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 مقدمة
 

وأهدافها، وبطريقة تعكس  التدريس تاستراتيجيابتباين وأدواته التقويم  أساليب تتباين 

 واكبتالتي  -فلم تعد النظرة التقليدية للتقويم .توفير البيانات الصادقة والدقيقةقدرتها على 

ما اختزنه المتعلم في ذهنه التدريس التقليدية التي تركز على الحفظ واالستظهار ل تاستراتيجيا

تناسب المتطلبات  -من معلومات محّددة من أجل حصوله على مركز نسبي متفوق بين أقرانه

 تغيرة في هذا القرن. الحالية والمستقبلية للتربية واحتياجاتها الم

التدريس تطورا كبيرا في مطلع القرن الحادي والعشرين، وقد  تاستراتيجياشهدت  ولقد

التربية معلم المعلم بصفة عامة و  يستخدمهاالتي  وأدواتهالتقويم  تاستراتيجيافي  ورتطواكب ذلك 

جزءًا من عملية عملية التقويم أصبحت ، و دول الخليج العربيفي مدارس  بصفة خاصة اإلسالمية

إلى أساليب ونظم تنمي الشخصية التحول ذلك طلب وت، وتصحح مسارها التعليم توجهها وتعززها

طالقًا من تلك ، وانالمتكاملة والمتوازنة للمتعلم، وما يمتلكه من مهارات وظيفية وفهم عميق

من األطر  والذي ينطلق "اإلسالميةالتقويم في التربية  أساليب  دليل" األهمية للتقويم تم وضع 

لمدرسة المعرفية التي تركز على ما يجري بداخل عقل المتعلم من عمليات عقلية تؤثر لالفلسفية 

 وما طرحته من. Authentic Assessment التقويم الواقعـيتوجهـات من و  في سلوكه،

هذا الدليل رؤية  يقدمو  ،جديد للمعلم والطالب دور وما حددته من حديثةوأدوات تقويم  أساليب

في تقويم  استراتيجيات التقويم الواقعي وأدواته اإلسالميةمعلم التربية  لكيفية توظيفشاملة 

دمج  إستراتيجيةتدريس متقدمة مثل  تاستراتيجياباستخدام  اإلسالميةدرس التربية  إذا ،الطالب

ستراتيجيةو  ،مهارات التفكير ستراتيجيةو الذكاءات المتعددة  ا  ستراتيجيةو التعلم االستقصائي  ا  التعلم  ا 

ني أداتها ويشرح الموقف التقويمي يبالتقويم المناسبة و  استراتيجياتالتعاوني وغيرها، حيث يوظف 

، ويقترح طريقة الدور الجديد للمعلم في عملية التقويمالذي ستستخدم فيه من خالل سيناريو يبرز 

  .والقرارات التقويمية األحكام دارإصلتفسير البيانات التي يتم جمعها وكيفية 
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النظري للتقويم  اإلطارمنه الفصل األول  يعالجفصول  ،سبعة الدليلهذا ويتضمن 

والمشرف التربوي  اإلسالميةالتربية ويضع معلم  ، من حيث مفهومه واستراتيجياته وأدواتهالواقعي

 .وأدواته باستراتيجيات التقويم الواقعي ويعرفهم ،ومدير في صورة الرؤية الجديدة للتقويم

 للمعلم عن السؤال األساسي اآلتي: إجابة السابعوحتى  الثانيالفصول من  وتعرض 

كيف يتم تقويم الطالب عند التدريس لهم بإحدى استراتيجيات التدريس الست المقترحة 

 دليل استراتيجيات تدريس التربية اإلسالمية؟ يف

من تدريس واحدة  ستراتيجيةالمناسبة إل االتقويم وأدواته تاستراتيجيايعالج كل فصل و 

البعيد عن  اإلجرائيروعي في بنائها األسلوب العملي وقد ، اإلسالميةاستراتيجيات تدريس التربية 

 حيث مشوقبسيط  بأسلوبالتقويم  إستراتيجيةلذي يكسب القارئ مهارات استخدام وا ،التلقين

 .والثانوية والمتوسطة من صفوف متعددة شملت المرحلة االبتدائيةمثلة متنوعة يعرض أل
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 الفصل األول
 التقويم الواقعي

 األدوات( -االستراتيجيات -) الماهية
 

 تمهيد
مرة واحدة أو عدة  يطبقيرتكز التقويم التقليدي على االختبارات بمختلف صورها، 

لتقديمها  الطالبمرات في العام الدراسي بغرض الحصول على معلومات عن تحصيل 

تقويم في التقويم التقليدي ال يشاركون في  الطالبو ألولياء األمور وغيرهم من المعنيين، 

وهذا التقويم ال يؤثر بصورة ايجابية في التعليم؛ ألنه يقيس مهارات ومفاهيم  ،أنفسهم

عنها بأرقام ال تقدم معلومات ذات قيمة عن تعلم الطالب، وال يمكن من  يعبربسيطة 

 .الطالبخاللها تحديد نتاجات التعلم التي أتقنها 

وثورة  ياالنفجار المعرف مواكبةعلى  قادرةالتقليدية  التقويملم تعد استراتيجيات و 

دول الخليج أصبح ضروريًا قيام ومن هذا المنطلق  .تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

ونظام التقويم بشكل خاص  بشكل عام العربي بعملية مراجعة شاملة لنظمها التربوية

 الحديثة.  لى توظيف استراتيجيات التقويمكات تطوير جريئة تسعى من خاللها إحر  قيادةو 

باستراتيجيات التقويم التربية اإلسالمية تعريف معلم  إلىيهدف هذا الفصل و 

ويحقق  يبدع من خالله في تطبيقها،تفاعال مؤثرا  امعهأن يتفاعل  على أملالواقعي، 

الهدف العام من البرنامج الذي يسعى إلى تطوير استراتيجيات التربية اإلسالمية وتفعيل 

 م . أهدافها في التعلي
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  Authentic Assessmentالتقويم الواقعي 

 يتمحور تقويمهو التقويم الذي يعكس إنجازات الطالب ويقيسها في مواقف حقيقية. فهو 

بدو كنشاطات تعلم ينغمس في مهمات ذات قيمة ومعنى بالنسبة له، في هيجعلحول الطالب، 

مهارات التفكير العليا ويوائم بين مدى متسع من الطالب يمارس فيه  ، حيثوليس كاختبارات

. يعيشهاالمعارف لبلورة األحكام أو التخاذ القرارات أو لحل المشكالت الحياتية الحقيقية التي 

الذي يساعده على  Reflective Thinkingوبذلك تتطور لديه القدرة على التفكير التأملي 

 مثالب، وتختفي فيه التعليم والتعلمالصلة بين  معالجة المعلومات ونقدها وتحليلها؛ فهو يوثق

 .(2004)ثوابيه وآخرون،االمتحانات التقليدية التي تهتم بالحفظ واالستظهار

، ولكن يعني دمج أساليب التقويم التقليدية تركني ال يعقعي االو  التقويمإلى  لالتحو  نإ 

من خالل عملية  هذه العملية يمع دمجه ف تجعل الطالب محور عملية التقويمعدة استراتيجيات 

التقويم الصفي الواقعي المحبب للطلبة، والذي يتكامل على  وبذلك ينصب االهتمام التقويم الذاتي،

، وكفاياتهم في تقويم أعمالهم ويوفر لهم فرصة إثبات قدراتهم الطالبمع عملية التدريس ويشرك 

  باآلتي: الطالب التقويم الذي يتمحور حولظام ويتميز ن
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 التقويم الواقعي أهداف

 Darling-Hammond at al)هناك العديد من األهداف التي يسعى التقويم الواقعي إلى تحقيقها

 ، ومن أبرزها:(1995 ,

 

 :تطوير المهارات الحياتية الحقيقية 

يقية ذات حيث يجعل التقويم الواقعي الطالب ينغمسون في مهمات حياتية حق

 .قيمة ومعنى بالنسبة لهم

 :تنمية المهارات العقلية العليا  

يوفر التقويم الواقعي للطالب نشاطات تعلم يمارسون من خاللها مهارات التفكير 

لديهم القدرة على التفكير التأملي الذي يساعدهم على معالجة  وتطور ،العليا

 المعلومات ونقدها وتحليلها تنمية األفكار واالستجابات الخالقة والجديدة.

 :العمليات والمنتج في عملية التعلم التركيز على 

إّن التقويم بهذا المفهوم يجعل المعلم أكثر تركيزًا على عملية التدريس ويجعل 

ومراقبة  الطالب أكثر اعتمادًا على نفسه، ويوفر له الدافعية والتركيز على التعلم

 هو المنتج في نظام الجودة. الطالبويعّد تعّلم ، تعلمه

 :متعددة ضمن مشروع متكاملتنمية مهارات  

يوفر التقويم الواقعي للطالب مشاريع تعلم يمارسون من خاللها مهارات متعددة، 

المشروع على األهداف التعليمية  تضمن خطة التقويم استمرار التركيز فيت حيث

 المشروع والمهام.  المرجو تحقيقها والتي يجب تطويرها قبل بداية نشاطات
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بشكل أوسع،  المشروع تتيح الفرصة للتعبير عن التعلم الفردينظًرا ألن مهام و 

 الطالب أعمالمع  يجب أن تكون مرنة لتتالءمفإن إستراتيجيات التقويم 

 .ةالمتنوع

من األدوات والطرق التي توضح  كالً للمشروع تحدد خطة التقويم ويجب أن 

كما  بجودة العمليات والمخرجات،التوقعات الصريحة والمعايير الخاصة 

إلبالغ المعلم  نقاط مراجعة لمتابعة المشروع والطرق المستخدمة -أيًضا -توضح

يجب أن تعمل الخطة على ، كما ظ على الطالب في خط السير الصحيحوالحفا

األهداف ومراجعة مستوى التقدم العلمي الذي  تحديدالطالب في عمليات  إشراك

 أثناء المشروع والتأمل الذاتي بعد انتهاء المشروع.  أنجزوه وأداروه

 :الذاتي التقويمتعزيز قدرة الطالب على  

في عملية التقويم من خالل عملية  الطالبيسعى التقويم الواقعي إلى دمج 

في تقويم أنفسهم ومعرفة حاجاتهم ونقاط  الطالبالتقويم الذاتي حيث يشارك 

لتقويم الصفي األقرب للطلبة والذي يتكامل مع القوة لديهم. لذا تّم االهتمام با

في تقويم أعمالهم ويوفر لهم فرصة إثبات  الطالبعملية التدريس ويشرك 

 قدراتهم وكفاياتهم.

إّن التقويم بهذا المفهوم يجعل المعلم أكثر تركيزًا على عملية التدريس ويجعل 

 يز على التعلم.الطالب أكثر اعتمادًا على نفسه، ويوفر له الدافعية والترك

 :لنتاجات التعلم جمع البيانات التي تبّين درجة تحقيق المتعلمين 

يستند إصدار األحكام في التقويم الواقعي على القيام بعملية منظمة لجمع 

 أدواتالبيانات التي تبّين درجة تحقيق المتعلمين لنتاجات التعلم وتحليلها، وتتعدد 
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لزيادة مصداقية البيانات التي تستند إليها جمع البيانات في التقويم الواقعي 

 األحكام والقرارات.

 ي:الشكل اآلت يويمكن تلخيص هذه األهداف ف
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 :الواقعي للتقويماألساسية  المبادئ
 

التي يجب مراعاتها عند  والمبادئعلى عدد من األسس  التقويم الواقعي يقوم  

 :يلولعل أبرز هذه المبادئ ما ي .(2004)ثوابيه وآخرون،تطبيقه

ق كل يبقصد تحق معاً ويربطهما  التعليم والتعلمإجراء يرافق عمليتي  الواقعي مويالتق 

الراجعة الفورية حول إنجازاته بما  التغذيةتوفير مع ات األداء المطلوبة طالب لمحكّ 

 عملية جوهرب يهتمم ويفهو تق ،التعلم عمليةالتعليمية ومواصلة  تصويب مسيرته يكفل

التعلم.  علىللمهارات المنشودة بهدف مساعدتهم جميعًا  الطالب امتالكومدى ، التعلم

هدفًا  عدد من المحّكات، ويجعل تمّكن الطالب منها يستند إلى بنائيوهو بذلك تقويم 

 .منشودًا للتعلم والتعليم

عند  مراعاتهاغايات يجب  هيالتقصي واالكتشاف  العقلية ومهاراتالعمليات  

 بتكليفهمإال  ذلك. وال يتسنى التقويموالتأكد من اكتسابهم لها من خالل  الطالب

ومستوى  تتناسبواتخاذ قرارات  أحكامنشاطات تستدعي حل المشكالت وبلورة ب

 .نضجهم

للدراسة  المطروحةاألعمال  أوتضي أن تكون المشكالت والمهام يق الواقعي مويالتق 

في حياته  الطالبالتي يعيشها  العمليةوذات صلة بشؤون الحياة ، والتقصي واقعية

المعارف  وظيفاليومية. وبذلك تكون المشكالت المطروحة متداخلة تستدعي ت

 .لحلول المناسبةل للتوصلوالمهارات 

التقويم الواقعي وليس  هدفهي  -وليس حفظهم للمعلومات –الطالب  إنجازات 

متعدد الوجوه  الواقعيم ويذلك أن يكون التق حفظهم للمعلومات واسترجاعها، ويقتضي

 اً وال تحتل االختبارات بين هذه األدوات سوى حيز ، في أساليبه وأدواته متنوعاً ، والميادين
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دون وهذه االختبارات ال تعدو كونها نشاطات تعلم غير سرية يمارسها الطالب  .قاً ضي

 .رهبة كما هي الحالة في االختبارات التقليدية أوقلق 

وخلفياتهم وذلك من  تعلمهمالفروق الفردية بين التالميذ في قدراتهم وأنماط  مراعاة 

اإلنجاز الذي حققه  تحديديم التي يتم من خاللها و خالل توفير العديد من نشاطات التق

إنجاز،  كلبوضوح نقاط القوة والضعف في  هذه النشاطات يجب أن تبينو  .كل طالب

ومن ثم فهذا المقارنة مع محكات األداء. بومستوى اإلتقان الذي وصل إليه الطالب 

عملية إنتاجية تفاوضية تهيئ للطالب فرصة التقييم الذاتي وفق محكات األداء  التقويم

 .لديه المعلومة

التعلم في  ه يتبنى أسلوبنولذلك فإ ،الطالبالتعاون بين  الواقعيم ويالتق يتطلب 

يهيئ للجميع  بحيثعين فيها الطالب القوي زمالءه الضعاف. مجموعات متعاونة ي  

أو مساعدة الحاالت  الطالبويهيئ للمعلم فرصة تقييم أعمال ، فرصة أفضل للتعلم

 .الخاصة بينهم وفق االحتياجات الالزمة لكل حالة

وتوضيحها في تحديد معايير األداء المنشودة  الطالبإشراك  الواقعيم ويالتق يتطلب 

 همحفز وي على تقويم أنفسهم وتحديد حاجاتهم ومعرفة مستوياتهم. هممما يساعد لهم

 لعقابهم. أداة التقويميجعل من على التعلم وال 

هداف المطلوب يقارن أداء الطالب باألمحكي المرجع هو تقويم  الواقعيم ويالتق 

بين الطالب  اتا ويشجع على التعاون ويتجنب المقارنتقانهتحقيقها ومستويات إ

عالن ترتيبهم التنافسي الذي يولد الصراع بينهم.   وا 
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يتطلب تنفيذ التقويم الواقعي وقتًا إلدارته والرقابة عليه، كما يتطلب تدريب المعلمين  

وتقديمه للطلبة بصورة تدريجية بحيث يصبح مألوفًا لديهم ألنه يحتاج إلى مهارات 

 طبيقه.لت

 
 علم الذي يستخدم التقويم الواقعيايات التي يجب توافرها في المالكف

 
التي تمكننا من واالتجاهات(  ،والمعارف ،المهارات)مجموعة القدرات  بالكفايات يقصد  

 التربوية داخل غرفة العمليةبالمقوم المعلم الذي يدير  يقصدو  ،فيما نكلف به من مهامالنجاح 

على التأكد من تحقيق  تساعدهجراءات المنظمة الصف وينفذها ويطور سلسلة من اإل

ويتطلب التقويم  .وتطورها التعليم والتعلمالنتاجات المخطط لها والتي تسهم في تحسين عملية 

 :(Hart, 1994) المعرفية اآلتيةو  امتالك المعلم للكفايات الشخصية الواقعي

 :تتضمنو  الكفايات الشخصية -1
 .في التقويم وعدم التحيز العدالة 

 .على التقويم الذاتي وجعله جزءًا من التقويم الصفي التركيز 

 .ذاته مهنياً  تنمية 

 .مع المشكالت واقتراح الحلول المناسبة التعامل 

 .معهافي مجال تخصصه والقدرة على التكيف  والتغييراتالتطورات  مواكبة 

 .ودي بأسلوبللمعنيين  الراجعةالتغذية  تقديم 

 .التقويم واالتفاق عليها أدوات ومعاييرعند اختيار  الطالب إشراك 

 .مهارات التقويم في مواقف صفية مختلفة تطبيق 

 .على توظيف التكنولوجيا في التقويم القدرة 
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 :وتتضمنالمعرفية  الكفايات -2
 .هدافهاأفلسفة التربية والتعليم و  معرفة 

 .هدف التقويم بوضوح تحديد 

 .دواتهاأاستراتيجيات التقويم و  تنويع 

 .البيانات وتحليلها وتفسيرها جمع 

 .نقاط القوة ثراءا  و من نتائج التقويم وتوظيفها لمعالجة نقاط الضعف  االستفادة 

هدافها أو  يدرسهمحتوى المنهاج والكتب المدرسية المقررة للمبحث الذي  معرفة 

 .وتحليل محتواها

 .حقوقه وواجباته ومسؤولياته معرفة 

 .الطالبساليب تقويم نتاجات تعلم أ معرفة 

 .االختبارات وتحليلها وتقديم التغذية الراجعة بناء 

 
 الواقعيمجاالت التقويم 

 
  

المتنوعة التي ترتبط  السلوكياتطالبه مجموعة من  يحاول المعلم عادة تعليم

هداف التي يرغب في تحقيقها وتختلف هذه السلوكات باختالف األ بموضوع معين،

متن الحديث، سند  الحديث، مفاهيم معينة مثل فقد يرغب المعلم تعليم طالبه ،عندهم

العملية األدائية مثل الوضوء، الصالة، المهارات  بعض بإكسابهموقد يهتم الحديث، 

ية لديهم تنمية اتجاهات ايجاب وقد يرغب في ،أركان الحجو مخارج الحروف وصفاتها، 

 . حسانخالص، اإلمثل الصدق، األمانة، الورع، اإل الءو الزمأو المدرسة أ نحو التعلم
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ال يعني  الثالثة ) المعرفي، االنفعالي، والمهاري(حد المجاالت أهداف في ن تصنيف األإ   
حيان انفعاالت نفسية انعزال المجاالت السابقة عن بعضها، فالتفكير يرافقه في معظم األ

ثناء موقف تعليمي يوفر فائدة كبيرة أهداف في مجال واحد ال أن تصنيف األإونشاطات حركية. 
 :(Nancy,2002) كن التعبير عما سبق بالشكل التالي، ويمحيث يسهل عملية التعلم والتقويم

    

 

 
 

 شكل رقم) (

واالنفعالي  (أو التفكير  تتنوع لتشمل المجال المعرفي )العقليهداف التعلم أن وحيث أ

مجاالت التقويم الواقعي)الحقيقي( تتنوع  فإن)االتجاهات والقيم( والنفس حركي)المهاري( 

 وفيما يلي عرض ألهمها: تلك المجاالت، لتناسب

 
 

 شكل رقم) (
يمجاالت التقويم الواقع

مجاالت التقويم 
 الحقيقي

 مهارات التفكير

 مهارات معرفية مثل 

المالحظة  والمقارنة والتصنيف واالستقراء  والتفكير الناقد 
 وحل المشكالت 

: مهارات فوق معرفية مثل   

تخطيط التفكير ومراقية التفكير وتقويم التفكير   

المهارات  العملية 
 األدائية

:مثل  

قراءة القرآن والوضوء والصالة والحج   

المهارات اإلجتماعية 
 والوجدانية 

:مثل  

 العمل ضمن مجموعات والتواصل والتعاون والقيادة

  تعلم خبرة  متعلم 
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 الواقعيالتقويم  مميزات
 

تنوع مصادر المعلومات، و  ،المهارات التحليلية علىز بأنه يركّ  الواقعيالتقويم  زيتميّ 

في الحياة ويشجع على العمل  الحقيقيةكما أنه يشجع اإلبداع ويعكس المهارات 

كما أنه يتوافق مباشرة مع أنشطة  والشفويةالكتابية  االتصالوينمي مهارات  التعاوني،

كما أنه يؤمن بدمج ، التعليم مدى الحياة مع تكاملهلى التعليم ونتاجاته مؤكدًا بذلك ع

، ويشجع المستهدفةعلى القياس المباشر للمهارة  ويعتمدالتقويم الكتابي واألدائي معًا، 

بالنسبة ، ويهدف إلى دعم تطوير المهارات ذات المعنى المتشعب )التباعدي(التفكير 

 ويوفر، إتقان مهارات الحياة الحقيقيةل إلى و ، ويوجه المنهاج، ويركز على الوصللطالب

فى بعض لغموض و ا لمعالجة الطالب دع  وي  على مدار الزمن،  الطالبلتعلم  رصيداً 

 لتسلسل التعلم أو لعمليات التعلم األولوية، ويعطي قد يواجهها المشكالت الواقعية التي

(Puckett at al,2000).  

ه والرقابة عليه بما يتناسب مع معايير التعليم ويتطلب تنفيذ التقويم الواقعي وقتًا إلدارت 

 على المفترضة وأن يكون هناك معايير موضوعية للتقويم، كما يتطلب تدريب المعلمين

م ألنه يحتاج إلى مهارات بحيث يصبح مألوفًا لديه متدرجةبصورة  للطالبتقديمه 

 :يالشكل التال يف ي، ويمكن إيجاز مميزات التقويم الواقعلتطبيقه
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 شكل رقم) (

 يمميزات التقويم الواقع
  



   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 18 

 الواقعي التقويممراحل 
 

 :(5يعبر عنها الشكل) يالت المراحل واألنشطة عدداً من الواقعيالتقويم يتضمن 

 

 
 (5شكل)

 مراحل التقويم الواقعي
تضمن مجموعة نشاطات متتابعة يمكن ويتبن من الشكل السابق أن عملية التقويم 

 ترتيبها في ثالثة مراحل أساسية هي: 

 المرحلة األولى: التخطيط:  

 التقويم 

توفير المعلومات التخاذ 
 القرارات

 تكوين االحكام 

 اصدار االحكام 

تلخيص وكتابة التقرير 
 التقويمي 

 الحصول على البيانات  

الحصول على البيانات  
 الضرورية  

 البيانات  تسجيل

 تحليل البيانات 

 التخطيط

 

 

تحديد نوع االحكام  
 والقرارات

وصف نوع البيانات  
 المطلوبة

 تجميع البيانات  المتوفرة

تحديد متى وكيف سيتم 
 جمع البيانات  الضرورية

اختيار وتصميم  ادوات 
 جمع البيانات  المناسبة  
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ينبغي في هذه المرحلة على من يقومون بالتقويم أن يخططوا ويصفوا المعلومات ذات 

أي أن يحددوا بوضوح نوع المعلومات ذات العالقة من أجل القرار  موضوع التقويم،الصلة ب

السمات المراد قياسها ونوع  المتغيرات أو مل أوالمطلوب. وهذا يتطلب وصفًا واضحًا للعوا

، وفيما يلي مخطط مقترح للتخطيط للتقويم الواقعي ليهاالمعلومات التي تدعو الحاجة إ

Authentic Assessment planning sheet. 
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 يبلغ الطالب بموعده مسبقا•

 
 التقويم الرسمي

• ال يبلغ الطالب بموعده مسبقا   التقويم غير الرسمي 

 المرحلة الثانية :الحصول على المعلومات :

جراءات إولى فنها في المرحلة األأخذ قرار بشأفي هذه المرحلة تجمع المعلومات التي تم 

ن تسير أب ج، والطرق التي استخدمت لجمع البيانات يخرىدوات األستبانات واألاالختبار واال

 .لى المعلومات من مصادرها الرئيسةقصى درجة من الدقة والضبط والموضوعية للحصول عأب

 

 حكام :لثة : توفير المعلومات التخاذ األاالمرحلة الث

تعلقة بالمعلومات التي جمعها في المرحلة ووصف البيانات الم يتم في هذه المرحلة تحليل 

دور القائمين بالتقويم  وهنا ينتهي عملياً  ،الثانية ويزود بها صانعوا القرار في لغة واضحة ومفهومة

 .كثر مناسبة لهمروا المسار األصانعي القرار ليختاب مر مرهوناً ويصبح األ

 
 
                  تقويم:الطوات إعداد محتوى خ

 

اختيار نشاط التقويم الذي يمكن تطبيقه في غرفة الصف (1

 ، حيث يطلب من الطالب في التقويم الرسمي(غير رسمي أمرسمي )وتحديد نوعه كونه 

تقديم عرض عن شخصية تاريخية، متخذا موقفًا معينًا أو مقدمًا شرحًا حول الظروف 

التي دفعت تلك الشخصية التخاذ موقف معين من قضية ما، أما في التقويم غير 

 .لديهم م عادات العملمع أقرانهم، أو يقو  الطالبالرسمي فيقوم المعلم تفاعل 
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 (6شكل رقم)

 يسموغير الر  يالتقويم الرسم

 

لكافة األطراف  كتابة تعليمات تطبيق التقويم بشكل كامل وواضح ومباشر ومحدد( 2

 .وفق الشروط الموضحة بالشكل المشاركة في بناء وتطبيق التقويم

 

 

 (7شكل)

 صياغة تعليمات تطبيق التقويم شروط

 

 

شروط صياغة تعليمات 
 تطبيق  التقويم

ان تكون تعليمات التقويم مفهومة للطالب والمعلم    

ان تحدد القوت الكافي للتطبيق    

ان تتسق مع  عناصر االداء المراد تقويمه    
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وفق  دليل التصحيح متضمنًا معايير األداء إعداد( 3

 (8الشكل)

جمع ّعينات استجابات و تطبيق نشاط التقويم  (4

 .الطالب

أداء   وتقدير مستوى الطالبتصحيح استجابات  (5

 (8شكل)          .الطالب طبقًا للمعايير الموضحة في دليل التصحيح

 شروط صياغة معايير األداء                               

رساله إلى الجهات المعنية و  كتابة تقرير مفصل عن مستوى أداء الطالب (6 وفق العناصر ا 

 (9الشكل) يالواردة ف

 (9شكل)
 عناصر تقرير أداء الطالب



   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 23 

  الواقعياستراتيجيات التقويم 

Authentic Assessment Strategies 
مصدًرا قيًما من المعلومات لكل من المعلمين  الواقعيإستراتيجيات التقويم  توفر

في  تساعدهم بوسائل وأدوات فريدة همعلى تزويد إستراتيجيةتعمل كل  والطالب. حيث

لذا فإن  ،المتوقعة ومدى تقدمهم نحو تحقيق النتاجات للموضوعلى فهم أعمق إالوصول 

تفسير  مهارات وإتقانمتى وكيف تستعمل، و وأدواتها استراتيجيات التقويم الجديدة فهم

الالزم تدريب تطبيقها تعد من الكفايات األساسية  نتائجالمعلومات التي تزودنا بها و

 فئات أساسية حسب خمسسيم إستراتيجيات التقويم إلى يمكن تقو ،المعلمين عليها

ستراتيجيات التقويم م وطريقة جمع المعلومات، وفيما يلي عرض الغرض التقوي

 (9كما هو موضح بالشكل) الواقعي

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (9شكل)

 يالتقويم الواقع استراتيجيات

 

  .من هذه االستراتيجيات إستراتيجيةشرح مفصل لكل  يوفيما يل
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 التقويم المعتمد على األداء إستراتيجيةأواًل: 
 Performance-based Assessment 

 

التقويم المعتمد على األداء إظهار المتعلم لتعلمه من خالل  إستراتيجيةتتطلب 

وتوظيف مهاراته في مواقف حياتيه  ،حدوث التعلمعمل يقدم مؤشرات دالة على القيام ب

حقيقية، أو مواقف تحاكي المواقف الحقيقية، أو قيامه بعروض عملية يظهر من خاللها 

يوفر ، نتاجات التعليمية المراد إنجازهامن مهارات في ضوء ال اكتسبهمدى إتقانه لما 

، للقيام بأداء كالطباعةوالوسائل  : األدواتد حسية مثلاألداء للمتعلم فرصة استخدام موا

 الجداولتنظيم البيانات في و  رسم الخرائط،وزراعة بعض النباتات، وأعمال الصيانة، و 

-Darling) (2004)ثوابيه وآخرون، اآلالت ونماذجتصميم المجسمات ، و والرسومات

Hammond at al , 1995). 

                                خصائص التقويم المعتمد على األداء
                     

المهارات المعرفية  ويشملفي واقع الحياة أو يحاكيها  يألدوار كما ها يتناول واقعي .1

 ذلك يستمد صدقه.من واألدائية والوجدانية و 

 .يركز على تقويم العمليات والنواتج شامل .2

  .المعلومات من عدة مصادر ومعالجتها يتيح للمتعلم دورًا فعااًل في البحث عن ايجابي .3

 .هيشرك المتعلم في وضع معايير تقويم األداء ومستويات تعاوني .4

 بناًء على التغذية الراجعة. هومهام هيعطى المتعلم والمعلم فرصة تعديل إجراءات مرن .5

 وعمليا.يعطي المتعلم مجااًل للدفاع عن أدائه بالحجج، والبراهين لتبريرها منطقيًا  منطقي .6
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يستثمر  .7 حيث المراقبة الذاتية

أثناء تنفيذ مهمة أو  المتعلم يتطلب من 

ويمكن ، التقويم الذاتي تفعيل  نشاط

خصائص التقويم المعتمد  تلخيص 

على األداء  ي:الشكل التال يف

 

 

 

 

 
 كل رقم) (ش

 خصائص التقويم المعتمد على األداء

ويمكن ، التقويم المعتمد على األداء إستراتيجيةتستخدم فيها التي التعلم  أنشطة
 :يعرض هذه األنشطة من خالل الشكل التال
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 شكل رقم) (

 التقويم المعتمد على األداء إستراتيجيةالتي تستخدم فيها التعلم نشطة أ
 :لهذه األنشطة يعرض تفصيل وفيما يلي

 :Presentationالتقديم : أوالً 

به المتعلم، أو مجموعة من  لموضوع محدد، يقوم هو عرض مخطط له ومنظم

 إلظهار مدى قدرتهم على إعادة عرض المفهوم بطريقة ولغة واضحة المتعلمين

 الصور والرسومات.و والشرائح اإللكترونية  التقنيات كأجهزة العرض والحاسوب باستخدام

 ومن األمثلة على نشاط التقديم ما يلي:

 حكم الدين في زراعة األعضاء البشرية. عرض تقديمي يبين 

   وألماكن التي مرت  صور ورسومات لمخطط رحلة الهجرة النبويةعرض

 .األولى اإلسالمأثر الهجرة في قيام دول وبيان  فيها

ستخدمتعلم ت أنشطة   
فيها استراتيجية التقويم  

:المعتمد على األداء  

 التقديم
Presentation 

 العرض التوضيحي
Demonstration 

 األداء
Performance 

  الحديث
Speech 

 

 

 المعرض
Exhibition 

 
 

 

 

لمحاكاة ولعب األدوار 
Simulation & 
Role playing 

 

 

 المناظرة
Debate 
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 :Demonstration العرض التوضيحي: ثانياً 
 

يقوم به المتعلم أو مجموعة من المتعلمين إلظهار  عمليشفوي أو هو عرض 

 ما يلي: العرض التوضيحيومن األمثلة على نشاط امتالكهم لمهارات محددة.  مدى

 .أو فريضة الحج أداء الصالةفريضة لكيفية عملي عرض  

  .تالوة الجزء المخصص من التالوة برواية ورش 

 
 :Performance العملي األداء: ثالثاً 

إلظهار  لمهمات محددة ينفذها عملياً متعلمين اأو مجموعة من ال المتعلمأداء 

 ما يلي: األداء العمليواالتجاهات. ومن األمثلة على نشاط ، والمهارات، المعارف

  .للفتوحات اإلسالمية أو خريطة للكعبة المشرفة نتاج مجسمإ 

لكيل مقدار  الصاعكأو أداة معينة  استخدام جهاز التسجيل أو الحاسوب  

 الزكاة، أو السواك.

 يحسب مقادير الزكاة.تصميم برنامج باستخدام الحاسوب  

 

 Speech الحديث: رابعاً 

يتحدث المتعلم، أو مجموعة من المتعلمين عن موضوع معين خالل فترة حيث 

أو أن يقدم ، أو إعادة لرواية، وغالبًا ما يكون هذا الحديث سردًا لقّصة، محددة وقصيرة

ومن األمثلة على نشاط ، إلظهار قدرته على التعبير والتلخيص، وربط األفكار فكرة

 ما يلي: الحديث

 فلم شاهده لمناسك الحج. عن أن يتحدث المتعلم لزمالئه 
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 عن رحلة العمرة التي قام بها.ه أن يتحدث المتعلم لزمالئ  

 اء التي قرأها.األنبي قصصعن  زمالئهأن يتحدث المتعلم ل 

أو ، حول فكرة طرحت في موقف تعليمي زمالئهالمتعلم لأن يتحدث  

 .ملخٍص عن أفكار مجموعته لنقلها إلى مجموعة أخرى

 
  :Exhibitionالمعرض خامسا: 

عرض المتعلمين إلنتاجهم الفكري والعملي في مكان ما ووقت متفق ويقصد به 

عليه إلظهار مدى قدرتهم على توظيف مهاراتهم في مجال معين لتحقيق نتاج محدد 

 ما يلي:المعرض ومن األمثلة على نشاط 

أعمالهم اإلبداعية على األماكن المخصصة لذلك  المتعلمونأن يعرض  

 .من جدران المدرسة

ليه أولياء إ لمنتجات المتعلمين وتدعو سنوياً  المدرسة معرضاً أن تعد  

 األمور والمدارس المجاورة.

 

 :Simulation & Role playingلمحاكاة ولعب األدوار سادسا: ا
 

يماءات يتطلبها الدور في موقف يشبه  عرضاً  المتعلمون ينفذوفيه  يرافقه حركات وا 

تباع إموقفًا حياتيًا حقيقيًا إلظهار مهاراتهم المعرفية واألدائية ومدى قدرتهم على 

التعليمات والتواصل وتقديم االقتراحات وصنع القرارات من خالل مهمة أو حل مشكلة 

 ما يلي:المحاكاة ولعب األدوار ومن األمثلة على نشاط 
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 ،يندمج المتعلم في موقف محاكاة محوسب على شاشة الكمبيوتر أن  

خالل هذا الموقف يظهر المتعلم قدرته على اتخاذ القرارات حيث يقدم و 

البرنامج المحوسب مئات من المواقف والعناصر المختلفة وعليه أن ينفذ 

  نفس النوع من األعمال والقرارات التي يتوقع مصادفتها في عمله مستقباًل.

الدور المتعلم  الحقيقية، فيلعبيندمج المتعلم في مواقف المحاكاة  أن 

.كتمثيل دور أو غير بشرية، مع عناصر بشرية سيناريوالفي المرسوم له 

 الشخصيات التاريخية. إحدى

 

 :Debate: المناظرة سابعاً 

فريق لقاء بين فريقين من المتعلمين للمحاورة والنقاش حول قضية ما، حيث يتبنى كل 

وجهة نظر مختلفة، باإلضافة إلى محكم ) أحد المتعلمين ( إلظهار مدى قدرة المتعلمين على 

اإلقناع والتواصل واالستماع الفعال وتقديم الحجج والمبررات المؤيدة لوجهة نظره ومن األمثلة 

 ما يلي:المناظرة  على نشاط

 .سالميإالمناظرة حول قضية تحديد النسل من منظور  

 .سالميإالمناظرة حول قضية الزواج العرفي من منظور  

 
 

 عتمد على األداء خطوات تصميم التقويم الم
 :تمّر عملية تصميم التقويم المعتمد على األداء بالخطوات اآلتية
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 :واستخدام التقويم المعتمد على األداء دور المعلم في تطوير
 .المتعلمتحديد نتاجات التعلم التي يجب أن يظهرها  .1

عالم المتعلم بها .2  .إعداد قائمة بالمهارات المطلوب إظهارها، وا 

 .تحديد فيما إذا كان األداء فرديًا أو جماعياً  .3

 .المتعلمين في بناء معايير التقويم إشراك .4

 التعبير عن األداء بأنواع من السلوك يمكن مشاهدتها. .5

 .ألداءلوضع جدول زمني  .6

 .األداء المراد تطبيقهاالّطالع على خطط المتعلمين حول  .7

 األجهزة والمعدات والمواد المطلوبة : تحديد ظروف ، وشروط األداء مثل 

 انتقاء األداة

 تحديد المعايير ومستويات األداء 

 تحديد وقت اإلنجاز 

  النتاجاتانتقاء المهمات التقويمية المناسبة والمنسجمة مع 

 كتابة القائمة النهائية للمهارات والعمليات المطلوب تقويمها 

 حسب األولوية واألهمية  النتاجاتترتيب 

 تحديد المهارات األدائية ونوع المشكالت المراد حلها من قبل المتعلمين 

 الخاصة المراد تقويمها  النتاجاتتحديد 

 تحديد الغرض من التقويم بشكل واضح 
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 .مساعدة المتعلمين في الحصول على المواد والتجهيزات .8

 .أثناء أداء المهماتمراقبة المتعلمين  .9

 .واقتراحات تّطور األداء، تزويد المتعلمين بتغذيه راجعة .10

 

 :دور المتعلم في التقويم المعتمد على األداء
 .األداءومستويات المشاركة اإليجابية في وضع معايير  .1

 .إظهار الجّدية في التعامل مع اقتراحات ومالحظات المعلم .2

 .تحمل مسؤولية إظهار التعلم ومدى التقدم .3

 .جمع األدلة والمعلومات والبيانات المتعلقة بالمهمة .4

 .المشاركة في تقويم اآلخرين بتسجيل المالحظات .5

 .المشاركة في تطوير البرنامج التقويمي من خالل التغذية الراجعة .6

 .مع الزمالء واحترام الرأي والرأي اآلخر التواصل .7

 .التعاون مع الزمالء في محاوالت البحث عن المعلومات والبيانات .8

 

 :(التقديم نشاطتقويم أداء المتعلم في ) على التقويم المعتمد على األداء مثال
 .بتدائياال الخامسالصف: 

 .اإلسالميةالنظم  :الوحدة

أن يقدم المتعلم عرضًا شفويًا أمام طالب صفه يتناول من  :نتاج التعلم .1

 .حقوق الجار في اإلسالمخالله 
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أمام طالب صفه يتناول  تقديمياً يقدم المتعلم عرضًا  :المهمة ) اإلطار ( .2

تعبر  تنقد سلوكيا، حقوق الجار، أنواع الجار،مفهوم الجوار من خالله:

 .عن أنماط لعالقات الجيران

 .( Presentationالتقديم )  :الفعالية  .3

 .شاشة عرض، جهاز عرض،  حاسوب :األدوات المطلوبة  .4

 .أو مختبر الحاسوبغرفة الصف  :بيئة تنفيذ المهمة  .5

 لعب أدوار تمثيلية) الشرح ، والتوضيح ، والتواصل ،  :ما يراد تقديمه  .6

 ... (.، تعبر عن عالقات الجيران تلسلوكيا

 .( يقةدق عشرون) :الوقت المحدد إلنجاز المهمة  .7

 حقوق اإلنسان وتقديره :المتطلبات القبلية إلنجاز المهمة  .8

 جلسة عصفاآلتية في  المعايير تم إعداد معايير ومستويات األداء: .9

 .ذهني مع المتعلمين

 .التواصل بلغة فصيحة بسيطة وسليمة 

 .(الشرعية) المفاهيم والمصطلحات  القيم اإلسالميةتوظيف  

 .مع جميع المتعلمينالتواصل البصري  

 .الوجه وتعبيرات واإليماءاتاستخدام حركات الجسم  

 .الحيوية والحركة وقوة الشخصية 

 .اإلجابة على تساؤالت المتعلمين 

، حقوق اإلنسان، النظم اإلسالميةتعريف المفاهيم والمصطلحات )  

 .(المجتمع، الجوار، حق الجار
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 .ين الجيرانحكم الشرع في بعض الممارسات التي تقع بيحدد  

 .أنماط لعالقات المعاصرة بين الجيران من منظور شرعي نقد 

 الجدارية. التوعية بحقوق الجيران من خالل اإلذاعة المدرسية والرسومات 

 .ينجز التقديم خالل الوقت المحّدد 

سلم تقدير من ) ثالثة ( مستويات يبنى ويطور بمشاركة  أداة التقويم: .10

 المتعلمين.
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 سلم تقدير مقترح لتقويم أداء المتعلم في مهارة ) التقديم ( 
 

 م
 ضعيف جيد ممتاز معايير األداء

    .يتواصل مع أقرانه بلغة فصحى سليمة وبسيطة 1

    .يستخدم المصطلح الشرعي في التقديم 2

    .يتواصل بصريًا مع جميع المتعلمين 3

    .الوجه يستخدم حركات الجسم واإليماءات وتعابير 4

    يعبر بحيوية وقوة شخصية. 5

    .تساؤالت المتعلمين بجرأة وثقة يجيب عن 6

، ت)حقوق اإلنسان، النظم اإلسالميةيعرف المفاهيم والمصطلحا 7
 .المجتمع، الجوار، حق الجار(

   

    يحدد حكم الشرع في بعض الممارسات التي تقع بين الجيران 8

    المعاصرة بين الجيران من منظور شرعيينقد أنماط لعالقات  9

    يشارك في التوعية بحقوق الجيران من خالل الوسائل المتاحة 10

    ينجز التقديم خالل الوقت المحدد. 11

 
 

يمكن للمعلم أن يوجه ، بعد االنتهاء من مهمة التقويم :التغذية الراجعة .11

 .عليها ذاتياً يقوم الطالب باإلجابة  أو أن، األسئلة التالية

 ؟التي استشعرتها في تقديمكونقاط الضعف ما نقاط القوة  

 ؟ما الظروف التي أثرت على تقديمك سلبًا إن وجدت 

 ؟لو أتيحت لك فرصة العرض مرة أخرى، ما التحسينات التي ستجريها 
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  (الذاتي )التأملمراجعة الذات إستراتيجيةثانيا: 

Reflection Assessment Strategy 
والتفكير ، لتطوير المهارات فوق المعرفية للمتعلمفرصة مراجعة الذات  إستراتيجيةتوفر 

وتحديد  فهمعالناقد، ومهارة حل المشكالت، وتساعد المتعلمين في تشخيص نقاط قوتهم ونقاط ض

والتعلم المستمر  للتعلم الذاتي الفعال، أساسياً مراجعة الذات مكونا  إستراتيجيةحاجاتهم، وتعد 

 مراجعة الذات من المتعلم إستراتيجية وتتطلب .النمو المعرفي للمتعلممستوى مفتاحًا إلظهار و 

 امتالك المهارات اآلتية: 

في محاولة واعية لتشكيل  في اآلراء، والمعتقدات، والمعارف المقصودو  التمعن الجاد .1

 منظومة معتقدات على أسس من العقالنية واألدلة.

معرفة من خالل  وراء المعرفة التفكير فيما .2

المتعلم لعمليات التفكير واستراتيجياته وهو 

ويساعده في ذلك استخدام التفكير يفكر 

بصوت عاٍل، أو التفكير المسموع ومراقبة 

سلوكه األكاديمي وتحليل تفكير اآلخرين وغير 

 ذلك.

