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 المقدمة

يحتل مكانة كبيرة في  و .التقييم جزء ال يتجزأ من جميع عمليات التعليم و التعلم
المنظومة التعليمية بكافة أبعادها وجوانبها نظرًا ألهميته في تحديد مقدار ما يتحقق من 

يمية المنشودة والتي يتوقع منها أن تنعكس إيجابيًا على الطالب والعملية األهداف التعل
 ..التربوية

داء الطالب و تطورهم التعليمي و يتضمن أهداف و قياس ألو هو مهم لمعرفة مدى تحقق ا
المتعدد التخاذ قرارات داء الطالب باألدوات و القياس أالتقييم جمع و تحليل المعلومات حول 

احتياجات معرفة نا على ساعدتمن التغلب على نواحي القصور كما  تمكنناالتي مناسبة 
 الطالب التنموية التعليمية 

نحو يعزز و يطور العملية التعليميةويوثق الصلة بين التعـلم والتعـليم،  والتقييم 
 على التعـلم مـدى الحيـاة طالببما يسـاعد ال االنتاجية

فق ساسية على معايير موضحة و محددة للقياس و ييم يعتمد التقهلية رند األ رسةمدو في 
 الوزارة الموضحة بالمذكرة التفسيرية  للتقويم المستمر .

تطوير تفكيرهم النقدي و مهارات التقييم التقويم ل عملية  فيشراك الطالب كما يتم إ
 الذاتي .
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 مفهوم التقييم
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 مفهوم التقييم 

 Evaluationواآلخر التقويم  Valuationاللغة أحدهما التقييم هناك مصطلحان في 
وبهذا يمكن أن نحدد معنى الكلمة االولى : التقييم على أنها تحديد القيمة والقدر ، أما 

 الكلمة الثانية ففيها هذا المعنى باإلضافة إلى معانى التعديل والتحسين والتطوير .

سة ليست قاصرة على الحكم على المتعلم وفى إطار هذا المفهوم تصبح وظيفة المدر
بالنجاح أو الفشل من خالل نظام االمتحانات التقليدى بل أن مهمة المعلم يتجاوز ذلك 

 التشخيص إلى العالج .نحو 

لذا يمكن القول بأن التقييم هو مجرد إصدار أحكام أما التقويم فيتضمن إصدار 
جاه في ضوء ما تسفر عنه البيانات األحكام مقترنة بخطط تعديل المسار وتصويب االت

 من معلومات . 

تخطيط للحصول على معلومات أو بيانات أو الويمكننا تعريف التقويم بأنه عملية 
حقائق عن موضوع معين ) المتعلم مثاًل ( بطريقة علمية إلصدار حكم عليه بغرض التوصل 

ار األفضل ألجل التطوير إلى تقديرات كمية و أدلة كيفية تسهم في اتخاذ أو اختيار القر
 والتحسين .
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 أهداف التقييم
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 أهداف التقييم 

 

 تطوير المهارات الحياتية الحقيقية  

  تنمية المهارات العقلية العليا  

  تنمية األفكار واالستجابات الخالقة والجديدة  

    التركيز على العمليات والمنتج في عملية التعلم  

  ة مهارات متعددة ضمن مشروع متكاملتنمي  

  المتنوعة في  الجوانب    ساستخدام استراتيجيات وأدوات تقويم متعددة لقيا
 شخصية المتعلم

  لنتاجات التعلم جمع البيانات التي تبّين درجة تحقيق المتعلمين  

     تعزيز قدرة الطالب على التقويم الذاتي  
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 أهمية التقييم 
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 أهمية التقييم
 أواًل: بالنسبة للمتعلم

يكون حافزًا لبعض المتعلمين على التعلم واستغالل قدراتهم لالرتفاع بمستوى  .1
 تحصيلهم

 يساعد التقويم المتعلم على معرقة نواحي القوة ونواحي الضعق عنده .2

 
ثانيًا: بالنسبة للمعلم       

ي نشاطات التعليم أو الوسائل التقويم وسيلة لتشخيص نواحي القوة والضعف ف .1
 التعليمية التي استعان بها

التقويم وسيلة للتعرف على مستويات المتعلمين ونواحي القوة والضعف مما يساعد  .2
 على توجيههم

 التقويم يساعد العلم على التعرف على المشكالت االجتماعية والنفسية للمتعلمين .3

 
ثالثًا: بالنسبة لتطوير المناهج       

 لمعلومات واألحكام الالزمة لقيام عملية التطوير على أسس سليمةيوفر ا .1
 يزيد من فعالية تنفيذ المناهج .2
 يساعد على اتخاذ القرارات المتعلقة بالمناهج على أسس واقعية ومعلومات صحيحة .3
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 رابعًا: بالنسبة للمدرسة

 ألهدافيساعد المدرسة على مراجعة أهدافها ومدى مالءمة المناهج لتحقيق هذه ا .1
يساعد المدرسة في تقسيم التالميذ إلى جموعات مناسبة سواء في فصول دراسية أو  .2

 في مجموعات نشاط
 يساعد المدرسة في مقارنة إنجازها وأدائها بإنجاز وأداء المدارس األخرى .3
يساعد في التعرف على ذوي الحاالت الخاصة، مثل الذين يعانون من مشكالت صحية أو  .4

، أو الذين تنقصهم بعض القدرات أو الموهوبين في جوانب نفسية أو اجتماعية
 معينة وبهذا تعمل على رعايتهم

يوفر معلومات عن مدى تأثير المدرسة في البيئة المحلية والمجتمع ومدى ارتباط  .5
 المدرسة ومنهجها بسوق العمل

يوفر للمدرسة مؤشرات تدل على مدى استفادتها من مصادر وإمكانات البيئة  .6
     والمجتمع

 
خامسًا: بالنسبة للمجتمع       

يوفر معلومات عن المناهج والمدرسة وقد يؤدي هذا إلى تنمية اهتمام المجتمع  .1
بالتربية والمناهج، وقد يؤدي استدعاء مساهمتهم بالرأي والفكر أو بوسائل مادية 

 في تحسين تطبيق المناهج أو تطويرها
أولياء األمور والتي يكون في قراراتها يوفر األدلة والمعلومات عن المناهج لمجالس  .2

 تأثير على العملية التعليمية
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 موصفات التقييم الجيد 
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 مواصفات التقييم الجيد

ويعني عدم االقتصار على قياس جانب واحد فقط من عمليتي التعلم والتعليم  : موليش
هات والقيم السائدة في المجتمع، كقياس المعرفة بل يتعداه لقياس جوانب أخرى كاالتجا

 . والمهارات المستمدة من نواتج تعليمية محددة

التقويم عملية تسير جنبًا إلى جنب مع عملية التدريس وهي مالزمة لكل نشاط  : استمراري
يقوم به الطالب أو يشارك فيه. وينبغي أاّل تقتصر على أوقات معينة بل ينبغي أن تكون 

 مستمرة

ني أن تتم عملية التقويم بأقل كلفة مادية ممكنة ويتأتى ذلك من حسن ويع : اقتصادي
 اختيار الوسيلة أو األدا ة المستخدمة لقياس النواتج المستهدفة بأقل وقت وجهد ممكنين

.  

