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 :ٔزبعبد اٌزذس٠ت
 

 :يغ نهايت انىسشت انًشاسكين يتوقع من 

 اٌزؼشف ػٍٝ اعزشار١غ١بد اٌزم٠ُٛ ثغ١ش االخزجبساد ٚرطج١مبرٙب -

 اٌزؼشف ػٍٝ أدٚاد اٌزم٠ُٛ ثغ١ش االخزجبساد ٚرطج١مبرٙب - 
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:   اعزشار١غ١خ اٌزم٠ُٛ اٌّؼزّذٖ ػٍٝ ا٤داء(  1   

                        

ِٓ خالي رٛظ١ف ِٙبسارٗ فٟ , ل١بَ اٌّزؼٍُ ثزٛػ١ح رؼٍّٗ * 

  اٌّٛالف اٌح١بر١خ

:ٚرٕذسط رحذ ٘زٖ االعزشار١غ١خ اٌفؼب١ٌبد اٌزب١ٌخ *   

 اٌزمذ٠ُ

 اٌحذ٠ش ا٤داء

 اٌّؼشع

ٌّحبوبحا  
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 يتطلب هذا النوع من التقويم إظهار المتعلم لتعلمه من خالل توظيف مهاراته

في مواقف حياتيه حقيقية ، أو مواقف تحاكي المواقف الحقيقية ، أو قيامه 

بعروض عملية يظهر من خاللها مدى إتقانه لما اكتسب من مهارات ، في 
 .ضوء النتاجات التعليمية المراد إنجازها

 األدوات الرياضية، : األداء يوفر للمتعلم فرصة استخدام مواد حسية مثل

والوسائل البصرية، واألزياء ، والطباعة، واستخدام الحاسوب،  وزراعة 

بعض النباتات، وأعمال الصيانة ، والخرائط ، والجداول ، والمجسمات 
 .الخ ..... والعينات والنماذج 
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  التقدٌم(Presentation   ) 

 يقوم به المتعلم ، أو مجموعة من المتعلمين ، عرض مخطط له ومنظم

لموضوع محدد ، وفي موعد محدد ، إلظهار مدى امتالكهم لمهارات محددة 

: المتعلمين شرحاً لموضوع ما مدعماً بالتقنيات مثل / ، كأن يقدم المتعلم 
 .الصور والرسومات والشرائح اإللكترونية

  

  ًاألداء العمل(Performance    ) 

 مجموعة من اإلجراءات إلظهار المعرفة ، والمهارات ، واالتجاهات من

كأن يطلب إلى المتعلم إنتاج . خالل أداء المتعلم لمهمات محددة ينفذها عملياً 

مجسم أو خريطة أو نموذج أو إنتاج أو استخدام جهاز أو تصميم برنامج 

محوسب أو صيانة محرك سيارة أو تصفيف الشعر أو تصميم أزياء أو 
 .الخ.........إعطاء الحقن أو إعداد طبق حلوى 
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 (   Simulation Role-playing) لعب األدور / المحاكاة 

المتعلمون حواراً أو نقاشاً بكل ما ٌرافقه من حركات وإٌماءات ٌتطلبها الدور فً / ٌنفذ المتعلم 

موقف ٌشبه موقفاً حٌاتٌاً حقٌقٌاً إلظهار مهاراتهم المعرفٌة واألدائٌة ومدى قدرتهم على اتباع 

التعلٌمات والتواصل وتقدٌم االقتراحات وصنع القرارات من خالل مهمة أو حل مشكلة ، وٌمكن 

حٌث ٌندمج المتعلم فً موقف محاكاة محوسب ، وعلٌه أن ٌنفذ ، أن ٌكون الموقف تقنٌاً محوسباً 

وفً حٌن تضع . نفس النوع من األعمال والقرارات التً ٌتوقع مصادفتها فً عمله مستقبالً 

مواقف المحاكاة المعتمدة على الشرح المتعلم فً سٌنارٌوهات مع عناصر بشرٌة ، أو غٌر 

ٌمكن . بشرٌة ، فإن مواقف المحاكاة المحوسبة المبنٌة تقنٌاً تقدم موقفاً على شاشة الكمبٌوتر

خالل هذا الموقف أن ٌظهر المتعلم قدرته على اتخاذ القرارات حٌث ٌقدم البرنامج المحوسب 

