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 : التقؾيؼ البجيلٗ
 أ . د. ياسخ خمف رشيج الذجيخي 

 :نشأة التقويم البديل 

إن التظؾر التخبؾؼ الحاصل في السجتسعات واالنفجار السعخفي، وكحلػ التحؾل الكبيخ فيي ساياليا التييؾ ؼ     
ال يتجييدس هشيييا، فيييؾ الؾايييمُ التييي عس ييؽ سن  التخبييؾؼ، إي ُععييجت التيييؾ ؼ ركشييًا ااااييمًا فييي العسممييُ التعممسمييُ وُ ييد اً 

 ُععخف تحريل الظالا خالليا، وهجػ نجاحو سو فذمو في تحييق اىجافو. 
عسثل التيؾ ؼ ىجفًا وتؾ ييًا بحج ياتو الامسا عياس نحا و باالختبارات فيط برمغتيا التيميجعُ والتي 

لعمما والسيارات الحماتمُ، إي تكمذ االختبار تذجد عمى الحفع واالاتغيار دون االىتسام بسيارات التفكيخ ا
لمسدتؾ ات الجنما بحدا ترشمف بمؾم، وتغفل الجؾانا األدائمُ والتفكيخ ُ، فزاًل عؽ إىسال السيارات 
واليجرات، وكؾنو عحجد و يّيج هؽ التفاعل داخل بيئُ التعممؼ، واالبتعاد عؽ إعجاد  ؾٍّ تعاوني، وزرع الثيُ 

عؽ طخ ق االختبارات فيط، إي تدّببت العجيج هؽ االنتيادات الذجيجة والسظالبُ بإصالح  بالشفذ التي ال تياس
سنغسُ التيؾ ؼ التخبؾؼ، هّسا سّدػ في ثسانيشات اليخن الساضي إلى ااتحجاث وإعادة تشغمؼ لمسجال التخبؾؼ 

ؽ همحًا عمى التيؾ ؼ برؾرة وخاصُ التيؾ ؼ هشيا، وسو جت َحالًّ بجعاًل لمتيؾ ؼ التخبؾؼ التيميجؼ والحؼ لؼ ع 
عاهُ فحدا، بل تعّجػ وتشؾع في تيؾ ؼ األدا  واإلنجازات والسيارات التي ععبخ عشيا الظالا داخل الرف 
وكمفمُ تؾعمفيا خارج بيئتو السجرامُ سؼ في هؾاقف حماتو اليؾهمُ، و س ؽ سن نظمق عممو تيؾ ؼ هتعّجد 

 ؼ البعج هعتسجًا )الؾرقُ واليمؼ( في عسممُ االختبار. االبعاد، ال كسا ُععخف اابيًا بأنَّو ُسحاد
وّلجت تمػ التؾ ييات الحجيثُ إلى عيؾر انؾاعًا  جيجة في هجال التيؾ ؼ فيي هغايخة لسا عدّسى 
بالتيؾ ؼ التيميجؼ الحؼ بيى دون تججد وال عذسل  سمع الشؾاحي التي يخاد قماايا لجػ الظالا، وإن إعادة 

سؤادات التخبؾ ُ هؽ بجائل ألدوات التيؾ ؼ تعظي تيؾ سًا حكمكمًا هؾثؾقًا بو هؽ الظالا حؾل الشغخ لسا تيّجهو ال
قجراتو وانجازاتو في هؾاقف تترل بحماتو، إي عس ؽ التعخف عمى هدتؾػ الظالا خالل قماس هياراتو وقجراتو 

لحاضخ العشرخ األىؼ في السشغؾهُ الفكخ ُ العمما، و عمو هحؾرًا لمعسممُ التعممسُ الامسا وىؾ ععجت في وقتشا ا
 Alternative)التعممسمُ ال هتمٍق امبي، فيج عيخ نؾع  جيج لمتيؾ ؼ عظمق عممو ااؼ التيؾ ؼ البجيل 

Evaluation)  إي تعجدت هخادفاتو هؽ حيث السفيؾم، وهشيا: التيؾ ؼ الؾاقعي سو األصيل، والتيؾ ؼ اليائؼ عمى
 سمعيا هتياربُ هؽ بعزيا  الكفا ة والحكميي وغيخ يلػ هؽ السدسمات التياألدا ، والتيؾ ؼ البشائي، وتيؾ ؼ 

، ودرااُ (Allen & Flippo, 2002)وىحا ها سكَّجت بعض الجرااات واالبحاث كيجرااُ سلؽ وفميبؾ ، البعض
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 ,Moon, Brighton)، ودرااُ هؾن وبخايتؾن وكالىان وروبشمدؾن (Svinicki, 2004)افشم ي 

Callahan, Robinson, 2005)   والتي تؤكج في ثشاعاىا عمى إعيار وإبخاز هدتؾ ات العمما هؽ التفكيخ
 مبُ قادر ؽ عمى اإلبجاع والتسيد.عشج الظالا، وحّل السذ الت، والتي تدعى سعزًا في إعجاد ط

ِه شاهاًل لجسمع بعض الباحثيؽ فيخػ  سنَّ هرظمح التيؾ ؼ البجيل ىؾ األكثخ عسؾهمُ وشيؾعًا ِبَعجِّ
يخون سنَّ كلَّ السرظمحات الدابيُ ىي هتخادفُ وتؤدؼ نفديا  غيخىؼلسرظمحات آنفُ الحكخ، في حيؽ نجج ا

 الغخض والسزسؾن. 
الخسؼ األول كؾنو شاهاًل عظمق عمى  سمع سااليا وطخائق التيؾ ؼ البجيمُ لمظخق التيميجعُ، سهَّا ونخ ح 

باألااليا والظخق البجيمُ التي تدتشج عمى هيام سو  تيؾ ؼ األدا ، والتيؾ ؼ الحكميي والؾاقعي فيؾ هختص
هح ات سدائمُ حكمكمُ وواقعمُ، فالتيؾ ؼ البجيل ُععجت تؾ يًا حجيثًا وتحؾاًل  ؾىخ ًا في الفكخ التخبؾؼ بغمُ االبتعاد 
عؽ السساراات التيميجعُ الدائجة في تيؾ ؼ تحريل الظمبُ، فجا  كخد فعل عمى االنتيادات السؾ يُ 

تبارات السيالمُ والسؾضؾعمُ برماغتيا التيميجعُ، التي ال تكمذ اؾػ العسممات السعخفمُ بعيجًا عؽ قماس لالخ
 اليجرات العيممُ االخخػ كالسيارات وهدتؾ ات التفكيخ التي تسثل ىجفًا رئمدًا هؽ سىجاف سؼ نغام تعممسي.