يفرض التقويم الجيد على كل من المعلم والطالب وولي األمر والمشرف ومدير  : تعاوني
ويستعين باآلخرين . ولتحقيق النواتج التعليمية المدرسة أن يقوم كل منهم بدوره 

المنشودة ال بد من التعاون بين المعلم والطالب كتحديد المعايير التي تظهر نوعية ما 
تعلمه الطالب، وهذا يساعد كل من الطالب والمعلم على االنتقال من الوضع التعليمي الحالي 

  .إلى وضع آخر

الطلبة على تقويم أنفسهم بأنفسهم وإتاحة  ويتم ذلك من خالل تدريب : ديمقراطي
حرية التفكير لهم ليتمكنوا من تحقيق نتاجات التعلم ، وأن يكونوا مشاركين فاعلين 

  . في تحديد معايير األداء التي عليهم الوصول إليها
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إن تحديد النواتج التعليمية المنشودة بالنسبة للمتعلم تمثل خطوة مؤسسة  : علمي 
طًا ومحكمًا بشكل دقيق واستخدام أدوات قياس متنوعة محكمة ثبتت تأسيسًا مضبو

صالحيتها لالستخدام وتحديد معايير أداء متفق عليها تمثل إلى جانب عوامل أخرى أسسًا 
  . علمية يمكن االحتكام إليها وبالتالي معرفة واقع الطالب

قوائم الرصد ، وساللم ويقصد بالمرونة استخدام استراتيجيات وأدوات متعددة مثل  : مرن 
 [التقدير ، والسجالت الوصفية، وساللم التقدير اللفظية وغيرها من األدوات، وكذلك تعد

تستخدم فيها هذه االستراتيجيات واألدوات لقياس نواتج التعلم المختلفة  المواقف التي 
 مثل : ميول الطلبة واتجاهاتهم ومهاراتهم وسلوكياتهم المعرفية والوجدانية

ويعني أن تعطي أسس ومعايير التقويم المستخدمة نفس النتائج وإن اختلفت في  : لعاد
 زمان ومكان التطبيق أو باختالف الجهة التي تقوم بعملية التقويم

المهام المعرفية والفكرية المعقدة كما هي في واقع الحياة ، ويحاكيها وم يق : واقعي 
ليدي الذي يعتمد أساسًا على االختبارات كما هي في الواقع وذلك خالفًا للتقويم التق

 التقليدية

يرّكز على العملية والناتج وليس على الناتج فقط ، ويتطلب استخدام مهارات  : ذو مغزى 
التفكير العليا كالتحليل والتركيب والتقويم وحل المشكالت ، ويقود إلى تطبيق األداء 

عن المواقف التي ّطبق عليها أداءه ،  في مواقف حياتية مشابهة ، أو مواقف طبيعية مختلفة
بخالف التقويم التقليلدي الذي ال يتعدى في كثير من األحيان مستوى التطبيق في مهارات 

 االتفكير العلي
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 أسس ومبادئ عملية التقييم 
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 بعض األسس والمبادئ العملية للتقويم :

 من  األسس والمبادئ لعملية التقويم 

 يلة وليست غاية في حد ذاتها .أنها وس 

 . ال تقويم بدون معلومات أو بيانات أو حقائق 

 . هى عملية مخططة وليست عملية عشوائية 

 . ال بد من تحديد قيمة للشئ في ضوء معايير 

 . أنها عملية سيتم من خاللها إصدار حكم على شئ ما 

 . وسيلة إلى التطوير وتحسين االداء 

  الدراسى .عملية مستمرة طوال العام 

 . تتوقف النتائج على جودة ودقة األدوات المستخدمة 

 . يتناول كافة االنشطة التي يزاولها المتعلم في المدرسة 

 . الشمولية لجوانب النمو المختلفة للمتعلم 

 . تعدد األساليب وتنوع االدوات المستخدمة 

  عملية فنية ينبغى أن يقوم بها معلمين مدربين لهم خبراتهم الكافية. 

  ال بد أن تكون االدوات ملتزمة بخصائص الصدق والثبات والموضوعية. 
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 أنواع التقييم
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 أنواع التقويم

 يصنف التقويم إلى االنواع التالية طبقًا لألهداف المرجو تحقيقها : 

 Initial or Pre-Evaluation)التقويم المبدئى أو القبلى ) -1
ى منظومة تدريسية ) أو مقرر ، وحدة ( لتحديد مـا يتـوافر لـدى    ويتم قبل تعلم الطالب لمحتو

المتعلم من خصائص ، معارف ... إلخ ترتبط بموضوع التعلم بهدف الكشـف عـن حاجـة المـتعلم     
إلــى تعلــم مهــارات أو متطلبــات قبــل البــدء فــي دراســة موضــوع مــا ومــن أنواعــه االختبــارات   

 التشخيصية ، القبلية ... إلخ . 

 :  Formative Evaluationكوينى ) البنائى ( التقويم الت -2

ويعنى استخدام التقويم أثنـاء عمليـة التـدريس ويسـتهدف تحديـد مـدى تقـدم الطـالب         
للمعلـم عـن سـير     Feedbackنحو االهداف التعليميـة المنشـودة وتقـديم تغذيـة راجعـة      

م ثالثـة  تعلم الطـالب بهـدف إعطـاء مزيـد مـن االهتمـام إلـى تعـديل فـي أداء المـتعلم ويضـ           
 مراحل هى : جمع بيانات ، تحليلها ، ثم المراجعة والتنقيح خالل التغذية الراجعة . 

 : Summative Evaluationالتقويم التجميعى  -3

ويعنى الحكم على إحراز نواتج التعلم بهدف اتخاذ قرارات مثل نقل المتعلم إلى مستوى  
رنـامج تعليمـى أو فـي نهايـة     أعلى أو تخرجه ويتم عـادة فـي نهايـة تـدريس محتـوى أو ب     

 Final Examمرحلة ومن أهم أدواته المستخدمة ما يعرف باالختبارات الختامية 
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 التقييم غراضأ
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 أغراض التقييم 
و يوفر المعلومات المناسبة حول مستوى أداء الطالب يمية العملية التعل التقويم يعزز

 والغرض األساسي هوة ويغرس العادات والمواقف اإلايجابي
 

 أغراض التقويم التكويني:

 . التعرف على تعلم التالميذ ومراقبة تقديمهم وتطوير هم خطوة خطوة 

 . قيادة تعلم التالميذ وتوجيهه في اإلتجاه الصحيح 

  المنهج ( –المتعلم  –تحديد الخلل في تعلم التالميذ )المعلم 

 و ايجاد طريقة بديلة .مساعدة المعلم في تحسين أسلوبه في التعليم أ 

 . تزويد المعلم والمتعلم بتغذية راجعه عن التعليم والتعلم 

 . وضع خطة للتعليم العالجي وتصحيحه للتخليص التالميذ من نقاط الضعف 

  تقويم دافعية التلميذ نحو التعلم نتيجة لمعرفته الفورية لنتائجه وأخطائه وكيفية
 تصحيحها.

 . زيادة انتقال أثر التعلم 

 لحصول على البيانات لتشخيص فاعلية التدريس  )في المسار الصحيح أم الخاطئ (ا 

 أغراض التقويم الختامي : 

 ..معرفة مدى تحقق األهداف 

 .. إعالم أولياء األمور عن مدى تقدم ابنائهم في التعلم 

 .. أعداد البرامج العالجية للمقصرين 

 .. أعداد البرامج اإلثرائية للمتقنين 

 نفوس الطالب تجاه التعليم.في إيجابية 
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مبادئ عامة في التقويم 

 المستمر
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 مبادئ عامة في التقويم المستمر:

  ممارسة التقويم بشكل مستمر أثناء التعلم اليومي العمل على تحسين مستوى تعلم
 الطلبة بناء على ما يتم إكتشافه من جوانب القوى والضعف لديهم .

 اف المادة وإختبار أدوات التقويم المناسبة لتقويم كل هدف ارتباط التقويم بأهد
 تعلمي .