 .  مئات من المواقف والعناصر المختلفة 

 
 (   Debate)المناظرة / المناقشة 

لقاء بٌن فرٌقٌن من المتعلمٌن للمحاورة والنقاش حول قضٌة ما ، حٌث ٌتبنى كل فرٌق وجهة 

إلظهار مدى قدرة المتعلمٌن على اإلقناع ( أحد المتعلمٌن ) نظر مختلفة ، باإلضافة إلى محكم 

 والتواصل واالستماع الفعال وتقدٌم الحجج والمبررات المؤٌدة لوجهة نظره
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  الحدٌث(Speech    ) 
 ًيتحدث المتعلم ، أو مجموعة من المتعلمين عن موضوع معين خالل فترة محددة وقصيرة ، وغالبا

ما يكون هذا الحديث سرداً لقّصة ، أو إعادة لرواية ، أو أن يقدم فكرة إلظهار قدرته على التعبير 

والتلخيص، وربط األفكار ، كأن يتحدث المتعلم عن فلِم شاهده ، أو رحلة قام بها ، أو قصة قرأها ، 

أو حول فكرة طرحت في موقف تعليمي ، أو ملخٍص عن أفكار مجموعته لنقلها إلى مجموعة 
 .أخرى 

  

 المعرض(Exhibition  : ) 

عرض المتعلمٌن إلنتاجهم الفكري والعملً فً مكان ما ووقت متفق علٌه إلظهار مدى قدرتهم 

أن ٌعرض المتعلم نماذج أو : على توظٌف مهاراتهم فً مجال معٌن لتحقٌق نتاج محدد مثل 

 مجسمات أو صور أو لوحات أو أعمال فنٌة أو منتجات أو أزٌاء أو أشغال ٌدوٌة 
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 (االختبارات)  استراتيجية القلم والورقة -2

 اإلجابة مفتوحة النهاٌة                        اإلجابة المحددة   

-                        إجابة قصٌرة  -اختٌار من متعدد 

-                              ةٌمقال  -ملء الفراغ 

-    خطأ/ صح 
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 : استراتيجية المالحظة -3
ًفً قرار التخاذ معلومات وتسجٌل ، الطالب مشاهدة عملٌة المالحظة تعن 

 منظمة معلومات المالحظة وتوفر . والتعلم التعلٌم عملٌة من الحقة مرحلة

 واحتٌاجاتهم تهم وسلوكا المتعلمٌن واتجاهات التعلم كٌفٌة حول ومستمرة
  .محددة معاٌٌر للمالحظة ٌكون أن ٌجب ولذلك .أدائهم وكذلك كمتعلمٌن

 

ساللم أو اللفظٌة التقدٌر ساللم أو ، رصد قائمة فً المالحظة نتائج تدوٌن 

 .سجالت ، العددٌة التقدٌر
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 اٌّالحظخ
 

 ...يالحظت انطهبت ويشاقبتهى أثناء انؼًم وانتفاػم يؼهى   •

  يؼهىياث تتؼهق  استخالص في  انًذسستذوين انًالحظاث انهايت يساػذ  •

 (.انًتؼهقت بانؼًم) واتجاهاتهى وطبائؼهى  يؼاسفهىتهى وابًهاس

 تقذو انطهبت نحى تحقيق نتاجاث وتًكن  يؤششاث حىل انًالحظاث تؼطي  •

 .حهتهى انتؼهيًيتسفي نهطهبت ين تقذيى انذػى انًذسسين  
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 .تتضًن انًالحظت يشاهذة انطهبت واالستًاع انيهى اثناء أنشطتهى •

 

 .تتضًن كزنك انحكى ػهى أدائهى وينتجاتهى  •

 

 تستخذو يؼظى انًؼهىياث انتي  يتى جًؼها ين خالل انًالحظت ألغشاض  •

 .انتشخيض وتحسين انؼًم  
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 :استراتيجية التواصل-4
 .المؤتمر ، المقابلة ، األسئلة واألجوبة  

 
مافً مشروع أو أداء  طالبستخدم غالباً كتقوٌم تكوٌنً ٌأخذ مجراه أثناء عمل التو. 

