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 التقويم مرتكز وقوة التغيير
 

Assessment is a lever for change 
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 ما المقصود بالتقويم؟ ولماذا التقويم؟
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 ما الذي نرٌد تقوٌمه  فً التعلم؟: كثٌرا ما نتسائل 

 معرفة

 مهارة

 اتجاه

DR.Hassan Alomari 3 



Friday, March 9, 2017 

 ؟

:  ما رأٌك بطالب ٌقول•
أنا استطٌع أن اتحدث 
وأن اعمل وأن أنجز 
 وال أحب االختبارات؟ 
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 ؟

أٌن نحن من •
المهارات التً 
ٌتطلبها سوق 

 العمل؟ 
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 ؟

هل ٌمتلك الخرٌج ما •
ٌتماشى مع متطلبات 
المؤسسات الرائدة 

 فً التعلٌم؟
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C O R E    V A L U E S 

Friday, March 9, 2017 

• Treats all people with dignity and respect; 
shows respect and sensitivity towards 
gender, cultural and religious differences. 

Diversity 

• Maintains high ethical standards;; keeps 
promises; 

• resists pressure in 

• decision-making from internal and external 
sources 

Integrity 

• Demonstrates commitment 

• demonstrates the values in daily activities 
and behaviors;  

• seeks out new challenges, assignments and 
responsibilities 

Commitment 
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Core   C O M P E T E N C I E S 
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Communication 
Working with 

People 
Drive for 
Results 
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F u n c t i o n a l  C o m p e t e n c i e s 
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Analyzing 
  

Learning 
Researching 

Planning 
and 

Organizin
g 

Creating and 
Innovating 

Adapting  
 Following 

Instructions 
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 خصائص التقوٌم الجٌد

 الصدق

 الثبات

 الموضوعٌة 

 الشمولٌة
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 تقويم مثل هذه  النتاجات يتطمب 
جمع على تعتمد منظمة منهجٌة عملٌة 

 وصادقة موضوعٌة بٌانات

 أدوات باستخدام متعددة مصادر من 
 .محددة أهداف ضوء فً متنوعة

 كمٌة تقدٌرات إلى التوصل منه غرضال 
 أحكام، إصدار فً إلٌها ٌستند وصفٌة وأدلة

 . باألفراد تتعلق مناسبة قرارات تخاذإ أو
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ٌُعنى بكافة جوانب التعلم  تقوٌم 
بهدف بناء شخصٌة متكاملة 
لدى المتعلم ُتمكنه من التعامل 

 .مع متغٌرات العصر

تقوٌم ٌعكس أداء المتعلمٌن 
وٌقٌسه فً مواقف حقٌقٌة من 
خالل مهمات ذات قٌمة، بحٌث 
ٌبدو وكأن المتعلمٌن ٌمارسون 
أنشطة تعلٌمٌة ولٌست اختبارات 

 .سرٌة
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جزءا   أصبحت بل ذاتها، فً غاٌة تعد لم التقوٌم عملٌة إن 

 وكذلك مسارها، وتصحح وتعززها توجهها التعلٌم عملٌة من

 فهو العصر هذا متطلبات ٌناسب التقلٌدي التقوٌم ٌعد لم

 وٌثٌر وحٌدة، كأداة والدرجات االختبارات على ٌعتمد

 نسبً مركز على الطالب حصول أجل من الطلبة بٌن التنافس

 وظٌفٌة مهارات من ٌمتلكه ما تحدٌد دون اقرانه بٌن متفوق

 . بناءه إٌجابٌة وسلوكات واخالقٌات
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 Assessment of learning 

for learning 

as learning 
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ما هً استراتٌجٌات التقوٌم 

 وادواته؟
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 استراتيجيات التقويم
 Performance Based Assessment األداء على المعتمد التقوٌم استراتٌجٌة

strategy 

  .Pencil and Paper strategy (االختبار) والورقة القلم استراتيجية

 .Observation strategy المالحظة استراتيجية

   .Communication strategy التواصل استراتيجية

  .Reflection strategy الذات مراجعة استراتيجية
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 أدوات التقويم
 الرصدقوائم 

 

Check lists 

 (العددية) ساللم التقديرالرقمية 

 

Rating Scales 

 اللفظيةساللم التقدير 

 