 . تطوير قدرات الطلبة ومواهبهم في المادة من خالل انشطة تساعد على اإلبداع 

  تشجيع التقويم الذاتي وتقويم األاقران وذلك إلتاحة الفرصة للطالب في تقويم اعماله
هداف تعلم المادة أو تقويمه ألعمال بنفسه والحكم على مستوى أدائه في اكتسابه أل

 زمالئه .

 . مراعاة الفروق الفردية عند إستخدام أدوات التقويم المختلفة 

  إعطاء الطلبة أنشطة مناسبة ومتنوعة تالئم مستواهم )ثبات المنهجية ( والحرص على
 منحهم تقديرات صادقة وموضوعية .

 شراكها في تنفيذ البرامج تفعيل دور األسرة في عمليات التوجيه والمتابعة وإ
العالجية واإلثرائية المقترحة وتزويدهم بمعلومات دقيقة عن مدى تقدم ابنائهم وعن 

 الصعوبات التي يوجهونها في تعلم المادة
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استراتجيات التقييم 
 وأدواته
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 يم وأدواتهياستراتيجيات التق

  

 rategiesSt Assessment يميالتق استراتيجيات : أواًل

Based Performance  األداء على المعتمد يميالتق استراتيجية -1

Assessment 

 Paper And Pencil والورقة القلم استراتيجية -2

 Observation المالحظة استراتيجية -3

 Communication التواصل استراتيجية -4

 Reflection الذات مراجعة استراتيجية -5
 

 : التقويم أدوات : ثانيًا

 List Check الرصد قوائم -1

 Scale Rating التقدير سلم -2

 Rubric اللفظي التقدير سلم -3

 Log Learning التعلم سير وصف سجل -4

 Record Anecdotal ( المعلم سجل ) القصصي السجل -5
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 Strategies Assessment يميالتق استراتيجيات

 Assessment based-Performance األداء على المعتمد يميالتق استراتيجية

 حياتيه مواقف في مهاراته توظيف خالل من ، تعلمه باظهار المتعلم قيام : يفالتعر
 مدى خاللها من يظهر عملية بعروض قيامه أو ، الحقيقية المواقف تحاكي مواقف أو ، حقيقية

 إنجازها. المراد التعليمية النتاجات ضوء في ، مهارات من اكتسب لما إتقانه
 : ستراتيجيةاال هذه تحت تندرج التي الفعاليات

Presentation 

 التقديم

Demonstration 

 التوضيحي العرض

Performance 

 األداء

Speech 

 الحديث

Exhibition 

 المعرض

playing-Role / Simulation 

 األدوار المحاكاة/لعب

Debate 
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 المناظرة / المناقشة

 : الفعاليات هذه من لكل موجز شرح يلي وفيما

 ( Presentation) التقديم أ.
 وفي ، محدد لموضوع المتعلمين من مجموعة أو ، المتعلم به يقوم ، ومنظم له مخطط عرض
 شرحًا المتعلمين / المتعلم يقدم كأن ، محددة لمهارات امتالكهم مدى إلظهار ، محدد موعد

 ……… اإللكترونية والشرائح والرسومات الصور : مثل بالتقنيات مدعمًا ما لموضوع

 Demonstration) ) التوضيحي العرض ب.
 فكرة أو مفهوم لتوضيح المتعلمين من مجموعة أو المتعلم به يقوم عملي أو شفوي عرض

 يوضح كأن . واضحة ولغة بطريقة المفهوم عرض إعادة على المتعلم قدرة مدى إلظهار وذلك
 . بالواقع ربطه أو عملية تجربة خالل من مفهومًا المتعلم

 ( Performance) العملي األداء ج.
 لمهمات المتعلم أداء خالل من واالتجاهات ، والمهارات ، المعرفة إلظهار اإلجراءات من مجموعة

 أو إنتاج أو نموذج أو خريطة أو مجسم إنتاج المتعلم إلى يطلب كأن . عمليًا ينفذها محددة
 أو الشعر تصفيف أو سيارة محرك صيانة أو محوسب برنامج تصميم أو جهاز استخدام

 حلوى طبق إعداد أو الحقن إعطاء أو ياءأز تصميم

 ( Speech) الحديث د.
 ، وقصيرة محددة فترة خالل معين موضوع عن المتعلمين من مجموعة أو ، المتعلم يتحدث
 قدرته إلظهار فكرة يقدم أن أو ، لرواية إعادة أو ، لقّصة سردًا الحديث هذا يكون ما وغالبًا

 قام رحلة أو ، شاهده فِلم عن المتعلم يتحدث كأن ، راألفكا وربط والتلخيص، التعبير على
 مجموعته أفكار عن ملخٍص أو ، تعليمي موقف في طرحت فكرة حول أو ، قرأها قصة أو ، بها

 . أخرى مجموعة إلى لنقلها
……… 
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 : (Exhibition) المعرض هـ.
 مدى إلظهار عليه متفق ووقت ما مكان في والعملي الفكري إلنتاجهم المتعلمين عرض

 المتعلم يعرض أن : مثل محدد نتاج لتحقيق معين مجال في مهاراتهم توظيف على قدرتهم
 . يدوية أشغال أو أزياء أو منتجات أو فنية أعمال أو لوحات أو صور أو مجسمات أو نماذج

 ( playing-Role \Simulation ) األدور لعب / المحاكاة و.
 يتطلبها وإيماءات حركات من يرافقه ما بكل اشًانق أو حوارًا المتعلمون / المتعلم ينفذ
 ومدى واألدائية المعرفية مهاراتهم إلظهار حقيقيًا حياتيًا موقفًا يشبه موقف في الدور

 مهمة خالل من القرارات وصنع االقتراحات وتقديم والتواصل التعليمات اتباع على قدرتهم
 موقف في المتعلم يندمج حيث ،محوسبًا تقنيًا الموقف يكون أن ويمكن ، مشكلة حل أو

 مصادفتها يتوقع التي والقرارات األعمال من النوع نفس ينفذ أن وعليه ، محوسب محاكاة
 في المتعلم الشرح على المعتمدة المحاكاة مواقف تضع حين وفي مستقباًل. عمله في

 لمبنيةا المحوسبة المحاكاة مواقف فإن ، بشرية غير أو ، بشرية عناصر مع سيناريوهات
 قدرته المتعلم يظهر أن الموقف هذا خالل يمكن الكمبيوتر. شاشة على موقفًا تقدم تقنيًا

 . المختلفة والعناصر المواقف من مئات المحوسب البرنامج يقدم حيث القرارات اتخاذ على

 ( Debate) المناظرة / المناقشة ز.
 فريق كل يتبنى حيث ، ما ةقضي حول والنقاش للمحاورة المتعلمين من فريقين بين لقاء

 على المتعلمين قدرة مدى إلظهار ( المتعلمين أحد ) محكم إلى باإلضافة ، مختلفة نظر وجهة
 . نظره لوجهة المؤيدة والمبررات الحجج وتقديم الفعال واالستماع والتواصل اإلقناع
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  Paper and Pencilوالورقة بالقلم التقويم استراتيجية

 من بأنواعها االختبارات في المتمثلة والورقة القلم على القائمة التقويم جيةاستراتي تعد
 وتشكل ، معينة مجاالت فى المتعلم ومهارات قدرات تقيس التى الهامة االستراتيجيات

  .المدرسة في التقويم برنامج من هامًا جزءًا

  Observationالمالحظة استراتيجية

 في مراقبته بقصد ؛ المتعلم نحو المختلفة بحواسه حظالمال أو المعلم فيها يتوجه عملية
 مهاراته تقويم وفي ، عليه الحكم في تفيد معلومات على الحصول أجل من ،وذلك نشط موقف