      لتقوٌم التقدم للطالب فً مشروع معٌن والمدرس لقاء مبرمج ٌعقد بٌن الطالب  تتطلب .
 .وٌكون التركٌز على مدى التقدم إلى تارٌخ معٌن ومن ثم تحدٌد الخطوات الالحقة 

 إن هذه االستراتٌجٌة مفٌدة للطالب أثناء عملهم على مشارٌع كبٌرة أو فً الدراسات المستقلة .
 .ومن الممكن أن تستخدم اللقاءات فً التقوٌم النهائً عندما ٌكتمل المشروع 

   المدرس ، وكذلك فإن ا لمدرسهذه االستراتٌجٌة عملٌة تعاونٌة ، بمعنى أن الطالب ٌتعلم من ا

 .وأسلوبه فً حل المشكالت طبٌعة تفكٌر الطالب ٌشخص 
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المقابلة ( Interview ) ) 

المعلم ٌمنح  مسبقاً  محدد والمتعلم المعلم بٌن لقاء 

 المتعلم بأفكار تتعلق معلومات على الحصول فرصة

 من سلسلة وتتضمن ، معٌن موضوع نحو واتجاهاته

 . مسبقاً  المعدة األسئلة
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واألجوبة األسئلة   

 مدى لرصد المتعلم إلى المعلم من مباشرة أسئلة 

 وأسلوبه ، تفكٌره طبٌعة عن معلومات وجمع ، تقدمه

 هذه أن فً المقابلة عن وتختلف ، المشكالت حل فً

 إلى بحاجة ولٌست والموقف اللحظة ولٌدة األسئلة

 . مسبق إعداد
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المؤتمر Conference 

تقدم مدى لتقويم والمتعلم المعلم بين يعقد مبرمج لقاء 

 خالل من ، معين تاريخ إلى معين مشروع في الطالب

 والالزمة الالحقة الخطوات تحديد ثم ومن ، النقاش

 . تعلمه لتحسين
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 :استراتيجية ملف الطالب -5
 
الطالب أعمال أفضل ٌضم ألنه ؛ الوقت عبر الطالب تقدم على واضح كدلٌل الملف ٌستخدم ، 

   واألعمال اإلنجازات هذه نوعٌة ولٌتعرفوا ، والمعلم أمره ولً علٌها ٌطلع لكً إنجازاته وٌوضح

 الطالب أمام والمعرفة البحث آفاق ٌفتح الملف . 

قوته ونقاط ضعفه نقاط وٌظهر ، الوقت عبر الطالب تقدم على واضحاً  دلٌالً  ملفال ٌقدم ، 

 . الالحقة الخطوات ومناقشة الطالب مع الملف مراجعة المدرس وٌستطٌع

 الزمن عبر نجاحهم مشاهدة وٌستطٌعون تعلمهم عن مسؤولٌة أكثر الطلبة جعل فً ٌسهم . 
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 :خظبئض اٌٍّف 

 عٌٙٛخ رى١فٗ ِغ رفش٠ذ اٌزؼ١ٍُ  - أ

 ,ٚئٔغبصارٗ أػّبٌٗ ٠ؼُ , ثٗ خبطب   ِٕفظال   ٍِفب   ٠حؼش ؽبٌت فىً 

 ٔزبعب   اٌٍّف ٠ّضً ٚثزٌه , ِغزمً ثشىً ٍِف وً اٌّذسط ٠ؼب٠ٓ صُ

 . فّؼبي ثشىً اٌزؼ١ٍُ ٚرفش٠ذ ٠زّبشٝ ٚ ثؼ١ٕٗ ٌطبٌت ٠ُؼذ رؼ١ّ١ٍب  

 رحم١مٙب ٚاٌّزٛلغ إٌزبعبد ِٓ اٌؼذ٠ذ رزؼّٓ اٌىزبثخ ِٙبسح فّضال  

 , .......سعبٌخ........فمشح ....... وٍّخ ) وزبثخ ِٓ رجذأ اٌطبٌت ِٓ

 ئ١ٌٙب اٌٛطٛي اٌّزٛلغ ا٤داء دسعبد رىْٛ ٚثٙزا (........ِغٍخ

 ٔشش ئٌٝ ٔٙب٠زٙب فٟ رظً لذ ِزفبٚرخ اٌىزبثخ ِغبي فٟ ٚاإلثذاػبد

 اٌطالة ٠ىْٛ ٚثزٌه , ِغٍخ أٚ وزبة ئطذاس أٚ , عش٠ذح فٟ ِمبٌخ

 . ؽبلبرٗ ثألظٝ فٟ ٠ؼًّ ُِٕٙ ٚوً ا٤داء فٟ ِزفبٚر١ٓ
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 إٌزبعبد رم٠ُٛ ػٍٝ رشو١ضٖ . ب