Rubrics 

 الطالبسجالت 

 

Learning logs 

 المدرس سجالت

 

Anecdotal Records 
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 ك فايات المقّوم 

  كفبٌبد شخصٍخ 
رطجٍك يٓبساد انمذسح ػهى 

 انزمٌٕى فً يٕالف يخزهفخ 

  انؼذانخ فً انزمٌٕى ٔػذو انزًٍٍز

  رًٍُخ رارٍخ يٍُٓب

 انمذسح ػهى رٕظٍف انزكُٕنٕخٍب 

 فً انزمٌٕى  
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  : كفبٌبد يؼشفٍخ

معسفت 

فلسفت 

التعليم 

 العالي

ووتاجاث 

البسوامج 

 االماديمي

تحديد 

هدف 

التقىيم 

 بىضىح 

 تىىيع  

 استساتيجياث 

 التقىيم 

 وأدواتها 

جميع 

البياواث 

ها لليتحو

 تفسيسها 

 

معسفت 

المحتىي 

 الدزاسي 

بىاء 

االختبازاث 

وتحليل 

 وتائجها 

االستفادة مه وتائج التقىيم وتىظيفها 

 لمعالجت وقاط الضعف وإثساء وقاط القىة 
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 :                         اسزشارٍدٍخ انزمٌٕى انًؼزًذِ ػهى األداء   

يٍ خالل رٕظٍف يٓبسارّ فً , لٍبو انًزؼهى ثزٕضٍر رؼهًّ * 

   انًٕالف انسٍبرٍخ

 :ٔرُذسج رسذ ْزِ االسزشارٍدٍخ انفؼبنٍبد انزبنٍخ * 

 التقدٌم

 الحدٌث األداء

 المعرض

 لمحاكاةا
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 ٌتطلب هذا النوع من التقوٌم إظهار المتعلم لتعلمه من خالل

توظٌف مهاراته فً مواقف حٌاتٌه حقٌقٌة ، أو مواقف تحاكً 

المواقف الحقٌقٌة ، أو قٌامه بعروض عملٌة ٌظهر من خاللها 

مدى إتقانه لما اكتسب من مهارات ، فً ضوء النتاجات 
 .التعلٌمٌة المراد إنجازها

 األداء ٌوفر للمتعلم فرصة استخدام مواد حسٌة مثل

األدوات الرٌاضٌة، والوسائل  البرمجٌة ، االلة حاسبة :

البصرٌة، واألزٌاء ، والطباعة، واستخدام الحاسوب،  

وزراعة بعض النباتات، وأعمال الصٌانة ، والخرائط ، 
 .الخ ..... والجداول ، والمجسمات والعٌنات والنماذج 
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 وفٌما ٌلً شرح موجز لكل من هذه الفعالٌات  : 

التقدٌم  (Presentation )  

لموضوع المتعلمٌن من مجموعة أو ، المتعلم به ٌقوم ، ومنظم له مخطط عرض 

 ٌقدم كأن ، محددة لمهارات امتالكهم مدى إلظهار ، محدد موعد وفً ، محدد

 الصور : مثل بالتقنٌات مدعما   ما لموضوع شرحا   المتعلمٌن / المتعلم
 .اإللكترونٌة والشرائح والرسومات

 

  ًاألداء العمل(Performance    ) 

 مجموعة من اإلجراءات إلظهار المعرفة ، والمهارات ، واالتجاهات من خالل

كأن ٌطلب إلى المتعلم إنتاج مجسم أو . أداء المتعلم لمهمات محددة ٌنفذها عملٌا  

خرٌطة أو نموذج أو إنتاج أو استخدام جهاز أو تصمٌم برنامج محوسب أو 

صٌانة محرك سٌارة أو تصفٌف الشعر أو تصمٌم أزٌاء أو إعطاء الحقن أو 
 .الخ.........إعداد طبق حلوى 

 Friday, March 9, 2017 25 DR.Hassan Alomari 



  الحدٌث(Speech   ) 

 ٌتحدث المتعلم ، أو مجموعة من المتعلمٌن عن موضوع معٌن خالل فترة
محددة وقصٌرة ، وغالبا  ما ٌكون هذا الحدٌث سردا  لقّصة ، أو إعادة 
لرواٌة ، أو أن ٌقدم فكرة إلظهار قدرته على التعبٌر والتلخٌص، وربط 