  .مه الحقاً بتقييم ما تعلمه، وتحديد ما سيتم تعل لى تعلمإتحويل الخبرة السابقة  .3
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 :يالشكل التال يمكن عرض هذه الفوائد في مراجعة الذات إستراتيجيةفوائد 

 شكل)(
 مراجعة الذات إستراتيجيةفوائد 
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 :مراجعة الذات إستراتيجية خطوات تصميم

 ي:التال يوضحها الشكلمراجعة الذات ثالث مراحل أساسية  إستراتيجية تتضمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 (شكل رقم) 
 مراجعة الذات إستراتيجيةخطوات تصميم 

 :يويمكن عرض هذه المراحل بالتفصيل كما يل

 :مرحلة اإلعداد وتشملأوال: 

 .نتاجات التعلم المراد تقويمها وصف 

 .مهام ونشاطات مناسبة للنتاج المراد تقويمه بناء 

 .والتكنولوجيا المستخدمة الوقت :مثل ة لتحديد األداءتحديد الظرف المطلوب 

 .مدى تحقيق نتاجات التعلممعايير لتقويم  صياغة 

 .اعتماد معايير لتقويم مراجعة الذات 

 
 :مرحلة التنفيذ وتشملثانيا: 

 التعلم.حدوث دليل أو مؤشر على  اختيار  
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 .وصف الدليل أو المؤشر الذي تم انتقاؤه  

 .عنهوجمع بيانات نتاج التعلم تحقق مدى الذي يظهر  الدليل أو المؤشر البحث عن  

 .تقويم الدليل لبيان نقاط القوة والحاجات المستقبلية  

 :مرحلة المعالجة وتشمل ثالثا: 
 .راجعةالتغذية الحصول على التقويم مراجعة الذات مع المعلم و   

 .مع المعلم الالحقةالخطوات  االتفاق على 

 ها.عليها وتقويممع المعلم التي تم االتفاق  الالحقةالخطوات تنفيذ  

  



   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 39 

 مراجعة الذات  إستراتيجية أنشطة
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Self Assessment تقويم الذات )ا(

 

يصدر و  هحللبنفسه وي أداءههو نشاط ذاتي مخطط له وموجه بهدف يتأمل فيه المتعلم  

ضع الخطط لتحسين وتطوير األداء ي ثمومن ، باالعتماد على معايير واضحة يهعل احكم

التكامل بين المعرفة، والقدرة على صياغة تقويم الذات ويحقق  .همعلمه وبين بالتعاون المتبادل بين

 . المعايير للحكم على األداء

يقوم الطالب بالتقويم الذاتي لمجهوده الفردي، ومجهوده في العمل المشترك مع صديق 

 ويتطلب هذا التقويم من الطالب استجابات متنوعة تتراوح بين أو مجموعة في تنفيذ المهمة،

 ستجابة حرة على شكل فقرات.اء إجابات محددة إلى كتابة اانتق
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 :التقويم الذاتيمثال على 
 

 الثالث المتوسط )اإلعدادي(:الصف .1

 الذبائح والصيدالموضوع:  .2

 في اإلسالم يبين المتعلم شروط الذبح الحاللأن : نتاج التعلم .3

والتفريق بين  ،شروط الذبح الحالل في اإلسالم عن بحث كتابة :المهمة .4

 .ما يباح أكله وما ال يباح أكله

  :تنفيذ المهمةظروف وشروط   .5

 .أن يكون العمل ضمن مجموعات ال تزيد عن ثالثة أشخاص 

 .المراجع وحداثتهاتنوع  

 .توثيق المراجع وفق الشروط العلمية  

 .(10حات عن )أن ال يزيد عدد الصف 

 .وسالمة التعبير صحة اللغة  

 .التي يستشهد بهالنصوص الشرعية ا قيتحق 

 .( خمس دقائق) :الوقت المحدد إلنجاز المهمة .6

كتابة البحث حول الذبائح والصيد بعد االنتهاء من الموقف التقويمي:   .7

سجل في  المتعلم عن األسئلة اآلتية ذاتيا يجيب وقبل تسليمه للمعلم

 :(Learning Logوصف سير التعلم )
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 Journal يوميات الطالب )ب(

 

حول نشاط تعليمي شارك فيه ويعبر  المتعلم تتضمن خواطرهمذكرات يومية يكتبها  يه 

 أو سمعها. ، أو شاهدها، فيه عن أشياء قرأها

أو ، أو مؤتمر، في الكتابة حول حصة تلفزيونية، أو ندوة يوميات الطالبويمكن استخدام 

 .أو نص، أو أي نشاطات أخرى كنقد لمقالة، انطباعات حول رحلة مدرسية
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 :اليوميات كتابةرشادات تساعد الطالب في إ

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :يوميات الطالبمثال على 
 

 .سالميةاألول الثانوي/ الثقافة اإل :الصف .1

 ة.الصداقالموضوع:  .2

 .الصديق الصالح خصائصأن يبين المتعلم : نتاج التعلم .3

حضور ندوة حول الصداقة من منظور شرعي والتفريق بين الجليس المهمة:  .4

 .الصالح والجليس السوء

 .دقائق ( 10) :الوقت المحدد إلنجاز المهمة .5

المتعلم في مذكراته اليومية  الندوة يكتببعد االنتهاء من الموقف التقويمي:   .6

 :(Learning Logعن الندوة في سجل وصف سير التعلم )
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  Student Portfolio ملف الطالب )ج(
 

 

نجازات الطالب يتم انتقاؤها بعناية لتظهر  هو ملف يتضمن نماذج من أفضل أعمال وا 

فالملف يظهر نقاط القوة ونقاط ، عبر الوقت في النتاجات المرغوب بتحقيقهامدى تقدم الطالب 

 ,Carol at al) الضعف، واعتمادًا عليه يمكن تحديد الخطوات الالحقة في عملية التعلم

2000). 

، ويستخدمها الطالب الطالبملف أعمال الطالب هو أداة يستخدمها المعلم لتقويم تعلم 

عقلية عليا، وعلى عمليات تعلم مهمة يمكن  قدراتعلى قياس  الملف يرّكزو  .لتقويم تعلمه ذاتياً 

 .فالملف يفتح آفاق البحث والمعرفة أمام الطالب ،تطويرها ومتابعتها داخل وخارج المدرسة
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 :ملفالاستخدام  فوائد

 ي:الشكل التال يويمكن توضيحها ف

 

 

  

 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 

 شكل رقم) (
 فوائد استخدام الملف

 

 تخطيط محتويات الملف:

إن تخطيط محتويات الملف يبدأ بمعرفة النتاجات العامة في الصف، ولذلك تكون 

مصادر المعرفة كالشبكة األعمال واإلنجازات المطلوبة في ضوء تحقيق هذه النتاجات. فاألنشطة 

المراجع، والمختبر، والمجتمع المحلي، ووسائل و  ،والكتب، االلكترونية، والوسائط المتعددة

 اإلعالم، والصحف كلها تساعد في التخطيط لمحتوى الملف. إن محتويات الملف كثيرة مثل:
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ث، مشروع، تعليقات، قصاصات، رسومات، نقد، تقويم، إبداء رأي، بح، مقاالت، حلول أسئلة

  .استقصاء، إبداعات أخرى

 خطوات بناء الملف

لمعلم، بدءًا من تحديد شراف اأعماله بكل مراحله بشكل تعاوني بإملف  يطور الطالب

لى إنجاز األعمال ووضعها في الملف بصورتها النهائية، وتقويمها وفيما يلي عرض النتاجات إ

 لمراحل بناء الملف:

 :(Collection) التجميع  

في  بعد فترة محددةوتحقق نتاجات التعلم  يقوم الطالب بتجميع أعماله التي أنجزها حيث

بشكل  ويجب أن تكون عملية التجميع منظمة ومفهرسة حسب النتاجات .يخصصه لذلكمكان 

 ليها. يسهل عليه الوصول إ

 :(Selectionاالختيار)  

ويفضل أن  .الملفمن األعمال المجمعة لوضعه في  يختار الطالب أفضل عمل حيث

 يفكر في األسئلة التالية قبل اختيار العمل: 

أي األعمال  ؟ما العمل الذي أعتز به أكثر من غيره ؟أي األعمال يحقق معايير التقييم

 .؟تعلمت منها بدرجة أكبر؟ ولماذا

 :(Reflection)التأمل 

يقوم به بعد اختياره لكل عمل يضعه في ، و تأمل الطالب األول :هناك نوعان من التأمل

الملف ويهدف إلى تطوير قدرته على فهم ذاته لتحسين أدائه حيث يكتب مالحظاته وانطباعاته 

هذا  تختر الماذا العمل الذي قمت به. صف  ): مثلعن العمل من خالل اإلجابة عن أسئلة 

 ؟(.تعلمكالعمل من كيف حسن هذا  ؟العملماذا تعلمت من هذا  ؟العمل
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حيث يطلع المعلم على عمل الطالب والتأمالت التي كتبها، ويقيم تأمل المعلم  والثاني

في ضوء المعايير التي تم االتفاق لى تحسين نقاط االيجابية وتلك التي تحتاج إمبينا الالعمل 

  ويزوده بها. الطالب تأمالت ه عنويكتب مالحظات عليها،

أحد األعمال النموذجية أمام المتعلمين،  رضبع الطالبويمكن أن يكلف المعلم بعض 

التأمل قد يحصل بين  ويوضح خصائص هذا العمل مما يعني نقل الخبرة لآلخرين، كما وأن

 .الطالب أنفسهم من خالل عرض أعمالهم أمام بعضهم بعضًا والحديث عنها وتأملها

 

  Discussionالمناقشة  

لقاء بين المعلم والطالب لتقديم تغذية 

راجعة للطالب عن عمله ولمناقشة تأمالته 

تكون عملية ، و ومدى دقتها وارتباطها بالعمل

المناقشة بناء على رغبة الطالب بعد االطالع 

على تقييم المعلم لعمله وتأمالته وفي ضوء 

ويبين الشكل المجاور الحاجة التي يراها المعلم. 

 .المناقشة اتها فيراعرشادات يجب مإ

 )(شكل رقم                                     

متطلبات نجاح المناقشة                               
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 ( Assessment ) التقييم

عادة ما تستخدم عالمات رقمية لتلخيص الحكم على محتويات الملف. إاّل أنه من 

باستخدام ساللم التقدير أو قوائم  المفضل دعم العالمات الرقمية بتقويمات نوعية وصفية لألداء

معايير عامة لق األعمال يمدى تحقتقوم التي (  Rubricsأو ساللم التقدير اللفظية ) ، الشطب

تتعلق بتنوع األعمال ودقة المحتوى العلمي والتوثيق لمصادر المعلومات وحداثة المحتوى وااللتزام 

 .المتقدمة توظيف المعرفة والمهارات العقليةو  بمواعيد التسليم

واضحة وقابلة للمالحظة في محتويات الملف معايير تصحيح الملف يجب أن تكون 

للعمل  امسبقتصورا  وايكونلللمتعلمين مسبقًا عنها بصورتها النهائية وأن يعلن  ،بشكل مباشر

ثبات ارتباطهالحق في الدفاع عن عمل لمتعلمويعطى ا .النموذجي التعلم بأحد نتاجات  ه، وا 

 .الثقة بالنفس واالعتزاز بالعمل وقدرته على الحكم عليه لديه، وبذلك تتطور عليهاالمتفق 

 
  Student Portfolio Electronic ملف الطالب االلكتروني

وحركة التطوير التربوي نحو حوسبة ، لوجيا المعلومات واالتصاالتو نتيجة الثورة في تكن

ويعد ملف أعمال الطالب االلكتروني من  المناهج، ظهرت أجيال جديدة من ملف أعمال الطالب،

أهمها، وال يختلف من حيث البنية والخطوات عن ملف أعمال الطالب الورقي، ولكنه يتميز 

أنفسهم، والحصول على المعرفة وتبادلها، وبناء  الطالببسهولة االتصال بين المعلم والطالب و 

 web( وتنفيذ الرحالت المعرفية ) community practiceمجموعات العمل والممارسة ) 

quest ويوضح  لة التكلفة المادية للملف الورقي،(، ويوفر الوقت والجهد ويتغلب على مشك

 .خطوات بناء الملف يالشكل التال

 



   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل رقم) (

 خطوات بناء الملف
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  بنية ملف أعمال طالبيبين مثال 
 هـ1429 العام الدراسي: سالميةالتربية اإل :المبحث الثالث المتوسط :الصف

  

 
 
 
 
 
 
 

 

وفيه قدم ، سالميلب العمل الخامس/ حاضر العالم اإلمل للمعلم والطانموذج التأ
  .عن حرق المصاحف والمساجد في الصين الطالب تقريراً 

سل  تق ي  لف ي لتق ي   لمل  

م  ر ال   ي   ال ابع الع   

نمو   ت مل الطالب و المعلم

+

     ع    م  ار

الع   األول  م  ر ال  ح   

نمو   ت مل الطالب و المعلم

+

ع    م  ار      

الع   ال ال   م  ر الفقه 
 

+

نمو   ت مل الطالب و المعلم     ع    م  ار

الع   ال اني  م  ر ال  ي  

نمو   ت مل الطالب و المعلم

+

     ع    م  ار

نمو   ت مل الطالب و المعلم

+

     ع    م  ار

حاض  العال  االسالمي  ال ام  الع   
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 بالتواصلالتقويم  إستراتيجية: ثالثاً 
Assessment Strategy Communication 

 
إرسال واستقبال األفكار والمعلومات باستخدام اللغة  يقوم علىنشاط تفاعلي هو التواصل 

 ,Valencia at al) ويمكن إجراؤه إلكترونياً شارات اإلالمطوقة والمكتوبة ولغة الجسد كالحركات و 

1994). 

جمع تتطلب  عملية تعاونية بين المعلم والمتعلم التقويم بالتواصل إستراتيجية تعد

دى التقدم الذي حققه المتعلم وكذلك معرفة طبيعة تفكيره، وأسلوبه في حل عن مالمعلومات 

 من خالل فعاليات التواصل.المشكالت 

 :التقويم بالتواصل إستراتيجيةخصائص 

 يتوضيح هذه الخصائص من خالل الشكل التالويمكن   
 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل رقم) (
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 التقويم بالتواصل إستراتيجيةخصائص 
 :التواصل إستراتيجيةخطوات 

 مكن توضيحها من خالل الشكل التاليوي
 شكل رقم) (

 التواصل إستراتيجيةخطوات 
 
 
 
 
 
 
 
 

خطوات استراتيجية 
 التواصل 

 اإلعداد للتواصل

تحديد المهمة واالتفاق على مواعيد 
 لرصد التقدم وعقد المؤتمرات

إعداد  سئلة لفهم وجهات 
 نظرالمتعلمين وتوجيههم 

.تحديد الوقت المناسب للتواصل   

إعداد  داة لتسجيل البيانات التي تم 
 الحصول عليها

 تنفيذ التواصل وادارته

 تهيئة البيئة المناسبة لعملية التواصل

استخدام التعبيرات اللغوية المناسبة 
 لمستوى المتعلم 

 تركيز االنتباه واإلصغاء الواعي 

  هم وجهة نظر المتعلم ومبرراته

 تقويم التعلم 

تحليل البيانات واستخالص 
 المعلومات

 إعداد تغذية راجعة للمتعلم 

 صياغة الخطوات الالحقة 
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 يويوضحها الشكل التال:التواصل إستراتيجية دور المتعلم في

 شكل رقم) (

 التواصل إستراتيجيةدور المتعلم في 
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 التواصل إستراتيجيةتندرج تحت  أنشطة

 :التواصل إستراتيجيةاآلتية نموذجًا مالئمًا لتطبيق نشطة األت ّعد كل من 

  ( Interviewالمقابلة )  .1

 لقاء بين المعلم والمتعلم محدد مسبقاً 

يمنح المعلم فرصة الحصول على معلومات 

تتعلق بأفكار المتعلم واتجاهاته نحو موضوع 

تضمن سلسلة من األسئلة المعدة يو  ،معين

  فردية أو جماعية. ، وقد تكون المقابلةمسبقاً 

 
 :نشاط التقويم باستعمال المقابلةمثال على 
 .السادس :الصف

 .حفظ اللسان واليدالموضوع: 

 .التفكير الناقد في نقد آفات اللسان واليد إستراتيجيةيستخدم أن : نتاج التعلم

لليد واللسان  سالمية صور تتضمن مخالفات شرعيةإليعرض معلم التربية ا: المهمة

فهم الصورة وننقدها )المعالجة العقلية( ثم يوجه المعلم تفكير  الطالبويطلب من 

 الطالب ويحدد لهم المسار التفكيري الستنتاج أفكار جديد لعالج تلك اآلفات االجتماعية

 .( دقيقة 20) :الوقت المحدد إلنجاز المهمة

جراء مقابلة للطالب لتحديد منهما إلب كل يتط داءمستويان لأل هناك الموقف التقويمي:

 :المسار التفكيري وتوجيه المتعلم وهما
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لمراجعة التقدم الذي  الطالبمع  مقابلة فردية أو جماعيةالمعلم  يجري المستوى األول:

 .وفهمها ونقدها للمخالفات الشرعية المعالجة العقلية في تم

لتحديد المسار  الطالبمع  المعلم مقابلة فردية أو جماعية يجري :الثانيالمستوى 

 اليد واللسان.الستنتاج أفكار جديد لعالج آفات التفكيري 

 :نماذج األسئلة الممكن استخدامها في المقابلة 

  هل يستطيع الطالب فهم وتعريف وصياغة أو شرح المهمة؟ :مجال استيعاب المهمة

 ي:ويمكن التعرف على هذا المجال من خالل الشكل التال
 

 
 

شكل 
رقم) 

) 
مجال 
استيع
اب 
المهم

 ة

 

وتسجيل المعلومات  منهج لتنفيذ المهمةهل لدى الطالب المنهج واالستراتيجيات:مجال 

 ي:ويمكن التعرف على هذا المجال من خالل الشكل التال ؟واستخدام األدوات المالئمة
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

شكل 
 رقم) (

 مجال المنهج واالستراتيجيات

ما الذي تتناوله 
 المهمة ؟

ماذا تستطيع  ن 
 تخبرني عنها ؟

ماذا تعرف عن 
هذا الجزء من 

 الموضوع ؟

هل لك  ن تشرح 
ذلك بكلماتك 

 الخاصة ؟
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  ؟الطالب العالقات ويميز الفكرة الرئيسيةهل يدرك  :مجال العالقات

 :التاليويمكن التعرف على هذا المجال من خالل الشكل 

 شكل رقم) (

 عالقاتمجال ال

 
هل يجرب شيئًا  ؟هل يثابر ؟هل يستطيع الطالب تغيير المنحى الذي اتبعه المرونة:

 :التاليويمكن التعرف على هذا المجال من خالل الشكل  ؟مختلفاً 

 رقم) (شكل 

 لمرونةمجال ا

 

 

  Questions & Answers األسئلة واألجوبة

 ماهي عالقة هذا بذلك ؟
 ما األشياء المتشابهة ؟ 

 وما األشياء المختلفة ؟

المرونة

هل لديك طريقة  خرى لترسم ؟ 
 وتوضح ؟  و تقول ذلك ؟

هل يمكن لطريقة تسجيل  خرى  ن تحل محل 
 الطريقة المستخدمة  و  ن تكون   ضل منها ؟
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أسئلة مباشرة من المعلم إلى المتعلم لرصد مدى تقدمه، وجمع معلومات عن طبيعة  يوه

وتختلف عن المقابلة في أن هذه األسئلة وليدة اللحظة  ،تفكيره، وأسلوبه في حل المشكالت

 والموقف وليست بحاجة إلى إعداد مسبق.

 
 :أنواع األسئلة واألجوبة

 .بأساليب مختلفة الطالبجابات تشجع وتستثير أفكار أسئلة مفتوحة النهاية متعددة اإل 

 .سبق للطالب معرفتها أسئلة تدور حول حقائق 

 .وحكمهم على األشياء الطالبعلى آراء  تهدف للتعرفو أسئلة الرأي  

  
 :األسئلة واألجوبةنشاط التقويم باستعمال مثال على 

 .السادس :الصف 

 .الصومالموضوع: 

تأمل العادات ، مهارة المالحظة في كل مما يلي: مراقبة الهالليستخدم أن : نتاج التعلم

 .االجتماعية في شهر رمضان ويربطها بالحكمة من الصيام

يراقب الطالب حركة القمر في شهر رمضان ويرسم منازله، ويضع أسئلة يرغب : المهمة

في المراجع والمواقع  جابتهاحركته والتأريخ الهجري ويبحث عن إالقمر و في معرفتها عن 

، ويتأمل العادات سالميةمعلم التربية اإلو  االلكترونية ويطلب التوجيه من معلم العلوم

  .نقدهايو االجتماعية في شهر رمضان 

 

 

 الموقف التقويمي:
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مهارته جمع معلومات عن لأسئلة مباشرة إلى المتعلم لرصد مدى تقدمه، و يوجه المعلم 

مهارة لتقويم قدرة وأداء المتعلم في  التالي تقديرالسلم ويستخدم المعلم  ،في المالحظة

االتجاه األول(  التي تحدد مسببات األمور) منظم تنمية مهارات المالحظة/األسئلة بناء 

من حاسة/ رهافها )منظم تفعيل استخدام أكثر لة التي من شأنها تمهير الحواس وا  واألسئ

 .االتجاه الثاني(

 

 األداء

 المستويات

 بدرجة قليلة بدرجة متوسطة بدرجة كبيرة

 جوبة.المتعلم لألسئلة واأل اداستعد
 .أسئلة المتعلم وضوح
 .أسئلة المتعلم أهمية
 .أسئلة المتعلم بالموضوعارتباط 
 .جابةلم بنفسه أثناء توجيه السؤال واإلثقة المتع

 .اآلخرين أراءاحترام المتعلم 
 .على التوصل إلى استنتاجاتالمتعلم  قدرة
 .التوصل إلى خالصاتفي المتعلم  مهارة

 .المتعلم لآلخرين باهتمامصغاء إ

   

  

 :( Conferenceالمؤتمر ) 

إطالع لى إلمتعلم يهدف من خالله بناء على طلب القاء مبرمج يعقد بين المعلم والمتعلم 

المعلم بتوجيه أسئلة للمتعلم  ثم يقوم، إلى تاريخ معينتقدمه في مشروع معين مدى المعلم على 

 .تحديد الخطوات الالحقة والالزمة لتحسين تعلمهل يدير من خاللها النقاش

 
 :المؤتمر نشاط التقويم باستعمال مثال على

 
 .ياالبتدائ السادس :الصف
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 .حكام التجويد / المد الالزمأالموضوع: 

 .الطالب األحكام الخاصة بالمد الالزم ييستقر أن : نتاج التعلم

لى تالوة آيات إمن خالل االستماع  زمالقواعد أحكام المد ال الطالب ييستقر : المهمة

 ن القران الكريم من أكثر من قارئ.م

 .دقيقة ( 20) :الوقت المحدد إلنجاز المهمة

مدى على  هطالعإلمقابلة المعلم  الطالبات عو تطلب مجم :الموقف التقويمي

وجه المعلم أسئلة يثم ، استقراء قواعد األحكام الخاصة بالمد الالزم نشاطفي  متقدمه

  .تحديد الخطوات الالحقة والالزمة لتحسين تعلمهلللمتعلم يدير من خاللها النقاش 

  

 :المؤتمرالتي من الممكن أن يستخدمها المعلم في نماذج األسئلة 

  استقراء قواعد األحكام الخاصة بالمد الالزم؟ما الخطوات التي اتبعتها في  

 ؟ستقراءعملية االفي ما المشكالت التي واجهتك  

  ؟تغلبت على المشكالت كيف 

 ؟النشاطما األهداف التي وضعتها لنفسك في هذا  

 ؟إلى أي درجة استطعت أن تحقق هذه األهداف؟ وما أهدافك القادمة 
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 بالمالحظةالتقويم  إستراتيجية: رابعا

Assessment Strategy Observation 
 

وهي عملية يتوجه فيها المعلم أو  Qualitativeالمالحظة من أنواع التقويم النوعي 

في موقف أو نشاط  مبقصد مراقبتهن يأو مجموعة المتعلم المالحظ بحواسه المختلفة نحو المتعلم

 موطريقة تفكيره موقيمه مومهاراته ممعارفه ىفي الحكم عل معلومات تفيد الحصول علىو  ،تعليمي

 وتفاعلهم االجتماعي مع زمالئهم.

يتطلب التقويم بالمالحظة تكرار المالحظة خالل فترة زمنية محددة، وتنويع مصادر و  

  مر.األأو األقران أو ولي  يطالبالمرشد ال وأ المعلمفقد يقوم به ، عن سلوك المتعلم المعلومات

مباشرة عن تعلم المتعلمين، وما يستطيعون عمله وما ال تزودنا المالحظة بأدلة ملموسة و 

يستطيعون عمله، حيث توفر هذه المعلومات الفرصة للمعلم لوضع خطة الستثمار قدرات 

 .(William at al, 2005) وعالج جوانب الضعف المتعلمين والبدء بتعزيز نقاط القوة لديهم

 :أنواع المالحظة 
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     بالمالحظةالتقويم  إستراتيجيةخصائص 
 :التالييمكن التعرف عليها من خالل الشكل و 
ي
  
 

 

 
 
 
 
 

 شكل رقم) (
 التقويم بالمالحظة إستراتيجيةخصائص 
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 :خطوات تصميم المالحظة 

 :التالييمكن التعرف عليها من خالل الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل رقم) (
 خطوات تصميم المالحظة

 
 :المالحظة إستراتيجية نشاط التقويم باستعمال مثال على

 
 .األول الثانوي :الصف  .1

 .وحسن االستفادة منه الحرص على الوقتالموضوع:  .2

 .دارة الوقت ويحذر من ضياعهإالمتعلم يحسن أن : نتاج التعلم .3

أهمية الوقت، ومضيعات الوقت، ه جلسة عصف ذهني تناقش: المهمة .4

 .سلوب األمثل إلدارة الوقتألمعوقات تنظيم الوقت، ا

 .أن يكون العمل ضمن مجموعات ظروف وشروط تنفيذ المهمة:  .5
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 .(وثالثون دقيقة  )خمس :الوقت المحدد إلنجاز المهمة .6

أثناء جلسة العصف الذهني يالحظ المعلم سلوك الموقف التقويمي:   

 ما يلي: ويقيمه باستعمال المتعلمين

 

بداء الرأي  سلم تقدير لتقويم .1 مدى امتالك المتعلم لمهارات المناقشة وا 

 .العصف الذهنيواإلقناع في جلسة 

 
 

 األداء لرقما
 الدرجة

 نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً 

     .في الموضوعالثانوية و األفكار الرئيسية بين  مييزالت 1

     .للرأياألدلة واألسباب الداعمة  تقديم 2

     .وتقبلهاآراء اآلخرين  احترام 3

     .في إثراء النقاش المساهمة 4

     .المعلومات وفق معيار واضح في الذهن اختيار 5

     .تنظيم المعلومات وفق أسلوب تفكير منطقي 6

     المهارة في تحليل المعلومة واستخراج النتائج منها. 7

     .الموضوع لتعميق فهم توظيف التفكير التباعدي 8

     .االيماءات وتعابير الوجه المناسبة استخدام 9

     .بلغة فصيحة وسليمة التواصل 10

     .حسن اإلصغاء لآلخرين 11

     .بالزمن المحدد للنشاط االلتزام 12
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نموذج لبطاقة مالحظة داخل السجل القصصي لتقويم مدى امتالك  .2

بداء الرأي  واإلقناع في جلسة العصف المتعلم لمهارات المناقشة وا 

 الذهني.

 

 10/10/2010 :التاريخ          األول الثانوي الصف:
    وحسن االستفادة منه/ جلسة عصف ذهني الحرص على الوقتالموضوع: 

  :السلوك
ثناء أو ، بعد أن كتبت قضية العصف الذهني على السبورة ،أثناء جلسة العصف الذهني

 الطالباستمطار األفكار والتي تركز على توليد أكبر عدد من األفكار لم يلتزم بعض 

 المرحلة بعدم نقد أفكار زمالئهم. بشروط

 :التعليق 
إال أن التفسير الذي استقر لدي بناء على خبرات  ،هناك أكثر من تفسير لهذا السلوك 

ات عصف ذهني مما لم يشارك سابقا في جلس ينالمتعلمبعض سابقة، هو أن 

 .عادة التأكيد على مراحل العصف الذهني وشروط كل مرحلةاضطرني إل

 :السلوك
............................................................................... 

 :التعليق
............................................................................... 

 :السلوك
............................................................................... 

 :التعليق
............................................................................... 
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 الورقة والقلم إستراتيجية: خامسا

Assessment Strategy Paper And Pencil  
 

وتشكل جزءًا هامًا من برنامج التقويم في  تيجيات التقويم الكمياستر الورقة والقلم من إ

الوحيدة  ستراتيجيةشيوعا بين المعلمين وتكاد تكون اإلالتقويم  اتاستراتجيالمدرسة، وتعد من أكثر 

 عند بعضهم.

قياس  لىإ، وتهدف االختبارات بأنواعهااستعمال على ستراتجية الورقة والقلم تقوم إ

 مستوى امتالك المتعلمين للمهارات العقلية واألدائية المتضمنة في النتاجات التعليمية لموضوع أو

حكام. وينبغي اختبارات مبحث معين باستخدام   ييناقش المعلم المتعلمين ف أنمعدة بعناية وا 

 ختبارات. تكون هناك مفاجآت في االأال فالمبدأ األساسي  ،نوعية األسئلة، وأوزانها النسبية

لمعلومات ومهارات  الطالبطريقة منظمة لتحديد مستوى تحصيل ويعرف االختبار بأنه   

في مادة دراسية تم تعلمها مسبقا، وذلك من خالل إجاباتهم على مجموعة من الفقرات تمثل 

 .(Tombari at al,1999)محتوى المادة الدراسية

 

 المبادئ األساسية لالختبارات التحصيلية

 .بوضوح وبشكل قابل للقياس نواتج تعليمية محددة يقيسأن  

أن يغطي عينة ممثلة من النواتج التعليمية والمادة الدراسية حيث ال يمكن  

 .تضمين االختبار كل النواتج التعليمية العتبارات الوقت والجهد والتكلفة

 أن يحتوي على نوعية األسئلة األكثر مالءمة لقياس النواتج التعليمية 

 .مرحلة النمائية للمتعلمينوال



   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 65 

أن يبنى بحيث يناسب الغايات التي ستستخدم النتائج من أجلها، فاختبار  

االستعداد يتطلب فقرات صعوبتها متدنية وهي تغطي مجموعة محددة من 

النواتج التعليمية على العكس من االختبار الختامي الذي يغطي مدى واسع 

 .ويتطلب فقرات لها مدى واسع من درجات الصعوبة المادة الدراسيةمن 

 .الثبات وان يتوخى الحذر في تفسير نتائجهمن  أن يتمتع بأكبر قسط 

  .الطالبلتحسين مستوى تعلم توظف نتائجه ن أ 

 

 :االختباراتأنواع 

يمكن التعرف عليها من صنفين  لىتفسير نتائجها إ ةارات من حيث طريقتصنف االختب

 :التاليخالل الشكل 

  
 شكل رقم) ( 

 أنواع االختبارات

نواع االختبارات حسب طريقة  تفسير نتائجها أ   

االختبار معياري المرجع    

توضع عالمة الطالب بناء على موقعه النسبي ورتبته بين  •
اقرانه وال يؤخذ باالغتبار عند وضع العالمة مقدار ما تقنه 

 الطالب من معراف ومهارات 

االختبار محكي المرجع    

توضع عالمة الطالب بناء على ما اتقنه من معارف ومهارات  •
تهدف المادة الى تحقيقها وال تؤخذ باالعتبار رتبته بين اقرانه 

 الذين تقدموا لنفس االختبار عند وضع العالمة 
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 :مجاالت التقييم

 :تقسم مجاالت التقييم إلى مجالين رئيسين هما

 :مجال المعرفة والفهم 

 .وتفسيرها ويقصد به تذكر واستدعاء المعلومات، أو ترجمتها وتحليلها من شكل إلى آخر

والتذكر، والوصف، والمقارنة  التعرف، :ويندرج تحت هذا المجال مجموعة من المهارات منها

عطاء الدليل. عطاء األمثلة، والتفسير، وا   المجدولة، وا 

 :العقلية العليا القدرات مجال 

واستخدام ما تعلمه في مواقف تطبيق من خالل  إيجاد األدلة على معرفتهويقصد به 

المجال مجموعة من ويندرج تحت هذا  .والقدرة على التحليل والتقويم حياتية جديدة وغير مألوفة،

إنشاء والرسوم والجداول واألشكال  ،حل المشكالتو ، توظيف المعلومات :المهارات منها

صدار الحكم، واقتراح البدائل والحلولو  االستقصاء،والخرائط، و  بداءالنصوص تذوق و  ،ا   والنقد وا 

  .الرأي
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 :فقرات االختبار أنواع

 :فقرات اإلجابة المنتقاة :أوالً 

وتسمى أيضا  اختيار اإلجابة الصحيحة من بين عدد من البدائل، المتعلمتتطلب من و  

ويوضح الشكل  ححعالمة الطالب يتم بعيدًا عن ذاتية المص تقديربالفقرات الموضوعية ألن 

 .جابة المنتقاةالفقرات ذات اإل التالي

  

 

 

 

 

 

 شكل رقم)(
 :اإلجابة المصوغةفقرات  :ثانيا

ولكن بدرجات متفاوتة من  أن يصوغ اإلجابة بكلماته وبأسلوبه، المتعلموتتطلب من  

 مصوغة.جابة الالفقرات ذات اإل التاليويوضح الشكل  ،الحرية

 

 
 
 

 
 شكل رقم)(
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  Authentic Assessment Tools أدوات التقويم الواقعي

 أداء لرصد وتسجيل ةأدوات مناسبتصميم لتنفيذ استراتيجيات التقويم الحقيقي ال بد من 

، وتتنوع استراتيجيات التسجيل للبيانات تنفيذ المهمات والمهاراتأثناء وسلوكهم المتعلمين 

Recording Strategies زمة للتقويم كمية أو نوعية، والنماذج المستخدمة بتنوع البيانات الال

فالبيانات الكمية غالبًا ما يعبر عن دالالتها بأرقام، ومن األمثلة على هذه األدوات قوائم الرصد 

فتكون  بياناتوساللم التقدير.أما البيانات النوعية فيتم جمعها بإعطاء وصف لما تم جمعه من 

 أو تعابيرهم أو الطالب( لسلوكات المعلومة إما مكتوبة أو مسموعة أو موثقة بشريط )فيديو

أرقامًا بل يكتفي بوصفها. ومن األمثلة على هذه األدوات تعطى اتجاهاتهم وهذه المعلومات ال 

يوضح  التاليوالشكل  ،(William at al, 2005) جل وصف سير التعلم والسجل القصصيس

 أدوات التقويم

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 شكل رقم)(
 أدوات التقويم
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  ةالمناسب التقويم إستراتيجيةمعايير اختيار 

 التقويم إستراتيجيةاألمور التي يجب أخذها بعين االعتبار قبل اختيار هناك العديد من 

 الوقتو أداء الطالب عن  التي تزودنا بها المعلومات وجودة للنتاج التعلمي تهامناسب :منها

، ويمكن التعرف على هذه المعايير لهاتوافر المصادر الضرورية لها ضمن الدرس، و  المخصص

 :(Puckett at al,2000) التاليمن خالل المخطط 
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 تقويم  اقترح إستراتيجية

 البداية

 ةالتقويم المقترح إستراتيجية هل
لمحتوى الموضوع الذي  ةمناسب

 ةمناسبتقويم  ابحث عن إستراتيجية
 تعلمهلمحتوى الموضوع الذي 

 ال

 ةالتقويم المقترح إستراتيجية هل
شجعهم على العمل وتمناسب لطلبتي 

  للطلبة ةمناسبالتقويم  إستراتيجيةطور 
 ومحببة ومشجعة على العمل

هل امتلك المعارف والمهارات 
التقويم  إستراتيجيةالالزمة لتنفيذ 

مكانات المادية والبشرية هل تتوفر اإل
 ؟ةالتقويم المقترح إستراتيجيةلتنفيذ 

الالزمة  طور معارفك ومهاراتك
 ةالتقويم المقترح إستراتيجية لتنفيذ

ة مناسبتقويم  ابحث عن إستراتيجية
 المكانات المادية والبشريةل

 إستراتيجيةنسجم تهل 

 ال

نع
 م
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   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 71 

  

 
  

 
 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 تقويم الطالب 
 دمج مهارات التفكري إسرتاتيجيةيف ضوء 

  
 

 

 

 

 

  

 .تقويم مهارات التفكير 

 أبعاد مهارة التفكير التي يجب تقويمها.  
    اإلستتتةمية  استتتتراتيجيات تقتتتويم مهتتتارات التفكيتتتر  تتتي التربيتتتة

  .وأدواتها
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 الثانيالفصل 

 دمج مهارات التفكير  إستراتيجيةتقويم الطالب في ضوء 

 تمهيد
أسمى أنواع السلوك اإلنساني، فهو يأتي في أعلى مستويات النشاط يمثل التفكير 

العقلي، ويعتبر من أهم الخصائص التي تميز اإلنسان عن غيره من المخلوقات، لذا أصبح 

الهدف األسمى للتربية هو توفير كل اإلمكانات لزيادة فاعلية تفكير الطالب من خالل تقديم 

من خالل دمجها في المباحث ، لى مهارات التفكيراألنشطة المناسبة، وأصبح التدريب ع

لتربية اإلسالمية كمبحث أساسي في بنية ل البدللتدريس. ستراتيجيةمن األهداف اإل ،الدراسية

لمعلم  تحدياً التعليم العربي إدماج مهارات التفكير في تدريسه، والسؤال األساسي الذي يشكل 

 التربية اإلسالمية هو:

يات دمج ستراتيجالمهارات التفكير التي هدفت  إتقان الطالبكيف يمكن التحقق من 

 ؟إلى تنميتها وصقلها يةسالممهارات التفكير في تدريس التربية اإل

 ستراتيجيات التقويم مصدًرا قيًما من المعلومات لكل من المعلمين والطالب. حيثا توفر

 فريدة. والعامل األساسي هو فهمبوسائل وأدوات المعلم والطالب  على تزويد إستراتيجية تعمل كل

 تعامل مع النتائج.ية الوكيفية توظيفها، كيف إستراتيجيةاألغراض المتنوعة لكل 

إن عملية جمع المعلومات تبدأ من خالل األنشطة الصفية المنظمة، ومع أنها تتأثر بعوامل عدة منها عدد    

في الصف، والبيئة الصفية بشكل عام إال أن التغدية الراجعة المستخلصة منه تفيد المعلم في تطوير  الطالب

استراتيجيات التدريس وأنشطة التعليم، وتفيد الطالب في االتجاهات التي يجب عليه توجيه جهوده نحوها لتحسين 

 تعلمه.
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ارات التفكير في تدريس دمج مه إستراتيجيةولتقويم أداءات الطالب في ضوء استخدام 

التربية اإلسالمية، على المعلم جمع قدر معقول ومقبول من المعلومات المفيدة إلصدار الحكم 

على مستوى إتقان مهارات التفكير، حيث إن جمع المعلومات يبدأ من خالل األنشطة الصفية 

 ،الصفية بشكل عامفي الصف، والبيئة  البالمنظمة، ومع إنها تتأثر بعوامل عدة منها عدد الط

ستراتيجياته وأدواته بما يسهم في تحسين المهارة، اإال أنها تفيد كاًل من المعلم والطالب في تطوير 

 ولكن ما هي المعلومات التي يقوم المعلم بجمعها؟ وما هي مصادره واألدوات التي يستخدمها؟

ة وأدواتها، وصياغة التقويم المناسب إستراتيجيةتتطلب إجابة األسئلة السابقة اختيار 

واألدوات، وهذا ما  ستراتيجيةاإلالموقف التقويمي الذي يصور السياق والسيناريو الستخدام تلك 

 يتناوله هذا الفصل من دليل المعلم. 
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 تقويم مهارات التفكير
تعد مهارة التفكير مهارة عملية، لذا فهي تمثل سلسلة متتابعة من اإلجراءات التي يمكن 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سلوك المتعلم أثناء القيام بنشاط أو مهمة، ويحكم مالحظتها 

درجة الرضا عن أداء المتعلم لمهارة التفكير المعايير والمؤشرات التي يتم رصدها مسبقا قبل 

كما  تيةاآلوفقًا للخطوات ، ويتم اشتقاق تلك المعايير (1998)جروان،  الشروع في التدريب عليها

 .وضح بالشكلهو م

 
 (رقمشكل)

 خطوات اشتقاق معايير لتقييم مهارات التفكير

دمج مهارات التفكير في تدريس التربية  إستراتيجيةشرح في  ولقد ورد

اإلسالمية أن تعلم المهارة يسير وفق خطوات محددة وثابتة ومتدرجة ومنظمة 

ومتسلسلة ومتتابعة. ويتم فيها تحديد المهارة على صورة نتاج مهاري شامل يقدم للمتعلم ويطلب 

حتى يتعرفوا  البمعلم والطوتتم المناقشة بين ال، إليه إعادة صياغة النتاج المهاري كما يدركه

 على خصائص هذا النتاج وما الذي يريدون تحقيقه بداللة معايير انجاز يتم االتفاق عليها. 

لتقييم مهارات التفكير اشتقاق معايير خطوات    

تحليل مهارة التفكير الى خطوات محددة وسلسلتها    

 التعبير عن خطوات مهارة التفكير بأداءات قابلة للمالحظة والقياس

 بناء معايير يقيم  ي ضوئها األداء الفعلي لمهارة التفكير الذي ينجزه المتعلم

 تحديد مستويات األداء المعبر عن النجاح  و االتقان لمهارة التفكير
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المكونات الفرعية لتلك المهارة ويتفق و  على إدراك األجزاء الطالبكما يساعد المعلم 

اللها أدائهم ومن معهم على خطوات السير ضمنها ويعرفهم بالمعايير الفرعية التي سيقيم من خ

ثم يقوم بضم األحكام التي توصل إليها عن كل جزء من أجزاء المهارة للوصول إلى حكم عام 

بذلك يمكن أن تتحدد العالقة بين نتاجات التعلم والتقويم على مدى إتقان الطالب لتلك المهارة. و 

-studentب مع بعضها في حلقة واحدة مركزها الطال الصفي من خالل أربع خطوات تتكامل

centered  كما يوضحها الشكل اآلتي: 

 

 
 ( شكل)

 يالعالقة بين نتاجات التعلم والتقويم الصف

  

student-
centered

 نتاجات تحديد 
  مرغوبالتعلم ال

 تحقيقها

النتاجات  قياس
 التعليمية

مقارنة  نتاجات 
التعلم مع 
النتاجات 
 المنشودة

إعادة تصميم 
مدخالت 

التعليم عمليتي 
  والتقويم
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 :يويمكن توضيح هذه الخطوات كما يل

، ماذا نريد من الطالب أن الطالبتحديد النتاجات المرغوب تحققها لدى  الخطوة األولى: 

تقان بإيعرف)محتوى المهارة (؟ وماذا نريد منه أن يعمل )األداء العملي لمهارة التفكير 

 وتوظيفها في الحياة العملية بحيث تصبح جزءا من منهجه وشخصيته (؟ 

للنتاجات وتوضيح معايير األداء  الطالبتحديد آلية قياس مدى امتالك  الخطوة الثانية: 

 .ب ومستواهالمطلو 

مقارنة عن مهارة التفكير من خالل تطبيق آلية القياس و جمع البيانات : الخطوة الثالثة 

 بالنتاجات المطلوب تحقيقها. الطالبمستوى أداء 

عادة تصميمها في : الرابعة الخطوة  تعديل مدخالت عناصر عمليتي التعليم والتقويم وا 

 .ضوء نتاجات التعلم المطلوب تحقيقها

            
االنسحاب لمهارة من قبل المتعلم التدرج في ويراعي المعلم مع التقدم في إتقان ا

ويكون قد  من الموقف التقويمي إلى أن يصل إلى درجة االنسحاب الكلي

تحقق لدى الطالب مستوى عال من السيطرة الذاتية المعرفية الذهنية على ما يدور في 

تقانها، ويتحول نظام الضبط والمراقبة  ذهنه إزاء المهارات التي يريد التدرب عليها وا 

والتقويم إلى نظام التقويم الذاتي والمراقبة الذاتية من قبل المتعلم، مما يرتقي في مستوى 

 لجاته العقلية إلى مستوى المهارات ما وراء المعرفية. معا
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 التي يجب تقويمها التفكير ةمهار أبعاد  

 

من األبعاد  مهارة التفكير تتكونفي دليل استراتيجيات تدريس التربية اإلسالمية أن  ورد

 :التاليتتضمنها الشكل  يالت

 

 شكل)(
 أبعاد مهارات التفكير

 
 :يكما يل ويمكن توضيح هذه األبعاد

 : Perceptual Dimensionدراكي البعد اإل 

مدى الحاجة إليها و  ويتعلق بادراك المتعلم ألهمية المهارة وأهدافها وعناصرها

، ويمكن (2000)حمودة، مما يزيد من قدرته وسيطرته على توجيه االنتباه وضبطه

أثناء تنفيذ األنشطة التي تدرب على مهارات التفكير طالبه للمعلم تقييم هذا البعد لدى 

 المالحظة وأداتها سلم التقدير. إستراتيجيةباستعمال 
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 : Cognitive Dimensionالبعد المعرفي  

 الثالثة اآلتية:ويتعلق بامتالك المتعلم للجوانب 

وتشمل المفاهيم والحقائق والمعلومات والمبادئ  المعارف والخبرات .1

  .واألدلة الخاصة بمهارة التفكير

التي تستخدم في معالجة المعارف والخبرات الالزمة  العمليات المعرفية .2

إلتقان مهارة التفكير مثل التنظيم والترتيب والتصنيف والتجميع 

 لبناء المعرفي.والتفصيل والتخزين في ا

 مثل االستدالل وتحديد الخطأستراتيجيات تطوير مهارة التفكير ا .3

من خالل بناء سلم  البه، ويمكن للمعلم تقييم هذا البعد لدى طوالتنبؤ

التقدير أو قائمة رصد تراعي خصوصية المهارة من حيث المعارف 

 ستراتيجيات التطوير. او  ةوالخبرات والعمليات المعرفي

 األداء لرقما
  درجةال

 ضعيفة متوسطة عالية

    .تحديد المهارة تحديدًا إجرائيًا دقيقاً  1

    .الهدف الذي يتحقق من إتقان المهارةالطالب بوعي  2

    .المهارة حسب األولويةسلسلة عناصر  3

    .تمييز العناصر المتعلقة بالمهارة عن غير المتعلقة بها 4

    .تقدير مدى الحاجة إلى تعلم المهارة 5

    .إعطاء أمثلة تبين الفوائد المترتبة على إتقان المهارة 6
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 : Psychological Dimensionالنفسي للمتعلمالبعد  

لدى المتعلم امتالك استعداد جسمي يتعلق بالقدرة يتطلب إتقان مهارة التفكير 

على أداء المهارة )استعداد العينين للمالحظة واإلبصار، واستعداد اليدين لمعالجة المواد، 

تعلق بالحالة الدافعية واستعداد ذهني يتعلق بمدى االنتباه والذاكرة، واستعداد نفسي ي

البعد لدى  هذاويمكن للمعلم تقييم  كدافع االنجاز ودافع تحقيق الذات ودافع التفوق(

 تضمين معايير ضمن أدوات التقويم الخاصة بمهارات التفكير.طالبه من خالل 

 
 :Coordination Dimensionالبعد التنسيقي  

بامتالك المتعلم تآزرا حركيا بين ما يواجهه من منبهات وعناصر  ويتعلق  

األداء المتعلقة بها من خالل اإلدراك الكلي لعناصر الموقف وتنظيم األشياء وفق 

من خالل مالحظة قدرتهم على تحديد  البهويمكن للمعلم تقييم هذا البعد لدى طاألولوية، 

ذها والتخلص من التآزرات غير المتعلقة بإتقان التآزرات المرتبة بالمهارة وسلسلتها وتنفي

 المهارة.

