطرة ) ب ( بنقطة  ) أ ( یصل نقطة.      
7    ا ب ( یفتح الفرجال بنفس المسافة. (      
8    ب ( ویأخذ قوس ، وهكذا في نقطة) أ ( یثبت الفرجال في نقطة . (      
9    ج ( یتقاطع القوسین في نقطة تسمى نقطة. (      
10    بالقلم والمسطرة ) ج ( بنقطة  ) أ ( یتم توصیل نقطة.      
11    بالقلم والمسطرة ) ج ( بنقطة  ) ب( یتم توصیل نقطة.      

  
 مالحظة أداء الطالب  : 

ا أثناء بعض تنفیذ بعض األعمال داخل غرفة الصف أو ساحة المدرسة ویتم ً ،  ذلك غالب
 . مثل المشروعات، األنشطة العملیة، وغیرها

 :  ومتابعتها المنزلیةواجبات ال -4
هة ومقصودة بحیث تؤدي الغرض منها ولیس  وهذه الواجبات المنزلیة ینبغي أن تكون موجّ

قد ال یحتاج الطالب إلى واجب (لمجرد التكلیف بواجبات منزلیة كعمل روتیني مطلوب 
ا قد تكون الواجبات المنزلیة عبارة عن مشروعات )منزلي في أغلب الدروس غیر ، وأیضً

مكلفة للطالب أو أسئلة غیر موجودة في الكتاب المدرسي، فأسئلة الكتاب المدرسي عادة ما 
 .  ) كالحفظ والفهم (تكون مقتصرة على مهارات معرفیة بسیطة 

 : الشفهیة  االختبارات -5
وقد تكون بشكل مستمر أثناء الدرس أو في وقت محدد حسب الغرض منها وطبیعة المقرر 

  . الدراسي
 :بارات الصفیة العادیة االخت -6

ان االختبارات الصفیة العادیة التي یطلب المعلمون من طالبهم تأدیتها أثناء الحصة ، تفید 
 هذه االختبارات في قیاس تحصیل الطالب كمیًا مقدرًا بالعالمات التي یضعها المعلمون

، وتتمثل  ةلطالبهم ، كما أنها إذا صممت جیدًا ، تكشف عن نقاط ضعف الطالب التعلیمی
 :تلك االختبارات الصفیة في االتى 
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  موضوعیة   -أسئلة مقالیة ( االختبارات التحریریة وتشتمل على. ( 
  اختبارات األداء)Performance Assessment.( 
  بطاقات المالحظة. 
  المشروعات. 
 إكمال الجمل  . 
 تمثیل األدوار  .  

  . التقویم بالقلم والورقة -7
التقویم القائمة على  البنائى المستخدمة في من أسالیب التقویم   اتعد االختبارات بأنواعه

  .في النواحي العقلیة المختلفة  ، بحیث تقیس قدرات ومهارات المتعلم القلم والورقة
 Communication  التقویم بالتواصل -8

معرفة ما حققه  تقویم البنائى المستخدمة في من أسالیب التقویم التقویم بالتواصلعد ی
(  بین الطرفین  ، وأسلوبه في حل المشكالت من خالل التواصل علم وطبیعة تفكیرهالمت

  ) .المعلم  –المتعلم 
  .التقویم التحلیلیة  أدوات: ثانیَا 
  القوائم. 
  مقاییس التقدیر. 
   السجالت القصصیة. 
   جدول المشاركة البیانیة. 

   یمكن تقسیمھا إلى أجزاء صغیرة ووتستعمل في تقویم المھارات العملیة للمتعلم  :القوائم
  .مرحلیة بحیث إذا جمعت ھذه األجزاء فأنھا تكون المھارة العملیة المطلوبة

  كیفیة تطبیق القوائم: 
 .حددي بوضوح األعمال الجزئیة التي تتضمنها المهارة  -1
 .رتب هذه األعمال الجزئیة في تسلسل تتابعي حسب توقع حدوثها -2
 . لتي تحدث بشكل صحیححددي أجزاء لتمییز األعمال ا -3
 .أمام العبارة الصحیحة  )  (عالمة  استعمل -4
  . أمام العبارة الخطأ)  x( عالمة استعمل   -5
   :وتحتوى على مهارات فرعیة متعددة منها االتى ) مهارة استخدام الكمبیوتر (  مثال ذلك

 للعمل على الكمبیوتر  ممهارة إعداد المتعل. 
 الكمبیوتر تشغیل مهارة . 
  ة التعامل مع البرامج المتنوعة مهار. 
  مهارة تصمیم البرامج.  
 مهارة الصیانة . 

  : وتحتوى كل مهارة من المهارات الفرعیة على مهارات جزئیة أخرى هي 
o  مهارة اإلعداد والتحضیر لعمل المهارة.  
o  مهارة تنفیذ المهارة.  
o  مهارة  متابعة تنفیذ المهارة.  
o  مهارة  تقییم وتقویم المهارة.  
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 ویســـتفاد منهـــا فـــي عملیـــة تقـــویم ســـلوك المـــتعلم العملـــي لبیـــان  : قـــاییس التقـــدیر المتدرجـــةم
 . السلوك ودرجة حدوثه

 
 س التقدیریأنواع مقای: 

  المقاییس المتدرجة الرقمیة.  
  المقاییس المتدرجة البیانیة.  
 المقاییس المتدرجة الالصفیة . 

  
 ــیة ــجالت القصصـــ ـــ : الســـ ــیة وصـــــفا للتعطــــي الســ عـــــن ســـــلوك قطــــات معینـــــة جالت القصصـــ

االجتماعیـــة وتعطـــي صـــورة  موثیقـــة الصـــلة بحیـــاته مأو حـــوادث یومیـــة تجـــري معهـــین المتعلمـــ
 .واضحة عن مدى تطور الفرد سلوكیا وخلقیا

 
 وتختلـف عـن وســائل المالحظـة األخـرى فـي أنهـا تسـتخدم لتقــویم  : جـداول المشـاركة البیانیـة

كون الغرض من المالحظة تعـرف مشـاركة كـل كذلك عندما ی، و في آن واحد  أكثر من متعلم
ودرجــة إیجابیــة  ،  المعلـم مــعفــي آي وجـه مــن أوجــه نشـاط الجماعــات فـي الفصــل أو   مـتعلم

قــوم بــه المــتعلم فــي مشــروعات الفصــل أو مناقشــته ومــدى إجابتــه عــن األســئلة یالــدور الــذي 
 .  التحضیریة في بدایة كل درس ومدى قیامه بواجباته

  
   المشاركة البیانیةأنواع جداول  : 

o جداول عددیة بسیطة. 
o جداول عددیة منوعة. 