األفكار ، كأن ٌتحدث المتعلم عن فلِم شاهده ، أو رحلة قام بها ، أو قصة 
قرأها ، أو حول فكرة طرحت فً موقف تعلٌمً ، 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 على توظٌف مهاراتهم فً مجال معٌن لتحقٌق نتاج 

أن ٌعرض المتعلم نماذج أو مجسمات أو صور أو لوحات أو : محدد مثل 
 أعمال فنٌة أو منتجات أو أزٌاء أو أشغال ٌدوٌة 
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  ( Simulation Role-playing ) األدور لعب / المحاكاة

 حركات من ٌرافقه ما بكل نقاشا   أو حوارا   المتعلمون / المتعلم ٌنفذ

 إلظهار حقٌقٌا   حٌاتٌا   موقفا   ٌشبه موقف فً الدور ٌتطلبها وإٌماءات

 التعلٌمات اتباع على قدرتهم ومدى واألدائٌة المعرفٌة مهاراتهم

 حل أو مهمة خالل من القرارات وصنع االقتراحات وتقدٌم والتواصل

  مشكلة

 موقف فً المتعلم ٌندمج حٌث ،محوسبا   تقنٌا   الموقف ٌكون أن ٌمكن

 والقرارات األعمال من النوع نفس ٌنفذ أن وعلٌه ، محوسب محاكاة

 مواقف تضع حٌن وفً .مستقبال   عمله فً مصادفتها ٌتوقع التً

 عناصر مع سٌنارٌوهات فً المتعلم الشرح على المعتمدة المحاكاة

 المبنٌة المحوسبة المحاكاة مواقف فإن ، بشرٌة غٌر أو ، بشرٌة

 أن الموقف هذا خالل ٌمكن .الكمبٌوتر شاشة على موقفا   تقدم تقنٌا  

 البرنامج ٌقدم حٌث القرارات اتخاذ على قدرته المتعلم ٌظهر

   . المختلفة والعناصر المواقف من مئات المحوسب
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 (   Debate)المناظرة / المناقشة 

لقاء بٌن فرٌقٌن من المتعلمٌن للمحاورة والنقاش حول 

قضٌة ما ، حٌث ٌتبنى كل فرٌق وجهة نظر مختلفة ، 

إلظهار مدى قدرة ( أحد المتعلمٌن ) باإلضافة إلى محكم 

المتعلمٌن على اإلقناع والتواصل واالستماع الفعال وتقدٌم 

 الحجج والمبررات المؤٌدة لوجهة نظره
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عندما ٌصمم الطلبة شرائح عرض 
أو ٌكتبون آرائهم حول قضٌة ما  أو 

ٌحلون مشكلة ، او ٌحللون 
مجموعة بٌانات ، أو ٌصممون 
جدوال أو رسما أو ٌكتبون تقرٌرا 
ٌصبح العمل خاص بهم وٌنتمً لهم 

 .ولٌس لكتاب حفظوه 
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ادوات 
 التقوٌم 

قوائم 
 الرصد

ساللم 
التقدٌر 
 الكمً

ساللم 
التقدٌر 
 اللفظً

سجل 
 المدرس

سجل  
 الطالب
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 لٕائى انشصذ
 

أ انسهٕكبد  لبئًخ يٍ األفؼبل” 

انزً ٌشصذْب انطبنت أٔ انًذسس  

 .“أثُبء انزُفٍز

  

 

 (ومىذج قائمت زصد)
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 سالنى انزمذٌش
 

أداح ثسٍطخ رظٓش فًٍب إرا كبَذ  •

, يٓبساد انًزؼهى يزذٍَخ أٔ يشرفؼخ 

زٍث رخضغ كم فمشح نزذسٌح يٍ ػذح 

فئبد أٔ يسزٌٕبد , زٍث ًٌثم أزذ 

طشفٍّ اَؼذاو أٔ ٔخٕد انصفخ انزً 

َمذسْب ثشكم ضئٍم ًٌٔثم انطشف 

اَخش رًبو أٔ كًبل ٔخٕدْب , ٔيب ثٍٍ 

انطشفٍٍ ًٌثم دسخبد يزفبٔرخ يٍ 

 .ٔخٕدْب 

مه المفيد إشساك الطلبت في تطىيس   •

ساللم التقديس، فبرلل يدزمىن المعاييس 

مىن بىاًء عليها ويستطيعىن  التي سيقىَّ

 .مالحظت تقدمهم
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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 التنقيط 7
 5     4     3     2     1 اإلمالء 8
 5     4     3     2     1 الترتيب والوضوح 9