  .تفكيره وطريقة واخالقياته وسلوكه وقيمه

 مثـــــال

 ذلك وأثناء ، المختبر حصة خالل مجهرية شريحة بتحضير الطالب يقوم : التقويمي الموقف
 . الشطب قائمة ويمأل الطالب أداء بمالحظة المعلم يقوم

  Communicationبالتواصل التقويم استراتيجية

 وكذلك ، المتعلم حققه الذي التقدم مدى عن التواصل فعاليات خالل من المعلومات جمع
  .المشكالت حل في وأسلوبه تفكيره، طبيعة معرفة

  :التواصل استراتيجية تحت تندرج التي الفعاليات

  ) Interview (المقابلة

 تتعلق معلومات على الحصول فرصة المعلم يمنح مسبقًا محدد والمتعلم المعلم بين لقاء
  .مسبقًا المعدة األسئلة من سلسلة وتتضمن ، معين موضوع نحو واتجاهاته المتعلم بأفكار

 واألجوبة األسئلة
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 تفكيره طبيعة عن معلومات وجمع ، تقدمه مدى لرصد المتعلم إلى المعلم من مباشرة أسئلة
 والموقف اللحظة وليدة األسئلة هذه أن في المقابلة عن وتختلف ، المشكالت حل في وأسلوبه ،

  .مسبق إعداد إلى بحاجة وليست

  ) Conference (المؤتمر

 إلى معين مشروع في الطالب تقدم مدى لتقويم والمتعلم المعلم بين يعقد مبرمج لقاء
  .تعلمه لتحسين والالزمة الالحقة الخطوات تحديد ثم ومن ، النقاش خالل من ، معين تاريخ

 المؤتمر فعالية : مثال

 مشروع في تقدمه على المعلم إطالع خالله من يهدف المعلم مع مبرمجًا لقاًء المتعلم يعقد
 خاللها من يدير للمتعلم أسئلة بتوجيه المعلم يقوم ثم ، االنجليزية اللغة لمبحث معين

  .النقاش

  Reflectionالذات مراجعة استراتيجية

  .الحقًا تعلمه سيتم ما وتحديد ، تعلمه ما بتقييم تعلم الى السابقة الخبرة تحويل· 

 ، ومستنداتها ، أسسها حيث من ، والمعارف ، والمعتقدات ، اآلراء في المقصود الجاد التمعن· 
 العقالنية من أسس على معتقدات منظومة للتشكي واعية محاولة في ، نواتجها وكذلك
  .واألدلة

 ، استدالالت تطوير خالل من بمغزاها الجاد للتفكير المعرفة وراء ما الى الرجوع عملية· 
 في كدليل منها لالستفادة والحالية السابقة األحداث من مغزى اشتقاق عملية فالتعلم
 حين المتعلم مع متكاملة الذات مراجعة بأن ينوه التعريف وهذا ) المستقبلي السلوك

 الخبرات وفهم التحكم بهدف السابقة الخبرات من العبر استخالص بأنه التعلم يعرف
 (.الالحقة

  :من كل الذات مراجعة استراتيجية تحت يندرج

 الذات تقويم : أواًل
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  الطالب يوميات : ثانيا 

 الطالب ملف : ثالثًا

 الطالب يوميات : مثال

  .سمعه أو ، شاهده أو ، قرأه ما حول خواطره يتضمن طالبال يكتبه نموذج

  :التالية بالجمل يبدأ أن مثاًل فيمكن قرأه ما شيء حول مذكرة يكتب أن الطالب أراد فإذا

  ..………لـ المؤلف مكان كنت لو· 

  ..…………أن الحظت لقد· 

  …………أستغرب· 

 التقييم أدوات

 List Check الرصد قوائم

عبارة عن قائمةاألفعال و السلوكيات الًتيٌ يرصدها المعلم ، أو الطالب أثناء تنفٌيذ مهمة أو 
مهارة . و تعد من األدوات المناسبة لقٌياس مدى تحقق النتاجات التعٌليٌمة لدى الطلبة ، و 

ٌويجيبب على فقراتها باخٌتار إحدى الكلمٌتين على سبيل المثال : صح أو خطا - نعم أو اال - 
 موافق أو ٌغير موافق

 

 Scale Rating التقدير سلم

 لتدٌرج فقرة كل تخضع ،ٌحث مرتفعة أو متدٌنة المتعلم مهارات كانت إذا ٌفما تظهر أداة هو
 المتعلمين بمشاركة ويطور ويبني ، اتيمستٌو أو فئات عدة من
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  Rubricاللفظي التقدير سلم

 . مختلفة مستويات في طالبال أداء تبين التي المختصرة الصفات من سلسلة عن عبارة وهو
 السلم هذا يجعل مما ، منه تفصياًل أكثر العادة في ولكنه ، التقدير سلم تمامًا يشبه إنه

 السلم هذا يوفر أن ويجب ، التحسن في التالية خطواته تحديد في للطالب مساعدة أكثر
  .المطلوب الجيد للعمل واضحة مؤشرات

  Log Learningالتعلم سير وصف سجل

ل منظم يكتب فيه الطالب عبر الوقت عبارات حول أشياء قرأها أو شاهدها أو مّر بها في سج
  حياته الخاصة ، حيث يسمح له بالتعبير بحّرية عن آراءه الخاصة واستجاباته حول ما تعلمه

 

 Record Anecdotal ( المعلم سجل ) القصصي السجل

  طالبال عن مالحظاته المعلم فيه يسجل منظم سجل
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 التقييم ساليبأ
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 أساليب التقييم

  : التقدير مقاييس 

 مهارة ألدائه على إتقانه درجة طالبال إعطاء المعلم يرى عندما األسلوب هذا ويستخدم

 .درجة إتقانه على لتدل أرقام اعتماد يجري و قائمة في المهارة فتوضع معينة

 

 التقويم الذاتي : 

  التعليم مراحل كل في الحديثة التربية إليه وتدعو ، لنفسه لمالمتع تقويم به ويقصد

 : يلي فيما نوجزها أن نستطيع ميزات وله

 سلوكه في تعديل إلي بدوره يؤدي وهذا ضعفه ونقاط ألخطائه الفرد الكتشاف وسيلة(  أ)
 .  الصحيح االتجاه في سيره وإلى

 أخطاءه فرد لكل أن أدرك قد بخبرته هألن اآلخرين أخطاء نحو تسامحًا أكثر الفرد يجعل( ب)
  . التهكم أو التأنيب أو للتشهير األخطاء هذه استخدام الحكمة من وليس

 

 تقويم األقران:

ارتباطًا وثيقًا بالتقويم الذاتي ، حيث يتضـمن قيـام كـل طالـب     يرتبط تقويم األقران 
بتقويم أعمال أقرانه. إذ يمكن لطالبين مـثاًل أن يتبـادال المهـام أو األعمـال التـي أداهـا كـل        
منهما، ويقوم كل منهمـا بتقـويم جـودة، أو دقـة، أو مالئمـة عمـل اآلخـر. غيـر أن هـذا يتطلـب           

 األقران متسقًا، واألحكام الناتجة عنه صائبة . تنظيمًا وإعدادًا، لكي يكون تقويم
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 :  ( ( Portfolio ملف إنجاز الطالب

باتت تحتل موقعًا مهمًا بين أدوات التقويم األصيل ، ويعبر هذا  التياألدوات  حدوهو أ 

المستمر ألداء  التكوينيالملف عن حاجتنا إلى توفير أداة أو وسيلة تعيننا على التقويم 