 

 ِشرجطخ ا٤ػّبي ٚ٘زٖ ِٕٙب ػ١ٕبد أٚ اٌطٍجخ ٚئٔغبصاد أػّبي ٠ؼُ

 ٠شوض فأٗ ٚاإلٔغبصاد ا٤ػّبي ػٍٝ ٠شوض فىّب , ٚاٌجشٔبِظ اٌّبدح ثٕزبعبد

 ثٙب ِشّ  اٌزٟ ٚاٌخطٛاد ٚاإلعشاءاد اٌؼ١ٍّخ ػٍٝ - وج١ش ٚثشىً - وزٌه

داد ٠زؼّٓ فبٌٍّف , ٚاٌؼًّ اإلٔغبص ّٛ  اٌؼًّ رطٛس ٠ٚظٙش , اٌؼًّ ِغ

 ا٤ػّبي ػٍٝ اٌّضجزخ اٌّذسط ِالحظبد خالي ِٓ ٚاػح ثشىً ِٚشاحٍٗ

 ِٓ اٌّذسط ١ٌىشف ٚاٌطبٌت, اٌّذسط ث١ٓ شف٠ٛخ ٚأعٛثخ أعئٍخ أٚ

 . ٔفغٗ اٌطبٌت ئٔغبص ِٓ اٌؼًّ أْ ٠ٚزأوذ , اٌؼًّ عٍج١بد خالٌٙب



Monday, January 23, 2017 19 

 : اٌمٛح عٛأت ػٍٝ رشو١ضٖ -ط

 اٌمٛح ٔمبؽ ٠إوذ فبٌٍّف , ثزؼض٠ض٘ب اٌجذء ٠ّىٓ لٛح ٔمبؽ ؽبٌت ٌىً

 أػّبٌُٙ أفؼً رغ١ٍُ ػٍٝ خالٌٗ ِٓ اٌطٍجخ ٠زشغغ ح١ش , اٌطبٌت ٌذٜ

 ارغب٘برُٙ ٠ٍجٟ ٤ٔٗ ؛ اٌٍّف فٟ ثبٌؼًّ ِغزّزؼْٛ رغذُ٘ ٌٚزٌه ,

 . ف١ٗ رارُٙ ٠ٚغذْٚ , لذسارُٙ ِغ ٠ٚزٕبعت

 اٌؼؼف ٚٔمبؽ فب٤خطبء ,ئ٠غبث١خ رم٠ُٛ أداح اٌٍّف ٠ىْٛ ٘زا ػٛء فٟ

 ١ٌٚظ , اٌمبدَ ٌٍؼًّ وأ٘ذاف ٌٍطبٌت رؼطٝ اٌطبٌت أداء فٟ رظٙش اٌزٟ

  ٚاٌزط٠ٛش اٌزؼذ٠ً فشطخ اٌطبٌت ّٕٔح ٚثزٌه , أدائٗ فٟ ػغض أٔٙب ػٍٝ

 اٌزٟ اٌؼؼف ٚٔمبؽ ا٤خطبء اٌفشطخ ٘زٖ خالي ِٓ اٌطبٌت ١ٌزالفٝ ,

 ثبٌّٕٛ اٌطبٌت ٠شؼش ٚ٘زا ,اٌزم٠ُٛ ػ١ٍّخ رزُ أْ لجً ٌٗ سطذد

 . اٌزم٠ُٛ ػ١ٍّخ ِٓ ٌذ٠ٗ اٌمٍك ِغزٜٛ ٠ٕٚخفغ , اٌزحغٓ ٚئِىب١ٔخ
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 : اٌخجشاد ٚرجبدي أزمبي ٠غًٙ اٌٍّف

 