  
 الالتــي سیشـتركن فــي النشــاط أو  وفیهــا تكتـب أســماء المتعلمـات : الجـداول العددیــة البســیطة

  . فیه عدد مرات المشاركة) لیسجل ( المناقشة ثم یترك فراغ بجانب كل اسم لیدون 
  
 مثال لجدول عددي بسیط   : 

  اسم النشاط ). (...............................  
  لغة إنجلیزیة –دراسات  –علوم  –ریاضیات  –لغة عربیة  (اسم المادة (.  
  اسم الدرس. (.............................. )  
  ألصفى  –صفى ( نوع النشاط. (  
  م  2012:     /       /   تاریخ المشاركة.  
  جید  –جید جدًا  –ممتاز (  مستوى التقدیر في المشاركة. (  
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  . جداول عددیة منوعةنموذج ل:  مثال
  االسم  م

عدد مرات 
  المشاركة

تاریخ 
  المشاركة

مجموع 
  المشاركة

  التقدیر النهائي  مستوى التقدیر في المشاركة
  سالبي  ایجابي  جید  جید جداً   ممتاز

1   3  / 2/  3  1 1 1  ثناء    √    √    
2   2  /  4/ 5   1 1  نادیة      √    √  
3   5  / 2/  7  11111  اطمةف  √      √    
4   4  /2/  3   1111  الهام  √      √    

توضـــح عـــدد مـــرات المشـــاركة ونـــوع المشـــاركة إذا كانـــت إیجابیـــة أو أو  الجــداول العددیـــة المنوعـــة
 .متنوعة صنیف تتعمل إشارات یسسلبیة ویمكن للمعلم أن 

  
 : االختبارات العملیة: ثالثُا 
فـي خطـوات هـذا م علـى أداء معـین وتحدیـد مسـتواه ینم المتعلمـتقـویل تهـدف التـي االختبـاراتوهـي 
قـوم بعملـه المـتعلم ومـن المهـم یكما تهدف أحیانـا إلـى تقـویم مسـتوى المـنهج النهـائي الـذي ،  األداء
العمـل  أسـلوبإلـى  أن توجـه اهتمامـه، و  ركز المعلم اهتمامـه بتقـویم المنـتج النهـائي فقـط علیـهیأال 

ـــاجاإلوالســــلوك أثنــــاء عملیــــة  ــمیولتحقیــــق الهــــدف مــــن االختبــــارات العملیــــة  نتـ ــل ســــتخدم المعلــ ــ  دلی
لتقــدیر  ســتخدم مقیــاسیقــوم بهــا المــتعلم أثنــاء العمــل ثــم یللمالحظــة لتســجیل خطــوات األداء التــي 

  . المنتج النهائي
تتمحــور هــذه االختبــارات حــول المهــارة ویمكــن أن تتــدرج مــن اختبــارات مختصــرة جــدا علــى مهــارة 

اختبــار یســتغرق وقتــا طــویال ، بحیــث ینــتج الطالــب وحــدة إنتاجیــة  وتكــون هــذه الوحــدة واحــدة إلــى 
المقــاییس واالختبــارات هــي  االختبــارات العملیــة، ومــن أهــم األدوات المســتخدمة فــي مجــال التقــویم 

  :والتي تتمثل في االتى  تقویم الجوانب المهاریة فيالمستخدمة 
 لبد نیةاالختبارات البد نیة لقیاس الصفات ا.   
 االختبارات الحركیة لقیاس القدرات الحركیة.   
 اختبارات المهارات الحركیة لمختلف األنشطة. 
  الحركياختبارات الورقة والقلم للمعارف والمعلومات المرتبطة بالنشاط . 
  المعلومات المكتوبة فيالمسابقات. 
 مالحظة السلوك. 
 مقاییس لالتجاهات.   
  والشخصیة االجتماعياختبارات للتكیف.   
  القوائم ومقاییس التقدیر. 

 
 . التقویم البنائى ة فيالوجدانیتقویم الجوانب أدوات : رابعًا 
  االتجاه مقیاسلالمكونات األساسیة .  
  . الوصف العام للهدف الوجداني المطلوب قیاسه -1

     : عینة من عبارات المقیاس -2
    . اإلجابةیمكن االكتفاء بعبارة واحدة ویوضح فیها تعلیمات 

     :مثال  
. تستطیع المؤسسات التعلیمیة أن تكـون أكثـر إنتاجیـة عـن طریـق أفـراد یتمتعـون بـذكاء انفعـالي 
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  :  ل لالستجاباتامث
 ) .ارفض بشدة  –ارفض   - أوافق -أوافق بشدة  (  

 
 . اإلجابةتعلیمات  -3

 :اتبع اإلرشادات التالیة قبل أن تبدأ في اإلجابة على االختبار
o عبارة تقیس ردود أفعالك في مواقف معینة 16من  یتكون المقیاس.  
o  اقرأ العبارة جیدًا ثم حدد مقدار انطباقها علیك بأن تختار ما یناسبك من بین

 :االختیارات اآلتیة 
  1ال تنطبق إطالقا.  
  2ال تنطبق .  
  3محاید .  
  4تنطبق  
  5تنطبق تماما  

o عر به  ولیس ال توجد إجابة صحیحة وأخرى خاطئة بل أجب علي أساس ما تش
 . على أساس ما تعتقده أو ما یجب أن یكون 

o  ال تستهلك الكثیر من الوقت.  
o غالبا استجابتك األولي هي اإلجابة األفضل.  
o  ال تترك أي سؤال بدون إجابة.  
o نتائج المقیاس سریة ولك فقط فأجب بحریة.  
o  ابدأ في المقیاس.  