 :Norm Dimensionالبعد المعياري  

ويتعلق بالوصول إلى أدلة للحكم على مستوى أداء المهارة وبيان المستويات  

المقبولة والمتدنية والمتميزة، وينبغي تعريف المتعلم بمعايير التقويم مسبقا مما يساعده 

الجهد وزيادة دافعيته. قد تكون معايير األداء تتعلق االنتهاء من على بذل المزيد من 

األداء ضمن حدود زمنية أو تكرار األداء عدد معين من المرات أو الوصول إلى نسبة 

 معينة من األداءات الصحيحة. 
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 ستراتيجيات تقويم مهارات التفكير في التربية اإلسالمية وأدواتهاا

 

على أنواع مهارات التفكير، وكيف يمكن إدماج تلك المهارات في تدريس  تعرفت

تقويم اليجيات تسترااالتربية اإلسالمية، وفيما تبقى من هذا الفصل ستتعرف على 

 ضمن ية وأدواتهاسالممهارات التفكير في تدريس التربية اإلالمناسبة لكل مهارة من 

التدريس  إستراتيجية، حيث يتم تحديد قات تتناول دروس محددة من المنهج المقرراسي

والموقف التقويمي واألداة المناسبة للموقف، وألغراض التنظيم سيتم معالجة المهارات 

 حسب التسلسل اآلتي: 

 

 

 

 

 

 

 

 (  شكل)

 تصنيف مهارات التفكير
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 يجيات تقويم مهارات التفكير المعرفية تستراا

 

تستهدف مهارات التفكير المعرفية معالجة المعلومات والبيانات واألفكار أو 

)جروان،  ومهارات التفكير المركبة ساسيةمهارات تفكير أمدخالت الحواس وتقسم إلى 

1998). 

 
 :ساسيةرفية األيجيات تقويم مهارات التفكير المعتستراإ 

 

بصورة متكررة يوميا في اكتساب  ساسيةتستخدم مهارات التفكير المعرفية األ 

المعرفة، ويستخدم فيها العمليات العقلية بشكل محدود وفيما يلي عرض أمثلة من 

ستراتيجيات التقويم المناسبة لكل مهارة.  مهارات التفكير األساسية وا 

 

 مناسبة لمهارة المالحظة يجيات تقويم تستراإمثال على 
 

 .ني المتوسطالثا الصف: 

 الوالدين.بر الموضوع: 

 يستخدم مهارة المالحظة. أن : نتاج التعلم

شريط تمثيلي لمواقف من البر أو العقوق للوالدين  الطالبيعرض المعلم على : المهمة

)قصة أصحاب الغار الذين دعوا اهلل تعالى بصالح أعمالهم،... ( أو مجموعة صور 

ابنه، ابن يقدم المساعدة  تعبر عن المواقف اآلتية: أم تعتني بطفلها الرضيع، أب يالعب

آيات كريمة وأحاديث  الطالبلوالديه المسنين، ابنه تبر والديها وتعتني بهما، يوزع على 



   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 82 

كتابة أسئلة تعبر عن سلوكات أو  الطالبنبوية تحض على بر الوالدين، ويطلب من 

 مواقف شاهدها حول عالقة اآلباء واألبناء ويرغب في تفسيرها. 

 المقترحة: التقويم إستراتيجية

 

 الموقف التقويمي:

بصورة المتعلم يراقب المعلم 

في  صد مدى تقدمهفردية وير 

مهارات المالحظة من خالل 

 تعبئة قائمة الرصد المجاورة

 .(2006)الرقب وآخرون، 

  Check Listقائمة الرصد 
قائمة امن األفعال أو السلوكات التي يرصدها المعلم، أو الطالب أثناء تنفيذ مهمة أو     

مهارة تعليمية. وتعد من األدوات المناسبة لقياس مدى تحقق النتاجات التعليمية لدى 
، ، )صح، ال(:نعم) جاب على فقراتها باختيار إحدى الكلمتين من األزواج التاليةي، الطالب

 .(موافق أو غير موافقغير مرٍض(، )خطأ(، )مرٍض أو 
في مهارات المالحظة من  تقدمهمصد مدى أو يراقب المعلم المتعلمين كمجموعة وير 

 التالي:السجل القصصي خالل تعبئة 

  Anecdotal Records القصصيالسجل 
والحالة التي تمت عندها المالحظة. مثاًل من  ،هو عبارة عن وصف قصير من المعلم ؛ ليسجل ما يفعله المتعلم    

حيث يدون أكثر المالحظات أهمية حول مهارات العمل ضمن  ،عمل المتعلم ضمن مجموعةكيفية الممكن أن يدون المعلم 
 مجموعة الفريق ) العمل التعاوني (.

 :خطوات تصميم األداة
 مالحظة سلوك المتعلم.  .1

 تسجيل األحداث بطريقة وصفية.  .2

 د التاريخ والمكان.تحدي  .3

 التعرف على النمط السلوكي الذي يتكرر حدوثه.  .4

 وضع فروضا عن سلوك المتعلم.  .5

 اختبار الفروض في ضوء األنماط المتكررة، ليرى المعلم ما إذا كانت المالحظات التالية تحقق الفروض.  .6

 األداء

 المستويات

 ال نعم

 .يوظف الحواس المطلوب تفعيلها في المالحظة
 .يضع أسئلة على درجة عالية من األهمية

 ترتبط أسئلة المتعلم بالموضوع.
 .يضع المتعلم أسئلة عن مسببات المشكلة

 يقترح المتعلم مسببات للظاهرة.
 .يحلل مسببات الظاهرة ويحدد المسبب األقوى
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 توثيق اسم المالحظ.  .7

 سلبيًا.إضافة بعض التفسيرات للسلوك سواًء كان إيجابيًا أم  .8
 

 يللسجل القصص يتطبيق عمل

 

 ) المالحظة( مهارات التفكير األساسيةبر الوالدين / الموضوع: 
 15/3/2010 :التاريخ                  ني المتوسطالثا الصف:  

  :السلوك
سئلة بعض كانت أ ساسية / المالحظة،ة والتدرب على مهارات التفكير األللمهمة التعليمي الطالبأثناء تنفيذ 

 على المشكلة ومسبباتها.معرفية تتعلق بالحقائق ولم تركز  الطالب

 :التعليق 
 سئلةفظ واالستظهار للمعلومة من خالل أسئلة الحاعتادوا على بناء أبأن المتعلمين  تفسير هذا السلوك يمكن 

 .دوات السؤال لماذا وكيفاستخدام أعادة التأكيد على مما اضطرني إلين ماذا وأو  ،ما

  

 مناسبة لمهارة المقارنةيجيات تقويم تستراإمثال على 
 

 الثالث الثانوي. الصف: 

 حقوق المرأة في اإلسالم.الموضوع: 

 يستخدم مهارة المقارنة.أن : نتاج التعلم

صور من حياة الرسول صلى اهلل عليه وسلم  الطالبيعرض المعلم على : المهمة

حسانه لزوجاته وأحاديث نبوية تحث على إكرامهن، وتعرض وثيقة األمم المتحدة التي  وا 

حصائيات لنسب اإلساءة للمرأة في العالم ويطلب من   الطالبتتحدث عن حقوق المرأة وا 

وق المرأة استخدام منظم للمقارنة بين ما تم عرضه للتوصل إلى استنتاج حول حق

 المسلمة.
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 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 .التقويم بالتواصل/ المقابلة إستراتيجية (1

 الموقف التقويمي:

المعالجة  في لمراجعة التقدم الذي تم الطالبمع  المعلم مقابلة فردية أو جماعية يجري

 العقلية لمهارة المقارنة من خالل طرح األسئلة اآلتية: 

 :التاليويمكن التعرف عليه من خالل الشكل  المقارنة مهارةمجال استيعاب 

 
 

 شكل )(
 مجال استيعاب مهارة المقارنة

 
 
 
 

  

هل لك ان تشرح 
بكلماتك الخاصة  همية 

 مهارة المقارنة؟

ماذا تستطيع ان 
تخبرني عن مهارة 

 المقارنة؟

 ما الذي تتناوله المهمة؟
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 ؟هل يدرك الطالب العالقات ويميز الفكرة الرئيسيةمجال العالقات: 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

ش

 كل )(

 استخدام منظم المقارنة

  

 

 .بالمالحظةالتقويم  إستراتيجية (2

 الموقف التقويمي: 

لمراجعة في مهارات المقارنة  صد مدى تقدمهوير المتعلم يراقب المعلم بصورة فردية 

 المعالجة العقلية لمهارة المقارنة من خالل تعبئة سلم التقدير التالي في التقدم الذي تم

 

  

 األداء

 المستويات

بدرجة  بدرجة عالية
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 .يبين حقوق المرأة في اإلسالم
 .المرأة من منظور وضعييبين حقوق 

 مرأة في اإلسالم وحقوقها الوضعية.يستنبط أوجه الشبه بين حقوق ال
 .يستنبط أوجه االختالف بين حقوق المرأة في اإلسالم وحقوقها الوضعية

 مرأة في اإلسالم وحقوقها الوضعية.يقترح المتعلم أسباب تفسر االختالف بين حقوق ال 
 .الم وحقوقها الوضعيةيربط بين حقوق المرأة في اإلس

يكتب استنتاج وتعميمات يمكن تطبيقها في المجتمع توازن بين حقوق المرأة في اإلسالم 
 .وحقوقها الوضعية

   

استناج  وتعميمات  يمكن  اكتب
تطبيقها  ي المجتمع توازن بين حقوق 

 المر ة  ي االسالم وحقوقها الوظعية

بين حقوق المر ة  ي ما  وجه الشبه بين 
؟االسالم وحقوقها الوضعية    

بين ما  وجه االختالف بين 
حقوق المر ة  ي االسالم 

؟وحقوقها الوضعية    
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 مناسبة لمهارة االستنباط يجيات تقويم تاسترامثال على 
 

 الخامس. الصف: 

 أولياء اهلل تعالى.الموضوع: 

 يستخدم مهارة االستنباط. أن : نتاج التعلم

( من سورة يونس والذي يمثل 64-62تالوة اآليات ) الطالبيسمع المعلم : المهمة

سؤال االستنباط ما الخصائص  الطالبالقاعدة العامة لصفات أولياء اهلل، ثم يطرح على 

صفات ويطلب  الطالبوالصفات التي يتصف بها أولياء اهلل تعالى أو يعرض على 

 أولياء اهلل تعالى أم ال.  منهم استنباط كونها سمة من سمات

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 التواصل/المؤتمر.التقويم  إستراتيجية

 الموقف التقويمي: 

صد من المعلم عقد مؤتمر لتقويم نشاطات االستنباط التي كلفوا بها وير  الطالبيطلب 

 المؤتمر:م ويوجههم من خالل توجبه األسئلة التالية في مدى تقدمه

  استنباط صفات أولياء اهلل تعالى؟ما الخطوات التي اتبعتها في  

 ؟عملية االستنباطما المشكالت التي واجهتك في  

  ؟تغلبت على المشكالت كيف 

 النشاط؟ما األهداف التي وضعتها لنفسك في هذا  

 ؟األهداف؟ وما أهدافك القادمةأي درجة استطعت أن تحقق هذه  إلى 
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 المرحلة الثانوية. الصف: 

 استنباط أحكام شرعية.الموضوع: 

 يستخدم مهارة االستنباط. أن : نتاج التعلم

أمثلة من  الطالبيعرض المعلم نصا شرعيا يعطي حكما عاما ويعرض على : المهمة

سلوكات الناس التي تمثل التزام بشروطها أو مخالفة لبعضها ويطلب استنباط الحكم 

الشرعي على السلوك. أو يعرض المعلم نصا شرعيا قابل للقياس مثل )ال يقضي 

القاضي وهو غضبان ( ويطلب استنباط أحكام أخرى من خالل القياس على حاالت من 

 عطشان،...(. مثل )هل يقضي القاضي وهو جوعان،

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 المالحظة.التقويم  إستراتيجية

 الموقف التقويمي: 

في مهارات االستنباط من  صد مدى تقدمهبصورة فردية وير المتعلم يراقب المعلم  

 :خالل تعبئة قائمة الرصد التالية

 
  

 األداء

 المستويات

 ال نعم

 .االستنباطيوظف الحواس المطلوب تفعيلها في 
 .يصوغ القاعدة العامة بلغته الخاصة

 .سئلة استنباط ترتبط بالقاعدة العامةيصوغ أ
 أسئلة االستنباط في ضوء القاعدة. جاباتتنبط إيس

 .بحجج منطقية باطننتائج االست يدافع عن
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 مناسبة لمهارة االستقراء جيات تقويم إستراتيمثال على 
 

 الثالث المتوسط. الصف:

 اإلصالح بين المسلمين.الموضوع: 

 يستخدم مهارة االستقراء. أن : نتاج التعلم

يوزع المعلم على طالبه مجموعة اآليات واألحاديث التي تبين أهمية السعي في : المهمة

 اإلصالح بين المسلمين، ثم يطلب منهم استقراء قاعدة تشترك فيها اآليات واألحاديث. 

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 بالمالحظة.التقويم  إستراتيجية

 الموقف التقويمي: 

لم س باستعمالاالستقراء  مهارتهم ويقيم يالحظ المعلم سلوك المتعلمين االستقراءأثناء جلسة 

 العددي اآلتي:قدير الت

 
 

  :سلم التقدير العددي
ويدر  فيه هو أحد أنواع ساللم التقدير التي تظهر فيما إ ا كانت مهارات المتعلم متدنية أو مرتفعة    

 .رقميا   المهارةوجود 

  أنصت لطالبي عند السؤال أو االستفسار: :مثل

 

   

     

1 3 5 2 4 
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 إستراتيجيات تقويم مهارات التفكير المعرفية المركبةثانيا:
  

المركبة استخدام واسع للعمليات العقلية مهارات التفكير المعرفية تتطلب  

ستراتيجيات التقويم  المتقدمة وفيما يلي عرض أمثلة من مهارات التفكير المركبة وا 

 . (Nancy,2002) المناسبة لكل مهارة

 

 مناسبة لمهارة التفكير الناقديجيات تقويم تاسترامثال على 
 

 الثالث المتوسط. الصف:

 .الهداية الموضوع:

 يستخدم مهارة التفكير الناقد.أن : نتاج التعلم

 األداء لرقما
 الدرجة

1 2 3 4 

     .االستقراءالحواس المطلوب تفعيلها في  توظيف 1

     .المعلومات وفق معيار واضح في الذهناختيار  2

     .تنظيم المعلومات وفق أسلوب تفكير منطقي 3

     .ترتبط بالقاعدة العامة استقراءسئلة يصوغ أ  4

     .قاعدةباتجاه الوصول إلى  االستقراءجابات أسئلة يوجه إ 5

     .الجزئياتالعناصر المشتركة في  يتتبع 6

     .كلية من دالالت متفرقةيستخلص قواعد  7

     .يصوغ القاعدة العامة بلغته الخاصة 8

     .بحجج منطقيةاالستقراء نتائج  يدافع عن 9
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 مهارة قوة الدليل. :األولى المهمة

  يوزع المعلم على طالبه اآليات اآلتية: 

 

 

يوزع 

منظم قوة الدليل ويطلب منهم تحديد مواطن الخالف في معاني الهداية  الطالبعلى 

والبحث في المعاني المختلفة للهداية واستخدامها في الرد على الفالسفة الذين يدعون أن 

 اإلنسان مسير من خالل الوصول لنتيجة تبرر خطأ االستدالل.

 
 مهارة اكتشاف العالقات: الثانية: المهمة

 على طالبه اآليات اآلتية:يوزع المعلم  

نص ألحد فالسفة المدرسة التجريبية جون لوك )عقل الطفل عند  الطالبيوزع على 

 الوالدة صفحة بيضاء(.

 ( من سورة األعراف. 172اآلية القرآنية رقم ) الطالبيوزع على 

 
 
 
 
 

( من سورة األعراف من 172بالبحث عن تفسير اآلية القرآنية رقم ) الطالبيكلف 

 .تفسير ابن كثير والفخر الرازي
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منظم مهارة اكتشاف العالقات والتشبيهات الخاطئة، ويطلب منهم  الطالبيوزع على 

تحديد العالقة التشبيهية في قول جون لوك وتحديد منطقيتها وصحتها في ضوء الدليل 

 ة وصياغة المبررات.في اآلية الكريم

 

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 بالمالحظة.التقويم  إستراتيجية

 الموقف التقويمي:

 التفكير الناقد لديهم مهارته ويقيم يالحظ المعلم سلوك المتعلمينالتفكير الناقد أثناء جلسة 

 األدوات اآلتية: باستعمال

 لسمات الشخصية الناقدة:قدير التلم ( س1

 

  

 األداء لرقما
 الدرجة

 نادرا أحيانا غالبا دائما

      لموضوع المراد نقدهالفهم المتأني ا 1

     القدرة على تحليل الموضوع بطريقة منطقية 2

     القدرة على النقد بموضوعية  3

     المرونة العقلية والتخيل 4

      القدرة على الحوار واإلقناع 5

      منطقية القدرة على وضع افتراضات 6

     القدرة على ربط األفكار والتوصل إلى استنتاجات 7
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 ي:وتتضح كما يلقائمة الرصد للتفكير الناقد:

نما هناك تتدرج في1-0 يوجد )العلوم اإلنسانية ال في :ملحوظة  المستويات ( وا 

 مجال
 األداء لرقما التقييم

 الدرجة

0 1 

ا
اقد
 الن

كير
للتف

ية 
هيد

لتم
ت ا

طوا
لخ

 

   .التفكير الناقدالحواس المطلوب تفعيلها في  توظيف 1

   .المطلوب نقده واستيعابه وتمثلهقراءة النص  2

   .ساسيةتحديد األفكار األ 3

   .تحديد المفاهيم المفتاحية 4

   .صياغة محتوى النص بجمل خبرية 5

   .إبقاء الجمل الخبرية على شاشة الذهن 6

   .ومنطقية تنظيم المعلومات بطريقة متسلسلة 7

قد/
النا

ير 
تفك

ال
 

 
ليل

 الد
قوة

 

   .مواطن الخالف بين األفكار والمواقفتحديد  8

   .معرفة الدالالت األخرى والمحتملة 9

   .محاكمة الدالالت والوصول إلى الدالالت المحتملة من خالل أدلة 10

   .النتيجة المبررة لصحة أو عدم صحة االستداللتحديد  11

ت 
القا

 الع
اف

تش
/اك
اقد
 الن

كير
لتف
ا

طئة
لخا

ت ا
يها

شب
وات

 

   .تحديد العالقات التشبيهية في النص 12

   .العالقة التشبيهيةى طرح أسئلة تحاك 13

   .البحث عن أمثلة وشواهد واقعية تخالف العالقة 14

   .البحث عن أدلة وبراهين عقلية تدعم األمثلة المخالفة للعالقة 15

   .الحكم على منطقية العالقة 16

   .العالقةتبرير الحكم على منطقية  17
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 بداعية لمهارة التفكير اإليجيات تقويم مناسبتستراإعلى  أمثلة

 :فاضةوال: مهارة الطالقة والمرونة واألصالة واإلأ

 الثالث االبتدائي. :الصف

 نعم اهلل تعالى. الموضوع:

 .بداعييستخدم مهارة التفكير اإل أننتاج التعلم: 

 .واإلفاضة الطالقة والمرونة واألصالةمهارة  المهمة:

الذي يتضمن  الطالقة والمرونة واألصالة واإلفاضةمهارة منظم  هالبيوزع المعلم على ط

السؤال اإلبداعي واألسئلة الموجه للتفكير نحو الطالقة والمرونة واألصالة واإلفاضة ويطلب منهم 

 اإلجابة عنها. تحديد

 لتقويم المقترحة:ا إستراتيجية

 .Demonstrationالعرض التوضيحي  /التقويم المعتمد على األداء إستراتيجية

 الموقف التقويمي:

لدى  الطالقة والمرونة واألصالة واإلفاضةالمعلم بعد تنفيذ نشاط التفكير اإلبداعي يقيم 

 اآلتي:قدير التلم س باستعمالأثناء عرضه إجابات أسئلة النشاط شفويا  المتعلم
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 مجال
 األداء لرقما التقييم

 الدرجة

 نادراً 
أحيانا
 ًً 

 دائماً  غالباً 

ا
ير 

تفك
ة لل

يدي
مه
 الت

وات
خط

ل
عي

إلبدا
ا

 

     .المتفائل يجابياال التفكير 1

     .والتركيز على النجاحات تحدى الصعوبات 2

     .الشجاعة في إبداء الرأي والمعارضة المنطقية 3

     .التسامح مع الغموض 4

     .الترحيب بالخبرات الصعبة 5

     .حكامالتروي في إصدار األ 6

القة
الط

 

     .فكاراأل السرعة في توليد 7

     .صياغة أفكار متعددة 8

     .إطالق عدة أفكار تتعلق بالفكرة الواحدة 9

     .وتدفقها فكارسيولة األ 10

     .فكارالمهارة في تصنيف األ 11

ونة
مر
ال

 

     .تغيير الحالة الذهنية حسب مقتضيات الموقف 12

     .تقديم الفكرة الواحدة بعدة طرق 13

     .متنوعة أفكارتوليد  14

     .الواسعالخيال فكار و التالعب باأل 15

     .بطريقة أكثر مرونةمعالجة القضايا  16

الة
ألص

ا
 

     .شياء المألوفة نظرة جديدةالنظرة إلى األ 17

     .توليد أنواع جديدة 18

     .البحث عن األفكار والحلول غير الشائعة 19

     .البعد عن التكرار 20

     .حب المغامرة واستكشاف المجهول 21

إلا فا ض      .بمعلومات إضافية ودعمهاتفصيل الفكرة  22 ة
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 :نيثانيا: مهارة العصف الذه

 
 الثاني الثانوي.  :الصف

 .ساخنستالدين في قضايا علمية معاصرة /االحكم الموضوع: 

  .بداعيتخدم مهارة التفكير اإلأن يسنتاج التعلم: 

 الذهني.العصف مهارة  المهمة:

ستراتيجيات االعصف الذهني الوارد في دليل مهارة يوزع المعلم على طلبته منظم 

ويعرض موضوع العصف الذهني )القضية أو المشكلة( ومراحل العصف  التدريس

 الذهني )إطالق األفكار، تقويم األفكار( وأهدافها وقواعدها.

من المهمة، وقد يوزع عليهم يهيئ المعلم بيئة تساعد على توليد األفكار ويحدد لهم ز 

أو المصفوفة المورفولوجية أو  ،( S.C.A.M.P.E.Rمنظم إطالق األفكار مثل أداة )

المنظمات الرسومية مثل الشكل الماسي أو شكل الدوالب أو غيرها، ثم يتابع نشاط 

المجموعات ويتأكد من عدم خرقهم قواعد المرحلة األولى السيما النقد وتتوقف هذه 

 عند شعور المعلم بتوقف سيل األفكار من خالل التكرار أو اإلعادة. المرحلة

االنتقال إلى المرحلة الثانية )تقويم األفكار( من خالل وضع  الطالبيطلب المعلم من 

أو تحليل  ،( A-LO-Uمعايير لرفض أو قبول األفكار وقد يستعين بمنظم للتقويم مثل )

وتقويمها من خالل  محاكمة كل فكرة وفق المعايير الطالبالمقارنة المزدوج ويطلب من 

 .الطالبجمع الدرجات ثم تعرض النتائج أمام 

 

 

     .الوصول إلى اقتراحات تكميلية تؤدى إلى زيادة جديدة 23
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 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 بالمالحظة التقويم  إستراتيجية

 الموقف التقويمي:

مهارات التفكير اإلبداعي لدى المتعلم المعلم أثناء تنفيذ جلسة العصف الذهني يقيم  
 قائمة الرصد اآلتية: باستعمال

 

 مجال
 األداء لرقما التقييم

 الدرجة

 ال نعم

حلة
مر

 
 األ

الق
اط

ار 
فك

 

   .يحلل موضوع العصف الذهني 1

   .يصغى بعناية ألفكار اآلخرين 2
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 المعرفية فوق يجيات تقويم مهارات التفكير تاسترا

معرفة المتعلم لعمليات التفكير فوق المعرفية تتطلب مهارات التفكير 

ستراتيجياته وهو يفكر، وان يكون قادرا على إدارة عمليات التفكير من خالل تخطيط  وا 

 .(2001)قطامي، التفكير وتنظيمه ومتابعته أو مراقبته وتقييمه

وهناك العديد من األساليب التي وجد أنها مفيدة في تدريب الطالب على التفكير 

 :التالييوضحها الشكل  يوالت

 الطالب: جعل خرينأفكار اآلتحليل  

يفكرون كيف يفكر اآلخرون خاصة 

المشهورين منهم حيث يحللون كيف 

توصلوا إلى إبداعاتهم والخطوات التي قاموا 

األشياء المهمة التي ساعدتهم في و  بها

 تحقيق اإلنجاز من خالل تحليل مواقفهم 

 ( شكل )

 أساليب التدريب على مهارات التفكير فوق المعرفية

ومن األمثلة على ذلك تحليل نموذج تفكير خالد بن الوليد في غزوتي احد واليرموك، وتحليل  

صك العهدة و  صلح الحديبيةنموذج تفكير عمر بن الخطاب من خالل دراسة موقفه من 

العمرية وتحليل نموذج تفكير سليمان عليه السالم في قصة الغنم التي نفشت في حرث القوم 

 وقصة الهدهد.

شخاص المبدعين والمؤثرين في حل إلى أن األتشير الدراسات  التفكير المسموع: 

وفحص مدى ويعيدون صياغة المواقف باستمرار نفسهم ويتحدثون مع أالمشكالت يناجون 
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التقدم ويقيمون إذا ما كان تفكيرهم يسير في االتجاه المناسب أم ال، ويمكن للمعلم تنمية 

ن يفكروا بصوت وحثهم على أ البهمام طكير المسموع أهذه المهارة من خالل ممارسة التف

 عال. 

إلستراتيجياتهم في التعلم وفعاليتها  الطالبوتعالج مراقبة  مراقبة السلوك األكاديمي: 

وكيف يمكنهم تحسينها، واستثمار أنماط تعلمهم وذكاءاتهم المتعددة كنقاط قوة توجه عملية 

اكتسابهم للمعرفة ومعالجتها، واختيار مصادر المعرفة األكثر مناسبة لهم، ويمكن للمعلم أن 

مراقبة الذات وتزويدهم بقائمة  ةإستراتيجيمن خالل استخدام  البهيقوم هذه المهارة لدى ط

 رصد يعبؤها المتعلم بعد كل نشاط. 

ثناء الذي يجري في عقولهم أ يصفون ما الطالب يدع المعلم وصف األفكار الذاتية: 

فردى أو في مجموعات  سواء بشكلويمارسون ذلك كجزء أساسي من كل حصة  التفكير

 رة والتقويم المستمر.ويمكن تقويم هذه المهارة من خالل المالحظة المباش

أن يتبادل المعلمون والطالب األدوار في درس ما، حيث يعطى التعليم المتبادل:  

أربعة نشاطات يمارسون فيها دور المعلم وهي: توقع ما سيحدث الحقا، أسأل  الطالب

 نفسك بنفسك، لخص المعلومات، وضح النقاط غير الواضحة.

معروف  اجعل الطالب يميزون ما هوهو معروف وما هو غير معروف:  تحديد ما 

و موقف معين، ويقترحون ما ينبغي تعلمه ويعددون وغير معروف حول مشكلة ما أ

 . الخطوات المطلوبة للحصول على المعلومة
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 مهارات التفكير فوق المعرفيةتناسب يجيات تقويم تاسترامثال على 
 

 .الثاني المتوسط الصف: 

  .اإلسالمي / قضية دار فورحاضر العالم الموضوع: 

 يستخدم مهارة التفكير فوق المعرفية في حل مشكلة دار فور. أن : نتاج التعلم

 .خرينأفكار اآلتحليل  :المهمة

قصة سليمان عليه فيلم عن دار فور، ثم يوزع عليهم  الطالبيعرض المعلم على  

 الطالبمن كتاب قصص األنبياء، ويطلب من  السالم والغنم التي نفشت في حرث القوم

كتابة أسئلة تناقش نموذج تفكير سليمان عليه السالم في حل المشكلة بين الرعاة 

والمزارعين والخطوات التي قام بها، والطلب منهم تحليل نموذج تفكير كل من) األمم 

المي(. في حل المتحدة، االتحاد اإلفريقي، جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر اإلس

 المشكلة، واقتراح نموذج التفكير الخاص به لحل هذه المشكلة.

: يمكن للمعلم اختيار قضايا معاصرة يعاني منها العالم اإلسالمي في مجال مالحظة

البطالة، األزمة االقتصادية العالمية، األوبئة واألمراض )جنون البقر، أنفلونزا 

ي التاريخ اإلسالمي عالجت مثل هذه الطيور،...( والبحث عن نماذج تفكير ف

القضايا)إنظر كتاب من روائع حضارتنا( ونماذج تفكير معاصرة عالجتها) راجع وثائق 

قرارات األمم المتحدة( والخروج بنماذج تفكير إبداعية من قبل الطالب تعالج بعض 

 القضايا.

 التقويم المقترحة: إستراتيجية
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  Self Assessment تقويم الذات /الذاتي()التأمل  مراجعة الذات إستراتيجية
 

 الموقف التقويمي األول:

تحليل نماذج التفكير لحل مشكلة دار فور واقتراح نموذج تفكيره الخاص بعد االنتهاء من     

المتعلم عن األسئلة اآلتية ذاتيا في سجل وصف سير التعلم  لحل المشكلة يجيب

(Learning Log) (Carol at al, 2000): 

 

 

 

 

 

 الموقف التقويمي الثاني:

 ال
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المتعلم ويراقب ويقوم بنفسه أدائه الفردي أو مجهوده في العمل المشترك يتأمل 

 مهارات التفكير فوق المعرفيةفي  صد مدى تقدمهمع صديق أو مجموعة ويحلل وير 

ويصدر حكما عليها في ضوء معايير واضحة، ومن ثم يضع الخطط لتحسين وتطوير 

 قائمة الرصدبالتعاون المتبادل بينه وبين معلمه.باستعمال  مهارات التفكير فوق المعرفية

 اآلتية:

  
 

  

 

  Student Portfolio/Thinking Skills / مهارات التفكير ملف أعمال الطالب

 األداء لرقما
 الدرجة

 ال نعم

   .فوق المعرفي وصف نتاجات التعلم 1

   .فوق المعرفي مهام ونشاطات مناسبة للنتاجتخطيط  2

   .فوق المعرفيةتحليل نشاطات التفكير  3

مثل  التفكير فوق المعرفيالمحيطة بنموذج ف و الظر تحليل  4
 .والزمن المحدد وغيرها التكنولوجيا المستخدمة

  

   .مهارات التفكير فوق المعرفية صياغة معايير لتقويم 5

   .مهارات التفكير فوق المعرفيةتحقق على وجود أدلة ومؤشرات  6

لبيان نقاط  مهارات التفكير فوق المعرفيةعلى تحقق  تقويم الدليل 7
 .والحاجات المستقبليةالقوة 

  

   .مع المعلم االتفاق على الخطوات الالحقة 8

   .التي تم االتفاق مع المعلم عليها وتقويمها تنفيذ الخطوات الالحقة 9
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نجازاته مملف يتضمن نماذج من أفضل أعماله إعداد البهيكلف المعلم ط مون يقو  موا 

مهارات التفكير خالل الفصل في  مبانتقائها بعناية من منتجات النشاطات لتظهر مدى تقدمه

 .(2001)قطامي،في تعلم التربية اإلسالمية التفكيرالدراسي في موضوع دمج مهارات 

 مهارات التفكير،في  البالطمدى تقدم المعلم ملف أعمال الطالب لتقويم  يستخدم

ويرّكز الملف على قياس قدرات عقلية عليا، وعلى  .ذاتياً تقدمه ويستخدمها الطالب لتقويم 

 عمليات تعلم مهمة يمكن تطويرها ومتابعتها داخل وخارج المدرسة.

 

 تخطيط محتويات الملف:

إن تخطيط محتويات الملف يبدأ بمعرفة الطالب مهارات التفكير التي سيتم إدماجها 

ثرائية االودروس التربية اإلسالمية التي تمثل السياق للتدريب على المهارات، ومصادر المعرفة 

 التي تعزز تلك المهارات في لشبكة العنكبوتية، والوسائط المتعددة، والكتب، والمراجع، والمجتمع. 

 

 خطوات بناء الملف

 (Collection) التجميع  

وتعتبر دليال على إتقانه مهارات التفكير كأوراق  يقوم الطالب بتجميع أعماله التي أنجزها

في مكان  بعد فترة محددةالعمل وجداول ورسومات وأشكال منظمات التفكير والنماذج المحسوسة 

رسة حسب مهارات التفكير بشكل يخصصه لذلك. ويجب أن تكون عملية التجميع منظمة ومفه

 يسهل عليه الوصول إليها. 

 (Selectionاالختيار)  
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والتي تعبر يختار الطالب أفضل األعمال المجمعة بعد االنتهاء من أنشطة مهارة التفكير 

. ويفاضل بين في الملفعن أعلى درجات إتقانه للمهارة ويرغب أن يقيم في ضوئها ويضعه 

 .يق العمل لمعايير تقييم مهارة التفكيراألعمال في ضوء مدى تحق

 (Reflection)التأمل 

 إلىبعد اختياره لكل عمل يضعه في الملف ويهدف  المتعلم يقوم به :تأمل الطالب

تطوير قدرته على فهم ذاته لتحسين أدائه حيث يكتب مالحظاته وانطباعاته عن العمل من خالل 

 اإلجابة عن األسئلة في نموذج التأمل الذاتي اآلتي. 
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مهارات التفكير  يطلع المعلم على عمل الطالب والتأمالت التي كتبها، ويقيم: تأمل المعلم

تحسين في ضوء المعايير التي تم  إلىمبينا النقاط االيجابية وتلك التي تحتاج التي يمثلها العمل 

  تأمل المعلم. في نموذجه ويكتب مالحظاتاالتفاق عليها، 

 

 
 

  Discussionالمناقشة  

والطالب لتقديم تغذية راجعة للطالب عن عمله ولمناقشة تأمالته ومدى لقاء بين المعلم 

تكون عملية المناقشة بناء على رغبة الطالب بعد االطالع على تقييم ، و دقتها وارتباطها بالعمل

 المعلم لعمله وتأمالته وفي ضوء الحاجة التي يراها المعلم. 

 ال
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ل النموذجية أمام المتعلمين، أحد األعما بعرض الطالبويمكن أن يكلف المعلم بعض 

التأمل قد يحصل بين  ويوضح خصائص هذا العمل مما يعني نقل الخبرة لآلخرين، كما وأن

 .الطالب أنفسهم من خالل عرض أعمالهم أمام بعضهم بعضًا والحديث عنها وتأملها

 ( Assessment ) التقييم 

ق يمدى تحق( لتقويم  Rubricsيستخدم المعلم في نهاية الفصل سلم التقدير اللفظي ) 

تتعلق بتنوع األعمال وشمولها ألكبر عدد من مهارات التفكير ودقة المحتوى  لمعاييراألعمال 

توظيف المعرفة و  العلمي والتوثيق لمصادر المعلومات وحداثة المحتوى وااللتزام بمواعيد التسليم

لملف واضحة، وأن يعلن عنها والمهارات العقلية المتقدمة، ويجب أن تكون معايير تصحيح ا

لمتعلم الحق بصورتها النهائية للمتعلمين مسبقًا ليكونوا تصورا مسبقا للعمل النموذجي، ويعطى ا

ثبات ارتباطه بأحد مهارات التفكير، وبذلك تتطور لديه الثقة بالنفس  في الدفاع عن عمله، وا 

 واالعتزاز بالعمل وقدرته على الحكم عليه.
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 يبين بنية ملف أعمال طالب في مهارات التفكيرمثال 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكل)(

  مكونات ملف أعمال الطالب
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 الفصل الثالث

 
 تقويم الطالب

 الذكاءات املتعددة إسرتاتيجيةيف ضوء 
 

 

 

 

 

 

  

  الذكاءات المتعددة.تقويم 

 الذكاءات المتعددة.تقويم  إرشادات 

  الصفية.الذكاءات المتعددة  ي الحصة تقويم 
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 الفصل الثالث

  الذكاءات المتعددة إستراتيجيةتقويم الطالب في ضوء 
 

 التمهيد
أظهرت نتائج األبحاث أن الذكاء البشري صفة ديناميكية ليست ثابتة منذ الوالدة، وأن 

ويمكن تنمية تلك ، فأنواع الذكاء تزيد عن ثمانية ،الذكاء له سمات متعددة وليس سمة واحدة

 من خالل تقديم خبرات التعلم المناسبة والتي تراعي أبعاد ذلك التنوع. األنواع

وبما أنه ال يوجد شخصان يفكران بنفس الطريقة؛ وال يوجد شخصان يتعلمان بنفس 

التعليمية انطالقا من مبدأ احترام أبعاد  الواجب على المعلمين تطوير برامجهم فمنالطريقة، 

حتياجات المتعلمين المختلفة اعتمادا على تحليل خصائصهم ، وبطرق تلبي االبالتنوع لدى الط

 العقلية والجسمية والوجدانية التي يظهرونها عندما يتفاعلون في البيئة الصفية.

عادة  يركزوا والتربية اإلسالمية بشكل خاص يومعلمبشكل عام  وحيث أن المعلمين

 ،ملون األنواع السبعة األخرىتطوير ) الذكاء اللفظي / االلغوي( على أفضل تقدير ويهعلى 

في التعليم بشكل عام وفي التربية  ةجاءت الدعوة إلى توظيف إستراتجية الذكاءات المتعدد

 اإلسالمية بشكل خاص، والسؤال األساسي الذي يشكل تحد لمعلم التربية اإلسالمية هو:

 ؟الذكاءات المتعددة إستراتيجيةضوء  يكيف يمكن تقويم الطالب ف

 ،لقياس الذكاء استخدمت اختبارات الذكاء مثل اختبار وكسلر واختبار ستانفورد بينيهلقد 

واستخدمت معايير كمية للتعبير عن الذكاء مثل نسبة الذكاء ومعدل الذكاء والعمر العقلي، ولكن 

 هل من المناسب استعمال تلك االختبارات والمعايير لقياس الذكاء المتعدد؟
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نما من خالل إن الذكاء المتعدد ال   يمكن قياسه بدقة من خالل مقاييس محددة، وا 

فالتقويم الكمي يختزل السمة في رقم يفقدنا الكثير من  ،المالحظة المباشرة للسلوك الذكي

لذلك فإن تقويم الذكاءات المتعددة يتطلب عدم ،المعلومات التشخيصية الالزمة لتطوير الذكاء

التركيز األكبر على  بل يجب أن يتم شف عن نوع الذكاء،التسرع في بناء مؤشرات أو قوائم للك

من خالل تدريس يتم تنميتها تنمية كل سمة من سمات الذكاء المتعدد من خالل بناء أنشطة 

 التربية اإلسالمية. 

في التربية اإلسالمية، على المعلم جمع معلومات تفيده  البولتقويم الذكاء المتعدد للط

ن أنواع الذكاء المتعدد لدى الطالب من خالل مالحظة سلوكه في في تشخيص مستوى كل نوع م

األنشطة الصفية والالصفية، وتحديد أنواع الذكاء التي تميز كل طالب، لالستفادة منها في 

ولكن ما هي  ،تطوير استراتيجيات وأدوات المعلم والطالب في تنمية أنواع الذكاء المختلفة

 ؟وما هي مصادره واألدوات التي يستخدمها ؟االمعلومات التي يقوم المعلم بجمعه

التقويم المناسبة ألنواع الذكاء، وهذا ما  إستراتيجيةوتتطلب إجابة األسئلة السابقة اختيار 

 من دليل المعلم.  يالحال يتناوله الفصل

 الذكاءات المتعددة تقويم 
بمجاالت الذكاء وطرق  البتهدف نظرية الذكاء المتعدد إلى توعية الط

بأوصاف، كما أنه من الصعب تقدير درجة لكل  ووصفهمتنميتها وليس تصنيفهم 

الورقة والقلم ممثلة باختبارات  إستراتيجيةنوع من أنواع الذكاء من خالل استخدام 

 إستراتيجية ،التقويم بالمالحظة إستراتيجية الذكاء، لذا يجب تنوع استراتيجيات التقويم لتشمل

ستراتيجية، و على األداء التقويم المعتمد ستراتيجية، و الذات مراجعة ا   .التقويم بالتواصل ا 
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ويؤكد جاردنر على أهمية المالحظة المستمرة من خالل أدوات متنوعة مثل السجل 

القصصي لمالحظة ما يفعله الطالب في أوقات الفراغ مما يدل على تفضيله لنوع معين من 

 .(2005)قطامي،  يقوم بالمالحظة الوالدين أو األقرانأنواع الذكاء. وقد 

 

 
 

 الذكاءات المتعددة تقويم ل التخطيط 

من المهم للمعلم معرفة صعوبة تقويم مقدار النمو والتقدم في الذكاءات المتعددة لدى 

في حصة صفية واحدة، ألن مقدار النمو في فترة زمنية قصيرة صغير جدا يصعب  الطالب

مالحظته ورصده ونمو القدرات بشكل عام يتطلب وقتا طويال. لذا يجب أن يقوم المعلم بإجراء 

تخطيط طويل المدى على مدار فصل أو عام دراسي، وتخطيطا متوسط المدى على مدار وحدة 

، ويتطلب تقويم مقدار النمو في الذكاءات البهنمو في ذكاءات طلتقويم مستويات ال دراسية

المتعددة من المعلم في بداية العام أن يجري قياسا لمستويات ذكاء طلبته بأدوات قياس من 

)ترجمة تصميمه أو باستعمال اختبارات مقننة بناها اآلخرون وثبتت فاعليتها مثل اختبار جمعية

( واعتبار نتائج القياس  Learning Disabilities Research Community) اسم الجمعية(

أو مستوى األساس الذي يستند إليه في مقارنة عينات السلوك التي  Base Line )خطا قاعديا )

خالل العام وتحديد مستويات التقدم في كل منها، ويمكن توظيف نتائج القياس  المعلميجمعها 

حداث النمو المنشود واالستفادة من تلك التغذية للحكم على فاعلية األنشطة واألساليب في إ

 الراجعة في تطوير األنشطة واألساليب مما يزيد من فاعليتها في تنمية الذكاءات المتعددة.
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 Thorndike at) تقويم الذكاءات المتعددةوالشكل اآلتي يقدم إرشادات تساعد المعلم في 

al,1986).  

 الذكاءات المتعددةتقويم إرشادات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 اإلسالميةتدريس التربية  إستراتيجيةالتقويم باستخدام موقع 

 باستعمال الذكاءات المتعددة

سلسلة  باستعمال الذكاءات المتعددة اإلسالميةاستراتيجيات تدريس التربية تتضمن 

متتابعة من اإلجراءات التي تؤثر في نمو قدرات المتعلم من خالل قيامه بنشاط أو مهمة، ويقاس 

مقدار النمو في قدرات المتعلم في نوع أو أكثر من أنواع الذكاء في ضوء معايير ومؤشرات يتم 

 تهذكاء وسلسلتحديدها مسبقا، ويتم بناء تلك المعايير من خالل تحليل القدرات التي تميز نوع ال

سلوك  يف والتعبير عنها بمعايير قابلة للمالحظة والقياس، وتحديد سلم أو تدريج لمستويات األداء
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)باركر،  على النمو في ذلك النوع من الذكاء ( Evidence)  دليال ملموساً  هذاالطالب يعد 

2007) . 

أن تنمية الذكاءات المتعددة  الذكاءات المتعددة إستراتيجيةويتضح من خالل استعمال 

ويتم فيها بيان األجزاء والمكونات  ،ةلدى المتعلم تتم وفق خطوات محددة ومنظمة ومتسلسل

الفرعية ألنواع الذكاء المتعددة، وتعرف المتعلم بالمعايير التي سيقيم من خاللها تقويم مقدار 

مواقف الحقيقية لتصبح مهارة النمو في القدرة. وحثه على تعميم استخدامها خارج الصف في ال

حياتية وجزءًا من بنيته المعرفية ومكونه الشخصي الذي يوظفوه في المواقف التي تتطلب التكيف 

موقع التقويم في استراتيجيات تدريس التربية  وفيما يلي مخطط يبينواإلبداع وحل المشكالت. 