دىا بعض ا  لباحثيؽ بأنيا:وكانت نذأة التيؾ ؼ البجيل نتمجُ حا ُ همحُ؛ لحلػ حجَّ
 سداة تيؾ سمُ، وخظُ لمسدتؾ ات العمما هؽ الدمااات التعممسمُ.  .ٔ
 سداة لتظؾ خ وتحديؽ التجر ذ في السخاحل الجراامُ.  .ٕ
 تعمؼ الظمبُ كمفمُ تؾعمف لسا تعمسؾه في هجال سدا  عسميؼ إلى خارج بيئتيؼ السجرامُ.  .ٖ
ل التي قاهؾا بتظبمييا هخا عُ سدائيؼ لألعسايؾفخ التغحعُ الخا عُ هؽ َلُجن السجرايؽ لمظمبُ أل ل  .ٗ

 ودرااتيا.
 
  :مفيؾم التقؾيؼ البجيل 

ًُ ويو سبعاد  إنَّ هفيؾم التيؾ ؼ البجيل عختمف بحدا و يُ نغخه الباحثيؽ، وىحا يجلل عمى سنَّو اكثخ اع
فو كلٌّ مؽعس ؽ الشغخ المو هؽ  ؾانا هختمفُ،   : فعخَّ

 و شدر(Winzer, 2002) هتعجد االبعاد لسجػ هتدع هؽ اليجرات والسيارات فيؾ ال عيترخ : تيؾ ٌؼ
عمى التيؾ ؼ التيميجؼ، حيث عذتسل عمى سنؾاع هؽ االاتخاتمجمات هشيا هالحغُ ادا  الظالا، 

 والتعميق عمى نتا اتو، وا خا  هيابالت شخرمُ هعو فزاًل عؽ هخا عُ ها تؼ انجازه اابيا.
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  ،بُ في هيام يات هغدػ وليا  جارة وهعشى، وكل ىحا يتؾ ا (: دهٌج لسيارات الظمٕ٘ٓٓ) ابخ
هيارات تفكيخ عمما في السدتؾ ات وتآزرًا وتشاايًا لسجػ وااع هؽ السعارف؛ لكي يتعخف الظالا عمى 

 هعشى الكمام بعسمو عمى الشحؾ الجيج، واعيار لمسعاييخ التي في ضؾئيا ُعح ؼ عمى هجػ  ؾدتو 
  و  دتخوم(Wikstrom, 2007) : عسممُ هدتسخ عذتخك فييا الظالا والسعمؼ في اصجار اح ام

هؾضؾعمُ عؽ سدا  الظالا وتيجهو، ويلػ يتؼ بااتخجام العجيج هؽ األااليا واإلاتخاتمجمات اهثال 
هيام األدا ، وهمفات اإلنجاز، والتيار خ الكتابمُ، وتيؾ ؼ األقخان، وسنذظُ التعمؼ التعاوني، والسيابالت، 

 .واالختبارات
  ،(: هجسؾعُ هؽ األااليا التيؾ سمُ التي تترل بالعالؼ الؾاقعي، عدتخجهيا ٕٓٔٓ)العسخؼ وشحادة

السجرس لتحييق األىجاف التخبؾ ُ في عسممُ التجر ذ وتذسل هجاالت هعخفمُ وو جانمُ ونفدحخكمُ، 
ل إي يتؼ قماس سدا  الظالا في ضؾ  سااليا هختمفُ: كالسالحغُ، والخخائط السفالمسمُ، وح

 السذ الت، والسذخوع، وهمف إنجاز الظالا. 
  ،(: التيؾ ؼ الحؼ عدتعسل فمو السجرس سدوات وهيام وا خا ات هترمُ بأدا  الظالا ٖٕٔٓ)الدىخاني

لسيام حكمكمُ هؽ الؾاقع، ويلػ لسعخفُ هجػ تس شيؼ السعخفي والسيارؼ السظمؾب هشيؼ، وىؾ عذتسل 
يؾ ؼ األقخان، وقؾاعج تيجيخ األدا ، وهمفات اإلنجاز وغيخ يلػ سااليا هتشؾعُ هشيا التيؾ ؼ الحاتي، وت

 عمى وفق هعاييخ وهؤشخات يتؼ بشاؤىا واالتفاق عمييا بيؽ السذخف والسعمؼ هدبيًا. 
 هؽ السفالمؼ اابيُ الحكخ يخػ الباحث بأنَّ التيؾ ؼ البجيل: 

جانمًا وهيار ًا، ال عمى ااتجعا  يؾعف فمو الظالا ها تعمسو في كافُ السدتؾ ات العيممُ هعخفمًا وو  .ٔ
 السعمؾهات هؽ الحاكخة التي ابق وإن درايا.

 ععتسج عمى سااليا هغايخة لالختبارات التيميجعُ، الامسا وان ادواتيا حجيثُ غيخ تيميجعُ. .ٕ
يتسثل بأااليا هتشؾعُ كاختبارات األدا ، وتيؾ ؼ األقخان، وحيائا اإلنجاز، والتيؾ ؼ الحاتي،  .ٖ

 وغيخىا هؽ سدوات التيؾ ؼ البجيل االخخػ.والسذخوعات 
تيجعؼ التغحعُ الخا عُ التي عيؾم بيا السجّرس سو السعمؼ لتثبيت وتخامخ عسممُ التعممؼ، وتعد د فجؾات  .ٗ

 الزعف سن و جت؛ أل ل الؾصؾل إلى األىجاف السشذؾرة.
تعمسو في حماتو بإه ان الظالا نيل ها تعمسو داخل الجرس إلى خارج بيئتو السجرامُ وتؾعمف ها  .٘

 اليؾهمُ. 
 ىشالػ سو و اختالف بيؽ التيؾ ؼ البجيل والتيؾ ؼ التيميجؼ وىي كثيخة، فشؾ دىا بسا عأتي: 

 



 
4 

 

 وجو االختالف بيؽ التقؾيؼ البجيل والتقؾيؼ التقميجيأ
 التقؾيؼ التقميجي التقؾيؼ البجيل  الدسات  ت
مؽ حيث  ٔ

 السدتؾيات
التفكيخية الؾسظى استعسال الظالب فيو لسياراتو 

والعميا، وتؾعيفيا إلداء ميامو كـ )التظبيق، والتحميل، 
 والتخكيب، والتقؾيؼ(.

استعسال الظالب فيو لمسيارات التفكيخية الجنيا 
وتؾعيفيا في اداء ميامو في التعميؼ كـ )السعخفة، 

 والفيؼ(. 
تكؾن السيام فيو واقعية، أو محاكيو لمؾاقع أغمب  غايتو ٕ

  األحيان.
 تكؾن السيام فيو مختبظة بالسادة بعيجًا عؽ الؾاقع.