 
     : عناصر المثیرات -4

ات وخصائص كل عبارة من حیـث محتواهـا وأسـلوبها اللغـوي فیها كیفیة انتقاء العبار  یحدد
، وعــدد كلماتهــا وغیــر ذلــك مــن العناصــر التــي یمكــن ان یسترشــد بهــا كــل مــن یــود كتابــة 

 . سالمقیاعبارات 
  :مثال 

o هل یستفید الطالبات من حضورهم للحصة ؟ 
o  ؟ أبنائكمهل دور المعلم فعال في تعلم  
o ما رأیك في متابعة ملفات الطالب ؟ 
 

     :عناصر االستجابة   -5
ــیجیب عــــن عبــــارات االســــتبانة واألوزان  ــرد الــــذي ســ ــا الفــ ــا الطریقــــة التــــي یتبعهــ یحــــدد فیهــ
التقدیریة ألقسام االستجابة الخاصة بكل عبارة وطریقة تقدیر الدرجة الكلیة وغیر ذلك من 

 . العناصر التي تحدد طریقة االستجابة
  :مثال 

 المتعلم اتجاه ستخدام مقیاسنموذج لتقویم الجانب الوجداني با
 االجتماعیة الدراسات نحو مادة 
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 نادرا
1 

 أحیانا
2 

 غالبا
3 

 دائما
 م العبـــارة 4

     ل مم ة أق ات االجتماعی ص الدراس دد حص  اأري أن ع
 . یجب 

1 

      ي ي التعرف عل تساعدني دراسة المواد االجتماعیة ف
 . الثروات الطبیعیة للمجتمع

2 

     3 .  ھفة حصص الدراسات االجتماعیةأنتظر بل 

       تساعدني مادة الدراسات االجتماعیة في فھم األسباب
 . العلمیة للظواھر الجغرافیة

4 

       ى درة عل ة الق واد االجتماعی ة الم دى دراس ى ل تنم
 التأمل

5 

      ى ي التعرف عل تساعدني دراسة المواد االجتماعیة ف
 .الشخصیات التاریخیة 

6 

20 
24  7 الدرجة 
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المادة العلمیة للیوم 
 الرابع 

 
في ضوء  تخطیط وتنفیذ درس 

إستراتیجیة التقویم 
 البنائي
 
 
 

  إعداد 
  محمد كمال أبو حسین . د

باحث بالمركز القومي لالمتحانات والتقویم  
  لتربوي ا

  قسم التدریب واإلعالم 
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  : مقدمة
ـــات          جـــاءت إســـتراتیجیة التقـــویم البنـــائي التدریســـیة نتاجـــًا طبیعیـــًا لمعطیـــات ونتاجـــات عملی

التقــویم الصــفي التــي أبــرزت الممارســات التقلیدیــة التــي مــا زالــت تضــعف الموقــف الصــفي وأبرزهــا 
ن الطالــب فهـــو مـــا زال مســـتقبالً وذا للـــدور المعلـــم بـــدًال مـــ لتمركــز فعالیـــات الموقـــف الصـــفي حــو 

تأتي هـذه اإلسـتراتیجیة لتجعـل مـن الطالـب شـریكًا رئیسـًا وفعـاًال فـي عملیـة تعلمـه ولیكـون . السلبي
  . صاحب الدور اإلیجابي النشط في عملیة التعلیم والتعلم الصفي
 : مفھوم إستراتیجیة التقویم البنائي

 معلومات عن التالمیذ واستخدامها كتغذیة راجعة في أسلوب تعلیم وتعلم یقوم على جمع ال
  . التخطیط لتعلمهم المستقبلي

 ریــد عملیــات التعلــیم والــتعلم إلتاحــة الفرصــة لكــل طالــب أن یــتعلم ویحقــق ذاتــه تتطلــب تف
 . ویلبي حاجاته إلى أقصى ما تستطیعه قدراته

 أساسـیًا مـن أجـزاء عملیـة التعلـیم والـت ً علم یمارسـه المعلـم قبـل تعمل على جعل التقـویم جـزء
 . وخالل وبعد عملیة التعلیم والتعلم

  تقویم مرحلي مخطط له یتم أثناء الموقف التعلیمي ویشترط فیه أن یكون مسـتمرًا ویوظـف
في الكشف عن حاجات وخبرات الطالب وتعرف نقاط الضعف والقوة ویمكن توظیف كل 

 . ذلك من أجل تعلم فعال مثمر

ــات أساســـــیة هــــيوتتضــــمن إســـــتراتی        ــیط : جیة التقــــویم البنـــــائي التدریســــیة أربـــــع عملیــ التخطـــ
واإلعداد والتطبیق والتقویم وبالتالي فإن التقـویم البنـائي تقـویم مرحلـي مخطـط لـه یـتم أثنـاء الموقـف 
التعلیمــي ویشــترط أن یكــون مســتمرًا ویوظــف فــي الكشــف علــى حاجــات وخبــرات الطــالب وتعــرف 

ــم یقــوم علــى جمــع نقــاط الضــعف والقــوة وتوظیــف  كــل ذلــك مــن أجــل تعلــم فعــال فهــو أســلوب تعل
حیـث تتطلـب . المعلومات عن التالمیذ واستخدامها كتغذیة راجعة فـي التخطـیط لـتعلمهم المسـتقبلي

رید عملیات التعلیم والـتعلم إتاحـة الفرصـة لكـل طالـب أن یـتعلم ویحقـق ذاتـه ویلبـي حاجاتـه علـى تف
  . أقصى ما یستطیعه قدراته

  : التقویم المرحلي على النحو التاليویتم 
تقویم قبلي في أول الدرس وهویساعد فـي تزویـد المعلـم بصـورة دقیقـة عـن البنیـة المعرفیـة  -1