 ديم أدلة أو شواهد موثقة على مدى تقدم تعلمه .الطالب ، وتق

 :  ( ( Portfolio ملف إنجاز الطالب محتوى

 :مثل بنفسه يختارها التي وأنشطته المتعلم انجازات من عينة على يشتمل

 .سيرة ذاتية عن الطالب  -

 . التقويم وأدوات االمتحانات نتائج -

 .ومقاالته الطالب كتابات من عينات -

 . واألنشطة والتجارب للبحوث، ملخصات تتضمن التي قاريرالت بعض -

 .بها قام التي والجماعية الفردية المشروعات ملخص -

 :  ( Portfolio )ملف إنجاز الطالب استخدام أهمية

 :في يسهم حيث ، للطالب مفيدة تقويم وسيلة ملف االنجاز يعد

 لدى الذاتي واالستقالل ظيمالتن ومهارات واالبداعى الناقد التفكير مهارات تنمية -

 .الطالب
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 الكتابة عينات فإن ذلك، ومثال التعلم عملية في تقدمهم تقويم في الطالب دمج -

 يمكن التوثيق وهذا كامل، دراسي فصل عبر تحدث التي التغيرات توثق أن يمكن

 .ذاتًيا أداءهم وتقويم تقدمهم مالحظة على الطالب لمساعدة كأساس استخدامه

 الطالب يسجل حيث أعمال، من به يقومون فيما التأمل عمليات الطالب ممارسة -

 من العديد على استجاباته وكذلك الملف في المتضمنة األعمال على تعليقاته

  ؟..العمل هذا من تعلمته الذي ما : بينها من التي األسئلة
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منهج البكالوريا الدولية 
 والتقييم
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 ةالبكالوريا الدولي

 

يتبلور في إعداد أفراد ُيفّكرون بعقلية دولية  ن الهدف من برامج البكالوريا الّدولّية إ
وُيسهمون في خلق عالم أفضل ، وأكثر سالمًا من خالل إدراكهم أنهم يشتركون مع اآلخرين 

 في الطبيعة اإلنسانية وفي تعهد األرض والوصاية عليها.

 سمات متعلم البكالوريا الدولية 

ُينّمي متعلمو البكالوريا الدولية ملكات فضولهم الطبيعي، فيكتسبون     لينمتسائ
المهارات الالزمة للتساول والبحث ويظهرون اعتمادهم على أنفهسم في التعلم، 

 بشغف يصحبهم مدى الحياة.  ويستمتعون بعملية التعلم

ار والقضايا التي يستكشف متعّلمو البكالوريا الدولية المفاهيم واألفك         مّطلعين
تتمتع بأهمية محلية وعالمية، ويكتسبون في تلك األثناء معرفة متعمقة. ويطورون 

 واسعة ومتوازنة من فروع المعرفة والتخصصات. فهمهم عبر مجموعة

ُيبادر متعلمو البكالوريا الدولية إلى تطبيق مهارات التفكير بشكل          مفكرين
 ت المعقدة، واتخاذ قرارات منطقية وأخالقية بشأنها.ناقد ومبدع للتعرف على المشكال

يفهم متعلمو البكالوريا الدولية األفكار والمعلومات ، ويعبرون عنها بثقة       متواصلين
وإبداع بأكثر من لغة ، ويتحقق ذلك من خالل مجموعة متنوعة من أساليب التواصل 

 بفعالية ، وعن طيب خاطر. التعاوني مع اآلخرين
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يتصف متعلمو البكالوريا الدولية باالستقامة واألمانة في تعاملهم وبالحس    بادئذوي م
الشديد باإلنصاف والعدالة واالحترام تجاه كرامة الفرد والجماعة والمجتمع، كما يتحملون 

 تصرفاتهم والنتائج المترتبة عليها. مسؤولية

خاصة وتاريخهم الشخصي يفهم متعلمو البكالوريا الدولية ثقافاتهم ال      منفتحين
ويحترمونها، ويتقبلون وجهات نظر األفراد والمجتمعات األخرى وقيمهم وتقاليدهم، 

عن مجموعة من وجهات النظر وتقييمها، وهم دائمًا على استعداد للتعلم   ويتعودون البحث
 من التجارب العملية.

تجاه حاجات اآلخرين  ُيبدي متعّلمو البكالوريا الدولية تفهمًا وتعاطفًا      مهتمين
ومشاعرهم، ولديهم التزام شخصي بخدمة اآلخرين في محيطهم ، وإحداث تغييرات إيجابية 

 البيئة من حولهم.  في حياتهم وفي

يتعامل متعّلمو البكالوريا الدولية مع المواقف غير المألوفة والغامضة     ُمجازفين
استكشاف الجديد من األدوار  بشجاعة وتدبر، ويتمتعون بشخصية مستقلة تمكنهم من

 واالستراتيجيات. كما أنهم يدافعون عن معتقداتهم بشجاعة وطالقة. واألفكار

ُيدرك متعلمو البكالوريا الدولية أهمية التوازن الفكري والجسدي والعاطفي    متوازنين
 في تحقيق الخير والسعادة والرفاهية الشخصية لهم ولآلخرين.

مو البكالوريا الدولية في التفكير والتأمل من خالل تعّلمهم ُيمعن متعل     متأملين
وخبراتهم المكتسبة، وهم قادرون على تحديد مكامن قوتهم وحدود قدراتهم وتقييمها 

 في سبيل دعم تعلمهم ونموهم الشخصي.
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 وحدات االستقصاء

 من نكون
 

نية والصحية بحث في طبيعة النفس ؛ و المعتقدات والقيم الشخصية والمادية والذه
واالجتماعية والروحانية، والعالقات البشرية، بما في ذلك األسر واألصدقاء و المجتمعات 

 والثقافات، والحقوق والواجبات، وما ذا يعني أن تكون إنسانا.

  

 أين نحن في المكان والزمان
 

كتشافات بحث في التأقلم مع المكان والزمان؛ وفي السير الذاتية ؛ المنازل والرحالت، واال
واالستكشافات والهجرات البشرية، والعالقات بين ترابط األفراد والحضارات ، من منظور 

 محلي وعالمي.

  

 كيف نعبر عن أنفسنا

  

تحقيق في الطرق التي نكتشف ونعبر بها عن األفكار والمشاعر، و عن الطبيعة، 
من نطاق تمتعنا  والثقافة، والمعتقدات والقيم، وكذلك الطرق التي نفكر بها ونوسع

 بإبداعتنا و تقديرنا للجمال.
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 كيف يعمل العالم

                                       
استقصاء في العالم الطبيعي وقوانينه، والتفاعل بين العالم الطبيعي )الفيزيائي 

 والبيولوجي( ، والمجتمعات البشرية، وكيفية تطبيق البشر لفهمهم للمبادئ العلمية،
 وأثر التقدم العلمي والتكنولوجي على المجتمع وعلى البيئة.

  

 
 كيف ننظم أنفسنا

 
تحقيق في الترابط بين النظم التي من صنع اإلنسان والمجتمعات، وهيكل ووظيفة 

 المنظمات ؛ إتخاذ القرارات المجتمعية، واألنشطة االقتصادية وتأثيرها على البشر والبيئة.

