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 ثانيةالمحاضرة ال     التربوي:ـ والتقويمالقياس 
 

 مجاالت التقويم:ـ 

 ـ الطالب : أخالقه وآدابه وشخصيته وتحصيمه. 1

 ـ المعمم والهيئة التدريسية واألقسام اإلدارية وكل من له عالقة بالمدرسة. 2

 .....إلخ.ـ المنهاج والكتب المدرسية والمختبرات والمكتبة والمالعب والحدائق 3

 ـ البرامج المدرسية الالمنهجية كالرياضة والمسابقات واألنشطة وغيرها. 4

 
 ما الذي نقيسه ونقومه لدى المتعمم:ـ

 ـ المجال االنفعالي: )االتجاهات والميول والقيم(. 1

 ـ المجال النفسي حركي: المهارات العممية )اليدوية( التي أتقنها التمميذ نتيجة التعمم. 2

 مجال المعرفي: اختبارات التحصيل بأنواعها.ـ ال 3

 
 ـ صعوبات التقويم:ـ

 ـ صعوبات تتعمق بالمؤسسات التربوية:ـ 1
 ـ الخمط بين الوسائل واألهداف يؤثر سمبًا عمى عممية التقويم.

عـدم وجـود معممـين ذوي ضـمائر حيـة ومـؤهمين بشـكل كـاف ممـا  ـ صعوبات تتعمق بـالمعمم: 2
ــالي تــؤثر ســمبًا عمــى عمميــة التقــويم التــي يتبعونهــا )حتــى يعفــوا يضــعف واقعيــة المــتعمم و  بالت



أنفسهم من المسئولية فيجعموا االختبار سهاًل أو ينجحوا جميع الطمبة( مما يجعل التقـويم غيـر 
 موضوعي.

 ـ صعوبات تتعمق بالمتعمم: 3
 حيث يمر المتعمم بظروف غير عادية وهذا يؤثر سمبًا عمى عممية التقويم.

 
 صعوبات تتعمق في إعداد االختبار:ـ  4

وهذا يتمثل في عدم وجود خبراء في مجال القياس والتقويم في مجال بناء االختبـار وتصـحيحه 
)قد يركز المعمم عمى جانب ويهمل آخر أهم منه، قد ال يكـون موفقـًا فـي توزيـع الـدرجات عمـى 

 بنود االختبار مما يجعل نتائج القياس خاطئة(.
 

 التقويم:ـ أنواع
 ـ التقويم التشخيصي:ـ 1

 الزمن: في بداية العام الدراسي قبل بدء التدريس )لمعام أو الحصة(.
 األدوات: اختبارات تشخيصية محددة صادقة وموضوعية.

 . الكشف عن قدرات التالميذ قبل البدء بالتعميم.1األهداف:
 . الكشف عن مدى معرفة الطالب بموضوع الدرس.2
 افعية المتعمم.. استشارة د3
 . تصنيف المتعممين والتعرف عمى مواطن الضعف والقوة.4
 . يساعد المعمم عمى وضع استراتيجية تعميمية مناسبة.5
 
 ـ التقويم التكويني )البنائي(:ـ 2

 الزمن: أثناء الحصة، أثناء العام الدراسي )شهرية(.
 األدوات: اختبارات محكية المرجع.

 األهداف:
 الذي وصل إليه التمميذ في الموضوع المطروح. . معرفة التقدم1
 . معرفة مستوى استيعاب التالميذ داخل الفصل.2
 . يكتب المعمم والتمميذ تغذية راجعة.3
 . معرفة مقدار تحقيق األهداف التربوية.4
 . تعديل استراتيجيات التعميم بما يناسب قدرات التالميذ.5



 ـ التقويم الختامي:ـ 3
 العام الدراسي.الزمن: في نهاية 

 األدوات: اختبارات معيارية المرجع.
 األهداف:

 . الحكم عمى تحصيل الطالب بشكل نهائي.1
 أدبي  (. –. تصنيف الطالب وتوزيعهم عمى الصفوف ) عممي 2
 . تحديد معايير انتقالهم إلى صف أعمى أم ال.3
 . الحكم عمى العممية التعميمية هل هي صالحة أم ال.4
 

 أغراض القياس والتقويم:ـ
ـ المســ : معرفــة مــدى مناســبة فــت  تخصــت جديــد أو احتيــاج المنطقــة لمؤسســة تربويــة  1

 جديدة.
 ـ التنبؤ: من خالل معرفة المستوى السابق والحالي تتنبأ بمستوى الطمبة المستقبمي. 2
 مج عالجية.ـ التشخيت والعالج: لمعرفة نقاط الضعف والقوة عند الطالب ومن ثم وضع برا 3
 ـ التصنيف: توزيع الطالب حسب التخصصات  4
 ـ اختيار األهداف التدريسية وتعديمها باستمرار 5
ـ تحسين مستوى األداء لممعممـين والتالميـذ: حيـث تحكـم النتـائج عمـى صـحة طـرق التـدريس 6

 والوسائل التعميمية المتبعة مما يحسن من األداء.

في اتخاذ القـرارات فيمـا يتعمـق بترفيـع الطـالب أو تـوزيعهم  ـ تسهيل مهمات اإلدارة المدرسية 7

 حسب التخصت وغيرها.

 -ـ تقويم المناهج الدراسية: كالتالي: 8
 

 هل األهداف مناسبة لقدرات التالميذ )وقياس ذلك والحكم عميه(.

 
 هل ترتيب المحتوى يتم بشكل تسمسمي منطقي من السهل لمصعب )وقياس ذلك والحكم عميه(.

 لمنهاج يراعي الفروق الفردية بين الطالب )تنويع األمثمة المطروحة ليفهم الجميع(.هل ا



 