  . للطالب
ویتم تنفیذه بعد كـل نشـاط مـن أنشـطة ) مرحلي( تقویم تكویني ویسمى في بعض األحیان  -2

ى تحقیــق أهــداف كــل الــدرس ویســهم هــذا التقــویم فــي إعطــاء المعلــم صــورة دقیقــة عــن مــد
 . نشاط على حده
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ــم بتغذیــة ) شــامل ( تقــویم ختــامي  -3 لكــل مكونــات الموقــف التربــوي ویســهم فــي تزویــد المعل
 . راجعة عن مدى تحقق أهداف الدرس

إن أبـرز النتـائج . هذا وینبغي أن تتنوع أنماط التقویم ما بین أنماط شفهیة وأنماط كتابیة      
  : لتقویم هيالتي یحققها هذا النوع من ا

  . توجیه تعلم التالمیذ في االتجاه المرغوب فیه -1
تحدیــد جوانــب القــوة والضــعف لــدى التالمیــذ، لعــالج جوانــب الضــعف وتالفیهــا، وتعزیــز  -2

 . جوانب القوة

عطاؤه فكرة واضحة عن ذاته -3 ٕ  . تعریف المتعلم بنتائج تعلمه، وا

 . إثارة دافعیة المتعلم للتعلم واالستمرار فیه -4

 . متعلم في المواد التي درسها بهدف ترسیخ المعلومات المستفادة منهامراجعة ال -5

 . تجاوز حدود المعرفة إلى الفهم، لتسهیل انتقال أثر التعلم -6

 . تحلیل موضوعات المدرسة، وتوضیح العالقات القائمة بینها -7

 . ةالجي، وتحدید منطلقات حصص التقویوضع برنامج للتعلیم الع -8

 . للتدریس، وتحدید أهداف الدرس بصیغ سلوكیة حفز المعلم على التخطیط -9
ــیم  ــة للتعل ــة والموجھ ــة الھادی ــادئ التربوی المب

 : والتعلم، ومن ھذه المبادئ

ــل  -1 ــحة ومحــــددة علــــى مســــتوى طــــالب الصــــف ككــ ــیط التعلــــیم لتحقیــــق أهــــداف واضــ تخطــ
  . ومستوى الطالب الفرد

 . یس للتعلم الجدیدللطالب عنصر هام ومتطلب رئ) الخبرات السابقة( التعلم السابق  -2

 . في عملیة التعلیم والتعلم ولیس مفصوًال عنها) متكامل ( التقویم مدمج  -3

وهــو ذو دور . كــل طالــب فریــد فــي الموقــف التعلیمــي التعلمیــة لــه خصوصــیته الممیــزة لــه -4
 . نشط وفعال في عملیة التعلیم والتعلم

 ). واطن قوتهم یعالج مواطن ضعفهم ویعزز م( التعلیم عالجي وتعزیزي للطالب  -5

 . دور المعلم تیسیر التعلم وتلبیة حاجات الطالب ومتطلبات المنهج المدرسي -6

ثارة دافعیتهم عوامل أساسیة للتعلم -7 ٕ  . إثارة اهتمام الطالب وا

 . یتحقق التعلیم والتعلم المتبادل بین المعلم والطالب نتیجة للتفاعل اإلیجابي بینهم -8

تنــوع الوضـعیات التعلمیــة متطلبـات ومثیــرات مهمـة للتعلــیم تنـوع البیئـة التعلیمیــة التعلمیـة و  -9
 . والتعلم
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 : دور المعلم في إستراتیجیة التقویم البنائي

  : یتطلب استخدام إستراتیجیة التقویم البنائي في التدریس من المعلم ما یلي      
ــدیهم قبــل  -1 البــدء تعــرف الخبــرات الســابقة للطــالب بهــدف التأكــد مــن تــوفر الــتعلم الســابق ل

وتوقع الصعوبات التي یمكن أن تواجـه الطـالب . بتعلیمهم مفاهیم وأفكار ومهارات جدیدة
  . لدى تعلمهم المعرفة الجدیدة

 . إعداد نشاطات تعلیمیة عالجیة لمعالجة الصعوبات المتوقعة -2

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

 . اد الذین یحققون تحصیالً جیداً تقدیم نشاطات إثرائیة لألفر  -4

 . إعداد نشاطات تعلیمیة تقویمیة تشخیصیة -5

الیهدف التقویم في هذه اإلستراتیجیة إلى وضع درجـات للطـالب، بـل یهـدف إلـى تشـخیص        
تعلـم الطـالب، وتحدیـد نقـاط قوتـه، وتعزیزهـا، وتعــرف نقـاط ضـعفه ومـن ثـم عالجهـا، ویشـترط فــي 

  . مرحلیاً  التقویم أن یكون دوریاً 
یتعلم الطالب فـي هـذه اإلسـتراتیجیة مـن خـالل الـتعلم فـي مجموعـات تعاونیـة، ویتطلـب ذلـك       

من المعلم إدارة مجموعات العمل بشكل جید یحقق درجة عالیة من االنضـباط والتنظـیم والتواصـل 
  . والتفاعل اإلیجابي بین الطالب

ــوی       ــــل دور المعلـــــم فـــــي إســـــتراتیجیة التقـــ ـــالب یتمث م البنـــــائي التدریســـــیة بـــــالتخطیط لتعلـــــیم الطــ
تقــویم تعلــم الطــالب واســتنباط التغذیــة . ومشــاركتهم فــي ذلــك، واإلعــداد للموقــف التعلیمــي التعلمــي

الراجعة البناءة منه وتقدیمها للطالب، واستثمارها في تطویر الممارسـات التعلیمیـة لـه والممارسـات 
  . التعلیمیة لطالبه

، وتجعل مـنهم بمحتـوى التقویم البنائي التدریسیة یجیة إسترات وتعطي     الطالب دورًا إیجابیًا نشطًا
التعلم، وأهداف عملیة التقویم ووسائله ومستوى األداء المطلوب ومعاییر النجاح، ومشـاركة المعلـم 

