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  - :اإلفتتاحیة

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

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

ً منتجاً قادراً على والمھارات التخصص یة التي تجعل منھ شخصاً إیجابیاً تفاعلیاً مثمرا

اإلسھام اإلیجابي في حل مشكالتھ ومشكالت مجتمعھ ، بحیث یحقق رفاھة ورفاه 

إلى جانب المعارف والقیم والمھارات ( ولیتحقق ذلك یحتاج الفرد .. مجتمعھ ووطنھ 

تسھم في تفعیل دوره اإلنتاجي ، مثل مھارات اجتماعیة تواصلیة تفاعلیة ) اإلنتاجیة 

  .مھارات التواصل والتعاون 

وظھور نظریات واستراتیجیات تدریسیة  ومع التغیر التكنولوجي والعلمي السریع ،

وتعلمیة جدیدة، یغدو ضروریا تحسین وتطویر أداء كل من المعلم والطالب في الموقف 

تجدیدات التربویة سواء أكانت وسائل التعلیمي التعلمي بما یلبي متطلبات التغییرات وال

أو أدوات أو تقنیات تربویة أو استراتیجیات وأسالیب تدریسیة ، ویتطلب ذلك تدریب 

َّ تطویرھا وابتكار  المشرفین  على تطبیق ھذه التغییرات والتجدیدات التربویة ومن ثم

  .الجدید، اعتماداً على قدراتھم وخبراتھم المیدانیة الثریة

من عملیة التدریس والتعلیم، وأحد المداخل الھامة إلصالح  أجزء ال یتجزإن التقویم 

التعلیم وتطویره، فھو یوجھ المنظومة التعلیمیة على اختالف مكوناتھا نحو تحقیق 

األھداف التعلیمیة، وبلوغ مستویات عالیة فیھا،  كما أنھ یساعد المتعلم على تقویم 

  . أدائھ، والمعلم على تقویم كفاءتھ

  عیاً منا إلى تحقیق تعلم الطالب بشكل فاعل، نقدم لك ھذه الحقیبة التدریبیة لتساعدكوس

ومعلوماتك ، وفي الوقت نفسھ  قویمیةفي الرقي بمھاراتك الت  – شاركعزیزي الم –

كما  سھم في إكسابك مھارات ومعارف جدیدة تساعد في تحسین إنتاجیتك كماً ونوعاً،تُ 

بشكل  شاركین من زمالءك بالمیدان التربوي فیما بعدالمتسھم في مساعدتك في تدریب 

جدیدة ترقى بتعلم وتقویمیة تفاعلي یساعدھم في تبني وتنفیذ استراتیجیات تدریسیة 

  .الطالب ومبادراتھم 
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النشرات العلمیة للیوم 
 التدریبى األول

 التقویم البنائى
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 األول  يالیوم التدریب
 ویم البنائيالتقالنشرات العلمیة لمحاضرة 

  ) 1(نشرة رقم 
  :مفھوم التقویم 

ددة  مجموعة األنشطة المنظمة لجمع وتحلیل وتفسیر بیانات صادقة من مصادر متع
داف  الب لألھ ق الط ى تحقی دف إل رارات تھ اذ ق رض اتخ ة بغ اس متنوع تخدام أدوات قی باس

  .التعلیمیة وتحسین عملیتى التعلیم والتعلم
  لتقویم الصفىالتصنیفات المختلفة ألغراض ا

یالحظ أن الدراسات واألدبیات التى تناولت التقویم الصفى قد ركزت بصورة أكثر عمقا          
ات التصنیف فالبعض ئعلى تصنیف التقویم وفقا ألغراضھ واستخداماتھ الصفیة مع اختالف ف

ا  ط ھم ى نوعین فق نیفھم عل ائياقتصر تص ا البن نئيوالنھ بعض األخر بتص ام ال ا ق یف ، بینم
وینى والنھا ى والتك واع التشخیص ة أن ى ثالث ویم إل ة ئيالتق ى أربع نفھ أخرون إل ین ص ،فى ح

كینى و واع التس ائيأن ا البن ى والنھ ث ئيوالتشخیص نیف األول حی اد بالتص یتم االسترش ، وس
  .استرشدت بھ معظم الدراسات واألدبیات التى تناولت التقویم الصفى

