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   التعلّم-التقييم املدمج يف التدريس
  

  ما هي مكانة التقييم يف منهج التعليم؟
املبادئ، ، من األهداف:  التعلم مشتق من منهج التعليم-التقييم املدمج يف التدريس  .1

من مبىن منهج التعليم، من األسس اليت عّرفت يف جماالت املعرفة املختلفة، من 
 .ملطلوبةاملؤهالت واملهارات ا

 لذلك جيب تناوله يف  التعلم-التقييم هو جزء ال يتجّزأ من عمليات التدريس . 2
 .* التعلم-التخطيط السنوي لسلسلة التدريس

 الذي –املردودية املدرسية  - املدرسّي-التقييم الداخليالتقييم يف هذا املنهج يتناول   .3
الميذ، من خالل إطالع متواصل يعترب املعلمني واملديرين املسؤولني عن حتصيل الت

 .ألولياء األمور وللتالميذ وإشراكهم يف املسؤولية عن التقييم
 ولبناء منهج تعليمي  التعلم–تعترب نتائج التقييم القاعدة لتغيري مناهج التدريس  . 4

  .تبايين للتالميذ املختلفني من أجل تقّدمهم
  

  ماذا نقّيم؟
  .عمليات التعلم مواضيع التقييم هي منتجات التعلم و

مبستويات تفكري خمتلفة ومبهارات (تتمثّل يف تفعيل املؤهالت اإلدراكية  -عمليات التعلّم
  ).خمتلفة

 تتمثل يف قدرة التالميذ على تطبيق املعلومات اجلديدة اليت اكتسبوها يف -منتجات التعلم
  ). بنينة املعلومات(السياقات املختلفة 

  
  مباذا نقيم؟ 
   .تشكيلة من أدوات التقييم املتوفرة ووسائل أخرى يبنيها املعلمون أنفسهميتم التقييم ب

  :أدوات التقييم ميكن أن تكون
  

  مهام للتنفيذ. أ
                                                 

ية القطرية والمردودية المردود: امتحانات للتقييم في المدرسة االبتدائية: " 1996لسنة ) د(منشور المدير العام الخاص    *
 1995تشرين الثاني /  منشور المدير العام، نوفمبر ،"المدرسية
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 .Feedback املردودية املدرسية - جممعات مهام امتحان يف املوطن واجملتمع. ب
 التقييم، ملف وظائف للتقييم  Portfolioحقيبة . ج
 التوجيه الذايت يف التعلّم بطريقة البحث مؤهالتُعّدة للمسح ولتقييم . د
 متعن موّجه – أداة لتقييم السلوك التدريسي. ه
 وظائف بيتية  . و

كل واحدة من أدوات التقييم اليت خيتارها املعلمون أو يطّوروهنا جيب أن تشتمل على 
  . معايري للتقييم ودليل إجابات

، ويشمل معايري أو مناذج إلجابات التقييم هو عبارة عن مرشد للمعلمني) RUBRIC(دليل 
  .التالميذ ويساعد يف تقييم أعماهلم

  
  لتنفيذامهام   . أ

قول، خريطة، : مثال(تعرَّف مهام التنفيذ بأهنا مهاّم تتصل يف السياق مبضمون معني، 
املهام مأخوذة من . ، بنيت حوله التفاصيل يف مهمة التنفيذ)جدول، قطعة من جريدة

تتطلب من التالميذ استعمال مؤهالت تعلّم وتفكري متنوعة لتكوين احلياة، فيها حتدٍّ، و
مهام . املهام مركبة وتتطلب، أحيانا، عدة إجابات). لبنينة املعلومات(معلومات جديدة 

  . بدليل التقييمالتنفيذ مرفقة 
جممعات مهام االمتحان يف املردودية تشكيلة من مهام التنفيذ ميكن أن جيدها املعلم يف 

  .*سية للموطن واجملتمع للصف الرابعاملدر
  
  املردودية املدرسية-جممعات مهام االمتحان يف املوطن واجملتمع . ب

تشمل هذه اجملمعات تشكيلة من مهام التنفيذ اليت ميكن تطبيقها على املدى القصري يف 
). خالل يومني أو أسبوع(، أو على املدى الطويل )خالل حصة أو جزء منها(الصف 
ميكن تقييم . لة املدى تتطلب مجع معطيات وفعاليات يف جمموعات خارج الصفاملهام طوي

التالميذ بشكل فردي أو يف إطار جمموعة، وبإمكان املعلمني تغيري مهام معينة من اجملمع 
  .ومالءمتها ملميزات بيئتهم

  
                                                 