 ٠فؼٍٗ؛ أْ ٠غزط١غ ِب ٣ٌخش٠ٓ اٌّزؼٍُ ٠ٛطً أْ ٠ّىٓ اٌٍّف ؽش٠ك ػٓ

 اٌؼًّ ػ١ٕبد خالي ِٓ رؼٍّٗ ػٓ ٍِّٛعخ ٚثشا١٘ٓ ٚاػحخ أدٌخ ٠مذَ ٤ٔٗ

 رمذِٗ ػٓ ٚاػحخ طٛسح ٠ؼطٟ ٚثزٌه .اٌٍّف ٠زؼّٕٙب اٌزٟ ٚاإلٔغبصاد

 ٌزجبدي اٌفشطخ فززٛفش ,اٌّذسط ِغ اٌٍّف ِٕبلشخ خالي ِٓ ٚرطٛسٖ

 . اٌشاعؼخ ٚاٌزغز٠خ , ٚاٌحٛاس , ثبٌٕمبػ اٌخجشاد

 أِبَ إٌّٛرع١خ ٚا٤ػّبي االٔغبصاد أحذ اٌّذسط ٠مذَ أْ ٠ّٚىٓ وّب 

 اٌخجشح ٔمً ٠ؼٕٟ ِّب اإلٔغبص أٚ اٌؼًّ ٘زا خظبئض ٠ٚٛػح , اٌّزؼ١ٍّٓ

 . ٣ٌخش٠ٓ

 ػشع خالي ِٓ أٔفغُٙ اٌطالة ث١ٓ ٠حظً لذ اٌخجشاد رجبدي ٚأْ وّب

 . ِٚشب٘ذرٙب ػٕٙب ٚاٌحذ٠ش ثؼؼب   ثؼؼُٙ أِبَ أػّبٌُٙ
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 :رط٠ٛش ٚرٕظ١ُ اٌٍّف

 

 :٠ّىٓ أْ ٠ٕظُ ٠ٚظُّ اٌٍّف ١ٌزؼّٓ أعضاء أعبع١خ ِضً

 .ٚإٌزبعبد اٌّشزمخ ٌٍّبدح, رضج١ذ إٌزبعبد اٌؼبِخ ٌٍجشٔبِظ   •

 .أػّبي ٚئٔغبصاد رظت فٟ رحم١ك ٘زٖ إٌزبعبد اٌؼبِخ ٌٍّبدح •

 .عذٚي ٠زؼّٓ رمذ٠شاد اٌّذسط ٚاٌطبٌت ٌؼ١ٕبد اٌؼًّ  •

 .عذٚي ثبٌّحز٠ٛبد اٌزٟ رذخً اٌٍّف ٚرٛاس٠خ اإلدخبي ٚاإلخشاط  •

 .عذٚي ٠شثؾ اٌؼًّ ثبٌٕزبعبد اٌؼبِخ ٌٍّبدح  •

 .ِٚؼٍِٛبد أخشٜ...........اٌّبدح , اعُ اٌطبٌت •
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 , اٌطالة ث١ٓ اٌّشزشوخ ا٤ػّبي ِٓ ِغّٛػخ ٠زؼّٓ أْ ٠غت

 ػٕذ ِشزشوخ لبػذح ٠ٚمذَ , اٌطالة ث١ٓ اٌّمبسٔخ ٠غًٙ ٘زا ٤ْ

       : ِضً اٌطالة ث١ٓ اٌّشزشوخ ا٤ػّبي ٘زٖ رىْٛ ٚلذ , اٌزظح١ح

 اٌّزؼٍُ ِٓ ٠طٍت ِّٚٙبد , ث١ز١خ ٚرغبسة , رمبس٠ش , ِغبئً )

 (........ ٔشبؽبد , ئوّبٌٙب



Monday, January 23, 2017 23 

 : اٌٍّف ِٕبلشخ

 ِٕبلشخ عٍغخ أصٕبء اٌطبٌت ِغ اٌّذسط ٠ض١ش٘ب اٌزٟ اٌزغبؤالد ثؼغ ٠ٍٟ ف١ّب

 :اٌٍّف

 ؟ غ١شٖ ِٓ أوضش ثٗ رؼزض اٌزٞ اٌؼًّ ِب  .1

 ؟ ِشاعؼزٗ ئٌٝ رحزبط أٚ ؟ رحغ١ٕٗ رش٠ذ اٌزٞ اٌؼًّ ِب  .2

 ؟ ٌّبرا ؟ ػٕٗ ساػ١ب   ٌغذ ػّال   ٕ٘بن ً٘  .3

 ؟ ٌّبرا ؟ ا٤طؼت ئٔغبص٘ب وبْ ا٤ػّبي أٞ  .4

 ؟ ٌّٚبرا ؟ رٕف١زا   أ٠غش وبْ ا٤ػّبي أٞ  .5

 ؟ ٌّٚبرا أوجش؟ ثذسعخ ِٕٙب رؼٍّذ ا٤ػّبي أٞ  .6

            اٌؼًّ فّب أخشٜ ِشح ا٤ػّبي ٘زٖ ِٓ أٞ ٌزٕف١ز اٌفشطخ ٌه أر١حذ ئرا7.