  البنائيأھداف التقویم 
 ارف والمھارات واالتجاھات المدخلیة الالزمة للتعلم المستقبلىتحدید المع.  
  اریخ تعلم والت اط ال ل أنم نیفات مث ض التص اس بع ى أس یم الطالب عل تقس

  .التعلیمى واالستعداد للتعلم واالھتمامات والمیول
  ا تقدیم تغذیة راجعة عن مدى تقدم كل طالب وتحدید مدى إتقان الطالب لم

  .انیة تدریس وحدة تعلمیة جدیدةدرسوه وتحدید مدى إمك
  دم ق أو ع ى تحقی ى أدت إل رة الت ر المباش رة وغی باب المباش د األس تحدی

  .تحقیق األھداف التعلیمیة واتخاذ قرارات للتعامل مع تلك األسباب
  ة الخاصة د الطبیع ة وتحدی عوبات تعلیمی تحدید الطالب الذین یواجھون ص

  .الجیة المناسبةلكل صعوبة وأسبابھا وتطبیق الخطوات الع
  یة تراتیجیات التدریس د أفضل االس تعلم وتحدی یم وال ى التعل ین عملیت تحس

  .التى تؤدى إلى فاعلیة التعلم
  ق ى مامدى تحقی تحدید كیف تتحقق األھداف التعلیمیة ولیس االقتصار عل

 .األھداف
 

غراض إلى أن أ) Gronlund & Linnجرونلند ولین ( كمایشیر بعض علماء القیاس        
ویم  ائيالتق ى  البن ك األغراض یمكن تلخیصھا ف ق تل تخدامھا لتحقی ي اس ي ینبغ واألدوات الت

  : األسئلة التالیة
  كیف تكون الخطط التدریسیة مناسبة لمجموعة معینة من الطالب؟ 

o  )اختبارات االستعداد المدرسي، سجالت التحصیل السابقة( 
 علم أكثر فاعلیة؟ كیف یمكن تقسیم الطالب في مجموعات لتحقیق ت 

o  )اختبارات االستعداد والتحصیل المدرسي، سجالت التحصیل السابقة( 
 ما مدى استعداد الطالب للتفاعل مع الخبرات التعلیمیة التي ستقدم لھم؟ 

o  )اختبارات االستعداد، استعدادات قبلیة، سجالت التحصیل السابقة( 
 نامج؟ ما مدى تحقیق الطالب للحد األدنى من أساسیات البر 

o  )اختبارات التمكن، المشروعات الصفیة، المالحظة( 
  ما مدى تقدم الطالب في أساسیات البرنامج؟ 

o  )االختبارات الدوریة المختصرة، اختبارات التحصیل العام، المالحظة( 
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  ما النقطة التي عندھا تكون المراجعة أكثر فائدة؟ 
o  )االمتحانات الدوریة المختصرة، المالحظة( 

 ع الصعوبات التعلیمیة التي تواجھ الطالب؟ ما أنوا 
o  )االختبارات التشخصیصة، المالحظة، المناقشات مع الطالب( 

  أي الطالب لم یستطع التحصیل؟ 
o  )اختبارات االستعداد المدرسي، اختبارات التحصیل( 

  أي الطالب یحتاج إلى إرشاد أو جھود خاصة، أو برامج عالجیة؟ 
o  )تعداد المد ارات االس ارات اختب یل، االختب ارات التحص ي، اختب رس

 )التشخصیصة، المالحظة
  أي الطالب لدیھ عدم تفھم للذات؟ 

o  )التقدیرات الذاتیة، مناقشات الطالب( 
  كیف كان التدریس فعال؟ 

o  )اختبارات التحصیل، تقدیرات الطالب، تقدیرات المشرفین( 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  م2014-2013 النشرات العلمیة                                                                          
 

 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

  )2( نشرة رقم 
  خدام التقویم البنائيمتطلبات است

تتوقف فاعلیة استخدام التقویم البنائى فى تحسین عملیتى التعلیم والتعلم على توافر العدید من 
  :المتطلبات یتمثل أھمھا فیمایلى 