یــًا فــي هندســة البیئــة الصــفیة واختیــار الوســائط والمثیــرات والتفــاعالت الالزمــة لبنائهــا، العمــل تعاون
  . لتحقیق أهداف التعلم وحل المشكالت
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خطوات التـدریس وفـق إسـتراتیجیة التقـویم البنـائي 
 : التدریسیة

  : یتضمن التدریس وفق إستراتیجیة التقویم البنائي التدریسیة تنفیذ الخطوات اآلتیة     
 : التحصیر للدرس ویتمثل بما یلي: أوالً 
لمعلــم تحقیقهــا، وتحدیــد الــزمن والمحتــوى واألســالیب كتابــة األهــداف الســلوكیة التــي یریــد ا -1

وتوزیع الدرس إلى مهمات تعلمیة بحیث . والوسائل والنشاطات الالزمة لتحقیق كل هدف
  . تشكل كل مهمة تعلمیة وحدة تعلمیة مترابطة

) أي مــا الخبــرات التــي یجــب أن تكــون متــوفرة فــي الطــالب ( تحدیــد الــتعلم القبلــي الــالزم  -2
ــام  ـــتم بقیـ ــالب باختبـــار قصـــیر وی ــار الطـ ــتعلم ( المعلـــم باختیـ ــویم قبلـــي للـ ــذا )تقـ ، ویـــتم هـ

االختبــار عــادة فــي نهایــة الــدرس الــذي یســبق الــدرس الجدیــد الــذي یریــد المعلــم التحضــیر 
 . ومن ثم إعداد نشاط لمعالجة القصور الذي قد یوجد في التعلم السابق. له

طــالب لــدى تعلمهــم الــدرس الجدیــد، وضــع قائمــة باألخطــاء والصــعوبات المتوقعــة مــن ال -3
 . وبناء نشاطات تعلیمیة عالجیة لمواجهتها

 . بناء نشاط تقویمي ختامي لتقویم تعلم الطالب في الدرس كله -4

 : تنفیذ الدرس ویتمثل بما یأتي: ثانیاً 
حیـــث یـــوزع المعلـــم علـــى : تعـــرف المعلومـــات أو الخبـــرات الموجـــودة ســـابقًا لـــدى الطـــالب -1

التقــویم القبلــي فــي نهایــة الحصــة الســابقة، وفــي ضــوء نتیجــة النشــاط الطـالب ورقــة نشــاط 
یقـــرر المعهلـــم مـــا یفعـــل، قـــد یشـــرح الـــدرس الجدیـــد، أمـــا إذ الحـــظ قصـــور فـــي معلومـــات 

  . الطالب فإنه یقدم لهم النشاط العالجي المناسب
ــة الجدیــــدة  -2 ـــدیم المعرفـــ ــــة األولـــــى ( تقـ ـــدیم النشـــــاطات): المهمـــــة التعلیمی  یقــــوم المعلـــــم بتقـ

ثــم ینفــذ هــو وطالبــه المهمــة . العالجیــة التــي صــممها ســابقًا لمعالجــة األخطــاء المتوقعــة
 . التعلمیة األولى من الدرس

قـــوم المعلـــم أداء الطـــالب علـــى المهمـــة التعلمیـــة األولـــى باســـتخدام نشـــاط تقـــویمي -3 ُ وفـــي . ی
ـــة جدیـــدة أو یعطـــیهم ـــم أن یعطـــي الطـــالب مهمـــة تعلمی ــرر المعل ــة التقـــویم یقـ  ضـــوء نتیجـ
ــًا لمعالجــة القصــور الــذي كشــف عنــه التقــویم، وقــد یعطــیهم نشــاطًا تعزیزیــًا  نشــاطًا عالجی

 .داعهمًا للتعلم إذا لم یجد لدیهم أي قصور

ــــة -4 ــــة الثانی ــة التعلیمی ـــة فــــي الخطــــوات الــــثالث : تقــــدیم المهمــ ـــم الفعالیــــات المبینـ یتبــــع المعلـ
 . السابقة

ت التعلیمیــة المتضــمنة فــي الــدرس، وفــق بعــد االنتهــاء مــن تقــدیم المهمــا: التقــویم الختــامي -5
الخطوات السابقة، یقدم المعلم النشاط التقویمي الختامي بحیث یتناول تعلم الطـالب علـى 
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ــة أو . مـــدار الـــدرس كلـــه ــمم المعلـــم نشـــاطات عالجیـــة أو تعزیزیـ وفـــي ضـــوء نتیجتـــه یصـ
ال بعـد أن یتأكـد إثرائیة، یقدمها للطالب في بدایة الدرس الجدید، وال یقدم الـدرس الجدیـد إ

  . من إتقان الطالب لمضامین النشاطات
 

 نموذج مقترح 
لتحضیر الدروس وفق إستراتیجیة التقویم البنائي 

  التدریسیة
 

ــــــــــــــــــف :..............................                     الص
  :....................الیوم والتاریخ

:............................       الوحــــــــــــــــــدة
  :................................المادة

: ...........................                      الموضـــــــــــــــــوع
  :..............................الحصة

 

  األهداف التعلیمیة 
  خبرات الطالب السابقة الالزمة لتحقیق التعلم الجدید

  الصعوبات واخطاء المتوقعة
  ت التقویمیة الالزمة لسیر التعلم السابقالنشاطا

  النشاطات العالجیة والمنظمات التمهدیة 
  المهمة التعلمیة الجدیدة 

  تقویم التعلم الجدید
  تشخیص التعلم 

  )عالجیة أو تعزیزیة أو إثرائیة( النشاطات الداعمة للتعلم 
  : مالحظات

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

--------------------------------------------------  
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  نموذج 
  تحضیر درس في مادة العلوم وفق إستراتیجیة التقویم البنائي التدریسیة 

  الصف
الفصل 
  الدراسي

  نوان الدرسع
عدد 

  الحصص
  الفصل  الحصة  تاریخ الدرس

التغیر في حالة   األول   الرابع 
  المادة 

       2012/   /   حصتان 

  الفعالیات   العنصر 

  محتوى التعلم

  المفاهیم والحقائق 
 مفهوم عملیة االنصهار .  
 مفهوم عملیة التبخر . 