  
  

 المشاركة في الكوكب
 

استقصاء عن الحقوق والواجبات في النضال من أجل تقاسم الموارد المحدودة مع الكائنات 
الحية األخرى وعن العالقات داخل وبين المجتمعات المختلفة ، وإمكانية الحصول على فرص 

 متساوية في السالم وتسوية النزاعات.
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 :الخمس (  األساسيةمرتكزات التقييم  )المفاهيم 

في  أمرًاأساسيًاالتقييم جزءا اليتجزأ من جميع عمليات التعليم والتعلم . وهو يعد يعتبر 
بر هدف برنامج السنوات االبتدائية المتمثل في إرشاد الطالب بصورة مدروسة وفاعلة ع

 : عناصر التعلم األساسية الخمسة

  اكتساب المعرفة 
  فهم المفاهيم 
  إتقان المهارات 
 تطوير المواقف 

  قرار للقيام بالعمل اتخاذ ال 

 :مجاالت التقييم في المنهج المدرس 

 الصلةثالثة مجاالت وثيقة  إلىويمكن تقسيم عنصر التقييم في منهج المدرسة 
 وما تعلموه.كيف نكتشف مايعرفه الطالب  –لتقييم ا 

  كيف نختار جمع البيانات وتحليلها. –التسجيل 
  المعلومات إيصالكيف نختار طريقة  –التبليغ 
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 الطالب ؟ تعلمه التقييم : كيف نكتشف ما

 ةيتم تعزيز تعلم الطالب من خالل التخطيط وتهذيب عمليتي التعليم والتعلم لتلبي
احتياجات األفراد والمجموعة إن تقييم معرفة الطالب وخبراتهم السابقة إلى جانب متابعة 

 تخطيط وتهذيب تعليمهم  إنجازاتهم خالل فترة التعليم من شأنه أن يمكن المعلمين من

 :أنواع التقييم 
 التكويني التقييم 

 النهائي  التقييم 

 
 
 
 
 
 
 

   لتقييما
   وماتعلموهالطالب  مايعرفهكيف نكتشف •

 التسجيل 
 كيف نختار جمع البيانات وتحليلها حول تعلم الطالب  •

 التبليغ 
 كيف نختار طريقة إيصال المعلومات •

Assessing 

Recording 

Reporting 
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 التقييم التكويني: يهدف 
جل تخطيط المرحلة التالية من التعلم وتربطة عالقة أمعلومات تستخدم من الى توفير 

كنهم كتشاف ما يعرفه الطالب وما يمأمتشابكة مع التعلم ويساعد المعلمين والطالب على 
فعله كما أن التقييم التكويني والتعليم مرتبطان بصورة مباشرة ويعمالن بشكل هادف 

راء ومقترحات تقيمية آلى تشجيع التعلم من خالل تقديم إمعا ويهدف التقييم التكويني 
ن يعزز الحماس من أن ذلك أن يزيد من معرفة المتعلمين وفهمهم وإمنتظمة ومتكررة ومن ش

دراك إمل العميق وتطوير القدرة على التقييم الذاتي وأشاركة في التجل التعلم والمأ
ن زيادة استخدام التقييم التكويني على أمقاييس النجاح وهنالك الكثير من  الشواهد على 

نخفاض مستوى التحصيل على تحقيق تحسن إوجه الخصوص تساعد الطالب الذين يتميزون ب
 كبير في فهمهم .

 

 :ييهدف التقييم النهائ

عتبر التقييم النهائي تراكما يم الطالب وين بنظرة متبصرة حول فهتزويد المعلم إلى
لعمليتي التعليم والتعلم وهو يتيح الفرص للطالب كي يظهروا ماتم تعلمه . كما ويمكنه أن 

وهو يرشد ويحسن التعلم وعملية التعليم ويقيس فعم الطالب  واحد  آنيقيم عدة عناصر في 
 زية ويشجعهم على القيام بالعمل .للفكرة المرك
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 التقييم الفعال 
تعتبرمقاييس التقييم الفعال التالية قابلة للتطبيق على كل من التقييم التكويني 

 . والتقييم النهائي

 

 التقييم الفعال ينتج المجال للطالب كي:
 
  اآلخرين.يتبادلوا تعلمهم وفهمهم مع 

 والمهارات هيممفايعاب للستألا نطاقا من المعرفة وايظهرو. 
  جل التعبير عن أيستخدموا تشكيلة من أساليب التعلم والذكاء المتعدد والقدرات من

 .فهمهم 
  بأداء يتميز بالجود.نتاج منتج جيد أوالقيام إيعرفوا ويفهموا مسبقا مقاييس 
  يشاركوا في التأمل والتقييم الذاتي وتقييم األفراد. 

 المزيد من  إلىب حياتية حقيقية من شأنها أن تقود يؤسسوا تعلمهم على التجار
 .التساؤالت

  مختلفة.يعبروا عن وجهات نظر وتفسيرات 

 تحسين إلىي األمور التي تحتاج يحللوا تعلمهم ويدركوا ما ه. 
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 لتقييم الفعال يتيح المجال للمتعلمين كي:ا
 
 يبينوا كل مرحلة من مراحل عمليتي التعلم والتعليم 
 ء على تساؤالت الطالب والمعلميخططوا بنا 
  نتاج أو القيام بأداء يتميز بالجودةإيخططوا مقاييس 
  صحيحة نتائجستخالص إيجمعوا الشواهد التي يمكنهم من خاللها 

  يوفروا الشواهد التي يمكن لجميع أعضاء مجتمع المدرسة أن يفهموها وأن يبلغوا
 عنها بصورة فاعلة

 أداء الطالب وتقدمهم يراجعوا ويتأملوا بصورة تعاونية 
 

 التقييم الفعال يتيح المجال ألولياء األمور كي:
 
  وتطورهيروا الشواهد على التعلم الطالب. 
 .يطوروا فهما لعملية تقدم الطالب 
 حتفال به.    إليتيحوا المجال لدعم تعلم الطالب وا 
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 اعتبارات إضافية في عملية تقييم تعلم الطالب الصغار السن:
 

قييم تطور وتعلم الطالب الصغار السن هو عنصر أساسي من عناصر المنهج ويساعد في أن ت
إرشاد عملية التطور والتعلم والتعليم المستمر يجب مالحظة الطالب في أوضاع مختلفة 
ويجب تطبيق نطاق واسع من استراتيجيات التقييم ويالحظ المعلم الطالب الصغار في 

 : السن من أجل
 
 هتماماتهأحة عن الطالب وبناء صورة واض 
 تحديد مايفكر فيه الطالب ويتعلمه وكيف يفكر فيه ويتعلمه 
  تقييم فاعلية البيئة في تعلم الطالب 
  توسيع تعلم الطالب 

 
نتباه إلى إعند إجراء المالحظة يجب على المعلم أن يسجل ما يقوله الطالب ومن خالل اإلصغاء ب

 أنالتمثيل الدرامي . يستطيع المعلم  أثناءا الحوارات التي تدور بين الطالب وخصوص
يتعرف على اهتماماتهم الحالية ، وقاعدة معرفتهم .ومستوى مشاركتهم ومهاراتهم 

 وأولياءاألموريتبادل هذه المالحظات مع الطالب . والزمالء ،  أنوينبغي للمعلم  إلاجتماعية ا
تحليل تفاعالته مع المجموعة . على عالم الطالب الداخلي . و أفضلجل التعرف بصورة أمن 

جل أكتشاف مواطن القوة والصعوبات . والتأمل في فاعلية الممارسات المتبعة من أو
 تطبيق برنامج البحث وغيرهم من خيرات الصف .