في انجاز  ظمبةوجؾد روح التعاون بيؽ مجسؾعة مؽ ال ليأتو ٖ
 السيسة التعميسية السظمؾبة في بعض األحيان. 

ال وجؾد لمتعاون اطالقًا، فكل طالب يقؾم باإلجابة عؽ 
 اختبار التحريل بسفخده. 

ما بعج  ٗ
عسمية 
 التجريذ

تظبيق ما تعمسؾه، وما تعّخفؾا عميو  ظمبةعمى اليتؾجب 
 مع مياراتيؼ، ومؽ ثؼ دمجيا في انجاز عسمية التعميؼ.  

يتؾجب عمى الظالب تحكخ السعمؾمات التي سبق 
 دراستيا فقط. 

مؽ حيث  ٘
 الؾقت

يدتغخق وقتًا طؾياًل ندبيًا قج يرل إلى ساعات أو 
 ايام في انجاز عسمية التعميؼ. 

ال يدتغخق وقتًا طؾياًل سؾى حرة واحجة في االغمب 
 والسحجدة لإلجابة عؽ االجابات التحريمية. 

التقؾيؼ  ٙ
 الشيائي

م الظالب بحدب اختبار األداء، وحقائب اإلنجاز،  ُيقؾَّ
 واألقخان وغيخىا. 

 يقترخ تقؾيؼ الظالب عمى االختبارات التحريمية فقط.

 
 أىجاف التقؾيؼ البجيل : 

تشؾعت سىجاف التيؾ ؼ البجيل كؾنو عحتؾؼ عمى عجٍد هؽ اليجرات والتي ُتس ِّؽ الظالا االاتفادة هشيا، 
 ويلػ بحدا رؤػ الباحثيؽ، وىي كسا عأتي: 

 تشسمُ واختبار السيارات العيممُ العمما لمظمبُ.  .ٔ
 فديؼ. تعد د قجرة الظالا عمى التيؾ ؼ الحاتي، واتاحُ الفخصُ ألن عيّؾهؾا سعساليؼ بأن .ٕ
 تظؾ خ السيارات الحماتمُ.  .ٖ
 تؾفيخ فخص الشجاح برؾرة هتداو ُ، واتاحُ التيؾ ؼ العادل ألدا  الظالا.  .ٗ
 ااتخجام ااتخاتمجمات هتعجدة في قماس شخرمُ الظالا.  .٘
 تدو ج السجرس بخرائص واضحُ لمظالا، إي سنَّو يتعاهل هع اندان فخ ج في شخريتو.  .ٙ
 .حكمكمُ وواقعمُ تيؾ ؼ السذار ع السشجدة برؾرة .ٚ



 
5 

 

العسل في السؾضؾع السظمؾب هشو بجاًل هؽ ااتخ اع لسا تعمسو، فزاًل عؽ ظالا يتؾ ا عمى ال 
هذ التو،  هفكخًا وقادرًا عمى حلِّ ظالا تشسمُ السيارات الستعجدة لجعو ضسؽ هذخوع هتكاهل، وكحلػ  عل ال

 .تشؾعُ دا  السعارف السوالخبط بيؽ س
 

  :التحؾالت التي أحجثيا التقؾيؼ البجيل في عسمية التعميؼ 
إنَّ التيؾ ؼ البجيل سحجث تغيخات  ؾىخ ُ في السشغؾهُ التخبؾ ُ ك ل والامسا الشتا ات التي اعيختيا 
عسممُ التعمؼ في تحريل الظمبُ وسدائيؼ، وقج حاول بعض الباحثيؽ تحجيج التحؾالت كمف كانت وإلى سيؽ 

 نؾ دىا باآلتي: وصمت بتظؾرىا، 
 التحؾالت الحاصمة إلحجاث التقؾيؼ البجيل

 إلى  التحؾل مؽ  ت
 بعزيؼ لبعض. ظمبةتقؾيؼ دائؼ مؽ لُجْن ال تقؾيؼ ختامي مؽ جانب السجرس. ٔ
 . صعب قياسوتقؾيؼ  تقؾيؼ سيل قياسو. ٕ
 تقؾيؼ الفيؼ واالدراك العمسي.  تقؾيؼ لمسعخفة العمسية فقط. ٖ
قياس الشؾاتج السعخفية عالية السدتؾى )تحميل، تخكيب،  التعمؼ مؽ )تحكخ، فيؼ، تظبيق(قياس نؾاتج  ٗ

 تقؾيؼ( وكحلػ السيؾل واالتجاىات.  
اختبارات التسكؽ كتقؾيؼ االداء، وتقؾيؼ االقخان، وتقؾيؼ  اختبارات مخجعية السعيار )مخجعية السحػ( مقششة. ٘

 الحاتي. 
 ادخال قياس اثخ البخامج والسشاىج وأساليب التجريذ.  قياس تحريل الظالب. ٙ
 دوره ميدخًا، ومؾجيًا، وناصحًا.  دور السجرس ناقاًل لمسعخفة ومتدمظًا.  ٚ
تؤكج عمى فاعمية الظالب وعّجه عشرخًا ميسًا ونذظًا،  ال تذجع الظالب لمكيام بأعسال فإبقاؤه سمبيًا. ٛ

 ومفكخًا، ومبجعًا ويبشي معارفو مؽ ميامو الستشؾعة. 
استشادىا عمى الشغخية البشائية والعسميات السعخفية  استشادىا عمى السبادئ الدمؾكية في التعمؼ.  ٜ

 والشيائية. 
 

 :الخكائد االساسية لمتقؾيؼ البجيل 
ركائد سااامُ هيسُ والتي عس ؽ خالليا هعخفُ نسؾ وتيجم الظالا وتخامخ السادة لمتيؾ ؼ البجيل 

 التعممسمُ برؾرة سواع ايا ها ااتسخ عمى تثبيت تمػ الخكائد، وىي تذتسل عمى:
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سؼ إنَّ الفخوق الفخدعُ السؾ ؾدة تعؾد إلى ندا الحكا  التي  أواًل: تؾسيع مفيؾم الحكاء لجى الظالب:
، فكل فخد لو ندٌا هتفاوتُ هؽ الحكا  فعمى ىحا االااس َتؼَّ تؾامع هفيؾم التيؾ ؼ لمذسل العجيج ظمبُعستمكيا ال

 هؽ هجاالت الحكا  وتحفيدىا؛ ألنيا اسُ هتغيخة ولمدت ثابتُ. 
ؼ والتعمؼ تذسل الجؾانا السعخفمُ مإنَّ عسممُ التعم :ظمبةالسشغؾر األساسي الججيج لمتعمؼ لجى الثانيًا: 

ىؾ الحال في السجارس الدمؾكمُ، فجا  التيؾ ؼ البجيل هغيخًا لسدار التعممؼ بااتخجام سااليا هتشؾعُ فيط كسا 
 لتذسل الجؾانا األدائمُ سعزًا سهثال السجارس السعخفمُ والبشائمُ. 