 مفهوم عملیة التجمد . 

  ى بفقد أو اكتساب الحرارةیمكن تحویل المادة من حالة إلى أخر . 

  :المهارات
 إجراء بعض التجارب البسیطة .  
 التفسیر والتعلیل لبعض الظواهر والمشاهدات .  

  : یتوقع من الطالب في نهایة الدرس أن  األهداف التعلیمیة 
  . یتعرف على حاالت الماء في الطبیعة -1
 . یستنتج تعریفًا لالنصهار -2

 . یستنتج تعریفًا للتبخر -3

 . تعریفًا للتجمدیستنتج  -4

 . یذكر ماذا یلزم لحدوث االنصهار والتبخر والتجمد -5

  . یفسر بعض الظواهر والمشاهدات في الحیاة الیومیة -6
خبرات الطالب السابقة 
الالزمة لتحقیق التعلم 

  الجدید

  : یفترض أن یكون الطالب قادرًا على أن
عرف المادة -1   . یُ
 . یسمى بعض المواد في البیئة -2

 . الت المادةیقارن بین حا -3
  .یصنف جمیع المواد حسب حاالتها  -4
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  نموذج : تابع 
  تحضیر درس في مادة العلوم وفق إستراتیجیة التقویم البنائي التدریسیة

  

  الفعالیات   العنصر 
  . عدم مقدرة الطالب على تحدید حالة المادة وتصنیفها*   الصعوبات المتوقعة 

ـــاط   تقویم الخبرات السابقة  ـــذ النشــ ــ ــود الصـــــعوبة  تنفی ــدم وجـــ ـــود أو عـــ األول للتأكـــــد مـــــن وجــ
  . األولى

  ـــود الصــــعوبة ـــدم وجـ ــود أو عـ ـــث للتأكــــد مــــن وجــ ــذ النشــــاط الثالـ تنفیــ
  . الثانیة

عالج الخبرات السابقة 
  والمنظمات التمهیدیة

  وهو نشاط عالجي للصعوبة األولى_ (تنفیذ النشاط الثاني .( 
  بة الثانیة وهو نشاط عالجي للصعو ( تنفیذ النشاط الرابع .(  

 ). مفهوم عملیة االنصهار، وعملیة التبخر( تنفیذ النشاط الخامس    تقدیم معرفة جدیدة 
  مفهوم عملیة التجمهد ( تنفیذ النشاط السابع .(  

تقویم مرحلي للتعلم 
الجدید وعالج الصعوبات 

  المتوقعة 

  وهو نقویم مرحلي للمعرفة الجدیدة ( تنفیذ النشاط السادس .( 

 وهو تقویم مرحلي للمعرفة الجدیدة( ذ النشاط الثامن تنفی .(  

النشاط الداعم للتعلم      
عالجي أو تعزیزي أو ( 

  ) إثرائي 

  ونشاط تعزیزي) وهو نشاط إثرائي ( تنفیذ النشاط التاسع . 
  وهو نشاط إثرائي ( تنفیذ النشاط العاشر .(  

  . إعداد نشاط تقویم وعالجي للدرس القادم   مالحظات 
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المادة العلمیة للیوم 
  خامسال

 

ة                                              النشاطات المدرسيّ
ا يف العملية التعليميةو    معايري جود

  

Scholastic Activities  
 

  إعداد 
  د أسامة ماھر حسین.أ

  أستاذ ورئیس قسم التدریب واإلعالم
  لمركز القومي لالمتحانات والتقویمبا

  التربوي
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  النشاطات المدرسیّة
Scholastic Activities  

  :مقدّمة 
ويتـأثر , أحد عناصر منظومة املنهج الـذي يـؤثر يف سـائر عناصـرها Activity يعدّ النشاط 

ّ منهــا  ــة, ويتفاعــل مــع كــل ّ م مــن خمتلــف اجلوانــب العقلي ة املــتعّل ّ  حيــث يســهم  يف بنــاء شخصــي
ة  ّ ة والوجداني ّ وإشـباع حاجاتـه , وصـقل مهاراتـه , من خالل تعميق معلوماته وإثرائها , واملهاري

وتنميــة هواياتــه وإبداعاتــه ؛ وهــو بــذلك واحــد مــن أبــرز عناصــر املــنهج الــيت , وتلبيــة ميولــه , 
, وبالتــايل علــى الوصــول إىل خمرجــات تتوافــق مــع تلــك األهــداف , تعمــل علــى حتقيــق أهدافــه 

ــا ســنتناوله مــن حيــث املفهــوم ونظــر  ــة هــذا العنصــر فإّمن ّ ــة , اً ألمهي ّ ــاالت , واألنــواع , واألمهي وا
  . اليت ميكن أن تكون ميدانًا ملمارسته 

الً  ّ   :مفهوم النشاط  -أو
-  ّ ة نشط , ورد يف املعجم الوجيز : املعىن اللغوي ط إليه : " مادّ ط نشاطًا , نشِ وله ينشَ

دّ فيه , خفّ له :  َ والنشاط , فهو نشيط , طابت نفسه : يف العمل وحنوه  –و , وج
ـة لألمــر :  ـدّ فيــه , اخلفّ نشــاط : يقــال , ممارســة صـادقة لعمــل مــن األعمـال  -و, واجلِ

ّ مثالً  ّ أو جتاري   " زراعي
-  ّ ّ , الربامج اليت تنفّذ بإشراف املدرسـة وتوجيههـا :" املعىن االصطالحي الـيت تتنـاول كـل

ة ما يتّصل باحلياة امل ّ ا املختلفة ذات العالقة واالرتباط باملوادّ الدراسي ة ونشاطا ّ  " درسي
ـه  فـه اللقـاين وزميلـه بأنّ ّ م مـن أجـل إثـراء التعلـيم :" وعر ّ , ذلـك اجلهـد الـذي يقــوم بـه املـتعّل ويــتم

