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 التقويم المحاضرة الرابعة  : أنواع

 ( : التمهٌدي)  المبدئً التقوٌم  ـ 1

 البرنامج أو التعلٌمً المحتوى تقدٌم قبل أي.  القبلً بالتقوٌم أحٌانا وٌسمى        

 سعٌا للتدرٌس الصحٌحة البداٌة نقطة لتحدٌد وٌهدف  .بداٌته فً أو,  بالفعل التعلٌمً

 : هما رئٌسٌن هدفٌن أو غرضٌن أحد لتحقٌق

 .الجدٌد التعلم بموضوع ترتبط متطلبات من التالمٌذ لدى ٌتوفر ما تحدٌد . أ

 تعلم فً للنجاح الزمه تاومهار وقدرات معارف صورة فً المتطلبات تحدٌد أي

 .منهج أو مقرر أو وحدة أو موضوع

 لهم تنفٌذه قبل الجدٌد التعلم موضوع من التالمٌذ تمكن مدى على الحكم . ب

 .بالفعل

 نواتج فً البداٌة فً التالمٌذ ٌختبر أن وهً اخرى طرٌقة الً ٌلجأ الحالة هذه فً

 أو معٌن  مقرر أو وحدة دراسٌة  أو لموضوع النهائً التحصٌل فً تتمثل كما التعلم

 ٌحدد ان االسلوب بهذا  المعلمٌستطٌع ف, بالفعل بتدرٌسه قام لو كما دراسً , منهج

 استشارة المعلم من المبدئً التقوٌم ٌتطلب قدالبداٌة ,  و منذ التالمٌذ اتقان درجة

 االستعدادات تقٌس التً النفسٌة االختبارات أو النفسٌة الخدمات فً الخبراء بعض

 االجتماعً السلوك وجوانب االستذكار وعادات والمٌول الشخصٌة وسمات القبلٌة

  -, وعلٌه ٌتمٌز هذا التقوٌم بما ٌأتً:المختلفة

 أو للعام) التدرٌس بدء قبل الدراسً العام بداٌة فًٌجرى  :الزمنمن ناحٌة  -1

 (.الحصة

 صادقة محددة تشخٌصٌة اختباراتتستخدم : األدواتومن ناحٌة  -2

 .وموضوعٌة

 اآلتٌة : األهدافوٌستهدف تحقٌق  -3

 .بالتعلٌم البدء قبل التالمٌذ قدرات عن الكشف. 1

 .الدرس بموضوع الطالب معرفة مدى عن الكشف. 2

 .المتعلم دافعٌة ارةاستث. 3

 .والقوة الضعف مواطن على والتعرف المتعلمٌن تصنٌف. 4

 .مناسبة تعلٌمٌة استراتٌجٌة وضع على المعلم ٌساعد. 5



 ـ(:البنائً) التكوٌنً التقوٌم ـ 2

 بذلك وٌقدم,  التدرٌس أثناء المتعلم تعلم مراقبة  الذي ٌستند على التقوٌموهو      

 نحو مسارها وتصحٌح التعلٌمٌة العملٌة تحسٌن على تساعده مستمرة راجعه تغذٌه

 نسبٌا   القصٌر الزمنً مداه بحكم  التكوٌنً التقوٌم ٌقتصر ما وعادة, األهداف تحقٌق

 بالنسبة الراجعة التغذٌة فهذه. الدراسً المقرر أو البرنامج وحدات إحدى على

 التً التعلم أخطاء وتبٌن, لدٌه التعلٌمٌة األهداف تحقق نتٌجة  نجاحه تعزز للتلمٌذ

 فإن للمعلم بالنسبة أما.  االهداف هذه تحقٌق نحو مساره , لتعدل تصحٌح إلى تحتاج

 من ٌستخدمه فٌما النظر إعادة فً كثٌرا   تفٌده بمعلومات تزوده الراجعة التغذٌة هذه

 فٌها ٌقع التً الصعوبات على والتغلب األخطاء لتصحٌح طرق أو وسائل أو مواد

 -, وٌتمٌز هذا التقوٌم بما ٌأتً : التالمٌذ

 . الدراسً العام أثناء أو , الحصة أثناء فانه ٌجرى الزمنمن ناحٌة  -1

 .المرجع محكٌة اختبارات فتستخدم  األدواتومن ناحٌة  -2

 -ٌأتً :فهً كما  طبٌعة األهدافومن ناحٌة   -3

 .المطروح الموضوع فً التلمٌذ إلٌه وصل الذي التقدم معرفة. 1

 .الفصل داخل التالمٌذ استٌعاب مستوى معرفة. 2

 .راجعة تغذٌة والتلمٌذ المعلم ٌكتب. 3

 .التربوٌة األهداف تحقٌق مقدار معرفة. 4

 .التالمٌذ قدرات ٌناسب بما التعلٌم استراتٌجٌات تعدٌل. 5

 ـ:الختامً التقوٌم ـ 3