غيَّخ التيؾ ؼ البجيل وسامؾب االختبارات اليائسُ عمى الحفع والتمييؽ؛  تغيخ مفيؾم التحريل:ثالثًا: 
تبجليا بؾاائل وطخائق هتشؾعُ تكمذ هجػ تس ؽ الظالا هؽ السادة العمسمُ ويلػ خالل قماس هدتؾ اتو لمد

 العمما لمتفكخ. 
في علِّ الثؾرة السعخفمُ لسجال التعممؼ والتعمؼ سصبح اكثخ هخونُ  رابعًا: تظؾيخ تقشيات السعمؾمات:

خجام الحااؾب  عل ىشاك تغيخ في هجال وهتعُ في هجاالت التفكيخ، وتكؾ ؽ البشمُ السعخفمُ حيث اات
 التجر ذ والتيؾ ؼ نحؾ االفزل. 

انتذخت في الدشؾات االخيخة عجٌد هؽ الجرااات  السدتؾيات التخبؾية كسؾجو أساسي لمتقؾيؼ:خامدًا: 
دة التي تذسل عجدًا هؽ السعاييخ والتي ُتعجت هؾ يًا اااامًا لمعسممُ التخبؾ ُ في عل السدتؾ ات ودر ات الجؾ 

 .والسشاابُ لغخض هعيؽ
 ساسية لمتقؾيؼ البجيلالخكائد األ

 
 
  :مخاحل التقؾيؼ البجيل 

عسخت التيؾ ؼ البجيل بثالث هخاحل سااامُ يتبيؽ خالليا هجػ تحييق التعمؼ بالرؾرة السظمؾبُ، وىي 
 عمى الشحؾ اآلتي: 

و يرج بو نيظُ االنظالقُ التي ُتعجت هدبيًا لجسمع هخاحل التيؾ ؼ البجيل الستشؾعُ  واًل: التخظيط:أ
وكمفمُ ااتعسال ادواتو بالرمغُ السس شُ، فيؾ عحجد هدار التيؾ ؼ، والتؾ مو، وكمفمُ ترسمؼ ااتخاتمجمات 

 التشفيح أل ل الؾصؾل إلى الشتائج السخ ؾة بغاعُ الرجق والجقُ. 

توسيع 
مفهوم الذكاء 
 لدى الطالب 

المنظور 
االساسي 

الجديد للتعلم 
 لدى الطلبة 

تغير مفهوم 
 التحصيل

تطوير تقنيات 
 المعلومات 

المستويات 
التربوية 
كموجه 
اساسي 
 للتقويم 
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فيي تدتشج بذ ل رئمذ عمى التخظمط، و ختار السجرس افزميا  ساليب واألدوات:استخجام األثانيًا: 
 واندبيا بيجف ايخ عسممُ التجر ذ بالظخ يُ السثمى والرحمحُ. 

وىشا تذسل الشتائج التي عيخت واآلثار الحؼ او جتو خالل التعممؼ ضسؽ عسممُ  متابعة الشتائج:ثالثًا: 
الخمل والزعف، وتعد د هؾاطؽ اليؾة، وتيجعؼ كل الدبل التي تأول إلى التيؾ ؼ الشيائمُ، وهعالجُ هؾاطؽ 

تحديؽ ادا  الظالا ضسؽ تيجعؼ التغحعُ الخا عُ لو، وتحديؽ ادا  السجرس ايا السجرس ايا وا يتو بعض 
 الرعؾبات والعكبات هؽ س ل الؾصؾل لميجف السشذؾد.

 مخاحل التقؾيؼ البجيل

 
 

  :خرائص التقؾيؼ البجيل 
جسؾعُ هؽ الخرائص التي عدتشج عمييا التيؾ ؼ البجيل عشج تظبميو لعسممُ التعممؼ والتعمؼ لجػ ه ىشالػ

 الظمبُ، ونمخريا باآلتي: 
 عجابمُ وفاعممُ، وهذاركتو في تيؾ ؼ ها تعمسو.سكثخ ا و عموتشسمُ هيارات التفكيخ العمما لمظالا  .ٔ
 عجد االبعاد.و تيؾ ؼ هتُععشى بذخرمُ الظالا هؽ  سمع  ؾانبو؛ ألنَّ  .ٕ
 هساراُ الظمبُ لشذاطاتيؼ واعساليؼ كؾنيا يات هعشى وقمسُ والتي تختبط بحماتيؼ اليؾهمُ. .ٖ
 عربح دور السجرس فمو هرسسًا لعسممُ التيؾ ؼ و يؾم بتيجعؼ التغحعُ الخا عُ والتحفيد.  .ٗ
 ج.اعتساده عمى روح التعاون والعسل كفخ ق واح .٘
 ع ؾن هخنًا وقاباًل لمتكمف والتعجيل في عل عخوف وهؾاقف التعممؼ والتعمؼ.  .ٙ
ار االختبار يتؼ تحكميو عؽ صجق هعمكافَُّ، و  دا سدتؾ ات األالتخكيد عمى الذسؾلمُ لى هياهو ولس .ٚ

 عيار قجرات الظالا وهحاكاتيا في اوضاع حكمكمُ وواقعمُ. طخ ق إ
 واولما  االهؾر قبل البج  في تظبميو. ظمبُبيؽ السجرايؽ والنذخ ثيافُ التيؾ ؼ البجيل بذ ل هؾاع  .ٛ
 ااتسخار ُ التيؾ ؼ البجيل خالل العمسمُ التخبؾ ُ.  .ٜ

 
 
 

استخجام االدوات  التخظيط 
 متابعة التشفيح واالستخاتيجيات 
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  :مدايا التقؾيؼ البجيل 
تبخز هداعا التيؾ ؼ البجيل في العجيج هؽ الدسات كؾنو ُععجت تغييخًا  ؾىخ ًا دخل إلى العسممُ التخبؾ ُ، 

 وهؽ ابخزىا: 
ااتخجاهو هع  سمع الظمبُ هيسا اختمفت اعسارىؼ وهخاحميؼ الجراامُ، وتشؾعت خمفماتيؼ الثيافمُ  .ٔ

 واال تساعمُ وقجراتيؼ العيممُ. 
تشسمُ هيارات التفكيخ العمما لجػ الظمبُ، واعزًا تشسمُ االتجاىات االعجابمُ نحؾ السجراُ والتعممؼ  .ٕ

 السجراي. 
 هؾاقف التعممؼ السدتخجهُ فمو.ؾ  هخن وقابل لمتكمف والتعجيل في ض .ٖ
تشذمط الظالا وتحفيده في سدا  وا باتو، وتعد د ثيتو بشفدو، واعزًا تيميل الخؾف هؽ االختبارات  .ٗ