التعلم بصفته سلما متدرجا من  إلىومن المهم تحدد احتياجات كل طالب من الطالب والنظر 
ورا مرحليا بطرق ذات صلة ولكنها مختلفة . ويمكننا المراحل . يحقق فيه كل طالب تط

لتي يستمتع بها الطالب على وجه الخصوص إاستماع والمالحظة تحديد مجاالت التعلم إلخالل ا
 جل دمج أو  توسيع التعلم أكثر.أة من يمكن كذلك تخطيط التجارب المحفز. و
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 :المسؤل عن التقييم 

ن يكون أويجب على جميع المعنين بالتقييم دراء والم األمورالطالب والمعلمين وأولياء 
لديهم فهم واضح للسبب وراء التقييم وماهو التقييم المراد تقييمه ومقاييس النجاح 

حرى بها التقييم ويجب أن يكون مجتمع المدرسة برمته معنيا بتقييم توالطريقة التي ي
 .فاعلية البرنامج

في عملية  أنفسهموالطالب علمين ؤل هم الموالمس للتقييمفي جميع مراحل التعلم نحتاج 
 تشاركية تساهم بتقدم الطالب 

 

  الوقت الزمني للتقييم 

والتقييم الختامي مع نهاية كل   وحدة البحث خالل ثالث مرات ل التقييم التكويني بمعد
.اي بمعدل ست مرات خالل العام الدراسي  ثالث مرات خالل الفصل األول وحدة من وحدات البحث 

 وثالث مرات خالل الفصل الدراسي الثاني 
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 التسجيل : كيف نجمع البيانات ونحللها ؟
المدرسة  إجابةالتقييم أساسا لنهج تقييمي شامل وتمثل  وأدواتتشكل استراتيجيات 

 عن سؤال : " كيف نعرف ماتعلمناه؟"
ع المعلومات حول ستراتيجيات هي الطرق واألساليب التي يستخدمها المعلمون عند جمإلهذه ا

وهي  األدواتستخدام مجموعة متنوعة من إتعلم الطالب وسيجل المعلمون هذه المعلومات ب
 الوسائل المستخدمة لجمع البيانات

 

 

 

 

السالسل 
 المتصلة

سجالت 
مالحظة 
 الطالب

لوائح 
ساللم  النماذج التدقيق

 التقييم

 أدوات التقييم

 

 

 
استراتيجيات 

 التقييم
 المالحظات √  √ √ √

√ √  
 
 

 تقييم األداء √

√ √ √  √ 
تقييم مرتكز على 

 المسار
 إجابات مختارة  √ √  √
 مهام مفتوحة √ √  √ √
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 استراتيجيات التقييم 
 

نتظام بحيث يتفاوت تركيز المعلم من إوب األحيانتتم مالحظة جميع الطالب في معظم 
تركيزه  إلىى سبيل المثال ( تركيزه على زاوية واسعه ) كأن يركز على جميع الصف عل

المتمحور في مجال ضيق ) كأن يركز على طالب واحد او نشاط واحد على سبيل المثال ( ومن 
 عن قرب ( .. المالحظةمع مشاركة )  إلىالمالحظةعن بعد (  المالحظةبدون مشاركة )  المالحظة

 المالحظات

وينتج عنه تحديات ومشاكل  واسطة مقاييس معروفهاألهدافعلى  المبنيةتقييم المهام 
في هذه المهمات ونادرًا مايكون هنالك جواب  عديدةساليب إب المشكلةكبيرة ويتم تناول 

ستخدام العديد من إواحد صحيح فحسب وهو غالبًا مايكون تقييمًا متعدد النماذج ويتطلب 
دة لمثل عادة وسائل مفي الصوت والفيديو والتسجيالت السرية المهارات وتعتبر تسجيالت

 هذا النوع من التقييم

تقييم 
 األداء

نتظام ويتم تسجيل هذه المالحظات من خالل تدوين إوب األحيانتتم مالحظة الطالب في معظم 
 المصداقيةوجمع مالحظات متعددة لتعزيز  النموذجيةوغير  النموذجيةمالحظات حول التصرفات 

حظات ويتم إعداد نظام لتدوين وتركيب الشواهد من مختلف السياقات لزيادة صحة المال
وزمن التسجيل وتعتبر لوائح التدقيق  الكتابةالمالحظات وحفظ السجالت يعمل على تقليل 

 لجمع المالحظات .. األساليبالشائعة)كسجالت التعلم ( من  واألوصافالتفصيليةوالملخصات 

تقييم 
مرتكز 

على 
 العملية

مثله ألهي أكثر ا المفاجئةختبارات ألختبارات واألا اإلبعادمناسبات فرديه وتمارين أحاديه 
 شيوعًا لهذا الشكل من التقييم..

إجابات 
 مختارة

أوضاع يتم فيها تقديم مثيرات للطالب ويطلب منه ان يرد بجواب مبتكر وقد يكون الجواب 
و حل يمكن شمل عمل الطالب مرفق به أو مخطط بياني أو رسم أعلى شكل جواب موجز مكتوب 

 التقييم في ملف المتعلم ..مقياس 

مهام 
 مفتوحة
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 لتقييمأدوات ا

 

 

مجموعة محددة من المقاييس لتقييم الطالب في جميع المجاالت وتبين الواصفات 
للمقيم ماهي الخصائص أو اإلشارات التي يجب البحث عنها في عمل الطالب ومن ثم 
تبين له كيفية تقييم ذلك العمل وفق سلم محدد مسبقًا ويمكن أن يتم تطوير 

 لم التقييم على يد الطالب والمعلمين كذلك ..سال

ساللم 
 التقييم

نماذج من عمل الطالب تستخدم كمعايير راسخة يتم تقييم نماذج أخرى وفقًا لها 
وفي العادة يكون هنالك نقطة مرجعية واحدة لكل مستوى إنجاز في ساللم 

الئمة التقييم وتشجع كل مدرسه على وضع مجموعة من النقاط المرجعية الم
 والقابلة لإلستخدام في سياق تلك المدرسة ..

 النماذج

وهي لوائح معلومات وبيانات و مميزات أو عناصر يجب أن تكون حاضرة ويعتبر 
 مخطط العالمات احد أنواع لوائح التدقيق ..

لوائح 
 التدقيق

"  سجالت مالحظة الطالب هي مالحظات موجزة ترتكز على مالحظات المعلمين للطالب أما
قصص التعلم " فهي مالحظات مركزة وموسعة يمكن تحليلها الحقًا وينبغي أن يتم 

 تصنيف وتنظيم هذه السجالت بصورة منهجية ..

سجالت 
مالحظة 
 الطالب

وهي عروض مرئية لمراحل تطور التعليم تبين التقدم في إنجاز الطالب وتحدد موقع 
 الطالب في العملية ..

السالسل 
 المتصلة
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 التوثيق :

 ية تقييم ذات صلة بجميع الطالب إن توثيق الشواهد على تعلم الطالب تعد إستراتج

 ينبغي للتبليغ الفاعل أن :

  والطالب والمعلمين بصفتهم شركاء. األموريشرك أولياء 
 .يعكس مايقدره مجتمع المدرسة 
 .يكون شامال وصريحا ومنصفا وذا مصداقية 
  األطرافلجميع يكون واضحا ومفهوما. 
  يتيح للمعلمين دمج مايتعلمونه خالل عملية التبليغ في ممارسات التعليم

 والتقييم المستقبلية.
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 (Reporting)التقرير

 تقرير شفوية : . أ

 جتماعاتألا .1

جتماعات في تناول المعلومات بين المعلمين والطالب وأولياء االمور ويجب أليتمثل غرض ا
جتماعات من أجل تطوير شكلها وقد يتضمن ذلك وضع ألوظيفة ا ن تحددإعلى المدرسة 

 .جتماعات شكال رسميا او غير رسميألهداف وقد تأخذ هذه األا

 أنواع االجتماعات :