 التحدید الدقیق ألھداف التعلم ومتطلبات التعلم الحالى. 
 استخدام العدید من األسالیب واألدوات المناسبة لجمع البیانات. 
  استمراریة ومالزمة أنشطة وإجراءات التقویم البنائى لألنشطة التعلیمیة. 
 شمولیة إجراءات التقویم البنائى لمجاالت النمو المختلفة. 
 االھتمام بمدى تقدم ونمو كل طالب على حدة وفقا إلمكاناتھ واستعداداتھ. 
 ول واھتمام ى می رف عل دریس للتع ل الت ائى قب ویم البن تخدام أدوات التق ات اس

 .واتجاھات وأنماط وتفضیالت تعلم الطالب
  الب تالك الط دى ام ى م رف عل دریس للتع ل الت ائى قب ویم البن تخدام أدوات التق اس

 .لمتطلبات التعلم الحالى من معارف ومھارات واتجاھات
 قدرة المعلم على تمكین الطالب من متطلبات التعلم الحالى. 
  زمة لتحسین عملیتى التعلیم والتعلم وعالج تمكن المعلم من المفاھیم والمھارات الال

 .الصعوبات التعلیمیة التى تواجھ الطالب
  اط الیب وأنم ددة وأس ذكاءات المتع ة وال روق الفردی اة الف ى مراع م عل درة المعل ق

 .وتفضیالت تعلم الطالب
  تنمیة مھارات التقویم الذاتى لدى الطالب. 
 ة المستویاتالتعامل بمھارة مع المجموعات التعلیمیة متعدد. 
 التوقع الجید للصعوبات التعلیمیة التى تواجھ الطالب واألخطاء الشائعة.  
 إعداد وتنفیذ األنشطة اإلثرائیة. 
  دیم ة وتق تثارة الدافعی الیب اس ط وأس تعلم النش تراتیجیات ال القدرة على استخدام اس

 .التغذیة المرتدة
 التوظیف الفورى لنتائج التقویم. 
 عضاء المجتمع التعلیمى أثناء إجراء التقویم البنائى وتوظیف تعاون وتضافر جھود أ

 .نتائجھ
 تقویم وتطویر إجراءاتھ بصفة مستمرة. 
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  )3(نشرة رقم 
  مفھوم التعلم النشط

 اندماج و متعة الطالب أثناء التعلم القائم على جھد ومشاركة و. 
  بھ حول الدارس و الذى یتم من أجلھ ومن خاللھ والمتمركز. 
  ھ یتعلم واستثمار إمكانیة كل دارس لینمو ویتم فیھ الذى ھ ومیول ا لقدرات فق

 اھتماماتھو
  اة ددة تضمن مراع ة متع الذى یتم من خالل استخدام استراتیجیات تعلیمی

 .أسالیب وأنماط تعلم كل دارس
 مظاھر التعلم النشط 

  االندماج فى العمل.  
  كثرة اإلنتاج وتنوعھ وجودتھ. 
 المتعلمین والمعلم  العالقات الطیبة بین. 
  الثقة فى النفس. 
  إتباع قواعد العمل. 
  المتعة وانتشار روح المرح داخل الفصل. 
  نمو المھارات االجتماعیة. 
  نمو مھارات التواصل. 

  متطلبات التعلم النشط
  .صفات شخصیة وخصائص وجدانیة ینبغى أن یتسم بھا المعلم - 1
 .علم النشطتنظیم خاص للفصل یتیح للتالمیذ ممارسة الت - 2
 .أركان تعلیمیة یمارس فیھا التالمیذ التعلم النشط  - 3
 .مواد تعلیمیة یمارس من خاللھا التالمیذ التعلم النشط   - 4
 .أنشطة تعلیمیة تؤدى ممارستھا إلى تحقیق التعلم النشط  - 5
استراتیجیات تعلیم وتعلم تحتوى على إجراءات تیسر وتدعم عملیتى التعلیم  - 6

 .والتعلم
 .تقویم تشجع وتدعم التعلم النشط استراتیجیات  - 7
 .اتصاالت مع المجتمع المحلى لتوفیر بعض متطلبات التعلم النشط  - 8
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 التعلم النشط التعلیم التقلیدي وجھ المقارنة

 نظام وقواعد العمل
  یفرضھا المعلم على الدارسین

المعلم فقط ھو الذى یوجھ الدارسین 
 لاللتزام بقواعد ونظام العمل

  والدارسین فى اختیار نظام العمل  یشترك المعلم
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
 للدارسین قبل التعلم

معلنة للدارسین ویشاركون فى وضعھا وتحقیقھا 
. 