  ؟ ثٗ اٌجذء رش٠ذ اٌزٞ

 ؟ ػ١ٍٗ أاػبفزٙب ٠ّىٕه اٌزٟ اإلعشاءاد ِٚب8.

 



 رم٠ُٛ ٍِف اٌطبٌت
 

 ١ٌؼشفٛا اٌغشع ٌٙزا ٌفظٟ رمذ٠ش عٍُ أٚ وّٟ رمذ٠ش ثغٍُ اٌطٍجخ رض٠ٚذ ٠غت•

 فٟ ئششاوُٙ ٠ّىٓ وّب اٌٍّف, ػٍٝ اٌحىُ فٟ اعزخذاِٙب ع١زُ اٌزٟ اٌّؼب١٠ش

 . اٌّؼب١٠ش ٚػغ
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 أدوات التقويم 
قوائم الرصد 

ًساللم التقدٌر الكم 

ًساللم التقدٌر اللفظ 

 (سجل الطالب) سجل سٌر التعلم 

سجل المدرس 
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 Check listلٛائُ اٌشطذ   -1
 

 .“اٌزٟ ٠شطذ٘ب اٌطبٌت أٚ اٌّذسط  أصٕبء اٌزٕف١ز لبئّخ ِٓ ا٤فؼبي” 

  

 (ّٔٛرط لبئّخ سطذ)
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 Rating scalesعالٌُ اٌزمذ٠ش -2
 

 ح١ش , ِشرفؼخ أٚ ِزذ١ٔخ اٌّزؼٍُ ِٙبساد وبٔذ ئرا ف١ّب رظٙش ثغ١طخ أداح •

 ؽشف١ٗ أحذ ٠ّضً ح١ش , ِغز٠ٛبد أٚ فئبد ػذح ِٓ ٌزذس٠ظ فمشح وً رخؼغ

 ٚعٛد٘ب وّبي أٚ رّبَ ا٢خش اٌطشف ٠ّٚضً ػئ١ً ثشىً اٌظفخ ٚعٛد أٚ أؼذاَ

 . ٚعٛد٘ب ِٓ ِزفبٚرخ دسعبد ٠ّضً اٌطشف١ٓ ث١ٓ ِٚب ,

 

 

 (نًىرج سهى تقذيش)
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 :خطوات إعداد سمم التقدير 
 

تجزئة المهارة أو المهمة إلى مجموعة من المهام األصغر ، أو إلى مجموعة   •
 .من السموكات المكونة لممهارة المطموبة 

 
ترتيب السموكات المكونة لممهارة المقاسة حسب تسمسل حدوثها أو بحسب   •

 .تنفيذها من قبل المتعممين 
 
اختيار التدريج المناسب عمى سمم التقدير لتقدير مدى إنجاز المهارة ، وذلك   •

وفقًا لطبيعة المهارة ومجموعة السموكات المتضمنة فيها والتي سيؤديها 
 .المتعممون
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 التقدير الصفة أو السموك الرقم

 5     4     3     2     1 نوعية األفكار الرئيسية 1

 5     4     3     2     1 تنظيم األفكار بالموضوع 2

 5     4     3     2     1 صمة األفكار بالموضوع 3

 5     4     3     2     1 أسموب الكتابة 4

 5     4     3     2     1 مناسبة الكممات والعبارات 5

 5     4     3     2     1 التركيب القواعدي 6

 5     4     3     2     1 عالمات الترقيم 7

 5     4     3     2     1 اإلمالء 8

 5     4     3     2     1 الترتيب والوضوح 9

 سمم تقدير مقترح لتصحيح موضوع انشائي في المغة : مثال      

 



  Rubricسلم التقدير اللفظي  -3
هو عبارة عن سلسلة من الصفات المختصرة التي تبين أداء الطالب في مستويات  

مما يجعل هذا , ولكنه في العادة أكثر تفصياًل منه , إنه يشبه تماماً سلم التقدير . مختلفة 
ويجب أن يوفر هذا , السلم أكثر مساعدة للطالب في تحديد خطواته التالية في التحسن 