اقم ط: تطوير) باللغة العبرية وباللغة العربية (مجمع مهام االمتحان في المردودية المدرسية للموطن والمجتمع للصف الرابع، *
بروفيسور آريه ليفي، وزارة التربية والثقافة والرياضة، مرآز المناهج التعليمية، قسم التعليم : الباحث الكبير ومدير المشروع

 .1998وباللغة العربية في سنة . 1999، 1995االبتدائي، مكتب العالمة الرئيسية، إخراج مطاح، صدر باللغة العبرية في سنة 
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 -ة للمردودية املدرسي-دليل التقييم، الذي يشتمل عليه جممع املهام يف املوطن واجملتمع
أنشيء نتيجة جتربة أُجريت على عّينة متثل املدارس، وهو حيدد الطلبات املعرفية بالنسبة 

  .لكل جزء من كل مهمة من مهام االمتحان
يعرض الدليل معايري واضحة ودرجات صعوبة بواسطتها ميكن تقييم ومقارنة جودة 

  .اإلجابات والردود، وحيّدد تدرجيا إلعطاء عالمات متدرجة لكل جزء
  
  ، ملف وظائف للتقييم)بورتفوليو(حقيبة التقييم . ج

وهو ملف وظائف شخصي، حيتوي على جمموعة الوظائف والواجبات اليت اختارها 
تعرض حقيبة التقييم عملية . التالميذ، ويعكس تقدمهم وتطورهم طوال فترة زمنية طويلة

  ).املنتجات(التعلم ونتائجها 
بني املعلمني والتالميذ، وتشخيص نقاط القوة ونقاط كما اهنا تتيح اجملال حلوار دائم 
  .الضعف خالل التعلم، ال يف هنايته

 للحقيبة يف تقاطعات زمنية خمتلفة على مدار السنة الدراسية، خيتار التالميذ الوظائف
قيد العمل ووظائف انتهى توضع يف احلقيبة وظائف . وذلك وفق معايري حتدَّد معهم مسبقا

  .نفِّذت داخل الصف ووظائف أعطيت والوظائف البيتية،شكيلة من وتالعمل عليها، 
 خالل فترة زمنية املوطن واجملتمع واملدنياتتعكس هذه مجيعها تقدم التالميذ يف دراسة 

تقيَّم هذه الوظائف وفق معايري معروفة للتالميذ أو وفق مفاتيح مفصلة و. طويلة
  .ار التعلم وفعالياته يف موضوعة التعليمنتائج التقييم تكون القاعدة الستمر. لإلجابات

  
 *ُعّدة ملسح وتقييم مؤهالت التوجيه الذايت يف التعلّم بطريقة البحث. د

اهلدف من هذه العدة هو أن تكون أداة يف يد املعلم والتالميذ، ميكنهم بواسطتها التطرق 
الدليل . لية البحثبشكل منهجي إىل تقييم مؤهالت التوجيه الذايت يف املراحل املختلفة لعم

املوجود يف اجملموعة ميثّل مستويات خمتلفة من املؤهالت بالنسبة لكل مرحلة من مراحل 
  .البحث

  :الدليل يعترب سلم تقييم وهو مكون من أربعة مستويات تنفيذ
                                                 

الت التوجيه الذاتي في التعّلم بطريقة البحث، طورها طاقم برئاسة بروفيسور منوحا بيرنبويم، من آلية التربية  عدة لمسح وتقييم مؤه *
في جامعة تل أبيب، بالتعاون مع قسم البرامج واألساليب في قسم التعليم االبتدائي، وزارة التربية والثقافة والرياضة، اإلدارة 

 .1997التربوية، القدس، 
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  )مستوى منخفض(التلميذ أو التلميذة يف بداية الطريق  •
 التلميذ أو التلميذة يتقدمان •
 ذة يقتربان من حتقيق اهلدفالتلميذ أو التلمي •
 ).مستوى عالٍ(التلميذ أو التلميذة حققا اهلدف  •
  
  * متعن موّجه–أداة لتقييم السلوك التدريسي . ه

أداة للمشاهدات يتمعن بواسطتها املعلمون أثناء فترة زمنية طويلة سلوك التالميذ يف اجملال 
 .اإلدراكي، ويف اجملال االجتماعي ويف جمال الشخصية

هذه . التمعن موّجه بواسطة أقوال تصف التصرفات اليت متّيز اجملال أو معيارا متّ فحصه
  . األقوال متكن املعلمني من تقييم التالميذ يف اجملال الذي اتُّخذ بشأنه القرار

التطرق إىل معايري من اجملال االجتماعي ميكّن من تقييم سلوك التالميذ يف حالة العمل يف 
  .جمموعات أيضا