 .موجھ ومیسر ومشجع ومدعم ومبتكر  التلقین دور المعلم

 .ایجابي وفعال فى عملیتي التعلیم والتعلم متلقي وسلبي ور المتعلمد

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

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

 مناسب لھم
 .ق الفردیة متنوعة لتراعى الفرو

 التواصل
  فى اتجاھین فقط 

  معلم         دارس
 دارس        معلم

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

 والمعلم

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

ة  كالت واالبتكاری ل المش ارات ح ة بمھ مرتبط
 خاذ القرار والتفاعل االجتماعيوات

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 

الصرامة والحزم عامالن أساسیان  أسالیب العمل
 إلنجاز العمل 

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

 التدریبى الثانى

أسالیب التقویم البنائى
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 الیوم التدریبي الثاني 

 النشرات العلمیة لمحاضرة 

 أثناء التدریس التقویم البنائيأسالیب 

  
  
 إعداد

 السید محمد شعالن / كتور د
 باحث بقسم التدریب واإلعالم
 بالمركز القومي لالمتحانات

  والتقویم التربوي
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 : مقدمة 
ى إلیه وننشده من إصالح التعلیم من خالل تحسـین مدخالتـه نسع إطار ما في

، فـــاألمر یتطلـــب ضـــرورة إعـــادة النظـــر فـــي أســـالیب تقـــویم  وتجویـــد مخرجاتـــه
،  والتعلیمـي التربويألجل تحقیق اإلصالح  وضروري أساسيالطالب كمدخل 

 اً التقویم مكانة كبیرة في المنظومة التعلیمیـة بكافـة أبعادهـا وجوانبهـا نظـر  یحتلو 
 ألهمیتــه فــي تحدیــد مقــدار مــا یتحقــق مــن األهــداف التعلیمیــة المنشــودة والتــي

 . یتوقع منها أن تنعكس إیجابیًا على الطالب والعملیة التربویة سواء بسواء
  

الـتعلم وتحدیـد  وعند استخدام التقویم البنـائي ینبغـي أوًال تحلیـل مكونـات وحـدات
الوحــدة درس  لمــنهج یمكــن اعتبــارالمواصــفات الخاصــة بــالتقویم ، وعنــد بنــاء ا

لواضـع  ویمكن  ،علیمیة یمكن تعلمها في موقف محددواحد تحتوي على مادة ت
تحقیقهـا مـن  المنهج أن یقوم ببناء وحدة یحدد من خاللها األهـداف التـي ینبغـي

الخبــرات  جــراء تــدریس ذلــك المــنهج بمواصــفات محــددة تناســب الســن ثــم تحدیــد
 طـــالب علــى تحقیـــق األهــداف الموضـــوعة ، ویمكـــنالتعلیمیــة التـــي ستســاعد ال

للمعلـم اسـتخدام نفــس المواصـفات لبنــاء أدوات تقـویم بنائیــة توضـح أن الطــالب 
 منهـا قـام الطـالب فعـالً  عقـاموا بتحقیـق األهـداف الموضـوعة وتحـدد أي نـو  قـد

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

تقــویم نمــو طلبتــه أســالیب وأدوات تقــویم متنوعــة و  البنــائى التقــویم فــيالمعلــم  وظــفی
هــذا یرجــع الخــتالف و ،  لتقــدیر كفایــات مختلفــة التعلیمــيبحســب متطلبــات الموقــف 

یوجــد للتقــویم أســالیب متعــددة ومتنوعــة منهــا ، و الظــواهر والظــروف المــراد دراســتها 
 : وهما  في التقویم البنائى األسالیب التي یستخدمها المعلمنوعان من 

  .الفردي  التقویمأسلوب : أوًال 
  :  باألسالیب التالیة  التقویم الفردي في التقویمیتمثل 
o  للطالب  تقویم المعلمأسلوب.  
o  الطالب لنفسه تقویم أسلوب. 
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  .الجماعي  التقویم أسلوب: ثانیًا 

  :  ة باألسالیب التالی التقویم في الجماعي التقویمیتمثل 
  للطالب  تقویم المعلمأسلوب : 
  تقویم الجماعة لنفسهاأسلوب :  
  تقویم الجماعة إلفرادهاأسلوب  :  

  تقویم الجماعة لجماعة أخرىأسلوب . 