 التي ُتعجت هذ مُ لجػ الظالا. 
 تخكيد عمى قماس الشسؾ لجػ الظمبُ يؾهًا بعج يؾم فيؾ غيخ هختبط بدهؽ حرُ هعيشُ.  .٘
 تشسمُ حّا التعاون بيؽ الظمبُ. .ٙ
 يبيِّؽ هدتؾػ سدا  الظمبُ كٌل عمى حدا قماهو بعسمو ال هيارنتو هع زهالئو.  .ٚ
 تشؾ ع الظمبُ في ااتخجام ها تعمسؾه وها فيسؾه خالل األدا  الحؼ عغيخوه.  .ٛ
 ىسمُ وفائجة هؽ نتائج االختبارات. سكثخ س يا نَّ إي إ ،تؾفيخ نتائج يات هعشى .ٜ
السجرس تحجيجىا، وتعد دىا، وتدو جه بسعمؾهات  بمان الجؾانا اليؾة و ؾانا الزعف لمديل عمى .ٓٔ

  دراامًا.ظالا تيؾ سمُ عؽ نسؾ ال
 

  :معيقات التقؾيؼ البجيل 
هيا التيؾ ؼ البجيل لمعسممُ التعممسمُ في ضؾ  تحديؽ األدا  لجػ  عمى الخغؼ هؽ األىسمُ التي عيجِّ

 الظمبُ، إال سنَّو تؾ ج بعض السعميات والعكبات التي تعتخضو وىي: 
 احتما و إلى  يج هزاعف ووقت طؾ ل هؽ لُجن السجّرس والظالا.  .ٔ
 قمُ تجر ا اليائسيؽ عمى سدا  هياهو هؽ السجرايؽ.  .ٕ
 عجم قشاعُ عجد كبيخ هؽ السجرايؽ بااتخاتمجمات التيؾ ؼ البجيل بؾصفيا ااتخاتمجمات تجر دمُ.  .ٖ
 صعؾبتو في تغظمُ وشسؾل  سمع هيام وادا  الظمبُ عمى ستؼ و و نتمجُ كثخة السيام فمو.  .ٗ
الذ ؾك في هؾضؾعيتو، وصجق وثبات ادواتو وبالتالي نتائجو تعؾد إلى عجم اتيان بعض السجرايؽ  .٘

 ألدواتو. 
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 .ارتفاع التكمفُ االقترادعُ ويلػ بسيارنتو باالختبارات التيميجعُ .ٙ
 

  :أدوات التقؾيؼ البجيل 
وتذتسل ىحه االداة عمى قائسُ هؽ االفعال سو  :(Check list)أواًل: قؾائؼ الخصج/ الذظب 

الدمؾكمات التي يخصجىا السجرس سو الظالا عشج قماهو بتشفيح هيسُ واحجة سو هيام تعممسمُ هتعجدة، وتتؼ عؽ 
االختمار كي )نعؼ، ال(، )صح، خظأ(، )سوافق، ال طخ ق رصج االاتجابات عمى فيخات التيجيخ، وتكؾن ثشائمُ 

 سوافق(. 
تيؾم ىحه األداة عمى تجدئُ لمسيسُ الؾاحجة سو لعجة هيام  :(Rating Scale)ثانيًا: ساللؼ التقجيخ 

تعممسمُ التي يخاد تيؾ سيا إلى هجسؾعات هؽ السيام، سو السيارات الجدئمُ الس ؾنُ لمسيارة الخئمدُ وتكؾن 
 هتجر ُ وهتعجدة السدتؾ ات قج ترل إلى سربعُ سو خسدُ هدتؾ ات هؽ التيجيخ. 

تتمح ىحه األداة لمسجرس التجّرج بسدتؾ ات السيارة الُسخاد  :bric)(Ruثالثًا: ساللؼ التقجيخ المفغي 
 تيؾ سيا لفغمًا إلى هدتؾ ات هتعجدة، وىي األكثخ تفرماًل هؽ االلؼ التيجيخ إي تؾفِّخ تيؾ سًا تكؾ شمًا لألدا .

وصف لعسممُ التيؾ ؼ برؾرة واضحُ عؽ  ىي :(Anecdotal Records)رابعًا: سجل قرري 
 )السعخفمُ، والؾ جانمُ، والسيار ُ( لمظالا وتجو ؽ الؾصف بااتسخار خالل هالحغُ األدا .  ؾانا الشسؾ 

يتمح ىحا الدجل لمسجرس فخصُ االطالع  :(Learning Log)خامدًا: سجل وصف سيخ التعمؼ 
عمى آرا  الظمبُ ورصج ااتجاباتيؼ في الدجل، ووصفيؼ لمديخ تعمسيؼ وكمفمُ ربط ها تعمسؾه هع خبخاتيؼ 

 الدابيُ، فيؾ تعبيخ لمظالا كتابمًا حؾل االشما  التي قخسىا سو شاىجىا سو تعمسيا. 
 
  :إستخاتيجيات التقؾيؼ البجيل 

التيؾ ؼ البجيل تبعًا لمسيام التي ُيخاد تيؾ سيا في عسممُ التعممؼ، لمؾصؾل إلى تشؾعت إاتخاتمجمات 
األىجاف السخ ؾة، فشالحع سنَّ ىشالػ اختالفًا بيؽ الباحثيؽ كالًّ بحدا رسعو الحؼ يخاه هشاابًا في عل تحجيج 

 خ شيؾعًا ىي: اإلاتخاتمجمات السيسُ الُسعتسجة في التيؾ ؼ البجيل، فسؽ بيؽ اإلاتخاتمجمات األكث
بخوتفؾليؾ بالشغخ إلى حجاثِو هرظمح  أواًل: إستخاتيجية التقؾيؼ باستخجام ممفات اإلنجاز:

(Portfolio)  ّة هدس عسال، وصحائف الؾثائكمُ، مات هشيا: همفات األفي هجال التيؾ ؼ التخبؾؼ، فمُو عجَّ
عسال الظالا، والحييبُ الستشؾعُ، فإنَّيا ُتْعخف بأنَّيا تجسمع هخكَّد س عسال، وحييبُ واجالت األدا ، وحؾافع األ

عسال الظالا و يؾده هشح بجاعُ الفرل وحتى نيايتو بسمف واحج وهتابعُ هجاالت نسؾه س وىادف ععخض فمو 
 تجاىات لسؾضؾع هعيؽ وكحلػ اليجرات عمى هجػ اشؾات درااتو.السعخفمُ والسيار ُ واال
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فمؾ سردنا تؾعمف تمػ اإلاتخاتمجمُ في هيجان المغُ العخبمُ بسادة البالغُ والتظبيق عمى ابيل السثال 
هيا الظالا لسؾضؾعات البالغُ والتظبيق طيمت هجة درااتو، فتجسع تمػ األعسال  تكسؽ في األعسال التي عيجِّ

اامُ، فم ؾن بحلػ قج نست لجعو تحت هدسى تابع لو؛ كي ال عزمع  يجه، وتحدا لو في نياعُ الدشُ الجر 
 األفكار والسيارات؛ ويلػ عؽ طخ ق التيري لمسؾضؾعات التي  سعيا.   