 .(2005)قطامي،  باستعمال الذكاءات المتعددة اإلسالمية

  

 
 

 الشكل )رقم(

 

 موقع التقويم عند استخدام إستراتيجية الذكاءات المتعددة

 تقويم مدى نمو الطلبة في كل نوع من أنواع الذكاء ومدى تحقيق الهدف التعليمي

... ( سلم تقدير ، قائمة شطب) مثل المالحظةتصميم أداة تسجيل   

 تحديد الوسائل واألدوات الالزمة لتنفيذ األنشطة

 اقتراح االنشطة الخاصة بتنمية كل نوع من أنواع الذكاء

الطرق التعليمية التي سيستخدمها المعلم لتنمية كل نوع من أنواع الذكاء حديد ت  

الهدف من استعمال استراتيجية الذكاء المتعدد جنبا مع الهدف المعرفي للمحتوىتحديد   

(البعد المعرفي)شرح استراتيجية الذكاء المتعدد للطلبة  
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 أنواع الذكاء المتعدد التي يجب تقويمها

 

تعد معرفة البنية العقلية والنفسية للمتعلم على درجة عالية من األهمية، وتعد نظرية 

هذه النظرية أن  الذكاء المتعدد من النظريات التي ساهمت بشكل كبير في فهم المتعلم، وتفترض

الذكاء له ثمانية أنواع، وان هذه األنواع توجد في كل إنسان بدرجات متفاوتة، لذا قد يتميز الفرد 

 :(2007)باركر،  والشكل التالي يبين تلك األنواع في أكثر من نوع من أنواع الذكاء.

 

 
 الشكل )رقم(

 أنواع الذكاءات المتعددة
 

الذكاء 
الشخصي 

ضمن   
 الشخص

الذكاء 
االجتماعي 
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  اإلسالميةتقويم الذكاءات المتعددة في التربية  إستراتيجيات

 

تعلمنا أنواع الذكاء، وكيف يمكن تنمية تلك األنواع أثناء تدريس التربية 

المناسبة لكل نوع من تقويم ال اإلسالمية، وسنتعرف في البنود التالية على استراتيجيات

 المنهج.قات تتناول دروس محددة من اسي ضمن هاأدواتو أنواع الذكاء 

وال بد من التأكيد قبل التفصيل في استراتيجيات التقويم أن الذكاءات تعمل 

بصورة متكاملة معا، وان عملية الفصل في عرض استراتيجيات التقويم هى لتسهيل 

العرض حيث يجب على المعلم أن ينوع في استخدام استراتيجيات التقويم بما يناسب 

 والتقويم. التنوع في الذكاءات محور االهتمام

ًا قاعدي اً خط بداية العام وتحديدتقويم الذكاءات المتعددة في 

(( Base Line للذكاء  

 البهيجري معلم التربية اإلسالمية في بداية العام تقويما لمستويات الذكاء الثمانية عند ط

في أو خط األساس للذكاء اللفظي ويمثله  Base Line )) اً قاعدي اً وتمثل نتائج القياس خط

 .(Thorndike at al,1986) ( Profilesالصفحة النفسية للطالب أو البروفيل )

 Profiles للطالب أو البروفيل الصفحة النفسية

تتضمن تمثيال بيانيا بطريقة  قة فعالة في تمثيل عالمات الفرد باستعمال صفحة بيانيةيهي طر  

الخطوط المنكسرة لعالمات اختبارات مختلفة للفرد على مجاالت فرعية لسمة معبر عنها 

 بوحدات قياس مشتركه، وتعتبر طريقة سهلة تستخدم ألغراض المقارنة بين مختلف المجاالت. 
 

 والقيعانالمتعلم يها وتمثل أنواع الذكاء التي تميز ف القممومن خالل التمثيل البياني يتحدد 

 وتعبر عن أنواع الذكاء التي يعاني المتعلم ضعفا فيها، وفي الصفحة النفسية التالية للطالب 
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 مثال تطبيقي

يوسف الذي يتميز بالذكاء االجتماعي والذكاء اللفظي والذكاء اإليقاعي/ الموسيقي، ويعاني 

 البصري.من ضعف في الذكاء الرياضي / المنطقي والذكاء المكاني/ 

 شكل )رقم(

 درجة يوسف في اختبارات الذكاءات المتعددة

لتقوية نقاط القوة  ويستخدم المعلم هذه االستنتاجات في توجيه الطالب إلى األنشطة المناسبة

تكوين مجموعات ( يتم Profiles، وفي ضوء مقارنة الصفحات النفسية )ومعالجة نقاط الضعف

 ىن القمم والقيعان معا، وتقدم لها األنشطة المتشابهة. وعلنفس النمط م الب الذين لهممن الط

سبيل المثال الصفحات النفسية التالية للطالبين أحمد وعبد اهلل تشبه الصفحة النفسية للطالب 

 الثالثة في نفس المجموعة وتقدم لهم نفس األنشطة. الطالبيوسف لذا يكون 
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 شكل )(

 دةدرجة أحمد في اختبارات الذكاءات المتعد

 شكل )رقم( 

 درجة عبداهلل في اختبارات الذكاءات المتعددة

ويمكن مالحظة التشابه الكبير بين قدراتهم في نفس أنواع الذكاء إذا رسمت نتائجهم على نفس 

 الصفحة النفسية كاآلتي:
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 شكل )( 

 مقارنة نتائج الطالب الثالثة في اختبارات الذكاءات المتعددة

 
 

 التدريس تقويم الذكاءات المتعددة في اختيار أساليبويوظف المعلم نتائج 

المناسبة لجوانب التميز في الذكاء مما يسهل على الطالب تعلم المادة، لذلك من المستحسن 

للطلبة في المثال السابق توظيف رواية القصص والشعر وتلحين الجمل بشكل إيقاعات لتتوافق 

قصر ألتعلم )إتقان التعلم في أقل جهد وتكلفة و مع أنماط تعلم لديهم وبذلك يتحقق اقتصاد ا

 وقت(. 

الذكاءات المتعددة ينفذ المعلم تقويما تكوينيا على  إستراتيجيةوأثناء تنفيذ برنامج التدريس ب

فترات وتسجل نتائج القياسات وتمثل على الصفحة النفسية ذاتها، ويقارن المعلم نتائج التقويم 

ط األساس الذي يمثل مستويات الذكاء قبل تنفيذ البرنامج، الالحقة خالل الفصل الدراسي بخ
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وبمقارنة الخط البياني بعد كل عملية قياس يتبين أنواع الذكاء التي تطورت لدى المتعلم وتلك 

التي ما زالت بحاجة إلى تنمية. وعلى سبيل المثال فان معلم الصف السادس االبتدائي يدرس 

ويقدم للطلبة أثناء التدريس أنشطة تنمي أنواع الذكاء الثمانية،  التوحيد والحديث والفقه والتجويد،

ويعمل المعلم على تقويم مستوى التقدم في نهاية كل محور من المحاور السابقة، وبذلك تتكون 

الصفحة النفسية للطالب من خمسة خطوط بيانية األول هو خط األساس واألربعة الباقية تمثل 

 س كل مادة أو محور.مستوى الطالب في نهاية تدري

 شكل )رقم( 

 مقارنة مستوى الطالب في الذكاءات المتعددة عن طريق مواد دراسية متعددة

 

 

ومن خالل تحليل الصفحة النفسية السابقة للطالب سعيد خالل عام دراسي ومقارنتها بخط 

األساس، نالحظ أن هناك نموًا واضحًا في جميع أنواع الذكاء الثمانية لدى الطالب وأن البرنامج 

واألنشطة كانت فعالة. وأن أنشطة التوحيد كانت أكثر تأثير في الذكاء اإليقاعي، وبتأمل الخط 
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لبياني ألنشطة الحديث نالحظ أنه اتسق مع خط أنشطة التوحيد، وأن أنشطة الحديث عملت ا

على تنمية جميع أنواع الذكاء خطوة إضافية إلى األمام، وأن أكثر تأثيرا لها كان في الذكاء 

الطبيعي، وبنفس األسلوب في عمل المقارنات تتحدد نقاط قوة وضعف النشاطات المستخدمة 

 اع المختلفة من الذكاء.لتنمية األنو 

 

 القاعدي للذكاءات المتعددة الخطتيجيات تقويم استر إ

فيما يلي عرض لبعض االستراتيجيات واألدوات شائعة االستخدام لقياس المستوى 

القاعدي )خط األساس( للذكاءات المتعددة والتي يتكرر استخدامها على فترات خالل التعلم ويتم 

 النفسية للذكاءات المتعددة التي شرحت في البند السابق.تفريغ نتائجها في الصفحة 

 للذكاءات المتعددة باستعمال المالحظة القاعدي الخطتقويم 

يتوجه المعلم بحواسه المختلفة نحو المتعلم أو مجموعة المتعلمين بقصد مراقبتهم في  

موقف أو نشاط تعليمي والحصول على معلومات تفيد في الحكم على أنواع الذكاء التي يتميزون 

 فيها. ويتطلب التقويم بالمالحظة تنفيذ النشاطات التالية:

 تكرار المالحظة خالل فترة زمنية محددة. .1

 تنويع مصادر المعلومات عن سلوك المتعلم. .2

 استعمال المالحظة البسيطة التلقائية في مواقف حقيقية. .3

استعمال المالحظة المنظمة والمخطط لها بشكل دقيق ومحدد مسبقًا لها، من  .4

 حيث:

 .الغرض واألهداف 
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 .المواقف واألنشطة التي سيتم مالحظتها 

 دواتها(.ظروف المالحظة ) وقت المالحظة ومكانها وأ 

  

وفيما يلي مجموعة من األدوات التي يمكن للمعلم استخدامها أثناء مالحظة سلوك 

  المتعلم

 الموقف التقويمي:

السمات الدالة على نوع الذكاء الذي يميز صد بصورة فردية وير المتعلم يراقب المعلم 
 السمات التالية: المتعلم من خالل تعبئة قائمة رصد

 
 مجال
 السمة   لرقما التقييم

 الدرجة

 متوفرة 
غير 
 متوفرة 

اء 
لذك

ا
ظي

اللف
/ 

وي
اللغ

  

   .قراءة النصوص الشرعية بدقة وبطريقة صحيحة 1

   ... ( في النصوص الشرعية.التورية –القافية  –إدراك األساليب البالغية ) السجع   2

   .امتالك حصيلة جيدة من المصطلحات الشرعية مقارنة بأقرانه 3

   .لديه أسلوبا مميز في الكتابة في مجال العلوم الشرعية مقارنة بأقرانه 4

   .لديه قدرة عالية على الخطابة واالتصال الشفهي 5

   .التمتع باالستماع إلى المحاضرات والندوات الدينية 6

   .التمتع بقراءة الكتب الدينية 7

   .واألماكن الدينية والعناوين لديه ذاكرة قوية في أسماء األنبياء والصحابة 8

   .المهارة في تأليف المواعظ والقصص 9

قامة حوارات ناجحة مع اآلخرين في القضايا الشرعية 10    .التحدث بلباقة وا 

   القدرة على استنتاج وتحليل األحداث لقصص القران والسنة النبوية التي يسمعها  11
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   .يتخير الكتب والقصص التي تعجبه بدون توجيه 13
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   .االهتمام بالبحث في مسائل الزكاة والمواريث 1

   .طرح كثير من األسئلة عن كيفية عمل وتشغيل األشياء 2

   .ذهنيا بسرعةالزكاة والمواريث حساب مسائل  3

   .الفكر اإلسالميالتمتع بحصص التي تعالج  4

   .التمتع بالعمل واللعب باألحاجي أو المشكالت التي تعتمد على التفكير 5

   .التمتع بتصنيف األشياء إلى أنواع وفضائل أو في تسلسل منطقي 6

   .التفكير بطريقة تجريبية نظرية أكثر ممن هم في مرحلته العمرية 7

   .من المشروعيةإدراك جيد لألسباب والحكمة  لديه 8

   .يتحقق من االفتراضات ويختبرها بنفسه 9

   .يستمته بالعمليات المركبة وطرق البحث العلمي 10

   .يستخدم رموز مختصرة لتقديم وتحديد بعض األهداف والمفاهيم 11

   .إدراك عال بالمفاهيم المتعلقة بالوقت واألوزان والسبب والنتيجة لديه 12

   .يستمتع حيث يجد المشكالت لحلها 13



   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 125 

 

  

 مجال
 السمة   لرقما التقييم

 الدرجة

 متوفرة 
غير 
 متوفرة 

ري 
صوي

 الت
ي /

راغ
 لف
ي /

كان
الم
اء 

لذك
ا

 

   .نقل ووصف المناظر الخيالية بوضوح 1

   .قراءة الخرائط والرسوم البيانية واستيعاب الرموز المصاحبة لها 2

   .باألنشطة الفنيةاالستمتاع  3

   ة.رسم الوجود بطريقة أفضل عن من هم في مثل سن 4

   .حب وتفضيل رؤية العروض المرئية 5

    .تكثر لديه أحالم اليقظة أكثر من أقرانه 6

التمتع بعمل تكوينات المتاهات واالستماع بالعاب الفك والتركيب وعمل  7
 .مباني وأشكال ثالثية األبعاد

  

   .رسم خطوط أو أشكال للتعبير عن المهام واألعمال التي تستند إليهم 8

   .إدراك العالقات المكانية بين األشكال والفراغات وتقدير األحجام  9

   .يعبر عن المواقف التي تحدث بالوصف أو الرسم 10

   .يفضل األنشطة التي يمارس فيها الرسم 11

   .العاب التصويريقدر المسافات ويفضل  12

كاء
الذ

 
قي
وسي

الم
 / 

عي
إليقا

ا
 

   ء.تذكر الحان األناشيد، وتغن القرا 1

   .امتالك صوت جيد لإلنشاد والحداء. 2

   .يميز بين األلحان واألصوات عند سماعها ) األصوات الجيد وغير الجيدة ( 3

   .لديه إيقاعية متناغمة في الكالم أو الحركة 4

   .يهمهم دائماً  يدندن أو 5

   .ينقر إيقاعيا لألصوات في البيئة من حوله 6

   .تأليف األغنيات واألناشيد 7

   .يستجيب بالرد ايجابيا عند سماع صوت مقرئ 8
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 مجال
 السمة   الرقم التقييم

 الدرجة

 غير متوفرة  متوفرة 

ي 
بيع
الط

اء 
لذك

ا
 

   .أشكال الحياة في الطبيعةالميل نحو التعرف العميق على جميع  1

   .جمع العينات الطبيعية كالصخور والفراشات وغيرها 2

   ائنات الحية والموجودات الطبيعية.القدرة العالية على تصنيف الك 3

دراك بعض الظواهر الطبيعيةو  قدرة عالية على المالحظة 4    .ا 

   .االهتمام بتقلبات المناخ وفصول السنة 5

   .التمتع بالحصص التي تتكلم عن آيات اهلل في الكون والجنة ونعيمها 6

دي
جس

ي ال
حرك

ء ال
ذكا

ال
 

   .التفوق في واحدة أو أكثر من األلعاب الرياضية 1

   .المحاكات الجسدية لآلخرينو  بارع في التقليد 2

   .يجب أن يفك األشياء إلى أجزاء ثم يجمعها مرة أخرى 3

   .ويتململ عندما يجلس لفترة طويلةيتحرك  4

   .يقوم بفحص األشياء بيديه بمجرد أن يرى الشيء 5

   .يظهر مهارة عالية في األنشطة اليدوية 6

   .له أسلوب مسرحي تعبيري مثير وخاص 7

   .يظهر تعبيرات بدنية مختلفة عند التفكير أو العمل 8

أو الخبرات الملموسة مثل الرسم يستمتع كثيرا عند اللعب بالصلصال  9
 .باألصابع

  

يستطيع التعبير عن أفكاره بتعبيرات الوجه واليدين وسائر أعضاء  10
 .الجسم

  

   .يفصل األدوار المسرحية والقصص التي تعتمد على الحركة 11

كاء
الذ

 
ي 
ماع

الجت
ا

 

   .التمتع بتكوين عالقة جديدة 1

   .للمجموعةالميل التخاذ دور القائد  2

   .توفر مهارات قيادية أكثر 3

الميل لالشتراك في النوادي أو اللجان أو التنظيمات األخرى ليكون  4
 .عضوا في المجموعة

  

   .يحب األلعاب الجماعية 5
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المعلم قائمة الرصد يكون جدوال يبين عدد السمات التي تتوفر لدى وبعد أن يعبئ 

الطالب من كل نوع من أنواع الذكاء ونسبتها من المجموع الكلي لعدد السمات لذلك النوع من 

 تكون نسبة الذكاء الشخصي 6الذكاء، إذا كانت عدد السمات المتوفرة من الذكاء الشخصي 

يمثلها باألعمدة البيانية  ، يمكن أنسب توفر السماتوبعد حساب ن %(50=  100(× 12÷6))

 أو القطاعات الدائرية وتتضح له أنوع الذكاء السائدة لدى ذلك الطالب.

لنفترض على سبيل المثال أن الطالب سالم رصدت لديه األعداد والنسب المبينة في 

 السمات لكل نوع من أنواع الذكاء. منالجدول التالي 

  

 مجال
 السمة   الرقم التقييم

 الدرجة

 غير متوفرة  متوفرة 

ي 
خص

لش
ء ا

ذكا
ال

 

   .الفردية يظهر تميز في األلعاب 1

   .يبدو عليه الثقة في النفس واإلرادة القوية 2

   .إدراك واعي وواقعي بنقاط قوته وضعفه لديه 3

   .لديه بعض االهتمامات والهوايات التي ال يتحدث عنها كثيراً  4

   .يحدد أهدافه بدقة وحاجاته الشخصية ويسعى لتحقيقها 5

   .مع اآلخرينيفضل العمل لوحده عن العمل  6

   .يعبر رأيه بدقة ووضوح 7

   .لديه القدرة للتعلم من فشله 8

   .استقاللي في أدارة أعماله 9

   .يتذكر المواقف التي له فيها شأن 10

   .ينظم حاجياته بنفسه دون مساعدة 11

   .يميل إلى األلعاب التي فيها تركيز ذهني أكثر 12
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 الشخصي
(12)  

جتماعياال  
(5)  

 الحركي
(11)  

 الطبيعي
(6)  

 اإليقاعي
(8)  

 المكاني
(12)  

 الرياضي
(13)  

 اللفظي
(13)  

نوع 
 الذكاء

 التكرار 10 7 9 7 4 6 4 7

 النسبة 0.77 0.54 0.75 0.88 0.67 0.55 0.80 0.58
 )رقم( جدول

 نتيجة الطالب سالم في الذكاءات المتعددة

والمبينة لدى الطالب  كل نوع من أنواع الذكاءلنسب وجود سمات ذا تم عمل تمثيل بياني إف

 في الجدول السابق نحصل على األشكال اآلتية:

 

 
 شكل )رقم(

 شكل بياني لنتيجة الطالب في الذكاءات المتعددة

 

0.77 

0.54 

0.75 

0.88 
0.67 

0.55 

0.8 

0.58 

 اللفظي أنواع الذكاء
 
 

 الرياضي

 المكاني

 االيقاعي

 الطبيعي

 الحركي

 االجتماعي

 الشخصي
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سابقة أن الطالب سالم يتميز القطاعات الدائرية المن خالل  نستنتج

، لذلك يتم دمجه في والذكاء االجتماعي والذكاء اللفظي اإليقاعيبالذكاء 

في علم النفس  األنشطة التي تناسب مجاالت التميز لديه وذلك انطالقا من نظرية التمتين

 االيجابي التي تبني التعلم انطالقا من نقاط القوة عند المتعلم.

  تقويم الذات المتعددة باستعمالللذكاءات  الخط القاعدي تقويم

تتطلب إتقان الطالب لمهارات القراءة والكتابة، لذلك تستخدم مع طلبة  ستراتيجيةاإل هذه

يتأمل المتعلم أدائه على أنشطة الذكاء المرحلة األساسية والعليا وطلبة المرحلة الثانوية، حيث 

بنفسه ويحلله ويصدر حكما عليه استنادا إلى مجموعة من المعايير المميزة ألنواع الذكاء، ومن 

 ثم يضع الخطط لتحسين وتطوير األداء بالتعاون المتبادل بينه وبين معلمه. 

 
 الموقف التقويمي:

يقوم الطالب بالتقويم الذاتي لذكاءاته ويتطلب هذا التقويم من الطالب مراقبة أدائه بصورة 

 في الذكاءات المتعددة من خالل تعبئة سلم التقدير التالية: صد مدى تقدمهفردية ور 
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 جالم
  المعيار  الرقم التقييم

 الدرجة
1 2 3 

ي 
راغ

 الف
ي /

كان
الم
اء 

لذك
ا

 

    .أنا عادة أرى صورة واضحة عندما أغلق عيني 1

    .أنا حساس لأللوان 2

    .أتمتع كثيرا بلعبة الصور المقطعة، والمتاهات واأللغاز الصورية 3

    .أرى أحالمًا تقترب من الواقع 4

    .أجد طريقي في مناطق غير مألوفة استطيع أن 5

    .أحب أن أرسم 6

    .الهندسة عندي أسهل من الجبر ) أو الحساب ( 7

    .يريحني أن أفكر كيف تبدو األشياء إذا نظرت إليها من األعلى 8

كاء
الذ

 
ي 
حرك

/ ال
ي 

سد
الج

 

    .في الوضع العادي اشغل نفسي بنشاط رياضي واحد على األقل 1

    .أجد صعوبة في البقاء جالسا لفترة طويلة 2

أفكاري المفضلة تأتيني عندما أكون في عملي أو أثناء المشي لمسافات طويلة،  3
 .أو وأنا مشغول ببعض األنشطة البدنية

   

    .أنا عادة استخدم إشارات اليد أو أي حركات جسدية أثناء الحديث مع اآلخرين 4

    .تعرف عليها أكثرألاحتاج لتلمس األشياء  5

    .عمل في األنشطة اليدويةأأنا أحب أن  6

    .أنا أتمتع في ممارسة التسلية المتهورة مثل القيادة أي تجارب جسدية مثيرة 7

رغب في التدرب على مهارات جديدة أكثر من رغبتي في القراءة عنها أو أ 8
 .عنهامشاهدة فيلم فيديو يتحدث 

   

كاء
الذ

 
ي 
بيع
الط

 
    .أنا أحب جميع أنواع الحيوانات 1

    .أتمتع كثيرا بصيد األسماك والحيوانات والزراعة والطبخ 2

أقوم بجمع الصخور واألصداف والحشرات مثل الفراشات والطوابع والبطاقات  3
 .الرياضية وغيرها

   

    .الظروفأنا عادة أتفقد تقارير المناخ لتهيئة  4

    .أنا دائما أحب تنظيم أو تصنيف األشياء في مجموعات متشابهة 5

    .أنا أحب الطبيعة والتواجد خارجا 6

    .أنا كثيرا ما استخدم آلة تصوير أو مسجل فيدو متنقل لتسجيل ما أشاهد حولي 7

    .أالحظ السمات األساسية للكائنات بشكل عفوي 8
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 مجال
  المعيار  الرقم التقييم

 الدرجة
1 2 3 

اء 
لذك

ا
ظي

اللف
/ 

وي
اللغ

  

    .الكتب مهمة جدا بالنسبة لي 1

    .قرأهاأفهم الكلمات مباشرة عند سماعها في ذهني قبل أن اكتبها أو أأنا  2

    .استمتع بتسلية نفسي بالعاب التالعب بالكلمات والقوافي غير المنطقية 3

    .لسؤالي حول بعض معاني الكلمات في كتاباتي أو أحاديثي يضطر بعض الناس 4

    .اللغات والدراسات االجتماعية كانت أسهل عندي أيام الدراسة من الرياضيات أو العلوم  5

    .نات أكثر من مشاهدة المناظر الجميلةهتم بقراءة اإلعالأأثناء السير في الطريق  6

    .الكتب والمراجع التي سمعتها أو قرأتهاأكثر في حديثي من ذكر  7

    .كتبت حديثا ما أثار انتباه اآلخرين وجعلني افتخر به وأنال الشهرة 8

كاء
الذ

 
ي 
اض

لري
ا

ا/
قي
منط

ل
 

    .أنا استطيع الحساب في ذهني بسهولة 1

    .العلوم كانت من ضمن المواد المفضلة عندي في المدرسةو  الرياضيات 2

    .أحيانًا أفكر في األشياء المجردة والمفاهيم التخيليةأنا  3

    .كتشف أخطاء الناس في األفعال واألقوال في عملهم أو في بيوتهم أو في مدارسهمأأنا  4

    .اشعر بمزيد من الراحة عندما تقاس األشياء وتصنف وتحلل وتعطي كميات معينة 5

    .وحل المشكالت التي تتطلب تفكيرا منطقيانشغال باأللعاب الفكرية اليسرني ا 6

    .. مثال ماذا لو ضاعفت كمية المياه التي أعطيها لألزهار أسبوعيًا؟.أحب طرح سؤال ماذا لو 7

    .أنا أعتقد أن لكل شيء تفسيراته المنطقية 8
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 مجال
  المعيار  الرقم التقييم

 الدرجة
1 2 3 

ي 
قاع

اإلي
اء 

لذك
ا

 

    .املك صوتا جميالأنا  1

    .أجد نفسي بعض األحيان امشي وتتردد في ذهني الحان معينة 2

    .أميز الفروق بين األلحان 3

    .أحب أن أستمع للمقاطع اإلنشادية 4

    .بعض األلحان اإلنشادية أثناء عملي أو مذاكرتي أو تعلمي لشيء جديد دأنا غالبا ما أردد أو أنش 5

كاء
الذ

 
ي 
ماع

الجت
ا

 

    .يأتيني الجيران أو الناس في العمل ألقدم لهم النصيحة  1

    .أنا امتلك ثالثة أصدقاء مقربين على األقل 2

    .أنا أفضل التسلية الجماعية مثل اللعب باأللعاب الجماعية ككرة القدم مثال أو العاب الفيديو الجماعية 3

    .مجموعة أشخاص ما اعرف عملهيسعدني تحدي تعليم الشخص أو  4

    .أنا اعتبر نفسي قياديا أو هكذا يراني اآلخرون 5

    .أحب االنخراط في نشاطات اجتماعية متعلقة بعملي أو في دور العبادة أو المجتمع 6

    .أفضل قضاء أمسياتي في حقل جماعي على أن أبقى وحيدا في البيت 7

    .أفضل البحث عن إنسان آخر ليساعدني أكثر من أن أحاول بنفسي حلهاعندما تواجهني مشكلة  8

كاء
الذ

 
ي 
خص

لش
ا

 

    .أنا عادة اقضي وقتا للتأمل والتفكير في أسئلة الحياة المهمة  1

    .لدي بعض األهداف في حياتي أفكر فيها باستمرار 2

     .لدي اهتمامات وهوايات خاصة بي احتفظ بها لنفسي 3

لدي صورة واقعية عن مواطن قوتي ومواطن ضعفي حصلت عليها من التغذية الراجعة من مصادر  4
 .أخرى

   

    .قضي إجازة نهاية األسبوع وحدي من إن اقضيها مع اآلخرينأ أفضل أن 5

    .أنا اعتبر نفسي قوي اإلرادة أو ذا عقلية مستقلة  6

    .إحداث حياتي الخاصةأنا احتفظ بمذكرات شخصية أدون فيها  7

    .أنا أحب أن أصبح صاحب مهنة حرة أو على األقل مشروع حر 8



   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 133 

 المتعددة في الحصة الصفيةلذكاءات ا تقويم
الفصل األول خمس استراتيجيات للتقويم وخمسة أدوات قياس، ويرى جاردنر تعلمت في 

األنسب وأن السجل القصصي للمعلم وسجل وصف  ستراتيجيةإلالمالحظة هي ا إستراتيجيةأن 

سير التعلم من األدوات المستخدمة كثيرا في هذا المجال، وفيما يلي أمثلة لكيفية تقييم بعض 

 الذكاءات المتعددة خالل تدريس التربية اإلسالمية:

  الذكاء اللفظي / اللغويتقويم  استراتيجيات

قدرة على استخدام اللغة في التعبير والتواصل واإلقناع  للفظي/ اللغويالذكاء ايتطلب 

والتحفيز وعرض األفكار والمعلومات، وحساسية عالية للفروق الطفيفة بين الكلمات وتذوق 

مثال للمعاني واستخدام للمحسنات البديعية من سجع وجناس وطباق وغيرها. وفيما يلي عرض 

 ي:للذكاء اللفظ تقويم مناسبة استراتيجياتعلى 
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  للذكاء اللفظي تقويم مناسبة استراتيجياتمثال على 
 األول الثانوي. :الصف  

 رسائل الرسول صلى اهلل عليه وسلم للملوك والرؤساء)قيصر الروم(.الموضوع: 

، يبين أهمية رسائل الرسول صلى عوة في نشر الدينديتعرف أساليب ال: التعلم اتنتاج

 اهلل عليه وسلم للملوك والرؤساء.

الذين يتميزون بالذكاء اللفظي بزيارة المكتبة  الطالبيكلف المعلم مجموعات : المهمة

المدرسية واستخراج نصوص رسائل الرسول صلى اهلل عليه وسلم للملوك والرؤساء وبناء 

صلى اهلل عليه  ( دقائق لرسالة الرسول10سيناريو تمثيلي ال يزيد طول الواحد منها عن )

القصة ) الصحابي حامل رسالة رسول  أشخاصالروم، ويكون وسلم إلى هرقل قيصر 

رسائل دعوة إلى  الطالباهلل صلى اهلل عليه وسلم، هرقل، الحاشية(، يكتب بعض 

 ألصدقاء غير مسلمين ونشرها عبر الشبكة العنكبوتية. اإلسالم

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 المعتمد على األداء.التقويم  إستراتيجية

 التقويمي:الموقف 

المشهد التمثيلي أمام الصف أو على اإلذاعة  الطالبيعرض مجموعة 

الصباحية أو في مسرح المدرسة. ويراقب المعلم السمات الدالة على الذكاء اللفظي 

السمات الدالة  النمو فيصد مدى بصورة فردية أو يراقب المعلم المتعلمين كمجموعة وير 

سلم التقدير التالي ورسم نتائجه على الصفحة على الذكاء اللفظي من خالل تعبئة 

 النفسية للمتعلم ومقارنتها بالخط القاعدي للذكاء اللفظي الذي حدده في بداية العام:
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 مجال
  المعيار  الرقم التقييم

 الدرجة
1 2 3 

اء 
لذك

ا
ظي

اللف
/ 

وي
اللغ

  

    .يتواصل بلغة فصيحة أثناء الموقف التمثيلي 1

    .الحوار مباشرة عند سماعه ويستجيب االستجابة المناسبة لهيفهم مضمون  2

    .يشعر باالستمتاع والمرح أثناء العرض 3

    .يبين معاني الكلمات الغامضة في حواره من خالل االستشهاد بأمثلة 4

    .يقرأ النصوص الشرعية بدقة وبطريقة صحيحة  5

    ... ( في حواره.التورية –القافية  –يستخدم األساليب البالغية ) السجع  6

    .يخرج عن النص المكتوب في سيناريو الدور المحدد له لعالج الحاالت الطارئة 7

    .لديه قدرة على الخطابة واالتصال الشفهي 8

    .لديه ذاكرة قوية في أسماء الملوك والحكام والصحابة واألماكن والعناوين 9

    .ويقيم حوارات ناجحة مع شخوص المسرحية اآلخرينيتحدث بلباقة  10

    .يبين الحكمة من مخاطبة الرسول لهرقل بقوله ) إلى عظيم الروم( 11

    .يعلل رفض الرسول لطلب عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه قتل زعيم المنافقين 12
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الرياضي/ لمنطقي الذكاء اتقويم  استراتيجيات   

قدرة على استخدام األرقام بكفاءة والتفكير  الرياضي/ لمنطقي االذكاء يتطلب 

دراك عالقات السبب والنتيجة والتحقق من  المنطقي النقدي السليم وحل المشكالت وا 

لمنطقي اللذكاء  يجيات تقويم مناسبةتعلى استرا مثاالً االفتراضات والمعلومات. وفيما يلي 

 .الرياضي/ 

  الرياضي/ لمنطقي الذكاء اللذكاء  تقويم مناسبة استراتيجياتمثال على 

 األول الثانوي.  :الصف  

 المواريث.الموضوع: 

يكتسب مهارة توزيع التركة وفق األسس الشرعية، يستخدم أسلوب حل : التعلم اتنتاج

المشكالت محاكيًا تفكير سيدنا عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه في المسألتان 

 العمريتان، يبحث في حلول قضايا ومشكالت معاصر في المواريث. 

الة دراسية الذين يتميزون بالذكاء اللفظي ح الطالبيوزع المعلم على مجموعات : المهمة

)المسألة العمرية األولى: مات عن زوجه وأب وأم(، )المسألة العمرية الثانية: ماتت عن 

سورة النساء والتي تبين نسب توزيع الميراث، نص القاعدة  كما فيزوج وأب وأم(، 

لحقوا الفرائض بأهلها وما تبقى للعاصب الذكر(، ويطلب منهم توزيع الميراث أالشرعية )

 .ر ما يأخذه األب مقارنة باألم والبحث في حل للمشكلةوتأمل مقدا

يمكن للمعلم استعمال مهمات أخرى كثيرة تنمي الذكاء المنطقي والحسابي مثل  مالحظة:

مسائل الزكاة، القروض، المعامالت التجارية، استقصاء نسب شيوع مشكالت اجتماعية 

 واقتراح حلول لها، اإلعجاز العددي في القران الكريم.
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 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 بالمالحظة.التقويم  إستراتيجية

 الموقف التقويمي: 

حلولهم لمشكلة نقص نصيب األب من الميراث عن  الطالبيعرض مجموعة 

نصيب األم والحلول التي يقترحونها في ضوء النصوص الشرعية، يعرض المعلم حل 

 المسألتين وفق اجتهاد سيدنا عمر بن الخطاب.

 الطالبويراقب المعلم السمات الدالة على الذكاء المنطقي / الرياضي في حلول 

السمات الدالة  النمو فيصد مدى بصورة فردية أو يراقب المعلم المتعلمين كمجموعة وير 

على الذكاء المنطقي / الرياضي من خالل تعبئة سلم التقدير التالي ورسم نتائجه على 

رنتها بالخط القاعدي للذكاء اللفظي الذي حدده في بداية الصفحة النفسية للمتعلم ومقا

  العام:
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  الفراغي/ المكاني الذكاء تقويم  إستراتيجيات  

قدرة على إدراك العالم البصري المكاني بدقة والتخيل  الفراغي/ المكاني الذكاء يتطلب 

أو التصور لألشكال في الفضاء ثالثي األبعاد، وقراءة الخرائط والصور والرسوم البيانية. وفيما 

 :الفراغي/ المكاني الذكاء  ناسبتيجيات تقويم تعلى استرا مثااليلي 

 المكاني / الفراغيللذكاء  تقويم مناسبة استراتيجياتمثال على 
 
 األول المتوسط. :الصف  

 الهجرة النبوية. الموضوع: 

 يتتبع خط رحلة الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة. : التعلم اتنتاج

 المكاني / الفراغيالذين يتميزون بالذكاء  الطالبيكلف المعلم مجموعات : المهمة

خط رحلة الهجرة  بقراءة درس الهجرة النبوية ورسم خارطة طبيعية أو عمل مجسم يبين

 مجال
  المعيار  الرقم التقييم

 الدرجة
1 2 3 

كاء
الذ

 
ي 
اض

لري
ا

ا/
قي
منط

ل
 

    .يستخدم الحساب الذهني بسهولة 1

    .يستمتع في حل مسائل الميراث 2

    .واألحاجي التي تتطلب التفكير المنطقييبدي مثابرة وتحديا في حل المشكالت والمسائل  3

    .تبدوا عليه عالمات الراحة والشعور باالنجاز عندما تحل المسائل وتعطي كميات معينة 4

    .يكتشف األخطاء التي تتعلق بالحسابات بسهولة 5

    .يسأل نفسه أسئلة ترتبط بالبحث عن عالقات السبب والنتيجة 6

    .حذف أو إضافة شروط على المسألة ويتتبع نتائجها على الحليبحث في أثر  7

    .يستمتع بتصنيف الورثة إلى فئات وأنواع وفضائل في تسلسل منطقي 8

    .األسباب والحكمة من المشروعيةيبحث في  9

    .يتحقق من االفتراضات ويختبرها بنفسه 10
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النبوية من مكة إلى المدينة مبين أسماء األماكن والمواقع التي نزل بها الرسول صلى اهلل 

 .عليه وسلم

يمكن للمعلم استخدام مهمات أخرى تتطلب استخدام الذكاء المكاني كتحديد  مالحظة:

رسم خريطة أو عمل مجسم لمعركة و بلة في أماكن وغرف مختلفة من المدرسة اتجاه الق

عمل دليل إرشادي مصور بالخرائط للحاج أو المعتمر، يقترح حلول من خالل و أو غزوة 

الخرائط والرسومات لمشاكل االزدحام في مناسك الحج والعمرة موظفا تكنولوجيا 

لقروض، المعامالت التجارية، استقصاء موضوع الزكاة، او  ذلك،المواصالت التي تعالج 

 نسب شيوع مشكالت اجتماعية واقتراح حلول لها.
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 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 المعتمد على األداء.التقويم  إستراتيجية

 الموقف التقويمي: 

الخريطة أو المجسم أمام الصف أو يتم تعليقه في  الطالبيعرض مجموعة 

وصفا له. ويراقب المعلم  البأماكن مخصصة للعرض على جدار الصف ويقدم الط

 النمو فيصد مدى السمات الدالة على الذكاء المكاني بصورة فردية أو كمجموعة وير 

يرسم نتائج السمات الدالة على الذكاء المكاني من خالل تعبئة سلم التقدير التالي و 

التقييم على الصفحة النفسية للمتعلم ويقارنها بالخط القاعدي للذكاء المكاني الذي حدده 

 في بداية العام:

 

  

 مجال
  المعيار  الرقم التقييم

 الدرجة
1 2 3 

اء 
لذك

ا
ال

غي
لفرا

/ ا
ي 
كان
م

 

    .يرسم األماكن والطرق والمناظر بوضوح 1

    .لأللوانلديه حساسية وتذوق فني  2

    .يستمتع بوصف والمواقع وخطوط السير على الخريطة 3

    .يفضل استخدام العروض المرئية في توضيح أفكاره 4

    .يرسم خطوط أو أشكال للتعبير عن المهام واألعمال التي تستند إليه 5

    .يعبر عن المواقف التي تحدث بالوصف أو الرسم 6

    .إدراك العالقات المكانية بين األشكال والفراغات  7

    .يقدر المسافات ومساحات األماكن 8



   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 141 

  اإليقاعيالذكاء تقويم  استراتيجيات

قدرة على إنتاج وتقدير اإليقاع ونغمة الصوت  الموسيقي/  اإليقاعيالذكاء يتطلب 

 مناسبة له. يجيات تقويمتعلى استرا مثاالومقامته وصوت الجرس والنقد الموسيقي. وفيما يلي 

 

 اإليقاعيللذكاء  تقويم مناسبة استراتيجياتمثال على 
 الثاني المتوسط. :الصف  

 أحكام النون الساكنة والتنوين. الموضوع: 

 يتلو الجزء المخصص للتالوة مراعيا أحكام النون الساكنة والتنوين. : التعلم اتنتاج

الذين يتميزون بالذكاء اإليقاعي بسماع ترتيل  الطالبيكلف المعلم مجموعات : المهمة

لكترونية أو باستخدام أشرطة سمعية بصرية والتدرب على إقراء مشهورين من مواقع 

 قراءة الجزء الخاص بهم مراعين أحكام النون الساكنة والتنوين.

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 المعتمد على األداء.التقويم  إستراتيجية

 قف التقويمي:المو  

الجزء الخاص بهم مراعين أحكام النون الساكنة والتنوين. ويراقب  الطالبيتلو 

النمو صد مدى المعلم السمات الدالة على الذكاء اإليقاعي بصورة فردية أو كمجموعة وير 

من خالل تعبئة سلم التقدير التالي ويرسم نتائج  السمات الدالة على الذكاء اإليقاعي في

على الصفحة النفسية للمتعلم ويقارنها بالخط القاعدي للذكاء اإليقاعي الذي حدده التقييم 

 في بداية العام:
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 مجال
  المعيار  الرقم التقييم

 الدرجة
1 2 3 

اء 
لذك

ا
ا

عي
إليقا

 

    .يمتلك صوتا جميال 1

    .لديه حساسية وتذوق لألصوات واأللحان 2

    .ونغماتهيميز بين مقامات الصوت  3

    .يستخدم المقام والنغمة المناسبة للموقف 4

    .لديه إيقاعات متناغمة في الكالم 5

    .يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة 6

    .يراعي صفات الحروف 7
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  االجتماعيالذكاء تقويم  استراتيجيات

لآلخرين والتمييز بينها  إدراك الحاالت المزاجية قدرة على االجتماعيالذكاء يتطلب 

ومعرفة النوايا والدوافع والمشاعر والحساسية لتعابير الوجه والصوت واإليماءات وتقديم 

االستدالل على الذكاء االجتماعي من خالل يتم االستجابات المناسبة لها والتأثير في اآلخرين. و 

على  مثاالفيما يلي معرفة عدد األصدقاء ومدى الشعور بالمتعة في المواقف الجماعية، و 

 .االجتماعيالذكاء  ناسبتيجيات تقويم تاسترا

 

 االجتماعيللذكاء  تقويم مناسبة استراتيجياتمثال على 
 األول الثانوي. :الصف  

 .. .حديث مثل المؤمنين في توادهمالموضوع: 

 يقدر أهمية العالقات االجتماعية التي تربط أفراد المجتمع المسلم. : التعلم اتنتاج

بتشكيل  االجتماعيالذين يتميزون بالذكاء  الطالبيكلف المعلم مجموعات : المهمة

 يلجان عمل تطوعي في المدرسة تمد نشاطاتها للبيئة المحيطة بالمدرسة واألحياء الت

 يقطنونها.

 االجتماعييمكن للمعلم استخدام مهمات أخرى تتطلب استخدام الذكاء  مالحظة:

درسة التي تعود المريض وتهنئ الناجحين وتعزي األيتام، كاللجان االجتماعية في الم

 للطالب المحتاج، وغيرها. المساعدةوتقدم 

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 المالحظة. إستراتيجية

 الموقف التقويمي: 
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تزود اللجنة المعلم ببرنامج عملها االجتماعي ويالحظ ويقيم نشاطاتها باستخدام 

 سلم التقدير اآلتي: 

   

 مجال
  المعيار  الرقم التقييم

 الدرجة
1 2 3 

ي 
ماع

الجت
ء ا

ذكا
ال

 

    .يقدم النصيحة والعون لآلخرين 1

    .لديه دافع للعمل الجماعي 2

    .لديه إيثار لآلخرين 3

    .يتقرب منه اآلخرون ويشعرون بالسعادة معه 4

    .يزداد عدد أصدقائه باستمرار 5

    .نشاطات اجتماعية في دور العبادة أو المجتمعينخرط في  6

    .عندما تواجهه مشكلة يبحث عن إنسان آخر ليساعده 7

    .يستمتع بقيادة الحوارات والمنتديات واالجتماعات 8

    .يميل التخاذ أدوار قيادية 9

    .يؤسس فرق عمل وينتسب لعضوية مؤسسات المجتمع 10
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 المتعددةلذكاءات ا تقويمو األنشطة الصفية 
تقويم كل نوع من أنوا  ،في الحصة الصفية الذكاءات المتعددة سبق عرض كيفية تقويم

الذكاء المتعدد بشكل مستقل، وكيف تجعل بؤرة االهتمام منصبة على ذلك النوع من الذكاء، 

ولكن المتأمل في طبيعة أنشطة التعلم الصفي يرى التكاملية في الذكاءات الالزمة لتنفيذها، 

، وفيما يلي مثال لذا يتطلب ذلك من المعلم تطوير أداة تقيس أكثر من نوع من أنواع الذكاء

 لكيفية تقييم الذكاء اللفظي والذكاء الموسيقي في نشاط صفي:

 
 لنشاط صفيتقويم  استراتيجياتمثال على 

 األول االبتدائي. :الصف  

 أنشودة صنع اهلل. الموضوع:من أسماء اهلل تعالى: الخالق / 

 يتعرف معنى اسم اهلل تعالى: الخالق.: التعلم اتنتاج

، ويثير نقاشا حولها ويطلب من المعلم صور تبين قدرة اهلل على الخلقيعرض : المهمة

وصف الصور والتعبير عنها بجمل ويتدرج معهم حتى يتوصلوا إلى معنى اسم  الطالب

 بإنشاد أنشودة "صنع اهلل". الطالباهلل تعالى "الخالق"، ثم يكلف المعلم مجموعات 

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 التقويم المعتمد على األداء. إستراتيجية

 الموقف التقويمي: 

على مهارات الذكاء اللفظي والذكاء الطبيعي والذكاء  الطالبيتابع المعلم أداء 

 الموسيقي باستعمال سلم التقدير اآلتي:

  المعيار  الرقم
 الدرجة

1 2 3 
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  Student Portfolio/Multiple Intelligence الذكاءات المتعددة/  ملف أعمال الطالب

الفصل خالل م ملف يتضمن نماذج من أفضل أعمالهبتصميم  البهيكلف المعلم ط

 السمات الدالة على الذكاءات المتعددة في تعلم التربية اإلسالميةفي  مالدراسي لتظهر مدى تقدمه

(Carol at al, 2000). 