 ّ ـم عـادات ومهـارات العمـل اجلمـاعي م فيـه علـى املعرفـة مــن , مـن خاللـه تعّل كمـا حيصـل املـتعّل
ة إصدار األحكام , مصادرها  ّ ـة , وعلى كيفي ّ ـة اهلام ّ ات العقلي ّ ويشـارك , وغري ذلك من العملي

م أو املتعّلم يف ختطيط النشاطات وتنفيذها    " املعّل
فه املؤّلف بأنّه  ّ ّ : ويعر جملة األعمال والنشاطات المخّططة والهادفة التي يشارك فيهـا كـل

واكتسـاب , جـل تعزيـز الـتعّلم وإثرائـه مـن أ, من المعّلم والمتعّلم داخل الصفّ وخارجـه 
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ـــة  ّ ــق األهـــداف التربوي ـــة التـــي تســـاعد فـــي تحقيـ ّ جاهـــات اإليجابي المهـــارات والقـــيم واالّت
ّ الشامل والمتكامل للمتعّلم    .المتمثّلة في النمو

ة النشاط   -ثانيًا    : أهميّ
ة  ّ ة علـــى حتقيـــق أهـــداف املنـــاهج الدراســـي ّ زيـــز احملتـــوى مـــن خـــالل تع, تعمـــل األنشـــطة املدرســـي

م , وإثرائــه  مــني لتنميــة قــدرا م , وتــوفري الظــروف املالئمــة للمتعّل واكتشــاف  , وصــقل مهــارا
م  ا تساعدهم على مواجهة ما يقعـون بـه مـن مشـكالت يف حيـا ّ وعلـى , مواهبهم  ؛ كما أ
نًا رئيسًا من  ّ لت األنشطة مكو   التكيف مع يستجدّ أمامهم من مواقف  ؛ ولذلك شّك

ته من األمور اآلتية من م ّ نات املنهج احلديث ؛ وتنبع أمهي ّ   :كو
ي ثقافة الطالب  -1"  ّ ة , ينم ّ   .ويزيد من قدرته على مواجهة مشكالت احلياة اليومي
ة لدى الطالب  -2 ّ   .وتنميتها , يسهم يف اكتشاف القدرات اإلبداعي
  .يسهم يف اكتشاف مهارات التفكري العليا لدى الطالب وتنميتها  -3
ّ طالـــب باختيـــار  -4 ـــة بـــني الطـــالّب ؛ حيـــث يقـــوم كـــل ّ يســـاعد علـــى مواجهـــة الفـــروق الفردي

  .النشاط الذي يناسب قدراته وميوله واهتماماته 
  .يؤدّي إىل استثمار طاقات الطالّب مبا يعود عليهم بالنفع والفائدة  -5
تمع الذي يعيش فيه  -6 ّف الطالب إىل ا   .يسهم يف تعر
ة  حيفّز الطالب -7 ّ ة التعليمي ّ   .على املشاركة الفاعلة يف العملي
ة  -8 ّ ل املسـؤولي ّ م الطالّب عن طريق املناشط حتم ّ بـني أفـراد اجلماعـة ؛  , يتعّل والعمـل التعـاوين

ًا على التحّلي بروح اإليثار  ّ بون عملي ّ ومـا شـابه ذلـك مـن عـادات , وإنكار الذات , كما يتدر
ة تساعد الطالب على  ّ ة إجيابي ّ   .واالعتماد على نفسه , حتقيق ذاته سلوكي

  .حيقّق النشاط االستقالل والثقة بالنفس  -9
ة  -10 ّ ة  حنو األعمال املهني ّ اهات إجيابي   ."  يسهم النشاط يف تكوين اجتّ
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  :أنواع النشاط  -ثالثًا 
ة تصـنيفات للنشـاط  أو حبســب , كتصـنيفه حبسـب درجـة جتريـده , علـى الـرغم مـن وجـود عـدّ

ّ املشـــاركة فيـــه , شـــاركني فيـــه حجـــم امل , إالّ أنّ مكـــان حـــدوث النشـــاط , أو حبســـب احلـــواس
  :واهلدف من إجرائه مها  أبرز تصنيفاته 

ّ حبسب مكان حدوثه نوعان مها  -أ   :النشاط املدرسي
-   ّ وهـــو الـــذي ميارســـه الطـــالّب داخـــل الغرفـــة , Graded Activityالنشــاط الصـــفّي

ة  ّ ي ة ومن أمثلة األنشط,  الصفّ ّ ي   :  ة الصفّ
ــــة    -1 ــ ّ لي ّ ــربات األو ـــطة أو اخلــــ ــــرف باألنشـــ ـــا يعــ ـــات الطلبــــــة أو مــ ــــرية الهتمامـــ ـــطة املثــ األنشــ

Starter Activities or Experiences  ـق بـالتعّلم املنشـود كعـرض ,  الـيت تتعّل
دة , أو مســاع قصــيدة أو مقــال , الصــور والشــرائح واألفــالم  ــة حمــدّ ّ ... أو طــرح مشــكلة تعليمي

ة  وغري ذلك من ّ   .األنشطة األولي
ــة  -2 ــ ّ ـــة أو التطويري ـ ّ ــن  Developmental Activitiesاألنشــــطة البنائي ــيت ميكــ ــ ال

ة كالبحث ّ ة للوحدة الدرسي ّ   استخدامها من أجل حتقيق األهداف التعليمي
Research  ,ــــرض ــــ ــدمي أو العـــ ــــ ــاء أو التقـــــ ـــــ ــــــاطات ,  Presentationو اإللقــــ ــــ و النشـ

ـــــة  ـ ّ ــة وا,  Creative Activitiesاإلبداعي ـــغاء  Observationملالحظــــ واإلصـــ
Listining   ـة ّ موعـات التعاوني ّ ,  Cooperation Groupsوا والتجريـب العلمـي

Experimentation  , وغري ذلك.  
ـــة-3 ـ ّ ـــطة أو اخلــــربات اخلتامي   Activities or Experiences األنشـ