وىي هعخفُ هجػ التيجم الحاصل في عسممُ التعممؼ وىحا ععتسج عمى  ثانيًا: إستخاتيجية التقؾيؼ الحاتي:
دو ألدائو واعسالو، ففي ىحه الحالُ السعاييخ الُسعّجة هؽ َلُجن السجرس هدبيًا، ولكؽ الظالا ىؾ هؽ عيّؾم نف

عحؾل الظالا هؽ هتمٍق امبي إلى هيؾم، و عمو قادرًا عمى نيج اعسالو بشفدو هؽ حيث الحفاظ عمى نذاطو 
 وهعخفو االعتخاضات التي تؾا يو ودرااُ ها تؼ االاتفادة هشيا، والخظُ التي تديخ عمييا. 

ت الظالا في تشغمؼ يواتيؼ وقجراتيؼ في هيجان المغُ إي تس ؽ ىحه اإلاتخاتمجمُ بسخاقبُ ازدعاد قجرا
 العخبمُ، إي إنَّ االح ام تتعمق بخدة االفعال اإلعجابمُ كانت سم امبمُ خالل هساراُ تعمسمُ وتعمسو.   

وىي اإلاتخاتمجمُ التي خالليا يتؾ و السجرس بحؾااو  ثالثًا: إستخاتيجية تقؾيؼ األداء بالسالحغة:
لا أل ل هخاقبو هؾاقفُ التعممسمُ، والحرؾل عمى هعمؾهات تفيج في اصجار الح ؼ عممو، السختمفُ نحؾ الظا

وىي تتسيد بسخونتيا العالمُ التي تس ؽ السجرايؽ هؽ تكيمفيا وترسمسيا بحدا ها ىؾ هالئؼ لمشتاج العمسي 
 السظمؾب تحكميو. 

يا ُتعجت السحػ األااس الحؼ هشو إي سنَّ لتيؾ ؼ األدا  خالل السالحغُ سىسمُ هختمفُ عؽ اابيتيا كؾن
تشظمق األح ام؛ ويلػ بسالحغُ ها َتؼَّ تؾصيمو إلى الظالا برؾرة دقميُ لسؾضؾعات المغُ العخبمُ وىحا 

 عع ذ عمى سدائو داخل البيئُ الرفمُ. 
راؾم تخظمظمُ تتخح ش اًل ىخهمًا يتجرج فمو ىي  رابعًا: إستخاتيجية تقؾيؼ األداء بخخائط السفاليؼ:

السؾضؾع بحدا العسؾهمُ فم ؾن العشؾان الخئمدي في سعمى اليسُ، والسؾضؾعات األقل شسؾلمُ في سافل 
 العالقُ التي تخبط السفالمؼ فمسا بيشيا.تؾضح الياعجة وحدا تفرمالتيا، وتخبظيا فؾاصل 

وىحا ها يتختا عمى الظمبُ فعمو، عمى ابيل السثال  عل هفخدات إحجػ هؾضؾعات البالغُ 
 ظبيق بذ ل ىخهي؛ لم ؾن هتدمداًل هؽ األعؼ واألشسل إلى األقل لبمان تفاصيل السؾضؾع بجقُ.والت

وىي التي تكمذ قجرة الظمبُ عمى اإلبجاع في عسممُ التعممؼ لسؾضؾٍع ها،  خامدًا: السذخوعات:
وتعاون  واليجرة عمى التخظمط، وربط احجاث السعخفُ هع بعزيا البعض، وقجرة الظالا لمعسل اؾ ُ بشذاط

 في الرف وخار و. 
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 إستخاتيجيات التقؾيؼ البجيل
 أساليب التقؾيؼ البجيل لجيو عجدىا  الباحث  ت
الفخيق الؾطشي لمكياس  ٔ

  ٕٗ: صٕٗٓٓوالتقؾيؼ، 
التقؾيؼ القائؼ عمى األداء، والتقؾيؼ بالقمؼ والؾرقة، والتقؾيؼ  خسذ 

 بالسالحغة، والتقؾيؼ بالتؾاصل، والتقؾيؼ بسخاجعة الحات 
التسخيشات واالسئمة السفتؾحة، والرحيفة الؾثائكية، والسذخوعات  ست  ٚٗ: صٕٗٓٓالجوسخي،  ٕ

 طؾيمة االمج، والتجارب، والسيسات السستجة، والسحاكاة 
 ٓٔٙ: صٕٚٓٓزيتؾن،  ٖ

– ٙٙٔ 
ممفات االعسال )البخوتفؾليؾ(، والتقؾيؼ الحاتي، وتقؾيؼ االقخان،  سبع

وتقؾيؼ القائؼ عمى السالحغة، وتقؾيؼ األداء بالسقابالت، وتقؾيؼ 
 األداء بخخائط السفاليؼ، التقؾيؼ السعتسج عمى األداء 

أ/:  ٕٚٓٓزيتؾن،  ٗ
 ٕٕ٘ص

، ظمبة، ومذخوعات الظمبةانجاز الاختبارات األداء، وحقائب  خسذ
 ظمبةوالعخوض، وصحائف ال

 
 إلاتخاتمجمات ااتخجاهًا واألكثخ شيؾعًا في هجال التعممؼ برؾرة هؾ دة.  وهؽ ابخز ا

وىي تؾعمٌف لسا تعمَّسو الظالا داخل البيئُ  سادسًا: إستخاتيجية التقؾيؼ البجيل السعتسج عمى األداء:
الرفمُ وتظبمييا في هؾاقف حماتو الحكمكمُ سو التي تحاكي الؾاقع، وتغيخ هجػ اتيانو لسا اكتدبو هؽ 
هيارات في ضؾ  الشتائج السخاد تحكمييا، حيث تغظي ىحه االاتخاتمجمُ هجااًل وااعًا هؽ االغخاض التي يشبغي 

ج تحديشات  ؾىخ ُ في عسممُ التعممؼ والتعمؼ؛ ويلػ خالل إتاحُ الفخصُ اهام الظمبُ سن تيّؾم، بالتالي تشت
ة سدوات عدتخجهيا السجرس أل ل تيؾ ؼ سدا  الظالا.   لمكمام بالتجارب واالنذظُ، وليا عجَّ