 اختياره لكل عمل يضعه في الملف ويهدف بتعبئة نموذج التأمل الذاتي بعدالمتعلم يقوم 

حيث يكتب  الذكاءات المتعددةمهاراته في تطوير قدرته على فهم ذاته لتحسين  إلىالتأمل 

 ة في نموذج التأمل الذاتي اآلتي:اإلجابة عن األسئلمالحظاته وانطباعاته عن العمل من خالل 

    .يبين معنى اسم اهلل الخالق 1

    .على الخلقيرسم صور طبيعية تظهر قدرة اهلل  2

    .يجمع عينات وأشياء ملموسة من الطبيعة تبين قدرة اهلل على الخلق 3

    .يكتب عبارة تصف قدرة اهلل على الخلق 4

    .يعبر عن الفكرة الرئيسة لألنشودة 5

    .يبادر إلى تقديم األنشودة أمام زمالئه 6

    .ينشد مراعيا األلحان 7

    .األنشودةيتفاعل مع كلمات  8

    .يستخدم حركات الجسم واإليماءات وتعابير الوجه 9

    .ينجز التقديم في الوقت المحدد 10
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الذكاءات المتعددة التي  يطلع المعلم على عمل الطالب والتأمالت التي كتبها، ويقيم

في نموذج ه ويكتب مالحظات، تحسين إلىمبينا النقاط االيجابية وتلك التي تحتاج يمثلها العمل 

 . التأمل الذاتي

 

 نعم
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المتعلمين، ويوضح األعمال النموذجية أمام  بعرض الطالبيكلف المعلم بعض 

أنفسهم  التأمل قد يحدث بين الطالب خصائص هذا العمل مما يعني نقل الخبرة لآلخرين، كما أن

 .من خالل عرض أعمالهم أمام بعضهم بعضًا والحديث عنها وتأملها

ق يمدى تحق( لتقويم  Rubricsيستخدم المعلم في نهاية الفصل سلم التقدير اللفظي ) 

لمتعلم اءات المتعددة ومعايير إضافية أخرى يتم االتفاق عليها، ويعطى السمات الذكاألعمال 

ثبات ارتباطه بأنواع الذكاءات المتعددة الثمانية.  الحق في الدفاع عن عمله، وا 

  

 نعم
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 الفصل الرابع

 تقويم الطالب

 االستقصاء إسرتاتيجيةيف ضوء 
 

 

 

 

 

  

 .تقويم مهارات االستقصاء 

  يجب تقويمها.االستقصاء التي أبعاد 

  اإلسةمية وأدواتها  ي التربية االستقصاءاستراتيجيات تقويم. 
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  االستقصاء إستراتيجيةتقويم الطالب في ضوء 
 

 :التمهيد
كتشاف األشياء الجديدة أو اللدى الطالب على اختالف أعمارهم  يهناك اهتمام حقيق

االستقصاء إلى مساعدة الطالب ليصبحوا تقديم حلول لمسائل أو مشاكل غير محلولة، ويهدف 

مفكرين جيدين ومواطنين مسئولين يمارسون أدوار العلماء من خالل توفير بيئة تساعدهم على 

ممارسة عمليات التحقق واستكشاف الظواهر غير المألوفة باألسلوب العلمي في التفكير. وربما 

ن المعلم والمتعلم طارحي أسئلة يكون أكثر الجوانب أهمية في االستقصاء هو أن يصبح كل م

 .(2003)اورليخ وآخرون، ومتأملين جيدين ومثابرين وباحثين ومحققين

استراتيجيا للتربية في المجتمعات،  اً لقد أصبحت فكرة صناعة العلماء أمر واقعا وهدف 

فالعلماء ثروة المجتمع ورأس ماله البشري، وهم األمل في أحداث التطوير ويقع على عاتقهم 

سؤولية التنمية والتغيير، وتوفر مناهج التربية اإلسالمية مجااًل خصبًا للبحث واالستقصاء، وقد م

، ويعالج هذا البكتعلمت من دليل استراتيجيات التدريس كيف تنمي مهارات االستقصاء لدى ط

 الفصل السؤال األساسي التالي:

 ؟االستقصاء إستراتيجيةكيف يتمكن المعلم من تقويم طالبه عندما يتعلمون باستعمال 
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 االستقصاءتقويم مهارات  -1
موقف في  تعرف عملية االستقصاء بأنها طريقة منظمة يتم من خاللها وضع المتعلم

ستخدام خطوات التعليمي مثير للفضول المعرفي والشك العقالني بحثا عن الحقيقة، مما يدفعه 

سئلة حول المشكلة والتي تدفعه المنهجية العلمية في حل المشكالت، فيبدأ بوضع بعض األ

للبحث عن إجابات لها، وقد تكون هذه اإلجابات نقطة انطالق لدراسات أخرى، لذا فاالستقصاء 

يمثل سلسلة متتابعة من الحلقات الحلزونية التي تعلن لكل متعلم أن مجال االجتهاد في البحث 

اإلنساني من لدن آدم عليه  واإلضافة على أعماله وأعمال اآلخرين مستمر ما استمر الوجود

 .(1998)جروان،  واقعه الجديد إلى قيام الساعة من الجنة وواجه اإلنسانالسالم عندما نزل 

استخدام أدوات قياس متنوعة لجمع  الطالبلدى  تقويم مهارات االستقصاءويتطلب 

بنشاط أو مهمة، مباشرة أثناء القيام الالبيانات عن سلوك المتعلم بالمالحظة المباشرة أو غير 

ويحكم درجة إتقان المتعلم لالستقصاء المعايير والمؤشرات التي يتم رصدها مسبقا، ويتم اشتقاق 

تلك المعايير من خالل تحليل مهارة وقيم االستقصاء إلى أجزاء ومكونات فرعية وخطوات محددة 

يم في ضوئها األداء وسلسلتها والتعبير عنها بأداءات قابلة للمالحظة والقياس ووضع معايير يق

 .(2006)الرقب وآخرون،  الفعلي للمتعلم

ويراعي المعلم مع التقدم في إتقان المهارة من قبل المتعلم التدرج في االنسحاب من 

الموقف التقويمي إلى أن يصل إلى درجة االنسحاب الكلي، ويتحول نظام التقويم الخارجي إلى 

في تنمية مهارات االستقصاء باستمرار الشعور تقويم ذاتي من قبل المتعلم، مما يساعده 

بالمسئولية الذاتية عن تنميتها وتعميمها خارج سياق أنشطة التعلم المدرسية لتصل إلى منهجية 

  .(2007)باركر،  تفكير، وبذلك يصبح متعلم مدى الحياةلل
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 االستقصاء التي يجب تقويمهاأبعاد  -2 

 

 ويلي التالييوضحها الشكل  التي األبعاديتطلب تقويم االستقصاء مالحظة سلوك المتعلم في 

 : (2001)قطامي، ذلك تفضياًل لكل بعد على حدة

 
 شكل )رقم(

 أبعاد االستقصاء التي يجب تقويمها

 
 

  Basic Skills   ةساسيالمهارات األ أواًل: 

وهي مهارات حياتية يستخدمها المتعلم بصورة متكررة وتتطلب استخدام محدود للعمليات 

العقلية، وتشمل المهارات الدنيا في تصنيف بلوم، ومن األمثلة عليها المالحظة والمقارنة 

 بعاد 
االستقصاء  
التي يجب 

 تقويمها

المهارات 
        األساسية 

Basic Skills 

المهارات     
         التكاملية

Integrated 
Skills              

قيم االستقصاء 
Inquiry 
Values 
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أهم  يمثل التاليوالشكل والتصنيف، وتحتل هذه المهارات مكانة في تعليم االستقصاء، 

 المهارات األساسية:

 

 شكل )رقم(

 المهارات األساسية في تعليم االستقصاء

 

    Integrated Skills   المهارات التكاملية ثانيًا: 

والشكل اآلتي  ،هي مهارات محورية ترتبط ارتباطا مباشرا بمراحل االستقصاء وخطواته

 :(2000)حمودة، يمثل أهم المهارات التكاملية في االستقصاء

 

 

 

 

مهارة المالحظة   

مهارة التصنيف  
   

 مهارة المقارنة
مهارة االستقراء 

 واالستنباط

مهارة التنبؤ في 
 ضوء المعطيات

مهارة استخدام 
العالقات الزمانية 

 والمكانية
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  Inquiry Valuesقيم االستقصاء  :ثالثاً 

ن يتحلى بها الطالب عند تنفيذ النشاط أيجب  يالت هي مجموعة من القيم

أعمالهم،  من قيم العلماء التي ساعدتهم على جني ثمار اةوهي مستوح االستقصائي،

فالنشاط االستقصائي يتطلب من المتعلم أن يتصف بالصبر والجلد والمثابرة والقدرة على 

 . (1998)جروان،  تحمل الغموض، والنموذج اآلتي يبين قيم االستقصاء
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  اإلسالميةفي التربية  االستقصاءتقويم  إستراتيجيات -3
 

، وستتعرف في هذا التي يجب تقويمهاأبعاد االستقصاء البند السابق في  تعلمت

 كيف تقوم تلك األبعاد البند

 األساسيةمهارات التقويم  إستراتيجيات  -أ

يعد إتقان هذه المهارات أمرا ضروريا قبل االنتقال إلى المهارات التكاملية، 

التي تعلمتها في  ةوتتقاطع هذه المهارات مع مهارات التفكير المعرفية األساسي

استراتيجيات دمج مهارات التفكير، وقد تعلمت كيفية تقويمها، لذا سيتم عرض أمثلة على 

 . (William at al, 2005)استراتيجيات تقويم مناسبة لبعضها 

  
 مناسبة لمهارة المالحظة تقويم  إستراتيجياتمثال على 

 
 األول االبتدائي. :الصف 

 الرحمة من صفات المؤمنين: الموضوع: 

 يستخدم مهارة المالحظة.أن : نتاج التعلم

صور من التراحم في المجتمع المسلم ) شاب  الطالبيعرض المعلم على : المهمة

يساعد ضريرًا، غني يتصدق على فقير، جار يزور جاره المريض،...(، ويوزع على 

توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل )مثل المؤمنين في  الحديث النبوي الشريف الطالب

) ًّ ، رواه مسلم الجسد؛ إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالّسهر والحّمّى

  .استخالص الفكرة المشتركة التي الحظها بين جميع الصور البويطلب من الط

 التقويم المقترحة: إستراتيجية
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 المالحظة/تقويم الرفاق. إستراتيجية

 الموقف التقويمي: 

في  صد مدى تقدمهيطلب المعلم من كل طالب مالحظة سلوك زميله أثناء النشاط ور 

 مهارات المالحظة من خالل تعبئة سلم التقدير التالي:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 األداء

 المستويات

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 يوظف الحواس المطلوب تفعيلها في المالحظة. 
  المواقفيقترح المتعلم مظاهر مشتركة بين. 
 يرتب المظاهر المشتركة حسب األهمية. 
 .يحلل مسببات األحداث في المواقف 
 يحدد المسبب األقوى للحدث. 
 .يدرك العالقات بين المواقف 
  استنتاجات منطقية.يتوصل إلى 
 يقترح تفسيرات صحيحة. 
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 مناسبة لمهارة التصنيفتقويم  إستراتيجياتمثال على 
 

 الثاني الثانوي. :الصف 

 األحكام الشرعية.الموضوع: 

 يستخدم مهارة التصنيف.أن : نتاج التعلم

استخدام  البنماذج ألفعال العباد ويطلب من الط البيعرض المعلم على الط: المهمة

للتوصل إلى حكم اهلل المتعلق بأفعال العباد) الحكم الشرعي( ب الخاصلتصنيف لمنظم 

)الرقب وآخرون،  واألفعال من منظور الشريعة اإلسالميةتصنيف لهذه السلوكات 

2006). 

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 المعتمد على األداء.التقويم  إستراتيجية

 الموقف التقويمي: 

الل يراقب المعلم بصورة فردية المتعلم ويرصد مدى تقدمه في مهارات التصنيف من خ

 تعبئة سلم التقدير التالي:
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 األداء

 المستويات

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 يحدد المجموعات التصنيفية لألحكام الشرعية. 
 يحدد صفات كل فئة من فئات التصنيف. 
 يحدد الصفات المميزة لكل فئة من فئات التصنيف. 
 يضع المعايير التصنيفية. 
 العباد. يحلل أفعال 
  السلوك أو فعل العبديحدد الصفة المميزة للفئة والتي تتحقق في. 
 يصنف سلوك العبد في الفئة المناسبة بدقة. 
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 مناسبة لمهارة التنبؤ في ضوء المعطيات تقويم  إستراتيجياتمثال على 
 

 الثالث الثانوي. :الصف 

 األسرة والمجتمع.الموضوع: 

 .التنبؤ في ضوء المعطياتيستخدم مهارة أن : نتاج التعلم

إحصائيات وتقارير تبين أعداد ونسب الزواج  الطالبيوزع المعلم على : المهمة

بأجنبيات والطالق والعنوسة في دول الخليج خالل السنوات الخمس الماضية، ومقاالت 

يستخدموا أن ودراسات تناولت مشكالت األسرة في المجتمع الخليجي، ويطلب منهم 

ألسرة في المجتمع الخليجي من خالل للتنبؤ بمستقبل ا التنبؤ في ضوء المعطياتمهارة 

البحث في إجابة للسؤال األساسي اآلتي: من خالل اإلحصائيات السابقة تنبأ بصورة 

 مستقبل األسرة الخليجية.

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 المالحظة. إستراتيجية

 الموقف التقويمي: 

التنبؤ في ضوء مهارة يراقب المعلم بصورة فردية المتعلم ويرصد مدى تقدمه في 

 :(Nancy,2002) من خالل تعبئة سلم التقدير التالي المعطيات
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تقويم مناسبة لمهارة استخدام العالقات الزمانية  إستراتيجياتعلى  :مثال
 .والمكانية

 
 الثالث المتوسط. :الصف 

 زكاة الفطر.الموضوع: 

 .استخدام العالقات الزمانية والمكانيةيتقن مهارة أن : نتاج التعلم

الحديث الذي يبين مقدار صدقة الفطر وأصناف الطعام التي  البهيوزع المعلم على ط: المهمة 

تخرج منها، عبوات من أصناف الطعام مكتوب عليها األوزان بنظام الوحدات العالمي )الجرام، 

الكيلو جرام(، ثم يطلب منهم استقراء قاعدة للتحويل بين نظام الوحدات الشرعي المستخدم في 

مي، وتصميم نشرة توعوية للمجتمع المحلي توزع في الحديث النبوي ونظام الوحدات العال

 رمضان لالستفادة منها في تحديد مقدار صدقة الفطر. 

 األداء

 المستويات

بدرجة 
 عالية

 بدرجة

 متوسطة

بدرجة 
 ضعيفة

 يحلل سؤال التنبؤ ويحدد المطلوب. 
  بها.يحدد أبعاد الظاهرة المطلوب التنبؤ 
 يحلل اإلحصائيات والقيم والنسب في ضوء أبعاد الظاهرة. 
 يحدد نمط العالقة بين قيم الظاهرة مع الزمن. 
 ؤات في ضوء نمط العالقة.يصوغ مجموعة من التنب 
 يرتب التنبؤات حسب أهميتها واحتمال الحدوث. 
 أسئلة االستنباط في ضوء القاعدة. يستنبط إجابات 
 يدافع عن نتائج االستنباط بحجج منطقية. 
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عالقة رياضية بين ، يمكن تكليف الطالب بمراقبة الشمس وتحديد مواقيت الصالةمالحظة: 

تحديد ، التقويم الهجري والتقويم الميالدي، تحديد اتجاه القبلة في أماكن مختلفة من المدرسة

 عروض التجارة، الذهب، الفضة.لزكاة المقابلة  القيمة النقدية

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 التواصل/ األسئلة واألجوبة. إستراتيجية

 الموقف التقويمي: 

 استخدام العالقات الزمانية والمكانيةإتقانهم مهارة  مدى ويقيم المعلم سلوك المتعلمين يتأمل

 قائمة األسئلة اآلتية: باستعمال

 

 قائمة األسئلة

 .؟صناف الطعام الواردة في الحديث النبويعدد أ ما

 .استخرج وحدات الكيل أو الوزن الواردة في الحديث النبوي

 .؟صناف الطعام في األسواقأما وحدات الكيل أو الوزن المكتوبة على عبوات 

 .المقابلة لكل وحدة من وحدات الكيل الشرعياستخدم الميزان لتحديد عدد الكيلو غرامات 
 .للتحويل بين وحدات النظام الشرعي ووحدات النظام العالمي اكتب معادلة رياضية

 .في النظام العالمي تحقق من صحة المعادلة باستخدام مقادير مختلفة من وحدات النظام الشرعي وما يقابلها

 .ها ووضح طريق استخدام نظام التحويلليالتي توصلت إاكتب نشرة توعوية بالنتائج 
 .عدد أفرادها مختلف األسرةلمجموعة من  تخدام النظام العالميسحدد مقدار زكاة الفطر با
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 التكامليةمهارات التقويم  إستراتيجيات -ب

يشكل إتقان المهارات التكاملية إتقانا لمراحل وخطوات االستقصاء، لذا سيتم توضيح 

 المهارات بالتفصيل وعرض أمثلة على استراتيجيات تقويم مناسبة لكل منها.كيفية تقويم هذه 

 
 تحديد المشكلة ةتقويم مهار  إستراتيجيات

ًا إجرائي اً فها تعريفيقدرة المتعلم على فهم المشكلة وتعر  تحديد المشكلة ةمهار تتطلب 

تقويم مهارة تحديد  إستراتيجيةوفيما يلي عرض مثال يبين ،بأوصاف قابلة للمالحظة والقياس

 .(2001)قطامي، ) التعريف اإلجرائي لموضوع االستقصاء(المشكلة
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 لموضوع االستقصاء جرائيالتعريف اإلمناسبة لمهارة تقويم  ستراتيجياتإلمثال 
 

 الثاني المتوسط :الصف

 المسح على الجوارب الموضوع:

 لموضوع االستقصاء جرائيالتعريف اإليستخدم مهارة أن : نتاج التعلم

 ( التالية: Case Study) البه دراسة الحالة يوزع المعلم على ط :المهمة

"عامر يلبس جوارب، ويرغب في المسح عليها أثناء الوضوء، وجاء يسألك عن جواز 

 المسح على الجوارب".

استقص الحكم الشرعي للمسح على الجوارب بالعودة إلى كتب الفقه المختصة مبينا 

 المختلفة للعلماء ورأي جمهور العلماء. اآلراء

 

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 التقويم المعتمد على األداء. إستراتيجية

 الموقف التقويمي:

كتابة التعريف اإلجرائي لموضوع  الطالبيطلب المعلم من  تحديد المشكلةأثناء جلسة 

للتعريف  مهاراتهم ويقيم لمتعلمينل الصيغ المختلفة للتعريفات اإلجرائيةيالحظ االستقصاء، و 

 قائمة الرصد اآلتية: باستعمال اإلجرائي لموضوع االستقصاء
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 مجال
 األداء الرقم التقييم

 الدرجة

0 1 

 اإل
يف
عر
الت

ئي
جرا

 
صاء

ستق
 اال

ضوع
لمو

 
 

   .واستيعابه وتمثله موضوع االستقصاء قراءة نص 1

   االستقصاء.في موضوع ة ساسياأل فكارتحديد األ 2

   في موضوع االستقصاء. تحديد المفاهيم المفتاحية 3

   على صورة سؤال أساسي. موضوع االستقصاءصياغة  4

   موضوع االستقصاء دون مبالغة.صياغة استخدام ألفاظ دقيقة في  5

   عرض أبعاد المشكلة أو موضوع االستقصاء. 6

تدخل رأيه الشخصي وصف موضوع االستقصاء بحيادية دون  7
 ومعتقداته.

  

يحدد مجاال للمشكلة يمكن  لموضوع االستقصاء جرائيالتعريف اإل 8
 انجازه في الوقت المحدد.

  

   ال يتضمن تعريف المشكلة ذكرا لسببها أو حلها. 9
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 صياغة الفروض ةتقويم مهار  إستراتيجيات

الفرض هو هل حل مؤقت أو تفسير محتمل للحدث أو المشكلة لم يثبت بعد، وتتطلب 

وفيما يلي عرض مثال يبين ،مهارات التفكير اإلبداعي والتفكير الناقد صياغة الفروض ةمهار 

 .(2003)اورليخ وآخرون، صياغة الفروضتقويم مهارة  إستراتيجية

 

 االستقصاءفي  صياغة الفروضمناسبة لمهارة تقويم  ستراتيجياتإلمثال 
 

 األول المتوسط. :الصف

 .السيرة/غزوة الخندق الموضوع:

 .االستقصاء فيصياغة الفروض يستخدم مهارة أن : نتاج التعلم

نص جلسة الحوار التي دارت بين رسول اهلل  الطالبيوزع المعلم على  :المهمة

والصحابة للتخطيط لغزوة الخندق والحوار مع سلمان الفارسي الذي أفضى إلى اعتماد 

أساسية إلدارة المعركة، ويطلب من الطالب صياغة تفسيرات  إستراتيجيةحفر الخندق ك

 .ستراتيجيةوفروض ألسباب تبني هذه اإل

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 المالحظة. إستراتيجية

 الموقف التقويمي:

فروض تفسر أسباب تبني الرسول صلى اهلل عليه وسلم لفكرة كتابة  الطالبيطلب المعلم من 

 :قائمة الرصد اآلتية باستعمالالمختلفة ، ويقيم الفرضيات حفر الخندق
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 الدرجة
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   .واستيعابه وتمثله لموضوع االستقصاء جرائيالتعريف اإل قراءة 1

   المتغيرات التي يمكن التحكم فيها في موضوع االستقصاء.تحديد  2

المتغيرات التي تتأثر بالتغيرات التي نحدثها في موضوع تحديد  3
 االستقصاء.

  

على صورة  االستقصاءالعالقة بين المتغيرات في موضوع صياغة  4
 جمل خبرية قابلة للتحقق واالختبار.

  

   الفروض.صياغة استخدام ألفاظ دقيقة في  5

صياغة الفروض بموضوعية وحيادية وتحييد رأيه الشخصي  6
 ومعتقداته.

  

   صياغة فروض متنوعة وال توحي أو توجه إلى حل معين دون غيره. 7

   للحدث أو كحل للمشكلة إال بعد اختباره.عدم تبني الفرض كتفسير  8

   عدم التشبث بالفروض التي لم تثبت صحتها. 9
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 تفسير البيانات في االستقصاء ةتقويم مهار  إستراتيجيات

هو الخروج بخالصة تمثل التفسير الصحيح للظاهرة أو الحدث اعتمادا على تحليل 

تفسير تقويم مهارة  إستراتيجيةالبيانات ومعرفة العالقات بينها، وفيما يلي عرض مثال يبين 

 .البيانات

 االستقصاءفي  مناسبة لمهارة تفسير البياناتتقويم  ستراتيجياتإلمثال 
 

 األول المتوسط.. :الصف

 .لنسان /الظمن نعم اهلل على اإل الموضوع:

 .تفسير البيانات في االستقصاءيستخدم مهارة أن : نتاج التعلم

 تتكون من ثالثة مشاهد تعليمية. :المهمة

يخرج  كل مجموعة منسق لها، وتختارمجموعات إلى  البهيوزع المعلم طاألول: المشهد 

المعلم مع المجموعات ويحدد لكل منها منطقة مشمسة في ساحة المدرسة ويقفون فيها 

خالل  الطالبويبتعد المعلم عن المجموعات ويترك للمنسق تدوين مالحظاته عن سلوك 

 فترات غيابه باستخدام القائمة التالية:

 قائمة المالحظة

 ....................................................................................عدد أفراد المجموعة:

 .................................عدد المجموعات التي انقسمت إليها المجموعة فترة غياب المعلم عنها هو

 الذين توجهوا إلى منطقة الظل................................................................. الطالبعدد 

 ..........................................الذين استمروا في الوقوف في المكان الذي حدد لهم الطالبعدد 
 .................................................في غياب المعلم واحترامهم لقيادة زميلهم الطالبانضباط 
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في منطقة الظل ويطلب منهم تأمل شكل األرض المحيطة  البيجمع المعلم الط:الثانيالمشهد 

ومناطق ظالل  ةسوتصنيفها إلى فئتين، وصياغة تفسيرات وفروض ألسباب وجود مناطق مشم

والتفسير العلمي له  ،...(لجعله ساكناً لم تر كيف مد اهلل الظل ولو شاء أفي ضوء تفسير اآلية ) 

 .واستقصاء فوائد نعمة الظالل

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 التواصل/ المقابلة. إستراتيجية

 الموقف التقويمي: 

الموجه نحو  تفسير البيانات في االستقصاءبمهارة المتعلم في لحصول على معلومات تتعلق ل

، وفيما يلي قائمة األسئلة تضمن سلسلة من األسئلةيجري المعلم مقابلة مع المنسقين  نعمة الظل،

 المقترحة:

 

 قائمة األسئلة المهارة /نوعها

 تأمل شكل األرض من حولك، ماذا تالحظ؟ المالحظة/أساسية

 التصنيف/ أساسية

 و تصنيفات لها، ما هي؟هل يمكنك تحديد فئات أ

 و التصنيفات في فئتين؟ ما هما الفئات أهل يمكن اختصار عدد 

 ما التصنيف المناسب للمنطقة التي نقف فيها؟

 التعريف اإلجرائي/تكاملية

 ما عالقة وجود الشمس بتكون الظل؟
 استخدم عصا وحدد حدود مناطق الظل. 

ن يحدث لمساحة ل مالحظاتك اليومية ماذا تتوقع أتنبأ من خال
  .ثابتة، تتغير(منطقة الظل ) تبقى 

 .من خالل مالحظاتك عرف مفهوم الظل
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 المشهد الثالث:

زيارة مختبر الحاسوب والبحث في موقع الشبكة اإلسالمية أو  البيطلب المعلم من الط

للتعرف على عدد مرات ورود  في االستقصاء األقراص المدمجة التي توفر ميزة البحث

 الظل أو أحد مشتقاتها في القرآن الكريم وتنظيمها في القائمة التالية: كلمة

 

 

  

 .اكتب فرضيات تفسر تكون الظالل وضع الفروض

 تفسير الفروض

 هل هذا التصنيف يبقي دوما خالل ساعات الليل والنهار؟
 .ما عالقة تكون الظل بوجود الشمس
 .هل تتغير مساحة الظل التي حددتها

كيف مد اهلل الظل ولو شاء لجعله  لم ترفي ضوء تفسير اآلية ) أ
ساكنا...( والمعلومات العلمية اكتب تفسيرا محتملة للفروض التي 

 .كتبتها لظاهرة تكون الظالل

 التوثيق  المهارة /نوعها
 نص اآلية

معنى كلمة الظل في 
 اآلية

 رقم اآلية رقم الجزء اسم السورة 

المالحظة، 
التصنيف/ 

 أساسيةمهارات 
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 اختبار الفروض في االستقصاء ةتقويم مهار  إستراتيجيات

الفرض باستعمال القواعد المنطقية  خطأهو البحث عن األدلة التي تثبت صحة أو 

 اختبار الفروض في االستقصاء.تقويم مهارة  إستراتيجيةلالستدالل، وفيما يلي عرض مثال يبين 

 

 االستقصاءفي  مناسبة لمهارة اختبار الفروضتقويم  ستراتيجياتإلمثال 

 
 األول المتوسط. :الصف

 .نسان /الظلمن نعم اهلل على اإل الموضوع:

 .في االستقصاء يستخدم مهارة اختبار الفروضأن : نتاج التعلم

يخرج المعلم  كل مجموعة منسق لها، وتختارمجموعات إلى  البهيوزع المعلم ط :المهمة

مع المجموعات ويحدد لكل منها منطقة مشمسة في ساحة المدرسة ويزود كل مجموعة 

بعصا وشريط قياس متري، ويطلب من كل مجموعة أن تثبت العصا عموديا،وتقيس 

وتدون طول العصا وطول ظلها وساعة إجراء القياس في جدول البيانات التالي، وتترك 

لمجموعات للمنسق مهمة تعبئة القياسات األخرى بعد نهاية كل حصة إضافة لوقت ا

 اآلذان لصالة الظهر:
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 قائمة التحقق من صحة الفرض بان حركة الشمس تسبب تكون الظالل 

جراء وقت أ رقم المحاولة
 القياس

 النتائج

 طول العصاإلى  نسبة طول الظل طول الظل طول العصا

     األولىالحصة بعد 
     الحصة الثانيةبعد 
     الحصة الثالثةبعد 
     الحصة الرابعةبعد 
     آذان الظهربعد 
     الحصة الخامسةبعد 

     بعد الحصة السادسة

 في ضوء نتائج القياس يجيب الطالب عن األسئلة التالية
 ؟ماذا تستنج عن العالقة بين حركة الشمس وتكون الظالل 1
 ؟هل يمكن تفسير تكون الظل من فرضية حركة الشمس  2
 .الظلمواقيت األذان اعتمادا على نظم جدوال يبين  3
 قطع عنالرسول بين الحكمة من نهي نسان والحيوان، ظالل األشجار نعمة لإل 4

 األشجار.
تصور أن تسير ماشيا على األقدام في صحراء مقفرة، اكتب خاطرة تبين فيها شوقك  5

 لرؤية شجرة تستظل فيها.
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 قيم االستقصاءتقويم  إستراتيجيات -ج

يعد تنمية قيم االستقصاء على درجة عالية من األهمية، ويتطلب وعي المعلم 

بهذه القيم وأثرها في بناء االتجاهات العلمية السليمة في حياتهم،  الطالبوقيامه بتوعية 

وبتبنيه هذه القيم وااللتزام بها يكون النموذج،  الطالبفالمعلم يعد القدوة التي يقلدها 

ويمكنه تنمية هذه القيم بالمالحظة المستمرة لسلوكاتهم وتصنيفها في ضوء قيم 

 :قيم االستقصاءاالستقصاء، وفيما يلي عرض لمثال على استراتيجيات تقويم مناسبة ل
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  قيم االستقصاءمثال على استراتيجيات تقويم مناسبة ل
 

 األول المتوسط. :الصف

 .طلب العلم الموضوع:

 .يصنف جمل الحوار في ضوء قيم االستقصاءأن نتاج التعلم: 

  المهمة:

يوزع المعلم على طلبته نص الحوار بين نبي اهلل موسى عليه السالم والخضر، ويطلب  

 تصنيف جمل الحوار في ضوء قيم االستقصاء. منهم

: يمكن استخدام حوارات إبراهيم عليه السالم مع قومه أو حوارات إخوة يوسف مالحظة

 التقويم. إستراتيجيةمع أبيهم كمواقف تعليمية تناسب صفوف متنوعة وتطبيق نفس 

 

 التقويم المقترحة:  إستراتيجية

 الذاتي التقويم  إستراتيجية

 

 الموقف التقويمي:

قائمة الرصد التالية ويكلفهم بتعبئتها اعتمادا على جمل الحوار  الطالبيوزع المعلم على  
 في اآليات القرآنية.

كل طالب قائمة الرصد اعتمادا  ثم يملئيطلب من طالبين إجراء حوار حول قضية ما  
، وتناقش االستجابات لإلجماع على تقييم لمدى التزام البينعلى جمل الحوار بين الط
 في الحوار.الطالبين بقيم االستقصاء 
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 قيمة االستقصاء
 العبارات

 مدى توافقها
 ال نعم

 الشك للوصول إلى اليقين

   

   

   

 حب االستطالع

   

   

   

 احترام استخدام المنطق

   

   

   

 احترام األدلة

   

   

   

 الموضوعية

   

   

   

 صدار األحكامالتريث في إ

   

   

   

 على تحمل الغموض القدرة
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 إستراتيجيةاستخدام  التقويم الذاتي لمهارات المعلم في -4

  اإلسالمية.في التربية  االستقصاء
يجري المعلم في نهاية نشاط االستقصاء تأمال ذاتيا لجميع ممارساته التعليمية من  

الذاتي التالي ويوظف نتائجه في الحصول على تغذية  ويمخالل االستجابة على سلم التق

 االستقصاء.  ستراتيجيةزمة إلالالراجعة تحسن من مهاراته المهنية 

 

 األداء الرقم

 المستويات

 نادرا أحيانا غالبا

    .أصوغ األسئلة بطريقة يمكن اإلجابة عليها بنعم أو ال 1

    .إعادة صياغة األسئلة الغامضة الطالباطلب من  2

    .أوضح األسئلة والنقاط الغامضة 3

    .استخدم لغة االستقصاء 4

    .أرحب بالتجريب واالختبار 5

    .أوفر للطلبة جو ذهني متفتح وحر 6

صدار أحكام مسبقة عليها الطالبأتجنب تقييم فروض  7     .وا 

    .على صياغة الفروض بطريقة واضحة الطالبأحث  8

    .الذين يصلون إلى تعميمات الطالباعزز  9

    .الطالبأشجع التفاعل بين  10

    .أوفر بيئة تدريس مرنة 11

    .على البحث عن تبريرات منطقية للفروض الطالبأشجع  12
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، وفيما يلي سلسلة من األسئلةالل اإلجابة عن ويمكن للمعلم إجراء التأمل الذاتي من خ

 قائمة األسئلة المقترحة:

 

 قائمة األسئلة الموقف

تحديد الموقف 
التعليمي المناسب 
 للنشاط االستقصائي

 هل الموقف التعليمي مناسب للنشاط االستقصائي؟

 واهتماماتهم؟ الطالبهل الموقف التعليمي وثيق الصلة بميول 

 التعليمي وثيق الصلة بقضايا المجتمع الحيوية؟هل الموقف 

 هل النشاط االستقصائي يعالج موضوع تتعدد فيه اآلراء ووجهات النظر؟

أهداف درس 
 االستقصاء

 هل تحققت األهداف التعليمية في النشاط االستقصائي؟
 ؟هل كانت األهداف واقعية يمكن تنفيذها ضمن نطاق الحصة

 ؟مجال األهدافما أوجه التطوير في 

تحديد مشكلة 
 االستقصاء 

هل انطبقت على المشكلة مواصفات التعريف اإلجرائي السليم ) الدقة  
والوضوح والموضوعية والواقعية محدودية المجال، تجنب ذكر أي حل أو سبب 

 ؟استنتاجي

 نموذج االستقصاء 
 ؟هل تم اختيار نموذج االستقصاء المناسب للقضية

 ؟جميع خطوات النموذج االستقصائيهل تم تطبيق 
 ؟ما أوجه التطوير في نموذج االستقصاء المتبع

 ؟س التعليميدر هل عزز النشاط االستقصائي أهداف ال النشاط االستقصائي 
 ؟هل حقق النشاط االستقصائي تعلم الطالب لمهارات االستقصاء وقيمته

 ؟ما أوجه التطوير الممكنة في النشاط االستقصائي
 ما مدى تفاعل الطالب مع النشاط االستقصائي؟   التفاعل 

 ؟ما أوجه التطوير لزيادة التفاعل الطالبي
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  االستقصاء/  ملف أعمال الطالب -5

من منتجات نشاطات االستقصاء ملف يتضمن أفضل أعماله  يكلف المعلم طلبته بتصميم

في  الطالبمدى تقدم ملف لتقويم الالمعلم  يستخدم. و في التربية اإلسالمية خالل الفصل الدراسي

 .(Carol at al, 2000) مهارات االستقصاء

 (Reflection)التأمل 

تطوير قدرته إلى  بعد اختياره لكل عمل يضعه في الملف ويهدف يقوم به :تأمل الطالب

حيث يكتب مالحظاته وانطباعاته عن في مهارات االستقصاء، على فهم ذاته لتحسين أدائه 

 ة في نموذج التأمل الذاتي اآلتي:اإلجابة عن األسئلالعمل من خالل 
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مهارات التفكير التي  يطلع المعلم على عمل الطالب والتأمالت التي كتبها، ويقيم: تأمل المعلم
تحسين في ضوء المعايير التي تم إلى  مبينا النقاط االيجابية وتلك التي تحتاجيمثلها العمل 
 . في نموذج التأمل الذاتي هويكتب مالحظاتاالتفاق عليها، 

 

 
  

 نعم
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 الفصل الخامس

 

 تقويم الطالب

 التعلم التعاوني إسرتاتيجيةيف ضوء 
 

  التعلم التعاوني إستراتيجيةتقويم الطالب  ي ضوء. 

 تقويم مهارات التعلم التعاوني. 

 عناصر التعلم التعاوني التي يجب تقويمها. 

 إستراتيجيات تقويم التعلم التعاوني  ي التربية اإلسةمية . 
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   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 185 

 التعلم التعاوني إستراتيجيةتقويم الطالب في ضوء 

 تمهيد:

يعد التعاون من أسمى القيم اإلنسانية، فهو يأتي في أعلى مستويات السلوك االجتماعي، 

فاإلنسان بمفرده عاجز عن القيام على توفير جميع حاجاته كما يرى ابن خلدون، بل وصل 

 األمر إلى اعتبار عزلة الفرد وعدم تعاونه من المظاهر الدالة على االعتالل النفسي. 

ذا تأملت االخت االكتشافات الحديثة من حولك وبحثت عن أسماء أصحابها تجد و راعات وا 

أنها لم تعد تنسب لشخص واحد كما في السابق، فعندما سئل أحمد زويل الحائز على جائزة نوبل 

في الكيمياء في مقابلة تلفزيونية عن العامل الرئيسي وراء إبداعه وحصوله على الجائزة أجاب 

ريق البحث، ودعا إلى إصالح التعليم العربي وضرورة إحالل التعلم بأنه العمل التعاوني مع ف

  التعاوني بدال من التعلم التنافسي، فهو الذي يصنع شخصية الباحث والعالم.

وبما أن التعلم التعاوني ينمي التكافل والمساندة االيجابية، وله العديد من المزايا األخرى، 

هدفها األسمى توفير كل  المتطورة في العالم وأصبحفقد استعملته جميع األنظمة التربوية 

التعاوني من  اإلمكانات للوصول إلى بيئات تعليمية تعاونية، وغدا التدريب على مهارات التعلم

ويعد  للتدريس، ستراتيجيةخالل إدماجها في أساليب تدريس المباحث الدراسية من األهداف اإل

 مناسبة لتنمية مهارات التعلم التعاوني، لذا كان ال بد محتوى مبحث التربية اإلسالمية األكثر من

 .(2007)باركر،  التعلم التعاوني في تدريسه إستراتيجيةإدماج 

 يعالج هذا الفصل السؤال األساسي اآلتي:و 

؟التعاونيالتعلم  إستراتيجيةكيف يتمكن المعلم من تقويم طالبه عندما يتعلمون باستعمال   
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 التعاونيتقويم التعلم أواًل: 
تنفيذ سلسلة متتابعة من اإلجراءات لمراقبة مدخالت  التعلم التعاونييتطلب تقويم 

وعمليات ومخرجات منظومة التدريس، وقد تكون المالحظة مباشرة أو غير مباشرة لسلوك المعلم 

ت والمتعلم أثناء القيام بنشاط أو مهمة، ويحكم درجة الرضا عن أداء المتعلم المعايير والمؤشرا

التي يتم رصدها مسبقا للمهارات العقلية والحركية واالجتماعية ومدى التزامه بالقيم التعاونية، وفي 

األداء الفعلي الذي ينجزه المتعلم تحدد مستويات النجاح أو اإلتقان، وتصاغ التغذية  ضوء

 .(2005)قطامي،  الراجعة واإلرشادات والتوصيات
 

 التدريس كمنظوم

 

ومدخالت  من أربعة مكونات رئيسية هي: األهداف التعليمية التعليمية التعلميةتتكون منظومة العملية      

واستراتيجيات التعليم واستراتيجيات التقويم، وترتبط هذه المكونات بمجموعة من العالقات المنظمة والمتفاعلة باتجاهين بحيث  الطالب

 (. Goodwin & Klausmeierلم الفعال )تشكل كال واحدا يؤدي وظيفته في إحداث التع

 
 

التعلم التعاوني في تدريس التربية اإلسالمية يسير وفق  إستراتيجيةاستعمال  كما أن

تتضمن  خطوات متسلسلة ومتتابعة. ويتم فيها تحديد أهداف التعلم وتخطيط أنشطة تعلم تعاونية

مثل  الطالبمهمات تعليمية تساهم في تحقيق أهداف الدرس وتنمي مهارات تعاونية معينة لدى 

مهارات القيادة واالتصال والعمل الجماعي، وتعزز القيم التعاونية مثل احترام الرأي والرأي اآلخر 

 والموضوعية والتواضع الفكري.
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 بالمهارات والقيم التعاونية حتى يدركوا أجزائها الطالب تعريفويتطلب ذلك من المعلم 

ضمنها ويعرفهم مكوناتها الفرعية، وما الذي يريدون تحقيقه، ويتفق معهم على خطوات للسير و 

أدوات مناسبة  بالمعايير الفرعية التي سيقيم أدائهم من خاللها، ويقوم المعلم باختيار أو بناء

لوصول إلى حكم عام على مدى إتقان الطالب للتعلم في جمع البيانات ل للتقويم واستخدامها

 .(2005)قطامي،  التعاوني
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 عناصر التعلم التعاوني التي يجب تقويمهاثانيًا:

عناصر التعلم التعاوني هي مجموعة من المكونات األساسية والسمات المميزة 
عناصر أساسية  ستةتضمن نموذج التعلم التعاوني يو  والفارقة بينه وبين أنواع التعلم األخرى،
 :التالييمكن التعرف عليها من خالل الشكل 

 
 

 
 شكل رقم) (
 التعاونيعناصر التعلم 

 وفيما يلى تفصيل لهذه العناصر
  Positive Interdependence االعتماد المتبادل االيجابي 

هو ارتباط أعضاء المجموعة الواحدة معا بحيث ال يستطيع احد األعضاء النجاح إال إذا 

 علىنجح جميع أعضاء المجموعة، فأما أن ينجحوا معا أو يخسروا معا، لذا عليهم العمل 

 .(2007)باركر،  تحقيق التآزر بين جهودهم النجاز شيء يفوق النجاح الفردي

 

االعتماد المتبادل 
 االيجابي

 المسؤولية الفردية

 التفاعل المباشر

 المهارات التعاونية

 القيم التعاونية

مالحظة األداء 
 التعاوني  ومعالجته
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 االعتماد المتبادل االيجابيالتعاوني إدراك المتعلم ألهمية ويساهم في تحقيق نجاح التعلم 

مدى الحاجة إليه مما يزيد من قدرته وسيطرته على توجيه سلوكه وضبطه، ويمكن و  وأهدافه

مراجعة الذات /التقويم الذاتي من  إستراتيجيةمن خالل استخدام  طالبهللمعلم تقييم هذا البعد لدى 

 : (Carol at al, 2000) قبل الطالب وأداتها سلم التقدير اآلتي

 

مجال 
االعتماد 
 المتبادل

رقم
ال

 

 األداء
 الدرجة 

ما 
دائ

 

البا
غ

يانا 
أح

 

ادرا
ن

 

اف
ألهد

د ا
حدي

ت
 

     يوفر المعلم لي فرصة المشاركة في توضيح أهداف التعلم لزمالئي.  1

     .الطالبالمتبادل بين  دالمعلم األهداف بطريقة تبين صور االعتما يصوغ 2

يصوغ المعلم األهداف بطريقة تشعرني بضرورة مشاركتي في نجاح  3
 المجموعة.

    

فأة
مكا

ال
 

     يكافئني المعلم على دوري في نجاح المجموعة. 5

     انجاز المهمة.يكافئ المعلم المجموعة التي يشارك جميع أفرادها في  6

وار
األد

يد 
حد
ت

 

     يحدد المعلم أدوار لكل فرد في المجموعة. 7

     اختيار الدور المناسب لقدراتي ومهاراتي. يوفر المعلم لي فرصة 8

     أن دوري في المجموعة يكمل دور زمالئي. يشعرني المعلم 9

ط(
شا
 الن

فيذ
)تن
مة
مه
ء ال

أدا
 

المهمة بحيث يكون منتج كل إجراء هو مدخل  يسلسل المعلم العمل على 10
 لإلجراء الذي يليه.