 .السلم مؤشرات واضحة للعمل الجيد المطلوب 
  

يعد هذا السلم من أكثر األدوات موضوعية ودقة في تدريج السلوك أو الفعل كونه يتضمن 
 . أوصافاً لفظية واضحة ومحددة حول األداء عند كل مستوى من مستوياته المختلفة 

 
 )(سلم تقدير لفظينموذج )
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 Anecdotal recordعغً اٌّذسط   -4

 اٌؼًّ فٟ ٚؽجبػُٙ اٌطٍجخ اػّبي ػٓ اٌّىزٛثخ ّالحظخاٌ ٠زؼّٓ عغً •

 ثشىً ِٙبسارُٙ ٚرطٛس اٌّفب١ُ٘ ٚرؼٍُّٙ ٚعٍٛوُٙ اٌزفى١ش فٟ ِٚٙبسارُٙ

   . اٌخ ... , ػبَ

 .٤حذاس ا١ِٛ١ٌخ  ٤ُ٘ ارٛص١ك ٘ٛ  •

٠زؼّٓ ربس٠خ اٌّالحظخ ٚٚطفب  ٌّب رّذ ِالحظزٗ وّب ٠غت أْ ٠ىْٛ  •

 .ِٛػٛػ١ب  لذس االِىبْ 
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 Learning Log عغً ع١ش اٌزؼٍُ

 

  ثبٌطبٌت خبص عغً•

 ٚٔمبؽ لٛرُٙ ٚٔمبؽ اٌفىش٠خ ٚػ١ٍّبرُٙ , ٚأعئٍزُٙ , أفىبسُ٘ اٌطٍجخ ٠ذْٚ•

 .. اٌخ...ِؼ١ٓ ِٛػٛع فٟ ػؼفُٙ
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   رزّخ –عغً ع١ش اٌزؼٍُ 
 

٠غزط١غ اٌطبٌت أْ ٠ىزت فٟ عغً ع١ش اٌزؼٍُ  ػّب ٠زُ ئٔغبصٖ فٟ ِششٚع •

 . ٠مَٛ ثٗ ١ٌظجح ٌذ٠ٗ عغً خالي  اٌّششٚع 

 

ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠طٍت ئٌٝ اٌطٍجخ رأًِ ِب رُ رؼٍّٗ وً ٠َٛ ِٚب رؼٍّٖٛ ِٚب ٌُ •

 .٠فّٖٙٛ ِٚب احجٖٛ ِٚب ٠حجْٛ ِؼشفزٗ 
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 ...ئْ افؼً ِب ١ّ٠ض•

 ...أرٛلغ  •

 ...٘زا ٠زوشٟٔ ثـ  •

 ...اٌفىشح اٌّّٙخ ِٓ ٘زا إٌمبػ ٟ٘ •

 ...أعزط١غ أْ أعذ اٌّض٠ذ ِٓ اٌّؼٍِٛبد فٟ •

 ...ِٓ اٌّّىٓ أْ ٠ىْٛ ٘زا عإاال ع١ذا ٌالِزحبْ •

 ...........ٌٛ وٕذ ِىبْ اٌإٌف ي•

 ...........وبْ ثبِىبٟٔ اْ •

 ...............اٌّٛالف اٌزٟ ٠ّىٓ ف١ٙب اْ اٚظف ٘زٖ اٌّؼشفخ•
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 ...رشرجؾ ٘زٖ اٌفىشح ة•

 ...أعئٍخ ثحبعخ ئٌٝ ئعبثخ •

 ...ٌمذ رُ رؼ١ّٓ اٌّٛػٛع فٟ اٌّغبق ثغجت •

 ...  أعذ ٘زا ا٤ِش  •
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  حأخ١ش حخبؽش 

 

 ئرا أسدد أْ رطٛس ٚرحغٓ اٌزؼٍُ  ٚاٌزؼ١ٍُ 
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 اعؼً ٘ذف اٌزم٠ُٛ رحغ١ٓ اٌزؼٍُ                                                

 

 .ػٍُ اٌّذسع١ٓ و١ف ٠م١ّٛا ؽٍجزُٙ

  

 .ػٍُّ اٌطٍجخ و١ف ٠م١ّٛا أٔفغُٙ