 

 في التقویم البنائى المستخدمةاألسالیب المعلم من  الوظائف التي یحققها . 
في التقویم  دمةالمستخاألسالیب المعلم من أبرز الوظائف التي یحققها ومن 
  )( Aronson, E., Wilson, T , Akert , R .  2005  : البنائى
o  توجیه تعلم التالمیذ في االتجاه المرغوب فیه. 
o تحدید جوانب القوة والضعف لدى التالمیذ . 
o عالج جوانب الضعف وتالفیها . 
o تعزیز جوانب القوة . 
o  تعریف المتعلم بنتائج تعلمه. 
o دائهإعطاؤه فكرة واضحة عن أ  . 
o إثارة دافعیة المتعلم للتعلم واالستمرار فیه . 
o  مـراجعة المتعلم في الـمواد التي درسهـا بهدف ترسیخ المعلومات

 . المستفادة منها
o تجاوز حدود المعرفة إلى الفهم ، لتسهیل انتقال أثر التعلم . 
o  تحلیل موضوعات المدرسة. 
o توضیح العالقات القائمة بینها . 
o تعلیم العالجيوضع برنامج لل . 

  . ) 2010السید شعالن ، (  تحدید منطلقات حصص التقویة

  

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

 توجیه تعلم التالمیذ في االتجاه المرغوب فیه . 
 ــذ ، لعــــال ــدى التالمیــ ــوة والضــــعف لــ ج جوانــــب الضــــعف تحدیــــد جوانــــب القــ

    .  وتالفیها ، وتعزیز جوانب القوة
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  عطاؤه فكرة واضحة عن أدائه تعریف المتعلم بنتائج ٕ   . تعلمه ، وا
 إثارة دافعیة المتعلم للتعلم واالستمرار فیه . 
  مـراجعة المتعلم في الـمواد التي درسهـا بهدف ترسـیخ المعلومـات المسـتفادة

 . ) ( Brehm, S, Kassin, S. & Fein, S. 2002 منها
 تجاوز حدود المعرفة إلى الفهم ، لتسهیل انتقال أثر التعلم . 
  تحلیل موضوعات المدرسة ، وتوضیح العالقات القائمة بینها .    
 وضع برنامج للتعلیم العالجي ، وتحدید منطلقات حصص التقویة . 

،  حفز المعلم على التخطیط للتـدریس ، وتحدیـد أهـداف الـدرس بصـیغ سـلوكیة
    . میة یراد تحقیقهایأو على شكل نتاجات تعل

  

  المراجع العربیة:  
دار النهضـة  ،القـاهرة  ،التقویم التربوي والقیـاس النفسـي ) :  1996( جابر عبد الحمید -1

  .  2ط ،العربیة 
مكاناتها في التربیـة ،: البنائیة ) : 2001(جاك دوكریه  جان -2 ٕ مسـتقبلیات  استخداماتها وا

 .  192 -179ص ص ) . 2(العدد، ) 31(المجلد. 
مناهج وطرق التحلیـل اإلحصـائي فـي العلـوم )  :  1996( فؤاد أبو حطب ، آمال صادق -3

  .األنجلو ، القاهرة ، النفسیة والتربویة واالجتماعیة 
ــدریس ،) : 2001(سـفیلد ، إرنسـت  فـون جالسـر -4 ــائیة الرادیكالیـة والت  مسـتقـبلیــات البن

 . 208 -193ص ص ) . 2(، العد) 31(المجلد
العلمي  اإلسكندریة ، المكتب. تدریس العلوم من منظور البنائیة ) : 2000(كمال زیتون  -5

 .  للكمبیوتر والنشر والتوزیع
جراءاتـه  ،التقویم التربوي ) :  2002( ماهر إسماعیل ، محمود كامل  -6 ٕ مكتبـة  ،أسسه وا

  .  2ط ،الریاض  ،الرشد 
،  ت القیــاس فــي العلــوم الســلوكیة، دار الشــروقأساســیا  ) : 2004( موســى النبهــان  -7

  . 2004عمان ، 
  المراجع األجنبیة: 

 Duncan Harris and Chris Bill. Evaluation and Assessment for 
Learning, rev.ed. (London: Kogan Page, 1990) 

 Hogg, M. & Vaughan, G. (2005) Social Psychology (4th 
Edition) Prentice Hall: London - chapter 5 