    

     أثناء قيامي بدوري الخاص أراقب تقدم المجموعة نحو الهدف. 11

     انجازي يعتمد على انجاز اآلخرين. 12

     انجاز اآلخرين يعتمد على انجازي. 13

     فرد فيها. نجاح أعضاء مجموعة التعلم يعتمد على نجاح كل 14

     يشعر كل عضو في المجموعة أن عليه أن يعمل إلنجاح المجموعة. 15
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  Individual Accountability المسؤولية الفردية 

هي أن يتحمل كل طالب في المجموعة مسؤولية إتقانه للمادة التعليمية والقيام بالمهمة 

أقصى ما يستطيع، فضال عن دعمه المحددة والموكولة إليه وان يصل في تحصيله إلى 

تكالية والتخاذل فالكل مطلوب من فال مكان في التعلم التعاوني لال ومساندته النجازات مجموعته،

ويمكن للمعلم تقييم هذا البعد لدى طلبه ، (2005)قطامي،  أن يعمل وهو محاسب على عمله

 ي: سلم التقدير اآلت المالحظة وأداتها إستراتيجيةمن خالل تطبيق 

 

  Cooperative Skills المهارات التعاونية 

 تتنوع المهارات التي يتم تنميتها من خالل التعلم التعاوني لتشمل المهارات العقلية )مهارات

التفكير( والمهارات الشخصية )تقدير الذات والثقة بالنفس والتحكم الشخصي( والمهارات التعاونية 

ويمكن للمعلم تقييم  ،(2007)باركر،  مهارات العمل الجماعي(و  )القيادة واالتصال الفعال

 واألدوات اآلتية:  األداء إستراتيجيةالمهارات التعاونية لدى طلبه من خالل تطبيق 

 

 

رقم
ال

 

 األداء
 الدرجة 

ما 
دائ

 

البا
غ

يانا 
أح

 

ادرا
ن

 

     اطلب من كل فرد في المجموعة أن يصف دوره بلغته الخاصة. 1

     احدد درجة لكل فرد في المجموعة بناء على مشاركته في انجاز المهمة. 2

     اخصص درجة ألفضل مشاركه لطالب على مستوى المجموعة. 3

     لكل طالب يسهم بفاعلية في دفع المجموعة النجاز المهمة.اخصص درجة  4

     اطلب من كل مجموعة ترشيح أحد أفرادها كأفضل مساهم في انجاز المهمة. 5
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 أوال: قائمة رصد مهارات القيادة 

 

 

 

 

  

رقم
ال

 

 األداء
 التقدير 

عم 
ن

 

ال
 

   يشارك في تقديم المعلومة للمجموعة بصورة صحيحة. 1

 يتعامل مع أفراد مجموعته اعتمادا على معرفته بصفاتهم وحاجاتهم 2
 .وقدراتهم

  

   يتحكم في سلوك المجموعة بحيث يحافظ على تماسكها. 3

   لالستشارة المطلوبة من أفراد المجموعة بكفاءة.يستجيب  5

   يتطوع لتقديم التغذية الراجعة للمجموعة. 6

   يضرب األمثلة للسلوك المرغوب فيه داخل المجموعة. 7

   بها أفراد مجموعته. يعتبر في سلوكه قدوة يحتذي 8

   يمثل مجموعته بصورة دقيقة أمام المجموعات. 9

   ينقل أفكار المجموعات األخرى ألفراد مجموعته بصورة دقيقة. 10

   يشارك في التخطيط وحل المشكالت التي تواجه مجموعته. 11

   أجل رفع قدراتهم. يشارك في تقويم رفاقه من 12

   يتقاسم القيادة مع أفراد مجموعته. 13

   يشارك في قيادة تعلم مجموعته. 14
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 مهارات االتصال الفعال ثانيا قائمة رصد 

 
 تقدير مهارات العمل الجماعي ثالثا: سلم

 

 
 
 

رقم
ال

 

 األداء
 التقدير 

عم 
ن

 

ال
 

   التحدث الفعال بطريقة تؤثر على قناعات ومشاعر اآلخرين. 1

   بأفكاره وآرائه.االستماع الفعال واإلصغاء النشط بحيث يدرك المتحدث اهتمامه  2

   استخدام مهارات االتصال لتكوين انطباع ايجابي عنه لدى اآلخرين. 3

   استخدام مهارات لغة الجسد للتأثير في اآلخرين. 5

   استثمار معرفته لألنماط السلوكية والشخصية لآلخرين في التواصل معهم. 6

رقم
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 األداء
 الدرجة 

ما 
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البا
غ

يانا 
أح

 

ادرا
ن

 

     توجه العمل وتوحد فهم المجموعة للمهمة.و  يجيد طرح األسئلة التي تحسن التفكير 1

     يعيد توجيه جهود المجموعة من خالل إعادة صياغة األفكار وبناء الفهم المشترك. 2

     المجموعة إلى حدود الوقت المخصص للمهمة وكيفية استغالله.ينبه  3

يقدم دعما فكريا للمجموعة من خالل اقتراح إجراءات تعيد المجموعة إلى المسار  5
 الصحيح في حال الخروج عن اإلجراءات المتفق عليها النجاز المهمة.

    

     أفرادها على االنجاز والمشاركة االيجابية. بتشجيعيقدم دعما معنويا للمجموعة  6

     يعبر عن سعادته بنجاح المجموعة في انجاز المهمة وقلقه من االنحراف عن الهدف. 7
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  Cooperative Values القيم التعاونية 

بها أفراد المجموعة حول العمل التعاوني وتلعب دورا في هي المعتقدات التي يؤمن 

سلوكه التعاوني داخل المجموعة، فالنظرة السلبية للتعلم التعاوني تبلور سلوكًا رافضًا للعمل مع 

من خالل تطبيق  طالبهويمكن للمعلم تقييم القيم التعاونية لدى ، (2005)قطامي،  اآلخرين

سئلة واألجوبة من خالل تفقد المجموعات ويطلب من خالله أن التواصل/ األ إستراتيجيةاستخدام 

 يعبئ الطالب سلم التقدير اآلتي: 
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ما 
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تعا
ة ال
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     .رغبتى في العمل والتفكير ويجود األداءيستثير العمل التعاوني  1

     تتوفر في العمل التعاوني درجة من الدقة والصواب اكبر من العمل الفردي. 2

     اعتقد أن تعدد وجهات النظر داخل المجموعة أمرا ايجابيا ألنه يثري العمل. 3

الحصول عليها في يعزز التعلم التعاوني المهارات االجتماعية التي ال يمكن  5
 العمل الفردي.

    

     يزيد العمل التعاوني من محصلة اآلراء واألفكار المطروحة. 6

يرتقي التعلم التعاوني بمستوى تعلم الطالب ألنه يستفيد من معارف ومهارات  7
 زمالئه.

    
رين

آلخ
ء ا
 آرا
ترام
اح

 

     الحديث.أرى انه ليس من اللباقة مقاطعة اآلخرين أثناء  8

     أعتقد أن التحدث نيابة عن اآلخرين دون إذنهم أمر مذموم. 9

     أتجنب تجاهل آراء اآلخرين وأفكارهم واقتراحاتهم. 10

     أتجنب تسخيف آراء اآلخرين وأفكارهم والنظر إليها بسلبية. 11
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     انتقاء األدلة وقبول األفكار.في  أتجنب التحيز الشخصي 12

     األحكام. أعتقد بضرورة التزام النزاهة في إصدار 13

     أبحث عن األدلة والشواهد التي تناقض توقعاتي ورغباتي. 14

     أقوم األدلة والشواهد التي تناقض توقعاتي بعدالة. 15

     أعي مصادر التحيز الشخصي في سلوكي واضبطها. 16

     ال اسمح للتحيز الشخصي أن يشوه الحقائق. 17

طق
لمن
م ا
خدا

است
رام 

احت
 

     اعتقد أن استخدام البحث العقالني هو أفضل طريقة للتعلم. 18

19 
اعتقد أن للفهم طرائق عقلية ال يمكن قبول األفكار إال من خالل 

 توافقها معها.
    

     استخدم المنطق والمحاكمة العقلية في تقييم األدلة. 20

دلة
 األ

ترام
اح

حة 
صحي

د ال
واه
والش

 

     لسليم.أتبنى مضمون الدليل  21

22 
اعتقد أن كثير من األفكار المنحرفة مردها إلى االستناد إلى دليل 

 صحيح.
    

     احترم الفكرة المخالفة لرأيي إذا كانت تستند إلى دليل موثوق. 23
ري
لفك
ع ا
ض
لتوا
ا

 

     أدرك محدودية المعرفة الشخصية وجوانب قصورها. 24

     الشخصي أثناء طرح األفكار.أتعرف بسهولة مواضع التحيز  25

26 
 

     أرى أن الحق ليس حكرا على أحد فقد يكون معك أو مع غيرك.
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   ومعالجتهمالحظة األداء التعاوني  

يمثل مراقبة وتقييم األداء التعاوني والتدخل لمعالجة جوانب القصور في المجموعة التعاونية 

 سواء على مستوى أداء المهمة أو المهارات والقيم التعاونية وغيرها من عناصر التعلم التعاوني

األكاديمي الفردي بتقييم ، ويمكن قياس التقدم التعاونيخطوة مهمة من أجل زيادة وفعالية التعلم 

و بإعطاء الطالب تقييمات فردية منفصلة عن عمل م به الطالب في مشروع المجموعة، أما ساه

من خالل مالحظات المعلم والتقييم الذاتي الذي يقدم  يالتعاونالمجموعة، ويمكن تقييم العمل 

موعة بتقييم سجالت تغذية راجعة عن عمل األعضاء في المجموعة، ويمكن تقييم إنتاجية المج

 .(Carol at al, 2000) الوقت وتقارير التقدم والمنتج النهائي لمشروع المجموعة

ويمكن أن يقوم المعلم  ،وتعتبر استراتيجيات المالحظة األكثر مناسبة لتقويم األداء التعاوني

ظة في كل مجموعة للمالحظة ويتركز موضوع المالح األفرادبدور المالحظ أو أن يخصص أحد 

جراءاتهعلى مك ومنتج المهمة التعليمية، وفيما يلي بعض أدوات  ونات التعلم التعاوني وا 

 المالحظة التي يمكن استخدامها:

 :(األداء التعاوني ومعالجته)أداة مالحظة أداء المجموعات على مكونات التعلم التعاوني   .1
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     أواجه األفكار العامة والمعتقدات الفكرية بشجاعة. 27

     بأدلة فقط. اتبع األفكار المؤيدة 28

     اطرح األفكار المخالفة للمألوف وأناقشها مع زمالئي. 29

الل 
ستق
اال

ري
لفك
ا

 

     اتخذ قراراتي باستقاللية كاملة عن تدخل اآلخرين. 30

اعتنق األفكار المؤيدة بأدلة وشواهد عقلية سليمة وان خالفت  31
 اآلراء الشائعة.
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هي أداة يستخدمها المعلم أثناء تفقده المجموعات، يرصد من خاللها جميع عناصر 

 عليه: الطالبومكونات التعلم التعاوني، ويحدد المكون األضعف ويدرب 

 مستوى األداء المكون
 ضعيف جيد ممتاز

    االعتماد المتبادل االيجابي
    المسؤولية الفردية 

    التفاعل المباشر
    المهارات التعاونية
    القيم التعاونية 

 
 
 

 أداة المالحظة الخاصة بكل مجموعة: .2

تعاونها في انجاز المهمة التعليمية و  تهدف إلى معرفة وضع كل مجموعة بصورة مستقلة

ومدى التزامها بإجراءات المهمة ومكونات التعلم التعاوني، حيث يراقب المعلم سلوك المجموعة 

التواصل واألسئلة الشفوية ويعيد توجيه مسارها من خالل التغذية الراجعة  إستراتيجيةباستخدام 

 المباشرة.

 نات التعلم التعاوني ومستوى األداء بكل منها.و والجدول التالي يوضح مك
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 المكون
 مستوى األداء

 ضعيف جيد ممتاز
    إجراءات المهمة 

    انجاز المهمة التعليمية
    المتبادل االيجابياالعتماد 

    المسؤولية الفردية 
    التفاعل المباشر

    المهارات التعاونية
    القيم التعاونية 
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 أداة المالحظة ألحد مكونات التعلم التعاوني: .3

تستخدم هذه األداة في حالة التركيز على أحد مكونات التعلم التعاوني، وهي أداة تقدم 

أكثر عمقا لسلوك المجموعة على أحد مكونات التعلم التعاوني، حيث يراقب للمعلم تشخيصا 

المعلم من خاللها مجموعة محددة ويرصد سلوكها ويقيم مدى إتقانها للمهارات الفرعية التي تندرج 

 تحت مكون التعلم التعاوني المستهدف.

 أداة مالحظة مكون المهارات التعاونية
المهارات 
 لتفصيليةالمهارات ا التعاونية

 مستوى أداء الطالب
 ضعيف جيد ممتاز

 القيادة

    .تقديم المعلومات بصورة صحيحة
    .معرفة حاجات أعضاء المجموعة

    .القدرة على أدارة المجموعة
    .توزيع األدوار والمهام

    .القدرة على ضرب األمثلة

 فن االتصال
    .التحدث الفعال 

    .االستماع الفعال
    .معرفة أنماط أعضاء المجموعة والتعامل بناء عليها

مهارات 
 العمل

    .فن طرح األسئلة
    .توجيه المجموعة

    .التشجيع
    .الدعم المعنوي

 
 

  
 
 
 

 أداة المالحظة الخاصة بكل فرد في المجموعة: .4



   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 199 

حـدة وهـى أداة تقـدم  دم هذه األداة في حالة التركيز على كل فرد فـي المجموعـة علـىختست
 لتعـــاونيللمعلــم تشخيصــًا أكثــر عمقـــًا لســلوك كــل فـــرد فــي المجموعــة علـــى مكونــات الــتعلم ا

(Thorndike at al,1986)، :والجدول التالي يوضح ذلك 

 
 
 ................................................................................اسم المجموعة: 

 المعيار

 أسماء أفراد المجموعة
 إبراهيم عبد اهلل يوسف أحمد

تاز
مم

يف جيد 
ضع

تاز 
مم

يف جيد 
ضع

تاز 
مم

يف جيد 
ضع

تاز 
مم

يف جيد 
ضع

 

             .االلتزام في تنفيذ إجراءات المهمة

             المشاركة في انجاز المهمة التعليمية

             .االلتزام بالوقت المحدد للمهمة

             .مستوى إتقان المهمة

             .االعتماد المتبادل االيجابي

             .المسؤولية الفردية

             .التفاعل المباشر

             .المهارات التعاونية

             .القيم التعاونية
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 في التربية اإلسالميةأمثلة إلستراتيجيات تقويم مناسبة للتعلم التعاوني ثالثًا:
 

 السادس االبتدائي. :الصف 

 التالوة وأحكام التجويد.الموضوع: 

      أن يتعرف إلى أحكام النون الساكنة والتنوين، أن يطبق أحكام النوننتاجات التعلم:   

 الساكنة والتنوين.

إلى  الطالبإلى مختبر الحاسوب، ويقسم  الطالبيصطحب المعلم المهمة: 

( طالب في المجموعة، ويطلب من كل مجموعة التعاون معا والقيام 6-4مجموعات)

( للبحث في أحد أحكام النون  Web Questبرحلة معرفية عبر المواقع االلكترونية) 

الساكنة والتنوين وعمل عرض تقديمي يتضمن تطبيقات مقاطع صوتية لقراءات بعض 

لحكم أثناء التالوة، ثم تقوم المجموعة بعرض منتجها القراء التي تبين كيفية مراعاة ذلك ا

أمام المجموعات األخرى، ويتوزع أفردها على المجموعات األخرى لالستماع لقراءاتهم 

 .مراعين ذلك الحكم

  Web Quest الرحلة المعرفية

االنترنت كمصدر للمعرفة حيث يحدد المعلم هدف الرحلة ويصف نشاط  شبكةهي استخدام     

الزمانية، ويترك للطالب حرية البحث عن المعرفة من خالل البحث في المصادر  البحث وحدوده

االلكترونية وزيارة مواقع مراكز األبحاث لتحقيق الهدف التعليمي ويترك إلبداعات الطالب 

 ضها.طريقة تنظيم وسلسة المعرفة وعر

 

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 المالحظة /تقويم الرفاق. إستراتيجية
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 الموقف التقويمي: 

في المجموعة،  الطالبيخصص المعلم أحد األدوار للمالحظة، ويسند هذا الدور ألحد 

بمالحظة سلوك زمالئه أثناء النشاط ورصد مدى التزامهم بمهارات  حيث يقوم الطالب

 التعلم التعاوني ومدى تحقيقهم لنتاجات التعلم من خالل تعبئة سلم التقدير التالي:

  

 سلم تقدير مقترح لتقويم تطبيق أحكام النون الساكنة والتنوين

 المعيار الرقم
 التقدير

1 2 3 4 

     .زمالئهيعمل بشكل تعاوني من  1

     .الضعاف في مجموعته لتحسين تالوتهم الطالبيشارك  2

     .يشارك في مناقشات الطالب 3

     .يطلع على المراجع الخارجية لزيادة معارفه حول موضوع الدرس 4

     وأشرطة التسجيل ( لتعلم التالوة. يستخدم الوسائل الحديثة ) الحاسوب 5

     .المشكالت التي تواجهه في التالوةيستطيع التغلب على  6

     .يميز بين أحكام النون الساكنة والتنوين 7

     .يميز بين أحرف اإلظهار وأحرف اإلخفاء 8

     .يعطي كل حرف حقه ) أي إخراج الحروف من مخارجها ( 9

     .يتلو مطبقا أحكام اإلدغام 10
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     .قالبواإلدغام واإليات مواضع اإلخفاء يستخرج من اآل 11

 الثاني الثانوي. :الصف

 الطالق. :الموضوع

 مشروعية الطالق، يبين حكم الطالق. حكميتعرف على  :النتاجات التعليمية

 مراجعة الذات. :ستراتيجيةاإل

 سلم تقدير. :أداة التقويم

 :يكما يل سلم تقدير ذاتي لمهارة أو قدرة الطالب على االستماع أو االنتباه لآلخرين

 التقدير المعيار الرقم

 ال أحيانا نعم انتبه لما يقال. 1
 ال أحيانا نعم توجد أصوات في الغرفة تؤثر على حسن استماعي. 2
 ال أحيانا نعم حركات المتكلم تؤثر على استماعي. 4
 ال أحيانا نعم استطيع ترتيب المعلومات التي استمع إليها في ذهني. 5
 ال أحيانا نعم ما سمعت.استطيع تذكر  6

7 
استطيع استيعاب األدلة من القرآن والسنة النبوية المتعلقة 

 بالموضوع بسرعة.
 ال أحيانا نعم

 ال أحيانا نعم استطيع صياغة أسئلة استفسر بها عن األشياء غير الواضحة. 8
 ال أحيانا نعم استطيع عمل تسلسل لما سمعت بحيث أصل إلى نتيجة. 9
 ال أحيانا نعم وجهات النظر المخالفة لي.أتقبل  10
 ال أحيانا نعم استماعي.في  أنا جاد 11
 ال أحيانا نعم أتأثر بأقراني. 12
 ال أحيانا نعم انجذب إلى الوسيلة أكثر من االنجذاب إلى االستماع. 13
 ال أحيانا نعم استطيع أن أشارك بالنقاش للوصول إلى الحقائق. 14
 ال أحيانا نعم اللغوية تعيق إدراكي للموضوع.التراكيب  15
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 الثالث الثانوي. :الصف
 .الرهن :الموضوع

 يبحث في أنواع الرهن والحكم الشرعي لكل منها. :النتاج التعليمي
 التقويم المعتمد على األداة. :المستخدمة في التقويم :ستراتيجيةاإل 

 .سلم التقدير :أداة التقويم
 لتقويم أداة المجموعة ) العمل في فريق (سلم التقدير المقترح 

 المعايير المجال
 التقدير

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 كبيرة

صف
الع

هني 
الذ

 

    .هناك نقاش أولي صحيح حول المهمة
    .تم الخروج بأفكار متنوعة من قبل الفريق

    .قام الفريق بوضع خطة زمنية ملزمة ألعضائه

هام
 الم

زيع
تو

 

    .تم توزيع مهام متساوية نسبيا على أعضاء الفريق
    .تم توزيع المهام حسب رغبات وقدرات كل فرد في الفريق

    .مهامهمفي  االندماجقام أعضاء الفريق بسرعة 
 

مل 
 الع

بء
ع

زن
متوا

ال
د ( 

جه
) ال

 

    .كل فرد يبذل جهد يساوي جهد زمالئه
    .كل فرد منهمك في مهمة

    .الفريق بمراقبة وتعديل الجهد في العمل كلما تقدموا بالمشروعيقوم 
عي

تما
الج

ل ا
فاع
الت

 

    .يستمع أفراد الفريق بعضهم إلى بعض ويدعموا أفكار بعضهم
    .هناك حلول مشتركة للعمل المنجز
    .هناك تواصل بين أعضاء الفريق

    .يقدم أفراد الفريق المساعدة بعضهم إلى بعض

ير 
تقر
د ال

عدا
إ

ائي
لنه
ا

 

    .يعمل جدول مقارنة بين أنواع الرهن
    .يصدر حكم حول أفضلية الرهن

    .يكتب التقرير األولي ويناقشه جماعياً 
    .يقدم التقرير النهائي في الموعد المحدد
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 .الثاني المتوسط :الصف

 .: التعاونالموضوع

 العمل ضمن فريق. ،أن يمتلك الطالب مهارات العمل التعاوني :النتاج التعليمي

 المالحظة. :ستراتيجيةاإل 

 سلم التقدير. :أداة التقويم

 (Carol at al, 2000) سلم تقدير مقترح لقياس مهارات العمل ضمن لفريق

 ( 1ضعيف )  ( 2متوسط )  ( 3جيد )  المعايير الرقم
    .يعبر عن أفكاره بلغة سليمة 1
    .أصالةو  يطرح أسئلة فيها جدة 2
    .يحاور بأسلوب بناء 3
    .يشارك بايجابية في عمل المجموعة 4
    .يقترح أفكار ايجابية 5
    .يتبادل المعلومات مع أفراد المجموعة 6
    .يتقاسم الوقت مع أعضاء الفريق بعدالة 7
    .يطرح أفكار إبداعية 8
    .اآلخرينيبني على أفكار  9

    .يستمع إلى اآلخرين باهتمام 10
    .يتقبل آراء اآلخرين 11
    .يدعم رأيه بالحجج والبراهين 12
    .يبرر مواقفه واجباته 13
    .يحترم مشاعر اآلخرين 14
    .يلتزم باإلطار العام للموضوع 15
    .يدون مالحظاته عن الموضوع 16
    .المحدد ينجز العمل في الوقت 17
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 .جميع الصفوف :الصف

 .: جميع المواضيعالموضوع

 .أن يمتلك الطالب المهارة االجتماعية للعمل التعاوني :النتاج التعليمي

 .األداء :ستراتيجيةاإل 

 .قائمة رصد :أداة التقويم

 (2007)باركر،  قائمة رصد مقترحة لتقويم بعض سمات المهارة االجتماعية

 التقدير المهارة االجتماعيةسمات  الرقم
 ال نعم

   يظهر االيجابية نحو اآلخرين. 1
   يعبر عن رغباته بصراحة. 2
   يبرز أفعاله. 3
   يعبر عن أولوياته بوضوح. 4
   يدافع عن حقوقه بكياسة. 5
   يطالب بحاجاته بشكل مالئم. 6
   اآلخرين أو ممتلكاتهم.يعبر عن مشاعر اإلحباط والغضب ودون إيذاء مشاعر  7
   ينضم لمجموعات العمل واللعب بيسر وانسجام. 8
   يشارك في المناقشة ويساهم في النشاطات. 9
   يأخذ دوره في العمل ويتناوب الدور. 10
   يظهر االهتمام باآلخرين. 11
   يتبادل المعلومات مع اآلخرين بأدب. 12
   مناسبة ويتوصل إلى تسوية.يتفاوض مع اآلخرين بطريقة  13
   يلفت االنتباه بطريقة مالئمة. 14
   ..(..يتواصل مع اآلخرين بصريا وحركيا )كاالبتسامة واإليماءات 15
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 .األول الثانوي :الصف

 .: اإليثار في حياة الصحابةالموضوع

 .أن يقتدي الطالب بصفات السلف الصالح)اإليثار( :النتاج التعليمي

 .مراجعة الذات :ستراتيجيةإلا 

 تقدير. سلم :أداة التقويم

 (2005)قطامي،  سلم تقدير مقترح لتقويم بعض سمات العمل التعاوني
 

 
 

 .الثالث المتوسط. :الصف 

 .: الحث على العلمالموضوع

 .أن يستخرج النصوص الشرعية التي تحث على التعلم ويفسرها :النتاج التعليمي

 .المالحظة :ستراتيجيةاإل 

 .السجل القصص :أداة التقويم

 إطالقا نادرا غالبا دائما السلوكات الرقم
     نعمل معا ويكون الجهد جماعيًا. 1
     نقسم العمل وينجز من األعضاء جميعهم. 2
     إلينا وال نستفسر كثيرًا.ندرك المهام الموكلة  3
     يستمع كل منا إلى اآلخر ونحترم وجهات النظر األخرى. 4
     نتخطى الصعوبات التي تواجهنا بشكل جماعي. 5
نجتمع في مكان محدد مسبقا ونتفق على مقرر يبين مدى  6

 انجاز العمل.
    

     نختصر الوقت والجهد بالعمل الجماعي. 7
     أهدافنا المشتركة ونفتخر بما ننجزه.نحقق  8
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 التعاونيسجل قصصي مقترح لتقويم بعض سمات العمل 
 

الحظ عدم انسجام  ،موضوع الحث على العلم الطالبأثناء تعلم  :الموقف التقويمي
الطالب محمود مع أفراد مجموعته خالل تنفيذ النشاط، وفي ضوء ذلك قام المعلم بتسجيل بطاقة 

 .(Carol at al, 2000) مالحظة في السجل القصصي ) سجل المعلم (
 

  

 التاريخ  الموضوع الصف: اسم الطالب:
 

 :المالحظة

 
سؤاله عن السبب أجاب  وعند ،الحظت عدم مشاركة الطالب محمود لزمالئه أثناء تنفيذ النشاط 

بأنه يؤمن بان العمل الفردي أفضل من العمل الجماعي، فأدركت بأنه ال يدرك أهمية القيم 
 التعاونية في التعلم النشط والتعلم الفعال 

 

 
 :اإلجراءات

 للطالب أهمية القيم التعاونية من خالل األمثلة الواقعية. شرحت 

 .طورت للطالب خطة عالجية لدمجه أكاديميًا في العمل الجماعي 

 .عززت األدوار التعاونية التي يقوم بها 
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 الفصل السادس

 

 تقويم الطالب

 التعلم النشط إسرتاتيجيةيف ضوء 
 

  نشط.التعلم ال إستراتيجيةتقويم الطالب  ي ضوء 

 نشط..تقويم التعلم ال 

 .أبعاد التعلم النشط التي يجب تقويمها 

 .تقييم دور المعلم  ي تعزيز التعلم النشط. 

   



   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 210 

 الفصل السادس

  التعلم النشط إستراتيجيةتقويم الطالب في ضوء 
 

 تمهيد
ى بالتأييد ظتحلم تعد النظرة التقليدية لطبيعة التعلم وكيفية حدوثه ولدور المعلم والمتعلم 

سلبي وللمعلم كملقن ثبت فشلها في بناء نموذج  كمتلقفي أوساط التربويين، فالنظرة للمتعلم 

اإلنسان القادر على التكيف مع عصر المعلوماتية واالنفجار المعرفي، فالمعرفة تتطور وتتجدد 

 باستمرار مما يقلل من قيمة وجدوى حفظ المعلومات التي يتم تلقينها.

ريات التعلم المعرفية إلى تطوير المهارات األكاديمية والعقلية للطلبة من مستوى ظنهدفت 

وقادرين على صنع خططهم لتعلم  محفزين ذاتيا يكونواالمبتدئ إلى مستوى الخبير، بحيث 

 المعلومات بطريقة أكثر فاعلية، والوصول إلى المعرفة من مصادرها المتنوعة وتنظيمها.

التي سوف تواجهها كمعلم هي بناء غرفتك الصفية بطريقة إن احد أصعب التحديات 

تسمح لطالبك ببدء التعلم بأنفسهم، فالمعلم الذي اعتاد على سيطرة دوره على مجريات التعليم 

يحتاج إلى وقت للتخلي تدريجيا عن جزء من ذلك الدور للطلبة لينتقل من نموذج التعليم 

م النشط المفعل من قبل الطالب، فالتعلم النشط يتطلب المباشر)بمبادرة المعلم( إلى نموذج التعل

 من المعلم التأمل الذاتي المستمر لسلوكه التعليمي وضبط دوره والتحكم به.

تعلمت من دليل استراتيجيات التدريس كيف تجعل من تعلم التربية اإلسالمية تعلما نشطا،  

 ويعالج هذا الفصل السؤال األساسي التالي:

 التعلم النشط؟ ستراتيجيةالطالب عندما يتعلمون وفقًا إل كيف يمكن تقويم
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 التعلم النشطتقويم 
التعلمية من المعلم إلى  -إن االعتقاد بضرورة انتقال محورية الدور في العملية التعليمية

(، والدور التلقيني )  talk, chook, wakeالطالب والتخلي بشكل منظم عن الدور الطباشيري ) 

spree & pray  )التدريس الحديثة التي  تبات سائدا بين المعلمين، فاستعمال المعلم استراتيجيا

من شأنه أن يجعل  -وخاصة إستراتيجيات التعلم النشط-عرضت في دليل إستراتيجيات التدريس 

التحديات والمشكالت الحقيقية ويدفعه إلى استخدام  المتعلم نشطا، ويزيد من قدرته على مواجهة

 .(2003)اورليخ وآخرون، في التعلم الصفي جميع قدراته

التدريس كيف تصبح قائدا للتعلم النشط في غرفتك  تلقد تعرفت في دليل استراتيجيا

الصفية التي تكتظ بالطالب وكيف تدمجهم في العمل والبحث بدال من االستماع بشكل سلبي، 

أكثر نشاطا وقدرة على  تباعها لجعل المتعلمااألساليب والطرق التي يجب عليك  وتدربت على

وجعل بيئة التعلم مشجعة للمتعلمين على المشاركة في بناء نماذجهم العقلية  عملهتحمل مسؤولية 

 وتقييم ما تعلموه.

جمع من ثم ويتطلب تقويم التعلم النشط القيام ببناء معايير ومؤشرات التعلم النشط، و  

تفيد في الحكم على والتى تنفيذ نشاط التعلم البيانات وتنظيمها عن سلوك المعلم والمتعلم أثناء 

 : (1992)قطامي،  للبيانات صدريننوعية التعلم، وهنا ال بد من الموازنة بين م

: وهنا يقيم المعلم تقويما ذاتيا دوره في نشاط التعلم التأمل والتقييم الذاتي للسلوك 

صها للطالب ونسبة مساهمته في التعلم مقارنة بالدور ونسبة المساهمة التي خص

من خالل السجل القصصي أو قائمة رصد أو سلم تقدير، ومن الواجب أن ال 

صدار  ينفرد المعلم في علمية التقويم بل يشرك المتعلم في التقويم والتأمل وا 

 المعلم والطالب(.كما يراه  الدور الذي أتيح له )التعلم النشطفي  الحكم
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من مقارنة بدور الطالب  المعلمقويم الخارجي: وهنا يقوم بعملية تقويم دور الت 

ومدير المدرسة  الزمالءأفراد آخرين من خارج البيئة الصفية )زائرين( مثل قبل 

 .ا يراه اآلخرون(مك النشط والموجه )التعلم

 
 شكل رقم) (

 
بناء التغذية الراجعة اإلجرائية القابلة للتنفيذ، وتنفيذ  تإن امتالك المعلم والمتعلم مهارا

تلك اإلجراءات يساعده في الوصول إلى مستويات متقدمة من التعلم النشط، 

ويشعر المعلم والمتعلم بالمسؤولية الذاتية عن تنميته وتعميمها في جميع 

ونه أنشطة التعلم المدرسية ليصل إلى مستوى القيمة التي تمثل جزءًا من مك

 .(Nancy,2002) المهني والوظيفي

 

 التعلم النشط التي يجب تقويمهاد أبعا

 بيانات تفيد في الحكم على التعلم النشط

التعلم النشط  
كما يراه 
 اآلخرون

التعلم النشط  
كما يراه 
 الطالب

التعلم النشط  
كما يراه 
 المعلم 
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لتعلم الصفي أو استخدام أشرطة التسجيل المالحظة المباشرة ل النشط يتطلب تقويم التعلم

)اورليخ  األبعاد اآلتيةفي المسموعة والمرئية وتحليل سلوك كل من المعلم والطالب 

 : (2003وآخرون،

 
 

 ( شكل رقم)
 أبعاد التعلم النشط التي يجب تقويمها

 دور المعلم في تعزيز التعلم النشط 

ويتعلق باألساليب والطرق التي يتبعها المعلم لجعل المتعلم أكثر نشاطا، وجعل 

التعلم أكثر فاعلية، حيث يتقمص دور الميسر والموجه والدليل للمعارف والمعلومات 

ب في التعلم ودعم مشاركة الطال الطالبوليس مصدرا لها، ويقوم بتعزيز التعاون بين 

 بعاد التعلم 
النشط التي 
 يجب تقويمها

دورالمعلم  
 ي 

تعزيزالتعلم 
 النشط

 المتعلم النشط
بيئة التعلم 

 النشط
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 التاليويمكن التعرف على هذا الدور من خالل الشكل  ،في األنشطة التعليمية المتنوعة

 :(2003)اورليخ وآخرون،

 

 
 

كمؤشر للكشف عن يمكن للمعلم أن يستخدمه  لي مجموعة من ساللم التقدير التيوفيما ي

 .(2006)الرقب وآخرون،  في تدريسه التعلم النشطمستوى تعزيز 

دور المعلم 
في تعزيز 
 التعلم النشط

مخطط للتعلم 
 النشط

للتعلم  قدم م
 النشط

موجه لالسئلة 
ومحا ظ على 

ديمومة 
 االستقصاء

مدير للتعلم 
 النشط

معزز ومكافئ 
 للتعلم النشط

كاشف عن القيم  
 للتعلم النشط

مقيم  للتعلم 
 النشط
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  كمخطط للتعلم النشط سلم تقدير لتقييم دور المعلم 

     
 
 

  نشاط تأملي
 

 كعن مستوى تعزيز  يكشف الذيسلم التقدير السابق  طريقة تخطيطك ألنشطة التعلم وامأل تأمل
 عملية التخطيط للتدريس.في  للتعلم النشط

 

ور
الد

رقم 
ال

 

 األداء
 المستوى

ما)
دائ

4)
 

البا
غ

(3)
 

يانا
أح

(2) 

ادرا
ن

(1) 

شط
 الن
علم
 للت
طط

مخ
ك

 

اختار نشاطات التعلم التي تتطلب االستكشاف أو حل المشكالت  1
 .واالستقصاء

    

     .الطالباختار مواد وخبرات تعليمية تثير حب االستطالع لدى   2

     .في التخطيط للنشاط التعليمي الطالبيشاركني  3

     .أوفر لطلبتي تشكيلة واسعة من المصادر والمواد التعليمية المحفزة للتعلم 4

     .أوظف استراتيجيات تعلم متنوعة تفعل من دور الطالب 5
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 للتعلم النشط سلم تقدير لتقييم دور المعلم كمقدم 

 

 
 نشاط تأملي

 
 الذيسلم التقدير السابق تأمل طريقة تمهيدك ألنشطة التعلم، وامأل 

 عملية التمهيد للدرس.في  للتعلم النشط كعن مستوى تعزيز  يكشف
  

ور
الد

رقم 
ال

 

 األداء
 المستوى

ما)
دائ

4)
 

البا
غ

(3)
 

يانا
أح

(2) 

ادرا
ن

(1) 

قدم
كم

 
شط

 الن
علم
للت

 

والذي و عنصرا مجهوال أ و تناقصاً أو سؤال بطرح مشكلة أ أمهد لدروسي 1
 .يمكن أن يرتقى بتفكير الطالب إلى أعلى حد

    

      .يستجيب طلبتي للمثيرات التمهيدية بحرية وبقليل من التوجيه من قبلي 2

أشجع استجابات الطالب الكثيرة والمختلفة لمثير معين وأكون مستعدا  3
 .للتعامل مع أنماط بديلة من االستكشاف
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االستقصاء  استمراريةعلى  ةمحافظالسئلة و كموجه لألسلم تقدير لتقييم دور المعلم  

 في التعلم النشط

 
 نشاط تأملي

 
عن مستوى  يكشف الذيسلم التقدير السابق طريقة توجيهك لألسئلة الصفية وامأل  تأمل   

 عملية توجيه األسئلة.في  النشطللتعلم  كتعزيز 
 
 
 

ور
الد

رقم 
ال

 

 األداء
 المستوى

ما)
دائ

4)
 

البا
غ

(3)
 

يانا
أح

(2) 

ادرا
ن

(1) 

صاء
ستق
 اال

رية
مرا
است
ى 
 عل
فظ
محا

ة و
سئل
 لأل

وجه
كم

 

     .عندما أتكلم فأنني أتساءل وال ألقن  1

استعمل بشكل واع األفكار التي أثارها الطالب وابني أسئلتي   2
 .على أفكارهم

    

أعيد توجيه أسئلة للطالب بطريقة تشجعهم على التوصل إلى   3
 .اإلجابات بأنفسهم

    

يقصد من أسئلتي حث الطالب على استكشاف وتفسير   4
 .ودعم وتقيم أفكارهم

    

أشجع الطالب على تقييم مدى كفاية المبررات التي يقدمونها   5
 .أو يقدمها غيرهم

    

ضفاء يكتسب الطالب الفهم  6 والممارسة للعمليات المنطقية وا 
 .المصداقية على المعرفة واستكمالها

    

أشجع الطالب على االنتقال من تفحص حاالت خاصة إلى  7
 .فهم أكثر عمومية
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 لتعلم النشطل كمديرسلم تقدير لتقييم دور المعلم  

 

 
 نشاط تأملي

 الذيسلم التقدير السابق وامأل  طريقة إدارتك للتفاعل الصفي أثناء تنفيذ أنشطة التعلم تأمل
 إدارة التفاعل الصفي.في  للتعلم النشط كعن مستوى تعزيز  يكشف

 
 
 

  

ور
الد

رقم 
ال

 

 األداء
 المستوى

ما)
دائ

4)
 

البا
غ

(3)
 

يانا
أح

(2
ادرا (

ن
(1) 

دير
كم

 

أركز على التعلم واستعمال األفكار وليس على الوظائف اإلدارية مثل  1
 .النظام والسجالت

    

أفضل المرونة في طريقة جلوس الطالب وفي حركتهم وان يصل استعمال   2
 .للمواد والمصادر التعليمية التعلمية إلى أقصى حد ممكن الطالب

    

الحوار الصفي بطريقة تؤكد الكياسة والرغبة في االستماع ألفكار كل  يدار 3
 .شخص

    

 .على البيئة الصفية الكليةيشارك الطالب بشكل فعال في التخطيط واإلبقاء  4
    

اعزز المشاركة المتوازنة وذلك بتشجيع الطالب الهادئين قليلي المشاركة  5
 .لتمكنهم من اتخاذ دور فعال في النشاطات الصفية
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 لتعلم النشطل كمعزز ومكافئسلم تقدير لتقييم دور المعلم  

 

 
 نشاط تأملي

طريقة تعزيزك الستجابات طالبك وتقديمك التغذية الراجعة لهم أثناء تنفيذ أنشطة التعلم  تأمل
 الطالباستجابات  على ك ومكافأتكعن مستوى تعزيز  الذي يكشفسلم التقدير "السابق وامأل 

 ومبادراتهم التي تزيد من مستوى التعلم النشط.
 
 
 
 
 
 

ور
الد

رقم 
ال

 

 األداء
 المستوى

ما)
دائ

4)
 

البا
غ

(3)
 

يانا
أح

(2) 

ادرا
ن

(1) 

فئ
مكا
/ ك
زز 

كمع
 

     .أشجع وأكافئ التبادل واالختيار الحر الفعال  1

أؤكد التعزيز الذاتي الداخلي والنابع من النجاحات المتالحقة  2
 .ألفكار الشخص نفسه 

    

أتجنب انتقاد أو إصدار حكم على األفكار التي يعرضها  3
 ب.الطال

    

     .مساهمة كل طالب مساهمة مشروعة وذات أهمية اعتبر 4

أقيم الطالب على أساس نموهم في العديد من مجاالت خبرة  5
     .التعلم وليس على أساس مجرد حفظ الحقائق المكتسبة 
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 لتعلم النشطل ككاشف عن القيمسلم تقدير لتقييم دور المعلم  

 

 
 نشاط تأملي

تأمل طريقة تعزيزك القيم واالتجاهات االيجابية نحو التعلم النشط أثناء 
 تنميتك لقيم التعلم النشط.عن مستوى  الذي يكشفسلم التقدير السابق تنفيذ أنشطة التعلم وامأل 

ور
الد

رقم 
ال

 

 األداء
 المستوى

ما)
دائ

4)
 

البا
غ

(3)
 

يانا
أح

(2) 

ادرا
ن

(1) 

قيم
ن ال

 ع
شف

لكا
ا

 

أؤكد بان المفاهيم والمسائل االجتماعية وقرارات السياسة التربوية  1
 .واالتجاهات والقيم هي مجاالت وحقوق مشروعة ومفتوحة للنقاش 

    

جميع المواد التعليمية خاضعة للفحص الناقد وال تعامل كأمور مسلم  2
 .بصحتها 

    

أتجنب استعمال اللغة المشحونة عاطفيا وغير المبررة في مناقشة  3
 .االتجاهات والقيم 

    

أشجع على استكشاف المغزى من وراء تبني المواقف فيما يعرض من قيم  4
. 

    

ي تسبب تنوع أثير االنتباه إلى العوامل الشخصية واالجتماعية الت 5
 .االتجاهات والقيم 

    

يستطيعون فهمها والدفاع  إستراتيجيةأشجع الطالب على تبني قيمة أو  6
 .عنها 
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 لتعلم النشطل كمقيمسلم تقدير لتقييم دور المعلم  

 
 نشاط تأملي

ومدى توظيفك  طريقة تقييمك لطلبتك ودورهم في عملية التقويم تأمل
الدور التقييمي  الذي يكشفسلم التقدير السابق أثناء تنفيذ أنشطة التعلم وامأل  لنتائج التقويم

 النشط للطالب.
 