 سمم تقدير مقترح لتصحيح موضوع انشائي في المغة االنجميزية: مثال      
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سلم التقدٌر اللفظً 
Rubric  

هو عبارة عن سلسلة من الصفات المختصرة  

. التً تبٌن أداء الطالب فً مستوٌات مختلفة 

موصوف ولكنه ، إنه ٌشبه تماما  سلم التقدٌر 

مما ٌجعل هذا السلم أكثر ، المستوٌات لفظا

مساعدة للطالب فً تحدٌد خطواته التالٌة فً 

 التحسن 

  
ٌستخدم سلم التقدٌر اللفظً : استخداماته 

 م، لتقوٌم خطوات العمل و المنتج  
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 انٕصفٍخ انؼجبساد يٍ سهسهخ ” ثأَٓب انهفظٍخ انزمذٌش سالنى رٕصف•

 .“يخزهفخ يسزٌٕبد ػُذ انطبنت أداء رجٍٍ انًخزصشح انذلٍمخ

 

 انى خُجب   اندٍذ انؼًم يبٍْخ ػهى دالالد انهفظٍخ انزمذٌش سالنى رؼطً •

 انًسزٌٕبد ػذد زست انًزًٍز ٔانؼًم انضؼٍف انؼًم يغ خُت

 . انًطشٔزخ

 

 أيثهخ يغ رسزخذو ػُذيب أفضم ثصٕسح انهفظٍخ انزمذٌش سالنى رؼًم •

 . انًخزهفخ انًسزٌٕبد نزٕضٍر انسمٍمٍخ انطهجخ أػًبل يٍ
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 ششٔط سالنى انزمذٌش انهفظٍخ
 

 ٌدت أٌ ركٌٕ نغخ سالنى انزمذٌش انهفظٍخ •

 .ٔاضسخ, ٔػبدنخ, ٔثسٍطخ, ٔيأنٕفخ نهطهجخ    

 .انزفشٌك ثٍٍ يسزٌٕبد األداء ٔاضسب     •
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ٌدت أٌ رزبذ انفشصخ نهطهجخ نهًشبسكخ فً رطٌٕش     •

 .سالنى انزمذٌش انهفظٍخ 

ٌدت أٌ ٌؼًم انًذسسٌٕ يؼب  نزطٌٕش سالنى •

انزمذٌش انهفظٍخ ٔخبصخ فًٍب ٌزؼهك  ثبنًٓبو انؼبيخ 

ٔانزً ٌزى ( انزمذٌى, رمشٌش, ثسث, يششٔع) يثم 

 .اػطبئٓب ألكثش يٍ يسبق
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 إٌ يشبسكخ انطهجخ فً رطٌٕش سالنى انزمذٌش انهفظٍخ ًْ خجشح رؼهًٍّ يفٍذح  

 :فبنطالة ٌسصهٌٕ ػهى   

 .فٓى ػًٍك نخصبئص انؼًم انًزًٍز •

 .نغخ يشزشكخ نهزمٌٕى •

 نزجبدل     انًذسسٌٕنغخ يشزشكخ ٌسزخذيٓب انطهجخ ٔ •

 .ٔخٓبد انُظش ٔانزغزٌخ انشاخؼخ  

 .زبفزا  نزسسٍٍ انؼًم •
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 :خطوات تصمٌم ساللم التقدٌر اللفظٌة 
 .أشرك الطلبة فً وصف وبناء تصور للعمل الجٌد  -
 .حدد المعاٌٌر التً تمثل خصائص العمل الجٌد  -
 .صف مستوٌات األداء المطلوب تقوٌمها  -
ناقش المعاٌٌر والمستوٌات مع الطلبة وعّدلها إن  -

 .تطلب األمر ذلك 
 .صمم القائمة النهائٌة بالمعاٌٌر والمستوٌات  -
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