 Holt, D. (2002). Busy chairperson guide to assessment. 
http://www.cord.edu/dept/assessment/ahb 
chairguide.html 



  م2014-2013 النشرات العلمیة                                                                          
 

 م2014-2013التقویم البنائى: حقیبة تدریبیة بعنوان
 

  قسم التدریب واالعالم التربوى

 Nitko, A. J., Educational Assessment of Students, 3rd Edition.   
Merrill Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey,  

   

 

 

 

النشرات العلمیة للیوم 

 التدریبى الثالث

 أدوات التقویم البنائى
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  الیوم التدریب الثالث 

  النشرات العلمیة 

  لمحاضرة 

  أدوات التقویم البنائى
  

 إعداد
 السید محمد شعالن / كتور د

 باحث بقسم التدریب واإلعالم
 بالمركز القومي لالمتحانات

  والتقویم التربوي
  

  
  
  
  
 
  مقدمة : 
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 أثنـاء التـدریس داخـل الفصـل للمـواد البنائى لتقویما أدوات تستخدم فيلمعلم یصمم ا
، وقــد تكــون هــذه األدوات  بهــدف جمــع معلومــات محــددة یریــدها المختلفــةدراســیة ال

 :االتى  منها الهدفقوائم مالحظة ورصد وقد تكون أدوات اختباریة 
o الواحد بالنسبة للطالب األكثر غموضاً النقاط أو الموضوعات  تحدید .  
o كانت مفیدة  التياألشیاء  تحدید.  
o  األشیاء التي كانت غیر عملیة  تحدید.  
o  ــاراتتقـــــویم ـــب فـــــي مهـــ ــق  الطالــ ـــ ــــة  قدرتـــــهمثـــــل  واألداءالتطبی علـــــى الكتابـ

  .الموجهة
o تقویم مهارات التحلیل والتفكیر الناقد .  
o الخاطئة والتصورات السابقة المفاهیم على تعرفال .  
o التصنیفلى تقویم قدرة الطالب ع . 
o  المشكالتحل مهارات الطالب في تقویم . 
o التركیب والتفكیر اإلبداعي مهارات تقویم .  

  
 التقویم البنائي متى یتم :  

  بعد االنتهاء من هدف معین.  
  بعد االنتهاء من وحدة ما.  
  بعد االنتهاء من مجموعة دروس .  
  التدریس  عملیة خالل.  
  في نهایته التدریس  . 
 

 في التقویم البنائى  یستخدمها المعلمیمكن أن التي ات األدو  بعض.  
 ، في التقویم البنائى یستخدمها المعلمیمكن أن التي التقویم  أدواتتنوعت 

، ومر بمراحل  وتطورت بهدف الوصول إلى قیاس أكثر دقة لتحصیل الطالب
، ثم من  ، حیث انتقل من االختبارات الشفهیة إلى التحریریة متدرجة
ارات التحریریة التقلیدیة إلى االختبارات البدیلة وتشمل اختبارات األداء االختب
  : ما یلي األدواتومن أهم هذه  . وغیرها
 المناقشة الصفیة .    
 مالحظة أداء الطالب  . 
 الواجبات المنزلیة ومتابعتها  . 
  االختبارات الشفهیة. 
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  وعیة موض  -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 . 
 
 البنائي التقویمأدوات  اتاستخدام :  

  :التى ا البنائي في التقویم یستخدم    
o  عملیة بناء المنهج في. 
o  التدریس  في. 
o البنائي في التقویم . 
o في التعلم بهدف تحسین تلك النواحي . 

 یحــدث أثنــاء البنــاء أو التكــوین فیجــب بــذل كــل جهــد ممكــن مــن أجــلو 
  .  استخدامه في تحسین تلك العملیة نفسها

  :مراعاة االتى  ینبغي وعند استخدام التقویم البنائي
  نات وحدات التعلم تحلیل مكو. 
 البنائي تحدید المواصفات الخاصة بالتقویم .  
 عند بناء المنهج یمكن اعتبار الوحدة درس واحد تحتوي علـى مـادة 

 .تعلیمیة یمكن تعلمها في موقف محدد 
 وحدة بـأداء بوضـع مجموعـة مـن  یمكن لواضع المنهج أن یقوم ببناء