Concluding   , اظرة كاملنــ, وجتــرى هــذه األنشــطة لتقــومي مــا متّ حتقيقــه مــن أهــداف ,
ة , واللوحات , والتقارير  ّ  .والرسوم البياني

- ّ هــي الــيت ميارســها الطــالّب خــارج Non Graded Activityالنشــاط غــري الصــفّي
ة  ّ ي ـــة , الغرفـــة الصـــفّ ّ اً مـــن احلري ّ ـــا تـــوفر للطلبـــة جـــو ّ ـــا تشـــبع , وتتســـم هـــذه األنشـــطة بأ ّ كمـــا أ

م  ّ , وحتقّق هلم االستمتاع يف أثناء ممارستها , حاجا والنشاط , ومن أمثلتها النشاط الرياضي
 ّ ّ , الثقـــايف ّ , والنشــــاط االجتمــــاعي ّ ّ , والنشــــاط الفـــين ّ , والنشــــاط الــــديين ــحي , والنشــــاط الصــ

 ّ ّ , والنشاط الصحفي   .والنشاط املهين
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ّ بحسب الهدف من إجرائه   -ب   : النشاط المدرسي
 الهدف من إجرائه نوع النشاط

 ّ ّ القراءة والبحث لديهم , قافة املتعّلمني إثراء ث النشاط الثقايف ومتكينهم , وغرس حب
 .من مهارات التفكري املختلفة 

 ّ ّ  النشاط العلمي مـــني علـــى أســـاليب البحـــث العلمـــي وتشـــجيعهم علـــى , تـــدريب املتعّل
تمع  ّ ا م ّ ,القيام ببحوث  ّ والناقد وإلبداعي  .وتنمية الفكر العلمي

 ّ ة تنمية ا النشاط االجتماعي ّ  .ومهارات التواصل , لروابط االجتماعي
 ّ ّ ـة , تنمية الذوق واإلحساس باجلمـال  النشاط الفين ّ وإتاحـة الفـرص لإلبـداعات الفني

ة املسؤولة  ّ ّ من احلري  .يف جو
 ّ مــــني  النشاط الرياضي ة للمتعّل ّ ــواحي اجلســــمي ة , تنميــــة النــ ّ ـــحي ــادات الصـ م العــ ــا وإكســ

 .  والعمل ضمن الفريق , ف وبعض قيم التنافس الشري, السليمة 
 ّ ال  النشاط املهين ّ ة حنو العمل والعم ّ اهات اإلجيابي وتدريبهم , إكساب املتعّلمني االجتّ

ة حبسب ميوهلم  ّ  .على املهارات املهني
 ّ ي ّ ــليمة  النشاط الصح ة الســ ّ ـــادات الصــــحي ـــز العـ ـــام , تعزيـ ـــة , يف الطعـ ـــوم والدراسـ , والنـ

ّ والتوازن ا, وقضاء أوقات الفراغ   .لغذائي
 ّ مني   النشاط الصحفي ّ لدى املتعّل ة الـيت , تنمية مهارات العمل الصحفي ّ والقـيم الصـحفي

ة  ّ ة والنزاهة واملسؤولي ّ   .تقوم على املوضوعي
 

ة  -رابعًا    :معايير اختيار األنشطة التعليميّ
ـة  ّ ـة أهـدافها املنهجي ّ ـا هنـاك مجلـة مـن املعـايري الـيت ي, لكي حتقّ األنشطة التعليمي , نبغـي مراعا

  :ومن تلك املعايري , وأخذها باحلسبان عند اختيارها وتنفيذها 
ة  -1"    ّ دة للدرس أو املوضوع , أن تالئم األنشطة التعليمي   .األهداف احملدّ

م بالتخطيط لتدريسه  -2 ة احملتوى الذي يقوم املعّل ّ   .أن تالئم  األنشطة التعليمي
ــة لإلمكا -3 ـــ ّ ـــب األنشـــــطة التعليمي ــــة أن تناســ ــــة يف البيئـ ة املتاحـ ّ ـــة والبشـــــري ــ ّ ــات املادي نـــ

ة  ّ ة أو التعليمي ّ  .املدرسي
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ــني  -4 مــ ـــتويات املتعّل ــــة حســــب مسـ ّ ـــون األنشــــطة التعليمي ــع , أن تكـ وأن تتماشــــى مــ
ة  ّ ة واجلسمي ّ م العقلي م , قدرا اها  .وتوافق ميوهلم واجتّ

ة  -5 ّ ّع األنشطة التعليمي ّ امل, أن تتنو ر أنشطة بعينها يف كل ّ ة أو وأالّ تكر ّ واقف التعليمي
مــــني  ــــة املتعّل ّ ــل مــــن دافعي ــ ــك يقّل ــ ـــعلة محاســــتهم , معظمهــــا ؛ ألنّ ذل , ويطفــــئ شـ

 .وجيلب إليهم الرتابة وامللل 
ـة بـني املتعّلمـني ؛ حبيـث تتـواءم وأنشـطة  -6 ّ ة الفـروق الفردي ّ أن تراعي األنشطة التعليمي

مني  م املختلفة للمتعّل  " .  التعّل
  :معوقات النشاط  -خامسًا 

ــة النشــاط  ّ ــه ال ميــارس عــادة علــى الوجــه املطلــوب بســبب كثــري مــن , علــى الــرغم مــن أمهي إالّ أنّ
  :ومنها , املعوقات 

ة كاألجهزة واألدوات واملرافق  -1 ّ ة اإلمكانات املادي   .قّل
ّسني لتوجيه أنشطة الطالّب  -2  .أو االخنراط فيها , ضعف إعداد املدر
حيـث متـارس , على الشكل املطلوب عدم وجود الوقت الكايف ملمارسة األنشطة  -3

 .معظم األنشطة ما بني احلصص 
مة إىل املشاركني يف األنشطة واملشرفني عليها -4 ة املقدّ ّ ة واملعنوي ّ  .ضعف احلوافز املادي
5-  ّ ّ واحمللي  .ضعف التخطيط السليم لتنفيذ األنشطة على املستوى املركزي
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