 
فُو كٌل مؽ:   مفيؾم التقؾيؼ البجيل السعتسج عمى األداء، فيؾ كسا عخَّ

  ،(: التيؾ ؼ الحؼ ععتسج عمى تيجيخ قجرة الظالا لتخ سُ هعارفو وفيسو إلى فعل وعسل، ٕٚٓٓ)عالم
وااتخجاهو لخظط تتزسشيا األصالُ في األدا  وتيجعسيا بذ ل هتسيد وهتشؾع هدتخجهًا فييا هياراتو 

 (. ٖٚٔ: صٕٚٓٓ)عالم، األدائمُ 
  ،اتو في هؾاقف حماتو سو هحاكاتيا لغخض (: وىي تؾعمف الظالا لسيار ٜٕٓٓ)هييجات وابخالمؼ

تحييق الشتا ات واألىجاف السشذؾدة، وتتاح الفخصُ لمظالا إبخاز تجاربو ونذاطاتو، وااتخجام سداوتو 
عؽ طخ ق فعالمات كثيخة هشيا السذخوع، والعخوض الذفؾ ُ، والتجارب العمسمُ، والسعارض، والسحاكاة 

 (.ٖٓٔ: صٜٕٓٓبخاليؼ، )مييجات واسو لعا األدوار، والسشاعخة 
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 دتشتج هؽ يلػ إن التيؾ ؼ البجيل السعتسج عمى األدا  يتزسؽ بعض األهؾر وىي كاآلتي:نو 

 .اعتساد الظالا عمى قجرتو في تيجعؼ نتا و العمسي 
  .بث الثيُ بالشفذ لجػ الظالا، و عمو فخدًا هعتسجًا عمى ياتو 
  تثبيت السعمؾهات في ياكخة الظالا لفتخة طؾ مُ، والامسا وىؾ عيؾم بتيجعسيا بجل هؽ التدسمع

 سو ااتخ اعيا. 
  .ُالخبط بيؽ ا دا  السعخفُ الستشؾع 

 
  :أىجاف التقؾيؼ البجيل السعتسج عمى االداء 

إنَّ سىجاف التيؾ ؼ البجيل السعتسج عمى األدا  هتعجدة بحدا طبمعُ السؾاد واألغخاض السخاد تحكمييا، 
 لكؽ بخزت األىجاف اآلتمُ لتسثل  انبًا هؽ تمػ األىجاف التي حجدىا بعض الباحثيؽ، وهشيا: 

 تدو ج الظالا بسبادغ التؾاصل والسيارات الخ اضمُ.  .ٔ
 ااختو وهجتسعو، و عمو اعزًا فخدًا ععتسج عمى ياتو.  عل الظالا عزؾًا هشتجًا في  .ٕ
  عل الظالا هفكخًا وقادرًا عمى حل السذ الت.  .ٖ
 تدو ج الظالا بالسفالمؼ والسبادغ االااامُ لسؾضؾعات السعخفُ السخاد تعمسيا.  .ٗ
 الخبط بيؽ ا دا  السعخفُ السختمفُ.  .٘

 
  :أىسية التقؾيؼ البجيل السعتسج عمى االداء 

 ,Mehrtz whmnاألدا  ععجت سفزل سش ال التيؾ ؼ البجيل كسا يخاىا هييختد وليسؽ ) إنَّ تيؾ ؼ

 ( ويلػ لعجة ااباب، هشيا: 2003
 ز ادة صجق االختبار لتسثيل الدمؾك بااتخجام تسثمالت واقعمُ أل ل ااتشباط الدمؾك الحكميي. .ٔ
سثيل العجيج هؽ إتاحُ الحرؾل عمى ااتشتا ات عاهُ وشاهمُ حؾل تظؾر الظمبُ في ضؾ  ت .ٕ

 االنساط الدمؾكمُ، وتؾفيخ سداة قماس بجيمُ وايمُ التظبيق. 
الحج هؽ االنحماز تجاه اقممات هؽ الظمبُ، إي سنَّ اختبار األدا  هعجٌّ بعشاعُ  يجة وشاهل لجسمع  .ٖ

 الظمبُ. 
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  :خظؾات تقؾيؼ البجيل السعتسج عمى االداء 

عحسل تيؾ ؼ البجيل السعتسج عمى األدا  في ثشاعاه هجسؾعُ خظؾات ال بج هؽ اتباعيا عشج بشاِئو، وهؽ 
 سىؼ ىحه الخظؾات ها عأتي:  

 تحجيج الغخض هؽ التيؾ ؼ. .ٔ
 تحجيج انساط األدا  السخاد تيؾ سيا.  .ٕ
 إعجاد هيام األدا  واالنذظُ السشاابُ.  .ٖ
 ؼ عمى  ؾدتو.تحجيج قؾاعج تيجيخ األدا  سو هح ات الح  .ٗ
 إعجاد تعممسات واضحُ ودقميُ لألدا .  .٘

 
  :طخق تقجيخ األداء 

هؾه، و س ؽ حدابيا بسا عأتي:   تتشؾع طخق تيجيخ سدا  الظمبُ ونتا يؼ الحؼ عيجِّ
 اعتساد تيؾ ؼ األدا  ك ل والشغخ المو هؽ  سمع  ؾانبو دون الفرل بيؽ س دائو.  أ/ الظخيقة الكمية:

تيدمؼ األدا  فييا إلى ترشمفات هشفرمُ تسثل سبعادًا هختمفُ لألدا ، وكاًل  ة:الظخيقة التحميميب/ 
عياس برؾرة هشفرمُ ثؼ تجسع الشتائج بعج يلػ برؾرة كممُ وىي عمى سش ال )قؾائؼ شظا، االلؼ تيجيخ، 

 . امؼ التيجيخ الخقسي، امؼ التيجيخ الؾصفي(
 

إنَّ تيؾ ؼ األقخان هذابو لمتيؾ ؼ الحاتي إال سنَّو هختمف بعض الذي   سابعًا: إستخاتيجية تقؾيؼ األقخان:
عشو، إي سنَّ الظمبُ عيؾهؾن بتيؾ ؼ لغُ زهالئيؼ اآلخخ ؽ، و ح سؾن عمى سدائيؼ فيحا ها يد ج ثيتيؼ بأنفديؼ، 
حيث عحثيؼ عمى تحسل السدؤولمُ، فمدسح ليؼ بالعسل هعًا في تييمؼ اعسال بعزيؼ البعض اآلخخ، 

 ربحؾن في دور اعجابي نذط طؾال هجة تعمسيؼ، وُ عجت نؾعًا هؽ التعمؼ التعاوني. فم
 

 مفيؾم تقؾيؼ األقخان، فقج عخَّف تقؾيؼ األقخان كلٌّ مؽ: 
  تؾبشػ(Topping, 1998) ا دا  يشغخ خالليا الفخد إلى السشتج سو نتائج تعمؼ قخ شُ هؽ حيث :