 :االتى المواصفات 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 الطـــالب علـــى  تحدیـــد المـــادة والخبـــرات التعلیمیـــة التـــي ستســـاعد

 .تحقیق األهداف الموضوعة 
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o ة توضـح لبنـاء أدوات تقـویم بنائیـ یمكـن للمعلـم اسـتخدام نفـس المواصـفات
الموضــوعة وتحــدد أي نــواح منهــا  أن الطــالب قــد قــاموا بتحقیــق الكتابــات

   . قام الطالب فعالً بتحقیقها أو قصروا فیها
 

  المراجع العربیة:  
دار النهضـة  ،القـاهرة  ،التقویم التربوي والقیـاس النفسـي ) :  1996( جابر عبد الحمید -8

  .  2ط ،العربیة 
مكاناتها في التربیـة ،: ائیة البن) : 2001(جاك دوكریه  جان -9 ٕ مسـتقبلیات  استخداماتها وا

 .  192 -179ص ص ) . 2(، العدد) 31(المجلد. 
مناهج وطرق التحلیـل اإلحصـائي فـي العلـوم )  :  1996( فؤاد أبو حطب ، آمال صادق -10

  .األنجلو ، القاهرة ، النفسیة والتربویة واالجتماعیة 
ــدریس ،ال) : 2001(سـفیلد ، إرنسـت  فـون جالسـر -11 ــائیة الرادیكالیـة والت  مسـتقـبلیــات بن

 . 208 -193ص ص ) . 2(، العد) 31(المجلد
العلمي  اإلسكندریة ، المكتب. تدریس العلوم من منظور البنائیة ) : 2000(كمال زیتون  -12

 .  للكمبیوتر والنشر والتوزیع
جر  ،التقویم التربوي ) :  2002( ماهر إسماعیل ، محمود كامل  -13 ٕ مكتبـة  ،اءاتـه أسسه وا

  .  2ط ،الریاض  ،الرشد 
،  أساســیات القیــاس فــي العلــوم الســلوكیة، دار الشــروق  ) : 2004( موســى النبهــان  -14

  . 2004عمان ، 
  المراجع األجنبیة: 

 Duncan Harris and Chris Bill. Evaluation and Assessment for 
Learning, rev.ed. (London: Kogan Page, 1990) 

 Hogg, M. & Vaughan, G. (2005) Social Psychology (4th 
Edition) Prentice Hall: London - chapter 5 

 Holt, D. (2002). Busy chairperson guide to assessment. 
http://www.cord.edu/dept/assessment/ahb 
chairguide.html 

 Nitko, A. J., Educational Assessment of Students, 3rd Edition. 
  Merrill Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 
2000.http://www.makhwahedu.net/ceo/articles.php?ac

tion=show&id=21
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النشرات العلمیة للیوم 

 التدریبى الرابع

  تخطیط وتنفیذ درس بنائى
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  الرابع يالیوم التدریب
  

  النشرات العلمیة لمحاضرة
  ستخطیط وتنفیذ در

  في ضوء إستراتیجیة التقویم البنائي
  
  
 إعداد

 محمد كمال أبو حسین / كتور د
 باحث بقسم التدریب واإلعالم
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 : مقدمة 
ــعیفًا لمعطیـــــات           ــًا ضـــ ـــیة نتاجـــ ـــائي التدریســ ـــتراتیجیة التقـــــویم البنــ جـــــاءت إســ

زالـــت ونتاجــات عملیـــات التقــویم الصـــفي التـــي أبــرزت الممارســـات التقلیدیــة التـــي ما
تضعف الموقف الصـفي وتـأتي هـذه اإلسـتراتیجیة لتجعـل مـن الطالـب شـریكًا رئیسـًا 

  . وفعاًال في عملیة تعلمه

  التقویم البنائيمفهوم إستراتیجیة :  
 . أسلوب تعلیم وتعلم یقوم على جمع المعلومات عن التالمیذ -1
 . تغرید عملیات التعلیم والتعلم -2
ً أساسیاً  -3   .تعمل على جعل التقویم جزء
 . تقویم مرحلي مخطط له یتم أثناء الموقف التعلیمي -4
 : تتضمن إستراتیجیة التقویم البنائي التدریسیة أربع عملیات  -5