  
  الوظائف البيتية. و

حتضري الوظائف البيتية ميكّن التالميذ من حتّمل املسئولية عن التعلم وعن التحصيل، وتنمية 
  . الذايت عندهم-االمتثال للتعلم الشخصي

 التعلم، ولذلك فهي مركب -الوظائف البيتية هي جزء ال يتجزأ من عمليات التدريس
 التعلم اليت حتدث - تعكس عمليات التدريسمهم يف تقييم التالميذ، ومن املفروض أن 

تكون الوظائف البيتية متنوعة وتستخدم لتعزيز املعلومات يف املهارات . داخل الصف
مهارات قراءة خريطة، مهارات تتصل : واملؤهالت اليت ُدرست وطّورت يف الصف، مثل

علومات، وجلمع بالرسوم التخطيطية والبيانية؛ وبصياغة األسئلة؛ واالهتداء إىل مصادر امل
املعطيات اليت ستكون األساس لفعالية يف الصف أو لتكملتها؛ وإلكمال مهام التنفيذ اليت 
بدأوا العمل عليها يف الصف؛ ولفعالية إبداعية غري حمدودة بزمان أو مكان، ولفعالية 

  .اجتماعية مدنية تتعلق مبوضوعات التدريس
فبعضها حيضر يف أزواج، وبعضها يف إطار ال حتّضر مجيع الوظائف البيتية بشكل فردي، 

املعايري لتقييم الوظائف البيتية، ونسبتها من العالمة املتراكمة، جيب أن تكون . جمموعات
الطلبات من التالميذ لتحضري . معلومة للتالميذ من جهة وألولياء أمورهم من جهة ثانية

                                                 
 تمعن موّجه، طورها طاقم من معهد سولد بالتعاون مع طاقم المردودية المدرسية في قسم التعليم –قييم السلوآات التعليمية  أداة لت*

 2001 -االبتدائي، وزارة التربية، اإلدارة التربوية، القدس
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الميذ مردودية جارية عن وظائفهم البيتية من املفروض أن تكون واضحة هلم، ويعطى الت
  . حبسب نوع الوظائف وجودة تنفيذها– شخصي ومجاعي -تقييم دراستهم

  
  استعمال أدوات تقييم متنوعة 

يتيح للمعلمني أن يروا أمام ناظريهم صورة أكثر مشوال وموضوعية عن حتصيل التالميذ 
  ).عن املنتجات والعمليات التدريسية(

  .علمني من زوايا نظر خمتلفة، مبا يتالءم مع قدراهتم وميوهلمكما أنه ميكن من التعامل مع امل
  

  نتائج التقييم 
تعترب . تتيح احلوار مع التالميذ وتأمل التالميذ أنفسهم يف أدائهم ويف عملية تقدمهم

 التعلم، ولبناء برامج تباينّية للتالميذ - النتائج أساسا للتغيري يف ختطيط برامج املعلمني للتدريس
  .  املوطن واجملتمع واملدنيات، وكذلك إلشراك التالميذ يف عمليات تقييمهم يف املختلفني

  
  التقييم يف درجات الصف املختلفة

االمتحانات والتقييم يف املدرسة ( 1995يشري منشور املدير العام من تشرين الثاين 
  .إىل امتحانات منظّمة اعتبارا من الصف الرابع  * ،)االبتدائية

التالميذ يف الصف الرابع بواسطة أدوات التقييم اليت ذكرت أعاله، ويقرر جيري  تقييم 
طاقم املعلمني الوزن النسيب لكلٍ من هذه األدوات يف التقييم العام، ويطلع مجيع التالميذ 

  .على قراره
مهام ملتابعة تقدم التالميذ يف الصفني الثاين والثالث، يقترح منهج التعليم تقييمهم بواسطة 

  . يذ ال بواسطة امتحان إمجايلالتنف
املصطلحات األساسية اليت :  فعاليات وواجبات تعليمية تتمثّل فيها مهام التنفيذتقدم 

 –انظروا أمثلة يف اجلزء الرابع من منهج التعليم . (تعكس األسس، املهارات واملؤهالت
  ). تعلم- إرشاد تطبيقي لبناء وحدة تدريس
ستعيد فيها التالميذ عملية تعلمهم وطريقة التنفيذ من املمكن دمج أسئلة تأّملية ي

    ).الصعوبات والنجاحات(
  .لتقييم مدى تقّدم التالميذ، حيدد املعلمون معايري لتقييم املهام هذه

  .يعترب التقييم يف إطار املوطن واجملتمع واملدنيات جزءا من تنمية ثقافة التقييم يف املدرسة
                                                 

 1صفحة . م. ن *