ور
الد

رقم 
ال

 

 األداء
 المستوى

ما)
دائ

4)
 

البا
غ

(3)
 

يانا
أح

(2) 

ادرا
ن

(1) 

يني
تكو

 / 
حلي

مر
يم 
كمق

 

     .أضع أهدافي بوضوح بحيث استطيع التأكد من مدى تحققها  1

     .استعمل إجراءات تقويمية ترتبط مباشرة بأهدافي  2

تساعدني نتائج التقويم في إجراء التعديالت المناسبة لزيادة فهمي  3
 .واهتمامي بعملي 

    

 أتقاسم نتائج التقويم مع طلبتي وذلك بتحديد مجاالت القوة 4
 .المجاالت التي تحتاج إلى تحسين في أدائي وأداء الطالب و 

    

التقويم هو الوسيلة لتحسين التعليم وليس إلصدار األحكام على   5
 .الناس 
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 دور المعلم في تعزيز التعلم النشط يبين كيفية تقييم مثال 

 
والتي تعد  Self Assessment تقويم الذاتإستراتجية استخدم  لنفترض أن المعلم زيد

ملء بتأمل األساليب التي يتبعها لجعل المتعلم أكثر نشاطا و قام و ، مكونا أساسي للتعلم الفعال
ليعزز التعلم النشط  نتائجه على األدوار مارسها المعلم زيد، وكانت مجاميع السابقة ساللم التقدير

  :(William at al, 2005) كما يلي
  

 
 

 التعليم التي يستخدمها زيد ننفذ الخطوات اآلتية: ستراتيجيةإلولتفسير نتائج التقويم الذاتي 
نحسب الوسط الحسابي على األدوار التي مارسها زيد ليعزز التعلم النشط والمتوسط   .1

 الكلي كما يلي:

 
 

نمثل المتوسطات الحسابية كل دور من األدوار التي مارسها ليعزز التعلم النشط  .2
 Theعلى سلـم تدريج طيـــف التحكم التدريســـي ) بنقطة لكل منها والمتوسط الكلي 

Spectrum of Instructional Control)،  هو  سلم تدريج طيف التحكم التدريسيو
يقع عند نهايته الدنيا التدريس المباشر بمبادرة و  ،4، 1سلم مدرج بالقيم بين العددين 

مخطط  الدور
(5) 

مقدم 
(3) 

موجه 
 (7) لألسئلة

 مدير 
(5) 

 معزز
(5) 

كاشف عن 
 (6) القيم

 مقيم
(5) 

 الكلي

 112 17 12 18 20 24 6 15 المجموع

مخطط  الدور
(5) 

مقدم 
(3) 

 موجه لألسئلة
(7) 

 مدير 
(5) 

 معزز
(5) 

كاشف عن 
 (6) القيم

 مقيم
 الكلي (5)

الوسط 
 3.1 3.4 2 3.6 4 3.5 2 3 الحسابي
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ويقع  (1ويأخذ قيمة الوسط الحسابي ) (Teacher Initiated Instruction ) المعلم
 (Student Initiated Learningالطالب )عند نهايته العليا التعلم النشط بمبادرة 

  (.4ويأخذ قيمة الوسط الحسابي )
 
 
 

( كان التعلم نشطا، وكلما 4( واقتربت من )3كلما زادت قيمة الوسط الحسابي عن )  .3
( كان التدريس مباشرا وبمبادرة المعلم، 1قلت قيمة الوسط الحسابي واقتربت من العدد)

المعلم زيد للتعلم  كشف عن مستوى تعزيزات تمؤشر ويبين التمثيل البياني باألعمدة 
 على أدواره الفرعية ودوره الكلي. في تدريسه النشط

 

 
 

نالحظ من مخطط الطيف التدريسي للمعلم زيد أنه يفعل التعلم النشط بمستوى جيد في  
جميع أدواره عدا دوره كمقدم ودوره ككاشف عن القيم، وهذا يتطلب منه العودة إلى البنود الخاصة 

وتحديد الممارسات التي يقوم بها وتؤثر سلبا على التعلم النشط  سلم التقديربهذين الدورين في 
 جها.وعال
 
 

3 

2 

3.5 

4 

3.6 

2 

3.4 

3.1 

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

 مخطط 

 مقدم 

 موجه لالسئلة 

 مدير  

 معزز 

 كاشف عن القيم 

 مقيم 

 الكلي

 مستوى تعزيز المعلم  زيد للتعلم النشط في تدريسه  تبين  مؤشرات

 الوسط الحسابي
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  نشاط تأملي
استخدم نتائج ساللم التقدير الخاصة بك والتي مألتها في أنشطة 

ومثلتها  كفي تدريس للتعلم النشط كعن مستوى تعزيز  التأمل والتي تكشف
أجب عن األسئلة  ومن ثمالتعلم النشط،  كمستوى تعزيز بمخطط الطيف التدريسي وحددت 

 اآلتية:
 (؟1م تحصل على القيمة )كيف حصلت على هذه القيمة ول  

 ما األدوار التي تقوم بها وأثرت سلبيا على مستوى التعلم النشط؟ 

 ما األدوار التي تقوم بها وأثرت ايجابيا على مستوى التعلم النشط؟ 

ما أبسط األشياء التي يمكنك فعلها وتؤثر ايجابيا بشكل كبير على مستوى  
 التعلم النشط؟
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 المتعلم النشط   

، ومدى تحمله للمسؤولية في أن يعلم نفسه دور الطالب في تعزيز التعلم النشطب وتتعلق 
بحيث يقوم بدور أكثر حيوية في صنع القرار التدريسي ويصبح محورا لعملية التعلم بدال من 
متلقي سلبي، وفيما يلي سلم تقدير يمكن للمعلم أن يستخدمه للحكم على دوره في تعزيز التعلم 

 .(1992)قطامي،  النشط
  

 هل أنا متعلم نشط؟

جال
الم

 

رقم
ال

 

 األداء

 المستوى

ئما
دا

البا 
غ

يانا 
أح

ادرا 
 ن

4 3 2 1 

مي
تعل
ك ال

سلو
ال

 

     .أتعاون مع المعلم في تحديد أهداف التعلم 1

     .أساعد في صياغة أهداف التعلم بحيث تكون واضحة لزمالئي 2

     .العب دورا في اقتراح نشاطات وخيارات تعليمية مالئمة لتحقيق األهداف  3

استثمر الحرية التي تتوفر لي في انتقاء نشاطات تناسبني من قائمة األنشطة  4
 .المقترحة

    

     .أمارس نشاطات التعلم باالعتماد على النفس  5

     .الجماعيةأتعاون بفاعلية مع زمالئي في نشاطات التعلم  6

     .لدي الشجاعة لطلب المساعدة من المعلم عند الحاجة 7

     .أبادر إلى اطالع معلمي على النتائج التي أتوصل إليها أوال بأول 8

     .أوظف نتائج التغذية الراجعة ومالحظات وتوصيات المعلم في تحسين تعلمي 9

     .اقدر مدى بلوغي للهدف في ضوء نتائج التصحيح والتقويم الذاتي  10

     .أقوم ذاتي باستعمال بطاقات تقويم خاصة 11

     .أشارك بفاعلية في قرار االنتقال لهدف تعليمي جديد وفق قدراتي الفردية 12
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ستبانة ، وقام بملء االتأمل الذاتي لسلوكه في الفصلاستخدم لنفترض أن الطالب عمرو 
وكانت مجاميع نتائجه على السلوكات التي يجب أن يمارسها ليعزز التعلم  نشط؟هل أنا متعلم 
 النشط كما يلي:

جال
الم

 

رقم
ال

 

 األداء

 المستوى

ئما
دا

البا 
غ

يانا 
أح

ادرا 
ن

 

4 3 2 1 

عي
تما
الج

ك ا
سلو

ال
 

     .أتعامل مع معلمي باحترام 1

     .اظهر االحترام للطالب اآلخرين 2

     .أتجنب مقاطعة حديث اآلخرين 3

     .أفكر في البناء على أفكار اآلخرين وتطويرها أكثر من تركيزي على نقدها 4

التزم المعايير األخالقية للنقد البناء والتي تركز على نقد الفكرة وتصون  5
 .شخصية الفرد ومعتقداته 

    

     .اعتمد النقاش والحوار وقوة الدليل في إقناع اآلخرين بأفكاري  6

     .لدي الشجاعة لالعتراف بخطأي لآلخرين 7

     .أتجنب فرض الرأي بالقوة  8

     .احترم ملكية اآلخرين  9

     .أتسامح مع اآلخرين وأغفر أخطاءهم 10

     .ال أحب االنطواء والعزلة وأفضل العمل الجماعي 11

     .اشعر الهدوء والثقة بالنفس 12

 
 الكلي (12السلوك االجتماعي ) (12) يالسلوك التعلم السلوك

 75 33 42 المجموع
 3.125 2.75 3.50 الوسط الحسابي
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األوساط الحسابية لسلوكه لنشاط المتعلم عمرو نمثل  التأمل الذاتيولتفسير نتائج التقويم  
وسلوكه االجتماعي والوسط الحسابي الكلي على سلم تدريج على سلم تدريج طيف التعلم  يالتعلم

 .( The Spectrum of Learner Activated Learningالنشط ) 
 
 
 
 

نشطًا، وكلما  المتعلم( كان 4( واقتربت من )3فإذا زادت قيمة الوسط الحسابي عن ) 
( كان المتعلم سلبيا، ويبين التمثيل البياني 1لوسط الحسابي واقتربت من العدد)قلت قيمة ا

باألعمدة طيف التعلم لسلوك للطالب عمرو التعلمي وسلوكه االجتماعي والوسط الحسابي لسلوكه 
 الكلي في االستجابة لشروط التعلم النشط.

 

 
1 2 3 4

 السلوك التعلمي 

 السلوك االجتماعي  

 الكلي

3.5 

2.75 

3.125 

 للطالب عمرو  طيف التعلم النشط

 الوسط الحسابي
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 بيئة التعلم النشط 
 

تشجيع المتعلمين على المشاركة والتفاعل وتوصف بأنها البيئة التي يتم فيها  
البيئة  االيجابي في عملية بناء تعلمهم، ويظهر فيها مدى التناغم والتوافق بين عناصر

الثالثة)الطالب، المعلم، مصادر المعرفة(، فالمعلم والطالب هي الموارد البشرية التي 
أن  المتاحة، لذا يجب تصنع البيئة من خالل تفاعلها واستثمارها لفرص التعلم ومصادره

يشجع المعلم عمليا التعلم النشط وأن يأخذ الطالب على عاتقه مسؤولية تعلمه حتى تغدوا 
 .(2003)اورليخ وآخرون، بيئة التعلم نشطه

 
في نموذجه البيئي )الحتمية المتبادلة ( إلى (  Banduraويشير العالم باندورا ) 

للتفاعل بين الفرد)الطالب( والبيئة، وبما أن السلوك السلوك النشط للمتعلم هو وظيفة أن 
محكوم بالبيئة، والبيئة من صنع اإلنسان، لذا يجب العمل على بيئة التعلم وفق ترتيب 

 .(1992)قطامي،  الحاجات المعرفية للطالب لتغدو بيئة التعلم نشطة
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هناك العديد من أساليب التقويم البيئي وأدواته المتوفرة في كتب القياس والتقويم،  
إال أن أكثرها شهرة واستعماال هو نظام فالندرز لتحليل التفاعل اللفظي الصفي 

(Flanders System of Interaction ,Analysisوهو ما )  سنتبناه أواًل لتقييم البيئة
 التفاعلية الصفية.

كيف 
حدد 

نموذج 

 تأمل
نموذج 

 تأمل

 المعلم تأملنموذج 

  ................................:.اسم الطالب

نقاط بحاجة إلى   النقاط االيجابية

  تحسين
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 Flandersنظام فالندرز لتحليل التفاعل اللفظي الصفي ) :أوال

System of Interaction ,Analysis): 
لم وسلوك الطالب يقسم فالندرز مقياسه العشري إلى ثالثة فئات رئيسة هي: سلوك المع

 هذه الفئات التاليويوضح الشكل والسلوك المشترك، 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :توضيح لهذه الفئات يوفيما يل
 سلوك المعلم: الفئة األولى 

( مجموعات مباشرة، وفيما يلي توضيح لكل 3( مجموعات غير مباشرة و)4ويقسم إلى ) 
 منها مدعما بأمثلة:

 
 
 
 
 
  
  

 
 
 
 

 شكل رقم) (        
 لوك المعلم وفق نظام فالندرزس 
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 : الطالبتقبل مشاعر  .1

 

لمشاعر طلبته  هتفهمإلى  تشيرالتي يستخدمها المعلم و  عباراتوهي ال 
ويتوقف قبول المعلم م، والتعاطف معههم ومشاعر  همحاسيسوقبوله ومراعاته أل

ذا كان ينظر له على انه موقف إف ،موقف التعلمإلى  لمشاعر طالبه على نظرته
لتقبل  يميلفانه  نسان له جسد وروح وعقل وله مشاعر ينبغي احترامهاإ مع يتم

التي تظهر تقبال  مثلة العباراتأومن ، واحترام مشاعر طالبه والعكس صحيح
، عليكم اليوم تني قسو لواجبات المنزلية ترهقكم، يبدو إن كثرة المشاعر )يبدو أ

 .محاولة انجاز التجربة ومع ذلك لم ينجح( منتعب لقد  بالطبع
 

 :الطالبفكار تقبل أ .2

  

عادة إو أفكار طالبه سواء بتلخيصها تقبل المعلم ألتتضمن هذه الفئة  
 استخدام فكرة المتعلم في وأتكرارها  وأصياغة عبارة قالها الطالب بلغة بسيطة 

وقد يظهر المعلم تقبل فكرة الطالب بمقارنتها بفكرة ذكرها  ج،اتاستنالتوصل إلى 
من ن إقا ح)ف ضمن هذه الفئة مثال نومن عبارات المعلم التي تص، خرآطالب 

تقودنا جابة محمد حكمة مشروعية الصوم الشعور مع الفقراء والمحتاجين، فعال إ
  إلى االستنتاج بأن..........(.

 
  :يجابي وتزيد من الدافعيةإلالثناء والتشجيع الذي يعزز الشعور ا .3

 

التي يوجهها  تشجيعالثناء و الو عبارات أوتتضمن هذه الفئة كلمات  
تخفيف توتر على وتعمل هذه الكلمات  ،دائه لسلوك معينأالمعلم للطالب على 

وقد يكون الثناء  ،فكاره وتنمية مفاهيمه ومهاراتهأالطالب ومساعدته في عرض 
ممتاز او في  فيك، حسنت، بارك اهللمن مثل: أعلى الطالب في صورة كلمات 

المعلم عتبر من قبيل الثناء قول يوال ، قاحنت طالب مجتهد أصورة عبارات مثل 
ن قول المعلم ممتاز يا محمد فعال إ ن، كما أغبي لتصبح مثل محمدا اجتهد ي

يصف في فئتين الصوم في يومي الفطر واألضحى منهي عنه بنص شرعي 
 الصومن فعال إ) فكار التالميذل أوقبو (محمد ممتاز يا ) التشجيعو الثناء هما

 في يومي الفطر واألضحى منهي عنه بنص شرعي(.
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  :سئلة المثيرة للطلبة المناسبة لمستوى تفكيرهم وقدراتهمألتوجيه ا .4

سئلة التي يوجهها المعلم بهدف زيادة النشاط وتتضمن هذه الفئة األ 
والهدف من السؤال هو الذي  ،العقلي لدى طالبه ورفع مستوى تفاعلهم مع التعلم

ن ) أي قوله ة فمثالليها هذا السؤال وليست صيغي إيحدد الفئة السلوكية التي ينتم
 )قوله بينما  ،فكارتقبل األف في فئة نيص (؟محمد ت هذه الفكرة الصحيحة ياأقر 

ف في فئة نيص (لم منذ فترةأ؟ هذا يعني انك تتك مريضنبألماذا لم تخبرني 
يصف في فئة  (من منكم يجيب باقتدار مثل احمد)قوله ، و تقبل المشاعر
جابة تارك الصالة؟ ثم تالها مباشرة بقوله أن اإلحكم ما )قوله و  ،المديح والثناء

هل وقوله ) ،والتلقين الشرح ف في فئةنيص ...(عن هذا السؤال تتمثل في
عطاء إيصف في فئة  تطبيق آداب الدخول إلى المسجد؟(محمد  يا يمكنك

 .التوجيهات
 

 :الشرح والتلقين .5

 

علومات اء تقديم الحقائق والمثنالفئة حديث المعلم أ وتتضمن هذه 
والمفاهيم الخاصة بالدرس للطالب مما يضفي جوا من  واآلراءفكار واأل

كان المدرس متمكنا من مادته ذا إسيما ال االنضباط الصفي والتفاعل االيجابي
  .سلوب مناسبوله أ

 
 :وامر للطلبةيمات والتوجيهات واأل صدار التعلإ .6

 
الفئة التوجيهات والتعليمات واألوامر الخاصة بانجاز  وتتضمن هذه 

عطى الطالب يال لها و ذعان الطالب ومطاوعتهم األنشطة التعليمية ويتوقع إ
ف ضمن هذه نتصالتي الحرية في مخالفة هذه التعليمات ومن عبارات المعلم 

 ؟(.هل يمكنكم مساعدتي في حل هذه، 25فحةافتح كتابك ص)الفئة قوله 
 

 

 

 

 

 

 

 :المبررة لنقد واستخدام السلطةا .7
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يعبر عن نقده ألفكار وسلوكيات وتتضمن هذه الفئة حديث المعلم الذي  
جابتهم وأ ، عادة ضبط الصفأو إ الطالبلتصحيح سلوك ألحد رائهم طالبه وا 

 ،فكار طالبهيحاول المعلم تبرير هذا النقد أل العجب وقدإلى  مروقد يصل األ
، ال فكرة خاطئة تماما )ومن عبارات المعلم التي تصف ضمن هذه الفئة قوله

 (. تيت بهاادري من أين أ
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 المتعلم:سلوك الثانية: الفئة  

 
 :وهماويقسم إلى مجموعتين،  

 
 
 
 
 
 

 شكل رقم) ( يوضح سلوك المتعلم وفقًا لنظام فالندرز 
 

 شرح لهذه السلوكيات مدعمة باألمثلة يوفيما يل

 

  :و المثيرات الصادرة عنهللمعلم وتوجيهاته أاستجابة  -1

 

و توجيهاته المتعلم استجابة ألسئلة المعلم أوتتضمن هذه الفئة حديث  
الحكم الشرعي لصالة المعلم عن  لسؤالجابة ) فرض كفاية إ الطالبمثل قول 

عدد نواقض سؤال الجابة على من نواقض الوضوء...، إن الجنازة، يبدو لي أ
 وء(.الوض

 
 
 

  :ة الطالب ومبادرته الناتجة عن التفاعل الصفيأمباد -2

 

منه موجها حديثه للمعلم في وتتضمن هذه الفئة حديث المتعلم بمبادرة  
)هل سننفذ حصة صالة مثل قول المتعلم  ،سئلة واستفسارات وتعليقاتصورة أ

الجنازة في الصف أم في مسجد المدرسة؟ ماذا تعني كلمة الكاللة يا أستاذ؟ هل 
 لك أن تعطينا أمثلة من حياة الصحابة على اإليثار. 
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 المشترك:سلوك الثالثة:الالفئة  

 :الفوضىو  الصمت -1

عقب  التي تسود الصف أو الفوضىوفترات السكون  الصمتوتتضمن هذه الفئة 
تنفيذ نشاط يتطلب تفاعالت أثناء و أ و عقب توبيخه للطالبإلقاء المعلم ألسئلة أ

لسؤال او محاولة استثارة  التالميذجابات ، وتظهر الفوضى عند تداخل إبين الجميع
على أسئلة ذات نهاية مفتوحة لم يحدد طالبا جابة وعة من التالميذ باإلمجمالمعلم ل

 .الطالبيجعلها تستجر إجابات جماعية من بعينه لإلجابة عليها مما 
 

 مثال يبين طريقة استخدام نظام فالندرز العشري
أداة التسجيل المتوفرة في  باستخدام ( دقيقة15صفيًا مدته ) اً نشاطالمعلم سعد سجل  

حيث قسم عملية ، باستخدام نظام فالندرز العشري نماط التفاعل اللفظيةأالمدرسة، وقام بتحليل 
 :ةالتالي المصفوفة( دقائق وقام بتفريغ نتائج التحليل في 3مراحل كل منها ) 5إلى  التحليل

 

 اللفظية نماط التفاعلأتكرارات حدوث  مصفوفة
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1 9    6      15 

2  23 23 1 7    1  55 

3 1  63 1 26 1   1  93 

4    81 1 4  39  25 150 

5    3 2 34 4 16 1 16 76 

 389 41 3 55 4 39 42 86 86 23 10 المجموع

 100% 10.54 0.77 14.14 1.03 10.03 10.80 22.11 22.11 5.91 2.57 النسبة %

 100% 10.54 0.77 14.14 21.85 52.70 النسبة %

 100% 10.54 14.91 74.55 النسبة %
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 على الفئة األولى من السلوك )سلوك المعلم(: المالحظة 
 تقبلالصفي السابقة أن نسبة السلوك غير المباشر للمعلم) مصفوفة التفاعلنالحظ من  

وتصنف هذه %( 52.7فكار، الثناء والتشجيع، توجيه األسئلة( كانت )المشاعر، تقبل األ
التفاعالت ضمن السلوكات المعززة للبيئة التعليمية النشطة والتعلم النشط، ونالحظ عند مقارنة 

%( أنها أعلى بكثير 26نمط من التفاعل لدى فالندرز )هذه النسبة بالنسبة المعيارية لهذا ال
وتصل إلى الضعف، وأظهرت النتائج أن نسبة السـلوك المباشـر للمعلم )الشرح والتلقين، إصدار 

وتصنف هذه التفاعالت ضمن السلوكات  %(21.85كانت )التعليمات، النقد واستخدام السلطة( 
المؤثرة سلبيا على البيئة التعليمية النشطة، ونالحظ عند مقارنة هذه النسبة بالنسبة المعيارية لهذا 

 %( أنها أقل بكثير وتصل إلى النصف.42النمط من التفاعل لدى فالندرز )
 

 على الفئة األولى من السلوك )سلوك المعلم(:االستنتاج 
ن المعلم سعد تخلى بدرجة كبيرة عن أسلوب التعليم المباشر والتلقين وعمل على يتبين أ 

خلق بيئة حوارية نشطة، حيث بلغت نسبة سلوك المعلم المباشر إلى إجمالي سلوكاته في النشاط 
 (.%70.7و تفعيل دور الطالب بنسبة)%(، أي أنه يوجه سلوكه التدريسي نح29.30) 

 
 

 نية من السلوك )سلوك المتعلم(:على الفئة الثا المالحظة 
عن استجابته للمعلم  نالحظ من المصفوفة السابقة أن نسبة سلوك الطالب الذي يعبر 

%( وتصنف هذه التفاعالت ضمن 14.14كانت ) و المثيرات الصادرة عن المعلموتوجيهاته أ
فضا من االكتشاف ولكن يؤخذ عليها أنها تمثل نمطا منخبيئة التعلم النشط، التي تدعم السلوكات 

واالستقصاء بواسطة الطالب ولم تصل إلى مستوى التعلم المستقل أو الفردي الذي يلعب فيه 
المتعلم جميع األدوار بل ينتظر توجيه المعلم للسؤال حتى يستجيب له، وقد أطلق على هذا النمط 

ويالحظ أن التفاعل (، Ping –Pong Pattern اسم نمط التفاعل المشابه للعبة تنس الطاولة )
في هذا النمط ثنائي االتجاه ولكنه يعتمد على المعلم أساسا ويبدو متجها منه إلى متعلم بعينه ثم 

 :(William at al, 2005) من المتعلم إلى المعلم كما في الشكل اآلتي
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ة الطالب ومبادرته الناتجة عن أداعن مب سلوك الذي يعبرالظهرت النتائج أن نسبة وأ 

وهي نسبة ضعيفة جدا تحتاج إلى أن يوليها المعلم سعد جل %( 0.77كانت ) تفاعل الصفيال
ايجابيا وبدرجة كبيرة على التعلم تصنف هذه التفاعالت ضمن السلوكات المؤثرة اهتمامه، حيث 

النشط وتمثل مستوى مرتفعا من االكتشاف واالستقصاء بواسطة الطالب، وقد أطلق على هذا 
، والشكل اآلتي Basket ball Pattern التفاعل المشابه للعبة تنس كرة السلة النمط اسم نمط

 يوضح هذا النمط من التفاعل الصفي:

 
 
  
 
 

 

 طالب المعلم

 طالب

 طالب طالب

 طالب

 طالب

 طالب

 طالب

 طالب طالب

 طالب
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 على الفئة الثانية من السلوك )سلوك المتعلم(:االستنتاج 
يتبين أن طلبة المعلم سعد يحجمون عن المبادرة الذاتية للتعلم ويعتمدون على فرص  

الكلية لسلوك الطالب  مقارنة النسبة يتركها المعلم لهم، ويتبين ذلك من خالل المشاركة التي
بخمسة أقل حيث أنها %( 20بالنسبة المعيارية لهذا النمط من التفاعل لدى فالندرز) )14.91)

نقاط مئوية، وهذا يتطلب أن يقوم المعلم بإصالحات جريئة في أنماط التفاعل الصفي وأن يتخلي 
 ه للطالب وان يشجع التفاعل بمبادرة الطالب.عن جزء من دور 

 (الفوضىو  الصمتعلى الفئة الثالثة من السلوك ) المالحظة: 
عن  الطالب الذي يعبرو  المشترك للمعلم سلوكالنالحظ من المصفوفة السابقة أن نسبة  

 الصمتمساهمات سلبية تسبب هدرا تربويا لوقت التعلم وتخلق بيئة تعليم غير صحية وتتضمن 
%( 10.54كانت ) التي تسود الصف أو الفوضى )الفاعل الهدام( )عدم التفاعل( وفترات السكون

  ضعف اإلدارة الصفية لدى المعلم.هذه التفاعالت تشخص و 
 

 

 :(الفوضىو  الصمتعلى الفئة الثالثة من السلوك )االستنتاج 
 

 10.54الفوضى )أو  الصمتيتضمن الذي المشترك  سلوكالمقارنة نسبة يتبين من خالل  

بدرجة ونصف أقل نجد أنها %( 12) لدى فالندرز سلوكالبالنسبة المعيارية لهذا النمط من  )
تقريبا، وهذا يعني أن المعلم سعد يبذل جهدا في التقليل من هدر الوقت ولكن تبقى النسبة المئوية 

 مرتفعة وتتطلب أن يقوم سعد بالحد من العوامل المسببة للفوضى والصمت.  10.54
 

 

نظام في  نماط التفاعل اللفظيةأمصفوفة تدريب عملي على طريقة تحليل 
 فالندرز العشري 

 
أداة التسجيل المتوفرة في  باستخدام ( دقيقة12نشاط صفيا مدته ) احمدالمعلم سجل  

حيث قسم عملية ، باستخدام نظام فالندرز العشري اللفظية نماط التفاعلأالمدرسة، وقام بتحليل 
ة، التالي المصفوفة( دقائق وقام بتفريغ نتائج التحليل في 3مراحل كل منها ) 4إلى  التحليل

 .جابة عن األسئلة التي تليهااستخدمها في اإل
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 نماط التفاعل اللفظية لدى المعلم أحمدمصفوفة تكرارات حدوث أ

 

  .يجاد المجاميع والنسب المئوية: أكمل الفراغات في الجدول بإأوال 
في ضوء النسب المعيارية التي  أنماط التفاعل الصفي للمعلم محمد صف وفسر ثانيا: 

 :والمبينة في الجدول التالي ،التفاعل الصفي حددها فالندرز لكل نمط من أنماط
 

 

 
 
 
 

حلة
مر
ال

 

 نمط التفاعل

موع
مج
 ال

 سلوك المتعلم سلوك المعلم
السلوك 
 المشترك

 السلوك المباشر السلوك غير المباشر

علم
 للم

ابة
ستج

ا
 

لب
لطا
أة ل
مباد

ضى 
لفو
ت وا

صم
ال

عر 
مشا

بل 
تق

 

كار
ل أف

تقب
جيع 
لتش
ء وا

لثنا
ا

 

ئلة
ألس

ه ا
وجي

ت
 

قين
والتل

رح 
الش

ات 
ليم
لتع
ر ا
صدا

إ
 

ام 
خد
است
د و

النق
طة
لسل
ا

 
1 2 3   1 35 4 3 2   9  

2 5 2  4  34 10 30 25 9 5 2  

3 9 7   2  22 1 7 8 23  7    

4  8  24  18  12 2  14 12 2  

            المجموع

            النسبة %

       النسبة %

     النسبة %

حلة
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 نمط التفاعل

 السلوك المشترك سلوك المتعلم سلوك المعلم 

 الصمت والفوضى مبادأة للطالب استجابة للمعلم السلوك المباشر السلوك غير المباشر

 %7 %13 %42 %26 النسبة %
12% 

 %20 %68 النسبة %
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والتي تساعده في جعل الستنتاجات والتوصيات للمعلم أحمد ثالثا: اكتب مجموعة من ا 

 .بيئة التعلم الصفي نشطة
 

 

 

  نشاط تأملي
أداة التسجيل  باستخدام ( دقيقة15نشاط صفيا مدته ) سجل 

نتائج وفرغ باستخدام نظام فالندرز العشري  اللفظية أنماط التفاعل، وحلل تكالمتوفرة في مدرس
 ثم أجب عن األسئلة اآلتية: ، ومناللفظية صفوفه تكرارات حدوث أنماط التفاعلالتحليل في 

 

 اللفظية نماط التفاعلمصفوفة تكرارات حدوث أ

 

  
 

 بإيجاد المجاميع والنسب المئوية. أوال: أكمل الفراغات في الجدول 
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في ضوء النسب المعيارية التي  أنماط التفاعل الصفي للمعلم محمد صف وفسرثانيا:  
 .التفاعل الصفي حددها فالندرز لكل نمط من أنماط

ثالثا: اكتب مجموعة من االستنتاجات والتوصيات للمعلم أحمد والتي تساعده في جعل  
 .بيئة التعلم الصفي نشطة

 
 Anatomistفاعل الصفي )للت المحللةالمصفوفة نظام  :ثانياً 

Matrix System of Interaction Analysis): 
  

 ياللفظمصفوفة لتحليل التفاعل الصفي بشكل عام)  وهو نظام بسيط يعتمد على رسم
وغير اللفظي(، حيث يمثل المعلم البيئة الصفية حسب عدد طلبة الصف وقدرته على 

  :كما في الشكل اآلتي 4وعدد خالياها  2×2رتبتها  المالحظة في مصفوفة مربعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :كما في الشكل اآلتي 9وعدد خالياها  3×3رتبتها أو مصفوفة مربعة 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الطالب تأملنموذج 

 عنوان..........:صفال .............:.اسم الطالب

 ........................:النشاط

 في المستخدم االستقصاء نموذجضع دائرة حول 
 النشاط
 ئي حر ااستقصاء استقر  ئي موجه ااستقصاء استقر  نموذج االستقصاء 

  المهارات األساسية في
النشاط:.................................

.......... 

  المهارات التكاملية في
النشاط:.................................

.......... 

  صف
.................................النشاط:

............................... 
  لماذا اخترت هذا

..................................النشاط
................... 

  ماذا تعلمت من
..................................النشاط

..................... 
  كيف عمل النشاط على تنمية كل نوع من

أنواع المهارات األساسية والمهارات 
 التكاملية

   

 الفرد

 Person 

ن

م

و

ذ

ج

 

ت

أ

م

ل

 

ا

ل

م

ع

ل

 م

ا

س

م
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على نطاقات أضيق  ةهي األفضل ألنها تعطي داللة تشخيصي 3×3إال أن المصفوفة 
 .من البيئة الصفية

 
 فاعل الصفيللت المحللة نظام المصفوفة آلية استخدام

يرصد المعلم من خالل مالحظاته اليومية وأثناء تنفيذ النشاط نمطين من التفاعل الصفي  
 هما: 

 الطالبمبادأة بتفاعل ال .1

ويرصد من خاللها في كل خلية من خاليا المصفوفة عدد التكرارات للحاالت التي تمثل  
وفي نهاية النشاط يرصد عدد  ،√ مع نشاط التعلم بوضع إشارة لتفاعل الصفيل الطالبمبادأة 

 اإلشارات لكل خلية وكل صف وكل عمود.
من االكتشاف  يعبر عن مستوى عال ويعزز وجود هذا النمط بيئة التعلم النشط حيث 

واالستقصاء بواسطة الطالب يصل إلى مستوى التعلم المستقل أو الفردي الذي يلعب فيه المتعلم 
 جميع األدوار.

 
 

 لتوجيهات المعلم الطالب استجابةتفاعل  .2

 

ويرصد من خاللها في كل خلية من خاليا المصفوفة عدد التكرارات للحاالت التي تمثل  
وفي  ،× لم استجابة لسؤال أو توجيه من قبل المعلم بوضع إشارةتفاعل الطالب مع نشاط التع

 نهاية النشاط يرصد عدد اإلشارات لكل خلية وكل صف وكل عمود.
 

الفئة تفاعاًل سلبيًا ال يعزز بيئة التعلم النشط، حيث يقدم المعلم الحقائق  وتتضمن هذه 
الخاصة بانجاز األنشطة التعليمية التعليمات والتوجيهات واألوامر و والمفاهيم الخاصة بالدرس 

، ومن عطى الطالب الحرية في مخالفة هذه التعليماتيال لها و ذعان الطالب ومطاوعتهم ويتوقع إ
 .(Nancy,2002) ثم يختبرها بأسئلة شفوية أو تحريرية
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 فاعل الصفيللت المحللة المصفوفةمثال يبين طريقة استخدام 
 

 2×  2التعليمي باستعمال مصفوفة التفاعل من الرتبة عامر أثناء النشاط المعلم رصد  -1
تفاعل و  ،√ شارةبوضع إالتفاعل بمبادأة الطالب نمطين من التفاعل الصفي هما: 

  .× شارةبوضع إلتوجيهات المعلم  الطالب استجابة
 
 
 
 
 
 

 :أنماط التفاعل باستخدام مصفوفة التفاعل فكانت كما يليفي نهاية النشاط قام بتحليل   -2

 

 65=  20/  13 ونسبته 13 وتكراره التفاعل بمبادأة الطالب  % 

 35= 20/  7ونسبته 7وتكراره  المعلم لتوجيهات تفاعل الطالب استجابة % 
 

 

 االستنتاج:
  يعتمدون على على المبادرة الذاتية للتعلم وال تبين أن طلبة المعلم عامر يقبلون ي

فرص المشاركة التي يتركها المعلم لهم، ويتبين ذلك من خالل مقارنة النسبة الكلية 
لتوجيهات  % بالنسبة الكلية لتفاعل الطالب استجابة 65للتفاعل بمبادأة الطالب 

 . نقاط مئوية %، حيث أنها أقل بثالثين 35المعلم 

×  √ √√  
  √     

× √ ×   
×  √  

 ×  √ √√ 

 √ 
√ × √ 
×√ 
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 فاعل الصفيللمصفوفة المحللة للتخرى استخدامات أ 
Anatomist Matrix of Interaction Analysis. 

 

للتفاعل الصفي للحكم على عدالة أو تحيز المعلم في .يمكن استخدام المصفوفة المحللة 
  :عرض لبعض األشكال التي توضح ذلك يإدارة التفاعل الصفي وفيما يل

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
الذين يجلسون في  الطالبهذا النمط من التفاعل غير عادل حيث يتمركز التفاعل حول  

 محرومين من المشاركة الفاعلة في التعلم. الطالبالصف األول وفي مواجهة المعلم وبقية 
  

 البيئة

Environment 



   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 244 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 %، 90بنسبة  على فرص المشاركة التي يتركها المعلم لهم يعتمدون الطالبيتبين أن  
 .% 10النسبة الكلية للتفاعل بمبادأة الطالب ب تهامن خالل مقارن

 السلوك

Behavior 
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 ط النشدوات التعلم على استراتيجيات التقويم أل مثلةأ
  

  :ويم المحاضرةتق (1
)الرقب وهى كما يليلتقييم فعالية المحاضرة في تحقيق التعلم النشط.قائمة رصد 

 :(2006وآخرون، 

 

 

 

 

 

 

  

  

رقم
ال

 

 األداء
 المستوى

 
ق 
أواف

 

ق 
واف
ال أ

 

   .يحدد المعلم الهدف التعليمي من المحاضرة  1

   .يكلفنا المعلم إعادة صياغة موضوع المحاضرة  2

   .يطلب المعلم منا إجراء عصف ذهني حول موضوع المحاضرة  3

   .يكلفنا المعلم بتحديد محاور موضوع المحاضرة  4

   .يقدم المعلم لنا التغذية الراجعة حول استجاباتنا  5

يقوم المعلم بالتوقف عدة مرات أثناء المحاضرة ليتيح لنا النقاش وتسجيل  6
 .المالحظات واألسئلة 

  

يجري لنا المعلم اختبارات قصيرة أثناء المحاضرة وبعدها للتأكد من   7
 .فهمنا

  

   .يطلب المعلم منا في نهاية المحاضرة إعادة صياغة موضوعها  8

   .العالقات بينها و  يكلفنا المعلم برسم خريطة تبين محاور المحاضرة  9

   .يستخدم المعلم العروض المرئية لجذب انتباهنا أثناء المحاضرة   10
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  دراسة الحالة: ويمتق (2
)اورليخ  يوهو كما يلتحقيق التعلم النشاط. سلم تقدير لتقييم سمات الحالة الجيدة التي

 :(2003وآخرون،

 

 

 

  

رقم
ال

 

 األداء
 المستوى

ما)
دائ

4)
 

البا
غ

(3)
 

يانا
أح

(2) 

ادرا
ن

(1) 

تحكي قصة جيدة قريبة من خبرات الطالب لموضوع معين واجهوه أو قد  1
 يواجهونه.

    

      تتمركز حول قصة تتعدد فيها اآلراء. 2

     تتميز بصياغة غير مصطنعة قريبة من الواقع.  3

     بالشخصيات الرئيسية للقصة. الطالبتعمل على إيجاد إحساس لدى  4

     أقوال الشخصيات فيها.تتضمن اقتباسات من  5

     تشجع الخروج بتعميميات وقرارات.  6

     تتميز بقصرها. 7
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  تقويم األسئلة الفاعلة: (3
 وهو كما يلي، الفعال الذي يحفز التعلم النشاطم السؤال يسلم تقدير لتقي

(Nancy,2002): 

 

 

 

رقم
ال

 

 األداء
 المستوى

ما)
دائ

4)
 

البا
غ

(3)
 

يانا
أح

(2) 

ادرا
ن

(1) 

      وضوح صياغة عبارة السؤال. 1

يشير السؤال إلى الهدف األساسي دون إيحاء بأغراض أخرى تشتت  2
 تركيز الطالب. 

    

     عدم اإلطالة في عبارة السؤال.  3

     عدم اإلطالة المطلوب فيه. 4

     قلة األرقام والحوادث. 5

     النمو.مالئمة السؤال لقدرات الطالب وطبيعة مرحلة  6

     تنوع األسئلة من حيث السهولة والصعوبة. 7

     تنوع األسئلة من حيث العمق والمستوى. 8

     تنوع األسئلة من حيث صدورها من الطالب أو المعلمين.  9

     اشتمال السؤال على فكرة واحدة ال سما في المراحل المبكرة. 10

     واألشكال لزيادة وضوحها.تمثيل األسئلة من خالل الصور  11

     ال يوحي السؤال باإلجابة. 12

     استخدام أساليب التشويق واإلثارة عند طرح السؤال. 13

     إتاحة فترة كافية إلجابة الطالب بعد طرح السؤال. 14

جاباتهم. 15      احترام أسئلة الطالب وا 

     ألسئلتهم.تقديم التعزيز المناسب عند طرح الطالب  16

     اإلصغاء الجيد من قبل المعلم ألسئلة الطالب. 17

     تشجيع الطالب على اإلصغاء ألسئلة زمالئهم. 19
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  تقويم المناقشة النشطة: (4
)الرقب  وهو كما يلي، التي تشجع التعلم النشاط سلم تقدير لتقييم المناقشة النشطة

 :(2006وآخرون، 

 

ال 
مج

ال
 

رقم
ال

 

 األداء
 المستوى

ما)
دائ

4)
 

البا
غ

(3)
 

يانا
أح

(2) 

ادرا
ن

(1) 

 
طة 

لنش
ة ا
اقش
لمن
م ا
قي

 

احرص على االستماع إلى اآلراء واحترم وجهات النظر التي تستند إلى   1
 األدلة. 

    

     أواجه األفكار العامة والمعتقدات السائدة بشجاعة. 2

يشجعني المعلم على طرح أفكاري ومناقشتها مع زمالئي بشجاعة حتى لو  3
 خالفه المألوف.

    

     أومن بأن المعرفة الشخصية محدودة ويعتريها جوانب قصور.  4

     أدرك بأن الحق قد يكون معي أو مع غيري.  5

أتقمص تفكير اآلخرين وأقدر دوافعهم وظروفهم التي أدت إلى تمسكهم  6
 بآرائهم.

    

     أتخذ اآلراء باستقاللية بعيدًا عن تأثير أحكام اآلخرين.  7

     اعتنق األفكار المبنية على شواهد وأدلة عقلية بصورة مستقلة.  8
 

طة 
لنش
ة ا
اقش
لمن
ت ا

هارا
م

 
     اعرض فكرتي أثناء المناقشة بصورة واضحة وطرق متعددة.  1

     الشواهد كما جاءت دون مبالغة.و  التزم بوصف الحوادث 

     مصادرها.التزم باألدلة والشواهد الصحيحة كما وردت من  

     التزم بذكر الشواهد واألفكار المرتبطة بموضوع المناقشة. 

     أتأكد من سالمة اشتقاق من األدلة بطريقة منطقية. 

     اكتشف التناقض في المواقف من خالل اكتشاف تناقض المعايير المطبقة.  
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 تقويم دور المعلم في تحقيق التعلم النشط: (5
)اورليخ  وهو كما يلي ور المعلم في تحقيق التعلم النشط،د لتقييمسلم تقدير 

 :(2003وآخرون،

 

 

 

 

 

 

 

  

رقم
ال

 

 األداء
 المستوى

ما)
دائ

4)
 

البا
غ

(3)
 

يانا
أح

(2) 

ادرا
ن

(1) 

أشجع طالبي وأساعدهم على التعلم مستخدمًا وسائل تعزيز مختلفة  1
 وتغذية راجعة ايجابية وفورية.

    

     ومعلميهم. الطالبأنفسهم وبين  الطالبأعزز العالقات اإلنسانية بين  2

     أوازن بين األنشطة التعليمية الفردية والجماعية. 3

القضايا الخاصة بأخالقيات التعلم، والتعليم  الطالبأركز على تعليم  4
مثل: ) تجنب الغش، احترام التعاون، وروح الجماعة واالنضباط 

 والحقوق الفكرية(.

    

     أحافظ على استمرارية الزخم في عملية التعلم. 5

     استمتع في البحث عن المعلومات وأوثقها بالطريقة المناسبة.   6

     السليمة وأوفر المصادر والمواد الالزمة. التعليميةأهيئ البيئة  7

     بشكل ايجابي ونشط. الطالبأصغي إلى  8

     أتقمص دور المنافس مع الطالب لدعم تعلمهم. 9

     أحرص على نقل طاقات التعلم من طالب آلخر. 10

الحقيقي وأثار برامج وأنشطة التعلم على تنمية قدرات  الطالبأقيم تعلم  11
 الطالب.
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 الفصل السابع

 

 تقويم الطالب

 التعليم دمج التقنية يف إسرتاتيجيةيف ضوء 
 

  التقنية  ي التعليمدمج  إستراتيجيةتقويم الطالب  ي ضوء. 

  دمتتتج التقنيتتتة  تتتي  إستتتتراتيجيةعناصتتتر عمليتتتة التقتتتويم  تتتي ضتتتوء
 .التعليم
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 الفصل السابع

 دمج التقنية بالتعليم  إستراتيجيةتقويم الطالب في ضوء 
 

 تمهيد
 

)التقنية( وتزايد توظيفها في  انظرا لما نشهده اليوم من تطور متسارع في التكنولوجي

وال المساهمة في التنمية  هذا التطورالعملية التعليمية لم تعد الوسائل التقليدية قادرة على مواكبة 

، مما أدى إلى زيادة الحاجة لمبادرات خالقة إلصالح التعليم بحيث يهيئ للمتعلم فعالةبصورة 

والمستقبلية وتمكنه من التنمية الشاملة في مجتمعة  الحاليةفرص تعلم مستمرة تالئم حاجاته 

 وعالمه الذي أضحى قرية صغيرة.

بأنها ذات قدرة فائقة و  بأنها أداة للتعلم، توصف صاالتتقنية المعلومات واالت ولما كانت

دارة وتبادل المعلومات وتحليلها، لذا كان من الطبيعي أن تحتل مكانة هامة في جميع  على نقل وا 

 الدول التي تبحث عن التطور والتقدم.

ويشكل دمج التقنية في التعليم تحديًا مستمرًا للمعلم، ألنه يتطلب منه نموًا مهنيًا مستمرًا 

المعلومات تقنية  دمجلمواكبة التغير المتسارع في التقنية، ويحتاج المعلمون إلى تعلم كيفية 

وتحقيق نتاجات  طالبهمالتقنية في تلبية حاجات  توظيف، وكيف يمكن بالتعليمواالتصاالت 

التوسع في توفير التقنيات في بيئة التعلم ال  إن، حيث فقط كيفية تشغيل اآلالت واألجهزةالتعلم وليس 

بطريق تتناغم مع  يعني مبدأ اإلضافة وتكديس األجهزة واآلالت دون تفعيل استخدامها في تحقيق نتاجات التعلم

 اقتصاد المعرفة. مفهوم
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وقدرتها الفائقة  المعلومات واالتصاالتية تقنإلى تعلم كيفية توظيف  الطالبويحتاج 

دارة وتبادل المعلومات وتحليلها في تحسين تعلمهم، بحيث يتم خلق جيل من المفكرين  على نقل وا 

المجددين وعمال المعرفة المهرة المبدعين القادرين على رصد المعلومات، وتوظيفها لتطوير 

ية التقنية في المساعدة على التعلم فان إتقان أنفسهم وبيئاتهم ووطنهم وعالمهم، فإضافة إلى أهم

من شروط الحصول على وظيفة في الحاضر  ضرورياً مهارات استخدامها أصبح متطلبا وشرطا 

 والمستقبل.

التقنيات المالئمة في الصفوف  بتوفيربادرت مؤسسات التعليم منذ عقدين من الزمن  لذا

تدريب المعلمين على التوظيف األمثل  ضرورةاألمر الذى يتطلب الدراسية ومختبرات الحاسوب 

بحيث ال تشكل  التعليم والتعلمللتقنية بحيث تتداخل مع أدوار المعلم والمتعلم وتندمج مع عملية 

التعلم الصفي، ولهذه الغاية تم  ةجزءا مضافا بل لبنة أساسية في التركيب البنيوي لمنظوم

 التقنية في دمجإلكساب المعلم مهارات  دليل استراتيجيات التدريسفصل مستقل من  تخصيص

 يعالج هذا الفصل السؤال األساسي التالي:من ثم التعلم، و  عملية

التعليم؟في  دمج التقنية إستراتيجيةكيف يمكن تقويم الطالب في ضوء     
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 التعليمفي  دمج التقنية إستراتيجيةضوء في  التقويم
 

قيام المعلم باإلجابة  التعليمفي  التقنيةدمج  إستراتيجيةضوء في  الطالبيتطلب تقويم 
 عن مجموعة األسئلة اآلتية:

 
 وكيف نقيم؟ ؟ومن يقيم ومتى نقيم؟ ماذا نقيم؟

 
 ؟هل نقيم المدخالت أم العمليات أم المخرجات؟ أم اآلثار بعيدة المدى 

ومهارات في التقنية وتوظيفها  معارفهل نقيم مدخالت المعلم من 

أم مدخالت الطالب من مهارات حاسوبية وتقنية أساسية ومهارات أكاديمية، 

 أم نقيم مدخالت بيئة التعلم من أجهزة ومعدات وبرمجيات وخطوط اتصال؟

(Nancy,2002). 

مليات المعلم )دور المعلم( في دمج التقنية بالتعليم أم الع بها هل نقيم العمليات التي يقوم

التي يقوم بها الطالب)دور الطالب( في دمج التقنية في تعلمه من خالل االتصال والبحث 

 والنشر.

النتاجات التعليمية المتحققة له ومستوى في  هل نقيم مخرجات التعلم لدى الطالب ممثلة

في  إتقانها أم النمو في المهارات الحاسوبية ومهارات البحث العلمي لديه؟ أم التطور النوعي

االستخدام للتقنية من وسيلة ترفيه إلى وسيلة تعلم؟ أم التطور في المهارات األساسية للنجاح في 

 بيئات العمل الحديثة؟.