 .(Topping, 1998; p. 250)الشجاح  الكسمُ، والسدتؾػ، والكمسُ، والشؾعمُ، سو
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  ،(: نؾع هؽ التييمؼ ُعيّؾم بو سقخان الظالا، و تزسؽ التييمؼ البشائي وكحلػ الختاهي ٕٕٓٓ)الرخاف
لمسيسُ التعممسمُ سو الشذاط التعممسي حيث العسل بؾااظُ قخ ؽ الظالا سو هع هجسؾعُ اقخان 

 (.ٖ٘٘: صٕٕٓٓ)الرخاف، 
  ،(: قمام كل طالا بتيؾ ؼ سعسال سقخانو، حيث عس ؽ لظالبيؽ عمى ابيل السثال تبادل ٜٕٓٓ)عالم

التعييشات، سو السيام سو االعسال التي سداىا كل هشيسا، وكحلػ عيؾهان بتيؾ ؼ  ؾدة، ودقُ، وهالئسُ 
الرادرة عشو اممسُ عسل اآلخخ، لكؽ ىحا يتظما تشغمسًا واعجادًا؛ لكي ع ؾن التيؾ ؼ هشديًا واالح ام 

  (.ٕٕٔ: صٜٕٓٓ)عالم، وصائبُ 
 

 دتشتج هؽ يلػ سن التيؾ ؼ األقخان يتزسؽ اآلتي: نان و س ؽ 
 .تذجمع الظالا عمى التفكيخ 
 .تفيسو لمسادة الجراامُ فيسًا هتعسيًا 
  .عل الظالا قادرًا عمى تيؾ ؼ سدا ه وسدا  زهالئو، ونيج اعسالو بشفدو  

 
  :أىسية تقؾيؼ األقخان 

 تكسؽ سىسمُ تيؾ ؼ األقخان فمسا يخاه الباحثؾن، وىي كسا عأتي: 
 عحّدؽ هؽ  ؾدة التعممؼ، وكحلػ عديؼ في تظؾ خ السيارات الذخرمُ واال تساعمُ.  .ٔ
عخفف العا  عؽ كاىل السجّرس في ترحمح اعسال الظمبُ، عمى سن تكؾن يات هتابعُ وهخا عُ  .ٕ

 هدتسخة هؽ لُجن السجرس؛ كي ال تؤثخ العالقات الذخرمُ لمظمبُ في نتائج التيؾ ؼ. 
 تيجعؼ التغحعُ الخا عُ لمظالا هؽ لُجن األقخان دون تجّخل السجرس.  .ٖ
حميل، والترشمف، واالاتشتاج، والتيؾ ؼ(، وكحلػ تذجمع الظالا تظؾ خ هيارات الشيج البّشا  كي )الت .ٗ

 عمى التفكيخ التحميمي الشاقج. 
 إتسام صؾرة التيؾ ؼ الختاهي؛ ويلػ عؽ طخ ق طما هؽ الدهال  إبجا  آرائيؼ حؾل سدا  زهيميؼ.  .٘
 ز ادة ااتياللمُ الظالا في تيؾ ؼ سعسالو وسعسال زهالئو.  .ٙ

ُ هؽ س ل ز ادة فائجة الظالا لتخامخ السادة الجراامُ، وىي كسا هؾضحو ولتيؾ ؼ األقخان سىسمُ ىادف
 :االتيذ ل الفي 
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 قخانوظالب قادرًا عمى تقؾيؼ أالتي تجعل الاألىجاف 

 

 
   :عسميات تقؾيؼ األقخان 

عدتشج تيؾ ؼ األقخان إلى عجة عسممُ بعض الباحثيؽ، إي  عميا سربع عسممات والبعض االخخ  عميا 
 ( ِبَجْعِميا عسميتيؽ رئمدتيؽ لتعمؼ الظالا، وىي: ٕٕٓٓعسميتيؽ، فشحىا هع ها يخاه )الرخاف، 

 هعاييخ  السالحغُ: أل ل التعخف عمى دوره، وهحجودعُ كسالحع لديخ عسممُ التعمؼ، وكحلػ ااتخجام
 هعيشُ لتفديخ وتييمؼ ها يخاه.

  ُالتؾاصل: تعبيخ عؽ رسعو في الح ؼ عمى اقخانو، وعممو ان عدتيبل، و فدخ، و أخح بالتغحعُ الخا ع
  .عمى رحا والدعُ التي عظخحيا لو اآلخخون 

 
  :أساليب تقؾيؼ األقخان 

كسا ُعسّ ؽ لمسجرس ابتكار هؽ السس ؽ ااتعسال العجيج هؽ األااليا لجسع السعمؾهات عؽ الظمبُ، و 
 سااليا اخخػ  جيجة تتشااا هع هؾافق التعممؼ السخاد تحكمييا، وهؽ األااليا التي ُتعجت األكثخ شيؾعًا: 

فمسا يخاد تعمسو وها  ظمبُسنو ععبخ ليا  السجرس والحؾار السباشخ هع ال :ظمبةأواًل: السقابالت مع ال
يشبغي سن يتعمسؾه، وبحلػ يتعخف عمى هدتؾ ات التحريل لجييؼ وهعالجُ نياط الزعف وتيؾ تيا، وتعد د 

 الجؾانا الجيجة وىحا ها عذجع عمى السذاركُ االعجابمُ والتؾاصل الفعال. 

فيؼ الظالب لمسادة 
الجراسية فيسا متعسقًا 

  

تحؾيل الظالب مؽ متمقي 
 سمبي إلى مقؾم 

جعل الظالب قادرًا عمى 
نقج اعسالو واعسال 

 زمالئو بشفدو

تؾضيح مفيؾم التقؾيؼ 
 واصجار االحكام لمظالب 



 
16 

 

اعساليؼ، فيشبغي  بالعسل هعًا في تيؾ ؼ ظمبُفيحا األامؾب عدسح لم السجسؾعات التعاونية:ثانيًا: 
 تحجيج اليجف هؽ ىحه اال تساعات بؾضؾح، وتؾضمح لمسذاركيؽ عسممُ ا خا  التيؾ ؼ. 

انفديؼ، حيث  ظمبُوها بيؽ ال ظمبُإي يتظما التفاعل بيؽ السجرس وال السشاقذات الرفية:ثالثًا: 
الجرس الحؼ عدتجل السجرس عمى هدتؾػ التحريل في ضؾ  الحؾار الجساعي الحؼ امظخح حؾل هؾضؾع 

 يجيخه بشفدو.
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اتجاىات معمسي الخياضيات بالسخحمة الستؾسظة نحؾ (، ٖٕٔٓالعممان، فيج بؽ عبج الخحسؽ ) -
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