 بين المعلم والطالب 

وهي مصممة لتقديم اآلراء والمقترحات التقييمين للطالب كي يتمكنوا من التأمل في عملهم 
جتماعات الفردية ألن تجرى هذة اأب مهاراتهم ومن المهم ن يزيدوا من تطوير وتهذيأو

 .جل دعم وتشجيع تعلم الطالب وتخطيط المعلمأبصورة متكررة من 

 بين المعلم وأولياءاألمور 

حتياجاته وحول برنامج أمعلومات حول تقدم تطور الطالب و األموروهي مصممة إلعطاء أولياء 
ذه الفرصة من أجل جمع معلومات عن خلفية المدرسة ويجب على المعلمين أن يغتنموا ه

لى مايقلقهم والمساعدة في تعريف دورهم في إالطالب وإجابة أسئلة أولياء األمور والتطرق 
جل تزويد المعلم أغتنام هذه الفرصة من أمور فينبغي لهم ألعملية التعلم أما أولياء ا

 .بمعلومات حول السياق الثقافي لتعلم الطالب
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 رها الطالباجتماعات يدي 

جتماعات التي يديرها الطالب يشترك فيها الطالب وأولياء األمور ويكون الطالب مسئولين ألا
يتحملون المسؤولية عن عملية تعلمهم من خالل مشاركة  إلىأنهمجتماع إضافة ألدارة اأعن 

 أولياء أمورهم في العملية وقد يتضمن ذلك إظهار الطالب لفهمهم من خالل مجموعة متنوعة
 .  جتماعات تجرى في الوقت ذاتهأمن أوضاع التعلم المختلفة وقد يكون هنالك عدة 

جتماع مناقشة الطالب وتأملهم لنماذج من أعمالهم التي اختاروا مشاركة أولياء ألويتضمن ا
أمورهم فيها مسبقا هذه النماذج يتم اختيارها مسبقا بإرشاد ومساعدة من المعلم وقد 

مواطن األجتماع ن ملف المتعلم الخاص بالطالب ويحدد الطالب خالل تكون نماذج مأخوذة م
أولياء األمور من إلقاء نظرة متبصرة على نوعية األجتماع القوة ومجاالت التحسن ويمكن هذا 

 . العمل الذي يقوم به

 اجتماعات بين المعلم والطالب وأولياء األمور 

ء األمور والمعلم يناقش الطالب خالل الثالثية الطالب وأوليااألجتماعات يشارك في هذه 
عملية تعلمهم وفهمهم مع أولياء أمورهم ومعلمهم بصفتهم المسئولين عن دعم األجتماع 

 . الطالب خالل هذه العملية
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 التقرير المكتوب . ب

لى التقارير المكتوبة بصفتها سجالت جامعة للطالب وأولياء األمور ذاتها حول تقدم إينظر 
أن لك يجب عدم تجاهل العامل التكويني الكامن في عملية التبليغ الفاعلة الطالب ومع ذ

التقارير التي تشير بوضوح الى مواطن القوة وحاالت التحسن والتي يشارك فيها الطالب من 
 .خالل تزويد المعطيات )من خالل التقييم الذاتي ( تعتبر أداة مفيدة لتطور الطالب 

غ تفضلها البكالوريا الدولية ،ولكن النقاط التالية قد ليس هنالك نماذج محددة للتبلي
 غ..يللومات مفيدة عند صياغة نظام للتبتوفر مع

  يتم التطرق لمالمح المتعلم أن يجب 

  تكون الوحدات المتجاوزة للمواد الدراسية والتعليم المختص بموضوع معين أن يجب
 مشمولة 

  في عملية تقدم الطالب إلضافة يجب أن تتاح الفرصة لجميع المعلمين المشاركين
 تعليقاتهم

 ساسيه مشمولةأليجب أن تكون جميع عناصر البرنامج ا 
 

طالع على أمثلة ونماذج عن بطاقة التبليغ الخاصة بالمدارس في مركز المناهج أليمكنكم ا
 .نترنت.ألالمتوفرة على ا
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 المعرض :ج .

يشارك الطالب في مشروع تتويجي ئية اإلبتدامن برنامج السنوات  األخيرةخالل السنة 
يظهر كل الطالب تفاعله مع  أنويتطلب ذالك اإلبتدائية يسمى معرض منهج السنوات 

 الخمسة :  األساسيةعناصر البرنامج 

المعرفة ، المفاهيم ، المهارات ، المواقف ، والفعل وهو بحث متجاوز للمواد الدراسية ينفذ 
ية إلى جانب كونه نشاط تقييم نهائي واحتفال ايضًا بروح المسؤولية الشخصية والجماع

 اإلعداديةبانتقال الطالب من برنامج السنوات االبتدائية الى المرحلة 

 له عدد من اإلغراض األساسية التي تتضمن ما يلي :اإلبتدائية معرض منهج السنوات 

 .أن يشارك الطالب في بحث معمق بصورة تعاونية 
 ستقاللية والمسؤولية عن تعلمهم إلظهار اأن يتيح للطالب الفرصة إل 
  ستكشاف وجهات نظر متعددة إلأن يتيح للطالب الفرصة 
  أن يدمج الطالب ويطبقوا ما تعلموه في السنوات السابقة . وأن يتأملوا رحلتهم عبر

 اإلبتدائيةمراحل برنامج السنوات 
  أن يوفر عملية حقيقية لتقييم فهم الطالب 
 طالب القيام بالعمل كنتيجة لتعلمهمأن يظهركيف يمكن لل 
  واألعضاء اآلخرين في المجتمع المدرسي في ’ وأوليا األمور ’ والمعلمين ’ أن يوحد الطالب

 اإلبتدائيةتجربة تعاونية تدمج العناصر األساسية لبرنامج السنوات 
  عدادي / إلى التعليم اإلاإلبتدائي نتقال المتعلمين من مرحلة التعليم إأن يحتفل بعملية

 الثانوي
 يعكس السمات إلبتدائي وبما أن المعرض هو التجربة المتوجة لبرنامج السنوات ا ،

 الرئيسية للبرنامج . وعلية يجب أن يتضمن تقييما قياسيا ومخططا له بعناية .
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 مخطط التقييم 
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 والنهائي  للمناهج الوزارية  التقييم التكوينيمخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %100التقييم

 الفصل الدراسي الثاني

50% 

 الفترة الرابعة 

25% 

 % 25النهائي

 %10لتكويني

 الفترة الثالثة 

25% 

 % 25النهائي

 %10التكويني

 الفصل الدراسي األول

50% 

 الفترة الثانية 

25% 

 % 25االنهائي

 %10لتكويني

 الفترة األولى 

25% 

 % 25النهائي 

 %10التكويني
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 لبرنامج البكالوريا الدولية  التقييممخطط 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 %100التقييم

 الفصل الدراسي الثاني

50% 

 الوحدة السادسة

15% 

 % 7النهائي

 %8التكويني

 الوحدة الخامسة

15% 

 % 8النهائي

 %8االتكويني

 الوحدة الرابعة

20% 

 % 12النهائي

 %8التكويني

 الفصل الدراسي األول

50% 

 الوحدة الثالثة

15% 

 % 8التكويني

 %7االنهائي

 الوحدة الثانية

15% 

 % 7النهائي

 %8التكويني

 الوحدة األولى

20% 

 % 12النهائي 

 %8التكويني
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 رموز الدرجات 
MA  

 متطور جداً)متفوق (

MASTER 

DE 
 متطور )متقدم (

DEVELOPING  

BE 
 مبتدأ)متمكن (

BEGINNING 

N 
 يحتاج تطوير 

Need improvement  
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