  اإلعداد *          التخطیط *  
 التقویم *          التطبیق *  

  : یتم التقویم المرحلى على النحو التالي
  . تقویم قبلي -1
 . تقویم تكویني -2

 ). شامل( تقویم ختامي  -3
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  : المبادئ التربویة الهادیة والموجهة للتعلیم والتعلم ومن هذه المبادئ
  . تخطیط التعلیم لتحقیق أهداف واضحة ومحددة -1
 ). الخبرات السابقة( التعلم السابق  -2

 ). متكامل( التقویم مدمج  -3

 .كل طالب فرید من الموقف التعلیم -4

 . التعلیم كعالج -5

 . دور المعلم تیسیر التعلم -6

 . م الطالبإثارة اهتما -7

 . یتحقق التعلیم نتیجة للتفاعل اإلیجابي -8

 . تنوع البنیة التعلیمیة التعلمیة -9

  : دور المعلم في إستراتیجیة التقویم البنائي
  . تعرف الخبرات السابقة للطالب -1
 . عداد نشاطات تعلیمیة عالجیة -2

 . تقدیم مساعدات خاصة لألفراد -3

 . تقدیم نشاطات إثرائیة -4

 . ةإعداد نشاطات تعلیمی -5

  : خطوات التدریس وفق إستراتیجیة التقویم البنائي
  . التحضیر للدرس -1
 . تنفیذ الدرس -2

  . تقویم الدرس -3
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النشرات العلمیة للیوم 

 التدریبى الخامس

 أنشطة تطبیقیة 

لتوظیف نتائج التقویم البنائى 

فى تحسین عملیتى التعلیم 

والتعلم
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  الیوم التدریبي الخامس
  ات العلمیةللنشرا

  نشطة تطبیقیة لتوظیف نتائج التقویمأل 
 في تحسین عملیتي التعلیم والتعلم
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  فراد وفقاً للذكاء األقوى والغالب لدیھم تصنیف األ
  
  

  یحبون   یفكرون   الذكاء 
ــــاب،   بالكلمات   اللغوي  ــة، ألعــ ـــاب، اللفظیـــ ـــــة، األلعـــ ــراءة، الكتاب القـــ

  . الكلمات
الریاضي 
  المنطقي 

ارات، التســاؤالت، حـل األغــاز، التجریـب، االختبـ  منطقیاً 
  . الحسابات

  . الجري، القفز، البناء، اللمس، اإلیماءات  بالمثیرات الحسیة   الحركي
ــات   بالصور الرموز البصریة   المكاني ـــــرائح ( الفنــــــون، المكعبــــ ، شـ ــــًا ـــــور، افالمــ صـ

متاهــات، بــازل، كتبـًا مصــورة، رحــالت ) مصـورة
  . للمتاحف الفنیة

لحان بالنغمات واأل  الموسیقى
   واإلیقاعات

  الغناء، الصفیر، الهمهمة، النقر بالقدام واألرجل

بالتواجد مع اآلخر   االجتماعي
  وتبادل األفكار معهم

ــط  القیـــادة، التخطـــیط الجمـــاعي، التنظـــیم، التوسـ
ـــــات  ـــي المجموعــ ـــــاركة فــــ ـــات المشــ ــــل الخالفــــ لحـــ

  . واألنشطة الجماعیة
  دید األهداف، التأمل التخطیط، صیاغة وتح  بالتعمق في الذات   التأملي
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 نظریة الذكاءات المتعددةأساسیات 

  . كل فرد جمیع أنواع الذكاءاتیمتلك  -1

 . یستطیع أغلب الناس تنمیة كل ذكاء واالرتقاء به إلى مستوى مناسب -2

 . تعمل الذكاءات معًا بطرق مركبة -3

ــ -4 ن تتنــــوع الطــــرق التــــي یعبــــر هــــا الفــــرد عــــن امتالكــــه لألنــــواع المتعــــددة مــ
 . الذكاءات

التطبیقــات التربویــة لنظریــة الــذكاءات 
 المتعددة 

  .مراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمین -1

 . تقدین إستراتیجیات تدریسیة تناسب كل نوع من أنواع الذكاءات -2

 . كل نوع من أنواع الذكاءتبرامج وأنشطة لتنمیة إعداد  -3

 . تنمیة ثقة المتعلمین في أنفسهم وقدرتهم على التعلم -4

 

 