هل نقيم اآلثار االيجابية بعيدة المدى لدمج التقنية في التعليم ونضع البرامج الداعمة لها 

 لبرامج الكفيلة للحد منها؟.أم نقيم اآلثار الجانبية لدمج التقنية في التعليم ونضع ا
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تنفيذ سلسلة متتابعة من عمليات دمج التقنية بالتعليم  إستراتيجية ضوءفي  التقويميتطلب 

واآلثار بعيدة المدى لها،  التعليمية التعلميةالتقويم لمراقبة مدخالت وعمليات ومخرجات العملية 

دمج على البرنامج المستعمل ل ةوالفعاليويتم من خالل عملية التقويم إصدار أحكام بالجودة 

واألنشطة المتضمنة فيه من خالل مقارنة األداء الفعلي بمعايير ومؤشرات  التعليمفي  التقنية

خاصة يتم اشتقاقها لهذه الغاية أو في ضوء معايير دولية وضعتها جمعيات تربوية متخصصة 

 .(2007)باركر،  مثل الجمعية الدولية للتقنية

 

 

إدما  التقنية في التعليم التي تستعملها األنظمة التربوية وتتباين تبعا لها برامج تتباين 

األنشطة المضمنة فيها، فبعض األنظمة التربوية يقتصر برنامجها على توفير المدخالت 

 المنهجمن أجهزة تقنية، وتترك للمعلم حرية بناء األنشطة بالكامل واشتقاقها من 

مة التربوية بتطوير محتوى مناهجها وتضمن كتبها وتقييمها، بينما تقوم بعض األنظ

كدليل  التعليمفي  المدرسية أنشطة تعلم توظف التقنية، وتقوم أنظمة تربوية أخرى بعمل دليل مستقل لدمج التقنية

توظيف مختبر العلوم وتحدد فيه بدقة جداول تبين الدروس والمواقف التي تتطلب إدما  التقنية واألنشطة 

 .التعليمفي  ثلة تساعد المعلم وتترك له حرية لإلضافة بما يفعل من دور التقنيةالمقترحة وأم

 

 

 ؟التعليمفي دمج التقنية  إستراتيجيةقبل أم أثناء أم بعد تنفيذ  التقويميتم  هل

كافيًا لشروط التعلم الفعال، إذ ال بد من  التقويم الختامي استخداملم يعد االقتصار على 

لقياس مدى استيفاء المتطلبات السابقة الالزمة إلنجاح التعلم،  التشخيصيالتقويم  استخدام

تحديد للتحديد مستوى أداء الطالب قبل التعلم ومقارنته بأدائهم بعد التعلم التقويم القبلي و

المستمر لمراقبة مستويات التقدم في اكتساب المعارف التقويم التكويني مستويات النمو لديهم، و

 .(2003)اورليخ وآخرون، والمهارات
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 سينفذ التقويم من قبل جهة داخلية أم خارجية؟هل 

والتقويم  مدير المدرسةإن المزاوجة بين التقويم الداخلي الذي يقوم به المعلم والطالب و 

ومركز الوزارة يزيد من مصداقية أحكام التقويم، لذا ال بد  دارة المنطقة التعليميةإمن قبل الخارجي 

 ال التقويم واألشخاص القائمين عليه.من تعدد إشك
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في  دمج التقنية إستراتيجيةضوء في  عناصر عملية التقويم 

 التعليم

منظومة جميع عناصر  توفير العمل على يتطلبدمج التقنية في التعليم  بما أن
، لذا سيتم عرض استراتيجيات تقويم ومنتج التعلم من طالب ومعلم وبيئة تعليميةالتعليم 
)اورليخ  يوضح تلك العناصر التاليوالشكل  مناسبة لكل عنصر منها. وأدوات

 .(2003وآخرون،
 

 

 
 

 شكل رقم) (
 التعليم فيدمج التقنية  إستراتيجيةضوء  فيعناصر عملية التقويم 

 
 

 الطالب

 المعلم
منتج 
 التعلم

Behavior = 

Function (Person. 

Environment) 
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 الطالب:تقويم  

 

ومهارات  مهارات الحاسوب األساسية ومهارات البحث ومهارات االتصال ويشمل تقويم

 التفكير ومهارات التعلم التعاوني ومهارات استعمال التقنية بطريقة آمنة.

 :لحاسوب األساسيةامهارات  تقويمأوال:  

، ويمكن للمعلم مهارات الحاسوب األساسيةيتطلب دمج التقنية في التعليم امتالك المتعلم ل

المالحظة وأداتها سلم  إستراتيجيةمن خالل استخدام  طالبهتلك المهارات لدى  تقويم

 : (2006)الرقب وآخرون،  التقدير اآلتي

 

  

 

ا
رقم

ل
  

 داءاأل
  درجةال

لية
عا

طة 
وس

مت
 

يفة
ضع

 

غالق الحاسوب 1     .تشغيل وا 

    .استعمال لوحة المفاتيح لتشغيل وظائف الحاسوب األساسية 2

    .الفأرة لتشغيل وظائف الحاسوب األساسيةاستعمال  3

    .الكتابة باستعمال لوحة المفاتيح 4

    .عمل وثيقة جديدة وتخزينها واسترجاعها 5

دارتها 6     .عمل الملفات وتنظيمها وا 

غالق البرمجيات 7     .فتح واستخدام وا 

    .طباعة الوثائق 8

    .الضوئي، الكاميرات الرقمية،...(استعمال ملحقات الحاسوب مثل) الماسح  9
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 :مهارات البحث واالتصال والنشر تقويم ثانيا:

دارة وتبادل المعلومات وتسهيل عملية  تمتاز تقنيات التعليم بقدرتها الفائقة على نقل وا 

التعليم مجااًل خصبًا في  دمج التقنية إستراتيجيةجمع البيانات وتحليلها، ويوفر استخدام 

لتطوير التعلم الذاتي للتربية اإلسالمية وزيادة األثر االيجابي لمحتواها، فالتقنية تضفي 

على النص مثيرات الصوت واللون والحركة والمشاعر، وتدعو المتعلم إلى توظيف أكثر 

شطا من حاسة لتثبيت المعرفة، فالتقنية تلغي الدور السلبي للمتعلم وتجعله متعلما ن

في اكتساب المعرفة وتبادلها مع اآلخرين من  مهارات البحث واالتصال والنشريوظف 

 خالل:

التقنية في آالف المراجع والدراسات الشرعية  الوسائلسهولة البحث عبر   .1

والحديثة، وعلى سبيل المثال فان تخريج الحديث والبحث في صحته  ةالقديم

الذي كان يتطلب جهدا مضنيا قد يمتد إلى أشهر أصبح اآلن يتم في بضع 

 دقائق.

أنفسهم حيث لم يعد  الطالبوكذلك بين  والطالبتيسير التواصل بين المعلم  .2

ألماكن وفي يقتصر على بيئة المدرسة وساعات الدوام بل امتد ليشمل جميع ا

 مختلف األوقات.

، فقد توفير فرصة للطالب لنشر إنتاجه وأعماله ليستفيد منها زمالؤه اآلخرين .3

وفرت شبكة مساحات كبيرة للنشر والتعليق وطرح األسئلة على المختصين 

 والمشاركة في اإلجابة على استفسارات الباحثين.
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 شكل رقم) (

 التعليمفي  مميزات دمج التقنية

 إستراتيجيةيمكن للمعلم تقييم مهارات البحث واالتصال والنشر من خالل استخدام و 

 وأداتها سلم التقدير اآلتي:  المالحظة

 

ا
رقم

ل
  

 داءاأل
  درجةال

لية
عا

طة 
وس

مت
 

يفة
ضع

 

    اختيار محرك البحث المناسب للهدف. 1

    االلكترونية والموسوعات.استعمال محركات البحث للمواقع االلكترونية والمكتبات  2

    كتابة صيغة البحث باستعمال أدوات المنطق بحيث تتضمن النتائج المصادر المطلوبة. 3

    جمع البيانات وتقييمها وتفسيرها. 4

    متعددة الوسائط. تتسجيل وتنظيم وتقديم البيانات باستعمال النصوص والرسوما 5

تيسير التواصل بين 
المعلم والطلبة وكذلك 

بين الطلبة 
 اعادة الصياغة   نفسهم 

 ي سهولة البحث 
المصادر المراجع 

 والدراسات

زيادة األثر االيجابي 
اتضفي لمحتوى النها ل

على النص مثيرات 
الصوت واللون 

 والحركة والمشاعر

تو ير  رصة للطالب 
لنشر إنتاجه و عماله 
ليستفيد منها زمالؤه 

 اآلخرين
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من مناطق وبلدان  وبعض الطالبالتواصل والتفاعل والتعاون مع زمالئه ومعلميه  6
 مختلفة.

   

    استعمال برمجيات التعلم المستقل أو الذاتي. 7

    توثيق المعلومات والوسائط والصور االلكترونية باستعمال طريقة التوثيق الصحيحة. 8

    االلكترونية. االلتزام بشروط النشر التي تحددها المواقع 9
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 :مهارات التفكير الناقد تقويم ثالثا:

في أنشطة التعلم التي توظف التقنية يحتاجون إلى توظيف  الطالبأثناء انهماك 

ويمكن للمعلم من خالل  العديد من مهارات التفكير، وخصوصا مهارات التفكير الناقد،

( تقويم مهارات التفكير الالزمة اآلتيسلم التقدير ) وأداتها المالحظة إستراتيجيةاستخدام 

 : (2007)باركر،  لدمج التقنية

 

 

 
 

ا
رقم

ل
  

 داءاأل
  درجةال

لية
عا

طة 
وس

مت
 

يفة
ضع

 

    .للتمييز بين المعلومات ووجهات النظرلكترونية اإلتقييم المواقع  1

    .لتحديد مصداقية المصدرلكترونية اإل تقييم المواقع 2

    .لتحديد حداثة المعلوماتلكترونية اإل تقييم المواقع 3

    .تقييم الرسائل مجهولة المصدر لتحديد مخاطرها 4

لتحديد دقة ومصداقية البيانات التي لكترونية اإل تقييم الحوارات 5
 .يوفرها الشخص المحاور
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 ي:مهارات التعلم التعاون تقويم :رابعا
 

مهارات التعلم التعاوني ويمكنك توظيف لقد تعرفت في الفصل الخامس كيفية تقويم 

من  طالبهتقييم هذا البعد لدى أدوات التقويم التي وردت فيه هنا، وقد يكتفي المعلم ب

 : (2003)اورليخ وآخرون، خالل تطبيق سلم التقدير اآلتي

 

 
 .التعلم التعاوني إستراتيجيةاتيجيات التقويم التي عرضت في فصل التقويم الخاص بستر يمكنك استخدام إ: مالحظة

 مستوى األداء المكون
 ضعيف جيد ممتاز

    .االعتماد المتبادل االيجابي
    .المسؤولية الفردية
    .التفاعل المباشر

    .المهارات التعاونية
    .القيم التعاونية 



   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 264 

 تقويم المعلم:

 

امتالك بعض المهارات األساسية، وتحقق معايير المعلم الخمسة التي  ويشمل

 دمج التقنية إستراتيجيةإلرشاد المعلم الذي يستخدم  وضعتها الجمعية الدولية للتقنية

 .(2007)باركر، 

 :مهارات األساسيةال تقويمأوال:  

يحتاج المعلم إلى امتالك بعض المهارات األساسية قبل التفكير في إدماج 

للمهارات الحاسوبية التي  طالبهامتالك  يقومالتقنية في تعليمة، فإذا كان مطلوبا منه أن 

القائمة المطولة من سلم التقدير في البند السابق فعليه امتالك مهارات أكثر عمقا  شملتها

د الشيء ال يعطيه كان لزاما عليه مجارات التطور المسارع في ، وبما أن فاقطالبهمن 

عالم التقنية، ويأتي في مقدمة تلك المهارات التي يجب عليه إتقانها المهارات المدرجة 

نفسه كتقييم ذاتي أو  لتقييم من قبل المعلم استخدامهافي سلم التقدير اآلتي، حيث يمكن 

 من قبل مدير المدرسة أو المشرف التربوي:
ا

رقم
ل

  

 داءاأل
  درجةال

لية
عا

طة 
وس

مت
 

يفة
ضع

 

    استخدام الحاسوب وملحقاته. 1

    استخدام أجهزة العرض والتحكم في الصورة. 2

    التعامل مع المشاكل التشغيلية الشائعة لألجهزة. 3

    اإلنتاج الحاسوبية كالتطبيقات المكتبية.استخدام برامج  4

    استخدام برامج التصميم وتعديل الصور. 5

    استخدام محركات البحث عبر شبكة االنترنت. 6
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 المؤهل إلدماج التقنية: معايير المعلممدى تحقق  تقويم: ثانيا

 إستراتيجيةهناك خمسة معايير ترشد المعلم عند تخطيطه وتنفيذه للدروس باستخدام 

يمكن  مؤشراتدمج التقنية، وقد صممت أدوات تقويم بعد كل معيار تحوي مجموعة 

قدرة المعلم على  لتقويملمدير المدرسة كمقيم داخلي أو المشرف التربوي استخدامها 

 William) إدماج التقنية، وقد يستخدمها المعلم كأدوات تقييم ذاتي، وهذه المعايير هي

at al, 2005): 

 
 كل رقم) (ش

 معايير المعلم المؤهل إلدماج التقنية

 

معايير المعلم المؤهل 
إلدماج التقنية

تحفيز الطالب 
 للتعلم واإلبداع 

تطوير قدرات 
 التعلم وتقييمها

بناء نموذج العمل 
والتعلم في عصر 

 المعرفة

تعزيز المواطنة 
 والمسؤولية

الحفاظ على النمو 
 المهني والقيادة
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  :تحفيز الطالب للتعلم واإلبداع .1

وهو معيار يسعى المعلم إلى تحقيقه بطريق غير مباشرة من خالل تمكنه من 

حاطته بمعطيات التقنية التي تخدم  المحتوى العلمي للموضوع المراد إدماج التقنية فيه وا 

تعلم الموضوع، وبطريقة مباشرة من خالل تشجيع الطالب على اإلبداع وتحفيزهم على 

( ISTEالجمعية الدولية للتقنية)م،وقد وضعت بذل المزيد من الجهد والوقت للتعل

 المؤشرات التالية لهذا المعيار.

 

ا
رقم

ل
  

 بداعتحفيز الطالب للتعلم واإل مؤشرات األداء لمعيار
  درجةال

لية
عا

طة 
وس

مت
 

يفة
ضع

 

    تشجيع ودعم التفكير اإلبداعي لدى الطالب. 1

    حولهم.تشجيع الطالب على المشاركة في استكشاف القضايا من  2

تشجيع الطالب على حل المشكالت باستخدام التجهيزات والموارد  3
 التقنية.

   

تشجيع الطالب على استعمال طرق تعاونية للفهم والتفكير  4
 والتخطيط والعمليات اإلبداعية.

   

    االنخراط في التعلم التعاوني مع الطالب والزمالء. 5
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 :تطوير قدرات التعلم وتقييمها .2

وهو معيار يشجع من خالله المعلم طالبه على العمل التعاوني ويثري المعلم بيئة التعلم 

، وقد وضعت الطالبباستعمال التقنيات المتاحة مما يؤدي في النهاية إلى تحسين تعلم 

 .(Microsoft,2002)  المؤشرات التالية لهذا المعيار الجمعية الدولية للتقنية

 

 بناء نموذج العمل والتعلم في عصر المعرفة: .3

وهو تفعيل استخدام التقنيات المتوفرة في المدرسة في بناء نموذج العمل مشتمال 

على عرض المعارف والمهارات وخطوات التطبيق أثناء تدريس الطالب، وتفعيل 

المشاركة المجتمعية من خالل التعاون والتواصل عبر وسائل االتصال الحديثة ليدعم 

وصوال إلى بناء مجتمع المعرفة، وقد  الجميع سعي الطالب نحو النجاح واالبتكار

 المؤشرات التالية لهذا المعيار.( ISTEالجمعية الدولية للتقنية)وضعت 

ا
رقم

ل
  

 تطوير قدرات التعلم وتقييمها لمعيارمؤشرات األداء 
  درجةال

لية
عا

طة 
وس

مت
 

يفة
ضع

 

أو مواءمة خبرات التعلم من خالل دمج المصادر  تصميم 1
 واإلبداع. الطالبواألدوات التقنية لتعزيز تعلم 

   

من متابعة تحصيلهم  الطالبتهيئة بيئات للتعلم تمكن جميع  2
 الفردي والمشاركة النشطة في تحديد أهدافهم التعليمية.

   

    تشجيع الطالب على تقييم ما يحرزونه من تقدم. 3

تخصيص أنشطة تعلم تالئم تنوع أساليب تعلم الطالب وقدراتهم  4
 باستعمال المصادر واألدوات التقنية.

   

متعددة تتماشى مع المنهج تقديم تقويمات تكوينية وختامية  5
 واستخدام نتائج التقويم لتطوير التعلم والتعليم.

   



   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 268 

 

 

 
 تعزيز المواطنة والمسؤولية: .4

وهو معيار يشجع من خالله المعلم طالبه على فهم القضايا المجتمعية المحلية 

في القضايا القانونية  بواجباتهاوالعالمية وتمثل الشخصية المسلمة الملتزمة 

 المؤشرات التالية لهذا المعيارالجمعية الدولية للتقنية واألخالقية، وقد وضعت 

 .(2003)اورليخ وآخرون،

  

ا
رقم

ل
  

 بناء نموذج العمل والتعلم في عصر المعرفة مؤشرات األداء لمعيار
  درجةال

لية
عا

طة 
وس

مت
 

يفة
ضع

 

    تفعيل التقنيات المتاحة والتحول نحو التقنيات الجديدة. 1

واألقران وأولياء األمور وأفراد المجتمع باستعمال  الطالبالتعاون مع  2
 وابتكارهم. الطالب المصادر واألدوات التقنية لدعم نجاح

   

وأولياء األمور واألقران بالمعلومات واألفكار ذات الصلة  الطالب ربط 3
 على نحو فعال باستعمال مجموعات متنوعة من الوسائط الرقمية.

   

التقنية لتحديد وتحليل وتقييم واستعمال  تتيسير االستعمال الفعال لألدوا 4
 مصادر المعلومات الالزمة لدعم البحث والتعلم.
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ا
رقم

ل
  

 تعزيز المواطنة والمسؤولية األداء لمعيارمؤشرات 
  درجةال

لية
عا

طة 
وس

مت
 

يفة
ضع

 

    تبني وامتثال وتعليم الممارسات اآلمنة والقانونية واألخالقية الستخدام التقنية. 1

    احترام حقوق المؤلف والملكية الفكرية عند استخدام مصادر المعلومات. 2

تدريس تتمحور  تللطالب باستعمال استراتيجياتلبية االحتياجات المتنوعة  3
 حول المتعلم.

   

    توفير فرص متكافئة للطالب في استخدام التقنيات المتاحة واإلفادة منها. 4

تعزيز األخالقيات والمسؤولية التقنية والتفاعالت االجتماعية المرتبطة باستخدام  5
 التقنية.

   

خالل المشاركة مع الزمالء  نبالثقافات األخرى متوسيع نطاق الفهم والوعي  6
 باستخدام أدوات االتصال والتعاون التقنية.

   

تعزيز األخالق اإلسالمية في التعامل مع اآلخرين على اختالف أجناسهم  7
 وحضاراتهم.
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 الحفاظ على النمو المهني والقيادة: .5

وهو معيار يحافظ فيه المعلم على تحسين ممارساته المهنية وتعلمه مدى الحياة 

من خالل االستخدام األمثل للمصادر والمواد التقنية واستثمار أدوات التطوير 

الجمعية الدولية كالتدريب والقراءة والمحاضرة وحلقات النقاش وغيرها، وقد وضعت 

 المعيار.المؤشرات التالية لهذا  للتقنية

 
 

 
 
 

ا
رقم

ل
  

 الحفاظ على النمو المهني والقيادة مؤشرات األداء لمعيار

 

  درجةال

لية
عا

طة 
وس

مت
 

يفة
ضع

 

المشاركة في مجتمعات التعلم المحلية والعالمية الستكشاف التطبيقات التقنية  1
 اإلبداعية لتحسين تعلم الطالب.

   

التقنية واالنضمام التخاذ القرارات إظهار القدرات القيادية من خالل رؤيته لدمج  2
 المشتركة وبناء المجتمع وتطوير المهارات القيادية وغيرها.

   

بحوث الممارسة المهنية وتأملها بشكل منتظم من اجل االستخدام الفعال تقييم  3
 للمصادر واألدوات التقنية لدعم تعلم الطالب.

   

    لمهنة التعلم والمدرسة والمجتمع. ياإلسهام بفعالية وحيوية في التطوير الذات 4
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المعلومات  اقدرة المعلم على لعب األدوار المطلوبة منه الستخدام تكنولوجي: تقييم ثالثا

 كأداة تعليمية: ICTواالتصال 

 
هناك العديد من األدوار التي يجب أن يتمرس عليها المعلم الذي يستخدم 

، ومن أبرزها: جمع وتفسير وتقويم كأداة تعليمية ICTالمعلومات واالتصال  اتكنولوجي

البيانات، التقصي والبحث عن المعلومات، استخدام البرمجيات التربوية، ابتكار العروض 

 :(Nancy,2002) يوضح هذه األدوار التاليوالشكل ، متعددة الوسائط

 
 شكل رقم) (

 كأداة تعليمية ICTالمعلومات واالتصال  األدوار المطلوبة من المعلم الستخدام تكنولوجيا
 

وفيما يلي قائمة رصد تمأل من قبل مدير المدرسة أو المشرف التربوي أو المعلم 

 نفسه كتقييم ذاتي:

من  األدوار المطلوبة 
المعلم المستعمل 

تكنولوجيا المعلومات ل
واالتصال كأداة 

 تعليمية

جمع وتفسير 
 وتقويم البيانات

التقصي والبحث 
 عن المعلومات

استخدام البرمجيات 
 التربوية

ابتكار العروض 
 متعددة الوسائط
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جال
الم

 

ا
رقم

ل
  

 األداء
 المستوى 

نعم
 

ال
 

ات
بيان
م ال

قوي
 وت
سير

وتف
مع 

ج
 

   على تحميل البرمجيات الالزمة للعمل على جهاز الحاسوب. طالبهيتأكد من قدرة  1

   على تخزين البيانات. طالبهيتأكد من قدرة  2

   تنظيم مجلدات وملفات العمل بطريقة منطقية. طالبه علىيتأكد من قدرة  3

   يقوم بالعصف الذهني للكلمات المفتاحية التي تساعد الطالب في البحث. 4

   طلبته بقائمة ألسماء المواقع العلمية والموسوعات المتخصصة.يزود  5

   يقدم تغذية راجعة للطلبة أثناء البحث تعززهم وتوجههم إلى المسار الصحيح. 6

   يضع معايير لمحاكمة وتقييم البيانات التي يتم جمعها. 7

ات
لوم
لمع
ن ا
 ع
حث

والب
ي 
ص
التق

 

   إلى االنترنت.التأكد من قدرته الكلية على الدخول  8

   على كتابة عنوان الموقع والدخول إليه. الطالبالتأكد من قدرة  9

   على تحديد المعايير لتقويم مصداقية المواقع. الطالبالعمل مع  10

   خطوات تحديد جودة ومالءمة الموقع. الطالب حولمناقشة  11

   حول طرق توثيق المراجع والمصادر. الطالبمراجعة  12

   بخطورة انتحال المعلومات. الطالبمناقشة  13

   وضع إرشادات للبحث في االنترنت والسيطرة على المواقع غير المناسبة. 14

   إظهار كيفية استخدام أمر " المفضالت" لالحتفاظ بالمواقع المفيدة. 15

وية
لترب
ت ا

جيا
برم
م ال

خدا
است

 

   على تحقيق نتاجات التعلم. الطالبالبرمجيات في مساعدة  فعاليةالتأكد من  16

   مراجعة دليل استخدام البرمجيات. 17

   مراجعة خطوات استخدام البرمجيات. 18

عادة التعليم عند الحاجة. الطالبمراقبة كيفية استخدام  19    للبرمجيات وا 

   بالبرمجيات الفاعلة وتطبيقاتها.التشاور مع المعلمين اآلخرين فيما يتعلق  20
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   على استخدام المعدات. الطالبالتأكد من قدرة  21

   العصف الذهني للطلبة عن مدى استخدام البرمجيات في المشروع. 22

   .موضع معايير للتقيي 23

   معايير للعمل في فرق.وضع  24

   الطلب من كل مجموعة إعداد جداول زمنية تبين خطة المشروع ومراحله. 25

   إيجاد معايير لتحديد مواقع االنترنت والرجوع إليها. 26

   بناء أعراف وأنماط سلوكية سليمة لالتصال االلكتروني. 27

   المعدات. استخدامفي  الطالبوضع سياسة لمشاركة  28
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 منتج التعلم تقويم  

أعمال الطالب وأثر دمج التقنية على تعلمهم، ويمكن للمعلم استخدام  تقويموتشمل 

العناصر  المالحظة وأداتيها سلم التقدير العددي لتقويم أعمال الطالب من حيث إستراتيجية

 ,William at al) وقائمة الرصد لتقويم أثر دمج التقنية الموضحة في الشكل اآلتي

2005). 

 
 شكل رقم) (

 عناصر تقويم منتج الطالب
 

  

 عناصر تقويم منتج الطالب

 العرض

 التصميم
 المحتوى
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 :أوال: سلم التقدير العددي لتقويم أعمال الطالب

 
 :: قائمة الرصد لتقويم أثر دمج التقنيةثانيا 

جال
الم

 

ا
رقم

ل
  

 الدرجة  األداء

1 2 3 4 5 

وى
محت

ال
 

      سالمة النصوص من األخطاء اللغوية. 1

      سهولة األسلوب ووضوح المعلومات. 2

      المعلومات ودقتها.حداثة  3

      عرض المصادر وتوثيق المعلومات. 4

ميم
ص
الت

 

      حسن اختيار الخلفيات واأللوان. 5

      الصور المعبرة. توفير 6

      االبتكار في التصميم. 7

ض
عر
ال

 

      عرض المعلومات بطريقة شيقة. 8

      مشاركة أفراد المجموعة. 9

      بالوقت خالل العرض.االلتزام  10

 ال تعم  األداء  لرقما

   هل استخدم الطالب التقنية للتعلم بفعالية. 1

   هل اختصرت التقنية وقت تقديم الدرس. 2

   هل كان استخدام التقنية امن على الطالب. 3

   الدرس. هل ساهمت التقنية في تحقيق أهداف 4

   هل احتجت إلى مساعدة لتشغيل التقنية. 5

   هل ساهمت التقنية في سرعة الحصول على المعرفة. 6

   هل التقنية التي تم استخدامها مالئمة للطالب. 7

   للدرس. مالئمة هل التقنية التي تم استخدامها 8
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 اإلسالمية مناسبة لدمج التقنية في التربيةتقويم  تستراتيجياال ةمثلأ
 األول الثانوي. الصف:

 الدعوة إلى اهلل.الموضوع: 

يوظف تقنية المعلومات في بناء موقع الكتروني يعرف الناس بالدين أن  :التعلم اتنتاج 

 اإلسالمي.

( طالب، ويطلب من كل 5إلى مجموعات بحيث تتكون المجموعة من ) الطالبيقسم : المهمة

مجموعة كل  ثم تقوم يعرف الناس بالدين اإلسالمي، موقعمجموعة التعاون معا والقيام ببناء 

 . بعرض منتجها أمام المجموعات األخرى

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 تقويم األداء. إستراتيجية

 الموقف التقويمي: 

)الرقب  باستخدام سلم التقدير اللفظي اآلتي للطالبيقوم المعلم الموقع اإللكتروني 

 : (2006وآخرون، 
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 في تصميم موقع الكتروني  الطالبأداء  مقترح لتقويم لفظي سلم تقدير

 المجال
 مستويات األداء

 ممتاز جيد مقبول

تصميم 

 الموقع

 

 

من صفحة لصفحة لعدد ينتقل بسهولة  ينتقل بصعوبة من صفحة لصفحة.
 من الواجهات.

ينتقل بسهولة من صفحة لصفحة في 
 جميع الواجهات.

يستخدم بعض الصور وال يوجد تناسق 
 بين األلوان.

استخدم الصور واأللوان ولكن 
 بدون تناسق.

األلوان و  يستخدم الصور
 بشكل ممتاز ومتناسق.

 سهل القراءة. يمكن قراءته. صعب القراءة.
وغير مقبول من قبل  غير ممتع

 المتصفح للموقع.
للشخص  ةيمكن قبوله بالنسب

 المتصفح للموقع

يستمتع الشخص المتصفح 
 بمشاهدته.

صعب الوصول للمعلومات بسبب 
التداخل بين المحتوى وطريقة عرضه 

 والكثير من التكرار.

يمكن إيجاد المعلومات رغم 
وجود بعض التداخل في 
 .طريقة العرض ووجود التكرار

الوصول للمعلومات  يمكن
 فيه بسهولة.

محتوى 

 الموقع

 ةالمحتوى غير مدعم بالصور الالزم
 ووصفها.

غير و المحتوى مدعم بالصور 
 مدعم بوصفها.

المحتوى مدعم بالصور 
 ووصفها.

 المعلومات قديمة.
ال تتصف المعلومات 

 بالحداثة مقارنة بمواقع أخرى.
المعلومات تتصف بالحداثة 

 بمواقع أخرى.مقارنة 
العنوان غير جيد وغير مناسب 

 للموضوع.
العنوان جيد ولكنه غير 

 مناسب للموضوع
العنوان جيد ومناسب 

 للموضوع

ال يعطي أية معلومة عن الخدمات 
 التي يقدمها.

يعطي بعض المعلومات عن 
 الخدمات التي يقدمها.

يوفر للمستخدم المعلومات 
التي يطلبها عن الخدمات 

 يقدمها.التي 
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 المجال
 مستويات األداء

 ممتاز جيد مقبول

 

 

 

بناء 

 النظام

 يتم تحميل الموقع ببطء.
يتم تحميل الموقع من خالل 

 ثانية. 30فترة تزيد عن
يتم تحميل الموقع بسرعة 

 ثانية. 30خالل 

ال تعمل االرتباطات األخرى بالموقع 
 بشكل صحيح.

تعمل بعض االرتباطات مع 
ليس بشكل  الموقع ولكن

 كامل.

جميع االرتباطات في الموقع 
 (all link work )تعمل 

 من مواقع أخرى.

عدم القدرة على التعبير السريع 
 للمعلومات على الموقع.

القدرة على التعبير السريع في 
المعلومات المعروضة على 

 الموقع.

القدرة على التغيير السريع 
في المعلومات المعروضة 

بطريقة تتناسب على الموقع 
 مع متطلبات السوق.

ال يخدم األهداف الحقيقية التي بني 
 الموقع من اجلها

بخدم بعض األهداف الحقيقية 
 التي بني الموقع من اجلها

يخدم األهداف الحقيقية التي 
 بني الموقع من اجلها.

ال يمكن الرجوع إلى الموقع في جميع 
 األوقات.

يتم الرجوع إلى الموقع بشكل 
ساعة في  12دائم ولمدة 

 اليوم.

يتم الرجوع إلى الموقع بشكل 
( ساعة في  24دائم ولمدة ) 

 اليوم.

ال يعطي تاريخ كل من إصدار الموقع 
 والتعديالت.

يعطي تاريخ إصدار الموقع 
وكذلك آخر التعديالت التي 

 طرأت عليه.

يعطى تاريخ إصدار الموقع 
وكذلك أخرى التعديالت التي 

 طرأت عليه.

 التحديث لمرة واحدة كل عام.
التحديث المستمر والمتواصل 
حسب التغيرات التي تطرأ 

 على المدرسة.

التحديث المستمر والمتواصل 
حسب التغيرات التي تطرأ 

 على المدرسة.
ال يتم ذكر أسماء المدارس التي 

 استفاد منها الموقع.
يتم ذكر جميع المدارس التي 

 استفاد منها الموقع.
 يذكر جميع المدارس التيتم 

 استفاد منها الموقع.

ال يتم توثيق التعديالت واألخطاء التي 
 طرأت على الموقع.

يتم توثيق بعض التعديالت 
واألخطاء التي طرأت على 
 الموقع وطريقة معالجتها.

يتم توثيق جميع التعديالت 
واألخطاء التي طرأت على 
 الموقع وطريقة معالجتها.
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 الثانوي.األول  الصف:

 حقيبة تعليمية لفريضة الحج.الموضوع: 

 يتعرف أركان الحج وسننه. أن : التعلم اتنتاج 

 

( طالب، ويطلب من كل 5إلى مجموعات بحيث تتكون المجموعة من ) الطالبيقسم : المهمة

مجموعة كل ثم تقوم مجموعة التعاون في بناء حقيبة تعليمية الكترونية عن فريضة الحج، 

 . ها أمام المجموعات األخرىبعرض منتج

 

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 تقويم األداء. إستراتيجية

 

 الموقف التقويمي: 

باستخدام سلم  للطالبيقوم المعلم الحقيبة التعليمية االلكترونية عن فريضة الحج 

 : (Nancy,2002) التقدير اللفظي اآلتي

 



   ضوء استراتيجيات التدريس الحديثة في التقويمأساليب 
 

 281 

 الحقيبة التعليمية االلكترونيةفي تصميم  الطالبأداء  مقترح لتقويم لفظي سلم تقدير

ل
جا

لم
ا

 

 مستويات األداء

 مقبول جيد ممتاز

ية
قن
الت
ج 

دم
 

استخدام التقنية المقترحة بجذب االنتباه 

جميع األعمار كما انه مفيد في  ويناسب

عملية تعلم الطالب باإلضافة إلى انه 

يدعم أيضا مهارات التفكير على مستوى 

 أعلى.

المقترحة بجذب  تقنيةاستخدام ال

جميع األعمار  يناسباالنتباه كما انه 

لكنه ليس واضحا فيما يخص تحسين 

 .تعلم الطالب

استخدام التقنية المقترحة ال بجذب االنتباه 

جميع األعمار كما انه ال يحسن  يناسبوال

 مستوى تعلم الطالب.

 

 التقنية مكملة لنجاح خطة الوحدة.

 

ليست مكملة لنجاح التقنية مهمة لكنها 

 خطة الوحدة.

 أهمية التقنية لخطة الوحدة غير واضحة.

تظهر نما   الطالب عالقة واضحة 

تربط بين استخدام التقنية ومستوى تعلم 

 الطالب.

تعرض نما   الطالب عالقة محددة 

تربط بين استخدام التقنية ومستوى 

 تعلم الطالب.

ال تعرض نما   الطالب عالقة أي عالقة 

تربط بين استخدام التقنية ومستوى تعلم 

 الطالب.

يحسن استخدام التقنية من خطة الوحدة 

و لك من خالل استخدام الحاسوب ك داة 

 وأداة نشر وجهاز لالتصال. بحث

يقتصر استخدام التقنية على استخدام  

الحاسوب إما ك داة بحث أو أداة نشر 

 أو جهاز لالتصال.

استفادة من ال تحقق خطة الوحدة أي 

 إمكانات البحث والنشر واالتصال.

ب
طال

 ال
لم
تع

 

تتطلب خطة الوحدة ان يقوم الطالب 

بتفسير المعلومات وتقييمها ووضع 

النظريات بش نها و/ أو ترتيبها بطريقة 

 معينة.

تتطلب خطة الوحدة ان يقوم الطالب 

بتحليل المعلومات وتطبيقها وحل 

 المشكالت و/ أو استخالص النتائج.

تتطلب خطة الوحدة ان يقوم الطالب 

بالتحديد والتعريف والوصف و/ أو 

التلخيص ال يتطلب األمر تفكير عالي 

 المستوى إلى درجة كبيرة.

يتم تحديد أهداف التعلم المرجوة بوضوح 

 وتدعمها األسئلة األساسية وأسئلة الوحدة.

يتم تحديد أهداف التعلم المرجوة لكن 

وأسئلة الوحدة األسئلة األساسية 

 تدعمها بصورة محددة.

أهداف التعلم المرجوة غامضة وال تدعمها 

األسئلة األساسية وأسئلة الوحدة بصورة 

 واضحة.

تتناول نما   الطالب السؤال األساسي 

 بطريقة جيدة.

تتناول نما   الطالب السؤال األساسي 

 بطريقة مقبولة نوعا .

األساسي ال تتناول نما   الطالب السؤال 

 بطريقة جيدة.

تتماشى كل أهداف التعلم واطر العمل 

ومعايير المحتوى والمقاييس التي يضعها 

 المنها  وتغطيها مادة / مواد الدراسة.

تتماشى بعض أهداف التعلم بوضوح 

واطر العمل ومعايير المحتوى 

والمقاييس التي يضعها المنها  

 وتغطيها مادة / مواد الدراسة.

التي تربط بين أهداف التعلم العالقة 

بوضوح واطر العمل ومعايير المحتوى 

والمقاييس التي يضعها المنها  ويعطيها 

 مادة / مواد الدراسة غير واضحة.

تتميز خطة الوحدة بوسائل محددة جيدا 

 لدعم مختلف المتعلمين.

تقدم خطة الوحدة اقل الوسائل لدعم 

 مختلف المتعلمين.

وسائل لدعم مختلف ال توفر خطة الوحدة 

 المتعلمين.

يذ
نف
الت

 

تمثل خطة الوحدة خطا إرشاديا للتنفيذ ثم 

 تطويرها على نحو جيد.

تمثل خطة الوحدة خطا إرشاديا كافيا 

للتنفيذ لكن بعض المجاالت غير 

 واضحة.

تفتقر خطة الوحدة إلى الوضوح وال تمثل 

 دليال فعاال للتنفيذ.

 مكونات خطة الوحدة هي نما   ثم

 تطويرها جيدا لتنفيذ المشروع.

مكونات خطة الوحدة تامة لكن ينقصها 

التفاصيل لتصحيح نما   فعالة لتنفيذ 

 المشروع 

مكونات خطة الوحدة غير تامة أو أنها 

 نما   غير واضحة لتنفيذ المشروع.

يمكن تعديل خطة الوحدة وتنفيذها بسهولة 

 في مختلف الفصول.

على فصول يمكن تطبيق خطة الوحدة 

 أخرى.

يقتصر تنفيذ خطة الوحدة على فصل المعلم 

 فحسب.
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جال
الم

 

 مستويات األداء

 مقبول جيد ممتاز

ب
طال

 ال
يم
قي
ت

 

تتوفر أدوات موثوق بها لتقييم 

 األهداف المرجوة.

تتوفر أدوات لتقييم معظم األهداف 

 المرجوة.

ال تتوفر أدوات لتقييم معظم األهداف المرجوة أو 

 أدوات التقييم ال تتوافق مع األهداف المرجوة.أن 

هناك عالقة واضحة بين أهداف 

التعلم وتقييم مستوى تعلم 

 الطالب.

هناك عالقة واضحة إلى حد ما بين 

أهداف التعلم وتقييم مستوى تعلم 

 الطالب.

العالقة بين أهداف التعلم ومستوى تقييم تعلم 

 الطالب غير واضحة.

التقييم معايير تتضمن أدوات 

محددة تبعا للموضوعات لكي 

 تكون إطار عمل يساعد الطالب.

تتضمن أدوات التقييم معايير محددة تبعا 

للموضوعات لكنها قد تكون واضحة 

 بالنسبة للطالب.

 تتضمن أدوات التقييم المعايير العامة فحسب.
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 السادس االبتدائي. الصف:

 عرض تقديمي عن الصيام. الموضوع: 

 يتعرف مفهوم الصوم وآدابه ومشروعيته ومبطالته.أن : التعلم اتنتاج  

( طالب، ويطلب 3إلى مجموعات بحيث تتكون المجموعة من ) الطالبيقسم : المهمة

مجموعة كل ثم تقوم عن فريضة الصوم،  من كل مجموعة التعاون في بناء عرض تقديمي

 . بعرض منتجها أمام المجموعات األخرى

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 تقويم األداء  إستراتيجية

 الموقف التقويمي: 

 : (William at al, 2005)يقوم المعلم العرض التقديمي باستخدام سلم التقدير اآلتي

   نموذج تقييم العرض التقديمي   

   عنوان العرض التقديمي   

 :التاريخ    :اسم الطالب  

 :الشعبة   :الصف  

       :االساسيالسؤال   

 العالمة تكوين الشرائح الرقم
تقييم 

 الرفاق
تقييم 

 المعلم

    1 شريحة افتتاحية تحتوي على عنوان رئيس 1

    1 شريحة  12حد أدنى من الشرائح  2

    1 .بشكل متقن( صور,أصوات,نقل,حركة)ألتقديميالعرض  مميزاتاستخدم العديد من  3

    2 التي استخدمهاوثق المصادر والمراجع  4

     المحتوى الرقم

    2 .المعلومات موثقة وصحيحة 1

    2 معايير اللغة واإلمالء صحيحة 2

    3  منهتمت اإلجابة على جميع األسئلة التي طلبت   3

    3 يمكننا جميعا في الصف أن نفهمها عرضهاالمعلومات التي  4

     التنظيم الرقم

    2 لقراءة واألفكار عرضت بشكل منظما ةسهل،وبدقة ةمكتوب وصالنص 1

    1 الشرائح عرضت بشكل منطقي ومتسلسل 2
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    2 العرض التقديمي جذاب  3

     (عالمة20)العالمة النهائية  

 الثاني المتوسط. الصف:

 منشور عن آفات اللسان. الموضوع: 

 ومخاطرها على الفرد والمجتمع.يتعرف مفهوم آفات اللسان أن : التعلم اتنتاج  

( طالب، ويطلب 4إلى مجموعات بحيث تتكون المجموعة من ) الطالبيقسم : المهمة

وثم تقوم من كل مجموعة التعاون في بناء منشور باستخدام برمجية ببلشر عن آفات اللسان، 

 . المجموعة بتوزيع منتجها على المجموعات األخرى

 التقويم المقترحة: إستراتيجية

 تقويم األداء.  إستراتيجية

 الموقف التقويمي:
 Brochuresبروشور الطالب أو ما يسمى مطوية الطالب

 

 (Microsoft Office Publisherهو أحد خيارات النشر التي يوفرها برنامج مايكروسوفت ببلشر )

جذابة، وتستخدم هذه الميزة للتوعية  بطريقةويمكن للطالب استخدامه لتحرير الموضوعات وإخراجها 

 ونشر الثقافة واإلعالن والترويج لألفكار والمعارف بين مجموعة المتعلمين.
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 : (Microsoft,2002) يقوم المعلم بروشور الطالب باستخدام سلم التقدير اآلتي

Microsoft Office Publi sher 2007.lnk 
 

 الطالب بروشورنموذج تقييم 

 .                 :البروشورعنوان 
 .............:التاريخ .......................................................-:اسم الطالب

 ........................................-:الشعبة ...........................................................-:الصف

 -:ساسيالسؤال األ

 العالمة -:المحتوى كتابة الرقم
تقييم 

 الرفاق
 تقييم

 المعلم

     3 .من األخطاء اللغوية واإلمالئية خلويو صحيح 1

     4 دقيق علميا 2

     3 . على جميع األسئلة المطروحة عليكيجيب  3

     2 لقراءةا سهل 4

     2 األفكار في عرض منظم   5

       -:تقنية عرض المحتوى الرقم

     1 ما بين ورقة إلى أربعة ورقات يحتوي 1

     1 .واسمك على الورقة األولى ،، صوريحتوي على عنوان 2

     1 .العناوين الجانبية موجودة في كل قطاع 3

     1 .يضاهي العمل المحترف 4

     2 .وثقت المصادر والمراجع 5

   20 العالمة النهائية   

 -:مالحظات المقيم  
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 تقييم ويب الطالبنموذج 

 :عنوان ويب الطالب       :اسم الطالب

 التاريخ:        الصف:

 
 

التقييم  العالمة  
 المتبادل

تقييم 
 المعلم

األفكار 

 والمحتوى
 
 

يقترح ويشجع مشروع تعاوني يدعو المدارس أو الفصول األخرى للمشاركة 
 .في إجراء استطالع يعتمد على سؤال البحث الخاص بهم

10   

   10 .ينشر أداة االستطالع الخاص بهم ونتائجه ورسوماته وجدوله

   10 .يحتوي على ارتباطات لمواقع مشروعات وتجميع بيانات أخرى

   5 .صفحات مفصلة 3ما ال يقل عن 

     

اللغة 

 واالصطالحات

   10 .بنية الموضوع واضحة ومترابطة

صحيحة، كما أن عالمات التنقيط تم استخدام قواعد النحو واللغة بطريقة 
 .مستخدمة بدقة

5   

   5 .ال توجد أخطاء إمالئية بوجه عام

   5 .يحتاج الموقع عملية تحرير بسيطة أو ال يحتاج ذلك على اإلطالق

     

 التنظيم

   10 .صفحة االفتتاحية جذابة تشجع الزائر على تصفح الموقع

   10 .التفاصيل منطقية ومؤثرة

   5 .تخطيط الصفحات يوفر توجيهاً جيداً 

   5 .طريقة واضحة الستكشاف أي فكرة

 
   5 .تبدأ كل صفحة بانتقال واضح

   5 .من السهل التنقل بين الصفحات

   100 الـعـــالمة الـنهــائـية

  
 