. أي ٌأتً الشامل أو التجمٌعً علٌه وٌطلقعادة فً نهاٌة التعلم الختامً  ٌتم التقوٌم

 نتهاء من تدرٌس الوحدة أو المقرر .وله عدٌد من االغراض منها :االبعد 

 تقدٌر مدى كفاءة المنهج الدراسً. .1

 تقدٌر مدى تحصٌل التالمٌذ وكفاءتهم فً نهاٌة التعلم . .2

 ٌمكن على اساسها أن ٌعدل وٌعاد تخطٌط المنهج .د بالبٌانات التً التزو .3

حقق  بأن التلمٌذ قدة  تبٌن أو اجاز ةفً منح شهاد من التقوٌم  وٌستخدم هذا النوع

  -, وٌتمٌز بما ٌأتً  :األهداف التعلٌمٌة المطلوبة



 .الدراسً العام نهاٌة فً فانه ٌجرى  الزمنمن ناحٌة  -1

 .المرجع معٌارٌة تباراتاخ ومن ناحٌة االدوات المستخدمة فهً  -2

 -هً :ف المرجوة منه  األهدافوأما طبٌعة   -3

 .نهائً بشكل الطالب تحصٌل على الحكم. 1

 (.  أدبً – علمً)  الصفوف على وتوزٌعهم الطالب تصنٌف. 2

 .ال أم أعلى صف إلى انتقالهم معاٌٌر تحدٌد. 3

 .ال أم صالحة هً هل التعلٌمٌة العملٌة على الحكم. 4

 ـ:والتقوٌم القٌاس أغراض

 لمؤسسة المنطقة احتٌاج أو جدٌد تخصص فتح مناسبة مدى معرفة: المسح ـ 1

 .جدٌدة تربوٌة

 . والحالً السابق المستوى معرفة خالل من .المستقبلً الطلبة بمستوى التنبؤ ـ 2

 وضع ثم ومن الطالب عند والقوة الضعف نقاط لمعرفة: والعالج التشخٌص ـ 3 

 .عالجٌة برامج

  .التخصصات حسب الطالب توزٌع: التصنٌف ـ 4

 .باستمرار وتعدٌلها التدرٌسٌة األهداف اختٌار ـ 5

 طرق صحة على النتائج تحكم حٌث: والتالمٌذ للمعلمٌن األداء مستوى تحسٌن ـ 6

 .األداء من ٌحسن مما المتبعة التعلٌمٌة والوسائل التدرٌس

 الطالب بترفٌع ٌتعلق فٌما القرارات اتخاذ فً المدرسٌة اإلدارة مهمات تسهٌل ـ 7

 .وغٌرها التخصص حسب توزٌعهم أو

 -:من خالل االجابة على مجموعة من االسئلة منها : الدراسٌة المناهج تقوٌم ـ 8

 .؟ التالمٌذ لقدرات مناسبة األهداف هل

 .؟ للصعب السهل من منطقً تسلسلً بشكل ٌتم المحتوى ترتٌب هل

 األمثلة فً  تنوٌع؟ وهل ٌوجد  الطالب بٌن الفردٌة الفروق ٌراعً المنهاج هل

 .؟الجمٌع لٌفهم المطروحة

 -: التقويم عملية أبعاد



 :األول البعد •

 ضوء فً المناسبة القرارات باتخاذ وتنتهً,  البٌانات بتجمٌع تبدأ التقوٌم عملٌة

 .البٌانات تفسٌر

 :الثانً البعد •

,  المناسبة القرارات ضوئها فً تتخذ موضوعٌة معاٌٌر من لها البد التقوٌم عملٌة

 .الشخصٌة النظر وجهات على مبنٌة قرارات اتخاذ ٌصح ال أنه أي

 :الثالث البعد •

 القٌاس على تعتمد البٌانات تجمٌع وعملٌة البٌانات تجمٌع على تعتمد التقوٌم عملٌة

 السمة أو الخاصة من الشًء فً ٌوجد ما كمٌة تحدٌد القٌاس خالل من ٌتم حٌث

 .تقٌسها التً

 :الرابع البعد •

 أدوار هناك ولكن فقط التالمٌذ تعلم مدى على الحكم على مقصورا   لٌس التقوٌم

 :منها للتقوٌم رئٌسٌة

 قرارات وتتخذ,  أحكام تصدر حٌث: ككل للمدرسة التربوي البرنامج تقوٌم. أ  

 .الدراسة ومواعٌد,  التدرٌب وخطة للبرنامج العامة األهداف بشأن

 المنهج أهداف صالحٌة حول القرارات تتخذ حٌث:  نفسه المنهج تقوٌم. ب

 .ووضوحها المتعلمٌن لمستوى ومناسبتها

 سلوكهم فً تغٌرات من حدث ما حول القرارات تتخذ حٌث:  التالمٌذ تعلم تقوٌم. ج

 ذلك غٌر أم األهداف فً جاء لما مطابقة هً وهل, 

 


