اتسية الاخملفة،
بوية لمقويم طرق ووتسرئل تعليم الاو ّاد الدة ّ
هذه اإلتسمارة واحد من مجاوعة أدوات وضعت في مركز البحوث المر ّ
ِ
يرضيرت وتعلياهر ،ضان خاسة أبعرد ،من خالل مشرهد الصف.
خصيصرً لمقييم تعّلم الر ّ
في جايع مراحل المعليم .وهي أعّدت ّ

كل بعد لمقيياهر وفق تسّلم تقييم من  5دةجرت ،كار هو مبيَّن أدنره .وياكن إضرفة مالحظرت
تم تفصيل العنرصر
ّ
األتسرتسية في ّ
وقد ّ
الحيز الاموّفر في نهرية هذا البعد.
أي بعد في ّ
خرصة حول ّ
ّ
حصة
عرمة وشرملة ،إال ّأنه ال يموّقع أن تمم تغطية جايع العنرصر في ّ
أي بعد من األبعرد الخاسة في ّ
جرءت العنرصر ّ
طي
اتسية .لذلك وضعت ثالثة أعاد تغ ّ
اتسية واحد  .إذ غرلبرً مر تمطّلب المغطية الشرملة لهذه العنرصر واألبعرد عد حصص دة ّ
دة ّ

إضرفية.
الاقيم أن يضيف أعاد أخرى لاشرهد حصص
ّ
ثالثة حصص مممرلية في الجدول الارفق .وياكن للاشرهد ّ /

اإلرشادات:

خرص يخدم هدف هذه االتسمارة  .وفي مر
معنى
لبعض الاصطلحرت
الاسمخدمة في تفصيل عنرصر األبعرد الاطروحة ً
َ
ّ
يلي بعض الاصطلحرت ومعرنيهر:
يرضيرت.
أي من الافرهيم أو النصوص ،من قوانين ومبردئ وغيرهر ،الامعرةف عليهر في الر ّ
المعارفّ :
حصمين.
الدرس :وحد ّ
حصة تعليم واحد أو ّ
معينة ممكرملة من الكمرب ياكن تغطيمهر عرد في ّ
المضمون أو المضامين :محموى الدةس.

يرضيرت موضوع الدةاتسة مثل الحسرب أو الجبر أو الهندتسة.
المادة الدر ّ
اسية :حقل الر ّ
المقاربة :طريقة عرض الاضرمين والطرائق الانشود لمعّلاهر وتعلياهر واتسمخدامهر.
َّ
اتسية على صعيد األبعرد
كل ممعّلِم  /تلايذ مع نهرية ّ
ّ
الارد الدة ّ
يكونهر ّ
شخصية التلميذ :الصفرت الشرملة المي يموقع أن ّ
الثالثة :البعد الافهومي ،والبعد اإلجرائي ،والبعد الوجداني.
ّ
ّ
ّ
كل دةس.
حلقة تعّلم :طريقة ممسلسلة وممرابطة تسمخدم برتسماراة لمعّلم وتعليم ّ
ٍ
مبهاة أو مضار في الاو ّاد
شّفاف :الاسرئل معرَلجة بوضوح كرف يساح للمالميذ بفهاهر أو كشفهر .وهي لم تمرك َ
الاعروضة بحيث يعجز الامعّلاون عن فهاهر أو تبيرنهر.

الدرجات:

اتسية:
حصة دة ّ
أي عنصر في ّ
الرجرء تدوين إحدى الدةجرت المرلية لمقييم ّ
كل ّ
 – 4مامرز
جيد
ّ –3

 – 2مقبول

 – 1غير ٍ
كرف

أهايمه
طرق لهذا العنصر في هذه
 – 0غير موجود؛ لم يمم الم ّ
الحصة برلرغم من ّ
ّ
 – N/Aغير قربل للمّطبيق .الرجرء تدوين هذه العالمة بدل الصفر عندمر ال ياكن تطبيق العنصر على مر هو مطروح للمقييم
معينة.
حصة ّ
في ّ
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الادةتسة ________________________________ :الصف _______ :الاعّلم( )________________ :

البعد الافهومي  /الاعرةف
ّ

البعد

الدرجة

العنصر
كل مفهوم ،وغيره من الاعرةف ،من جايع الجوانب الاعر ّفية
 1Cيبني المالمذ ّ
(مرهيمه ،شروط وقواعد اتسمخدامه ،ترابطه مع مفرهيم ومعرةف أخرى ،إلخ)
ّ

حصة 3
الحصة 1
الحصة  2ال ّ
ّ
ّ

كل معرفة وبين الصوة الشرملة
 2Cيبني المالمذ الاضرمين بشكل يوازن بين تفرصيل ّ
المي تظهر ترابط الاعرةف بعضهر ببعض بشكل ممارتسك
لكل معرفة
يمم فيه
 3Cهنرك توازن بين ّ
ّ
المطرق ّ
كاية الاعرةف والعاق الذي ّ
علاية ودون أخطرء
 4Cتغ ّ
طى الاضرمين بدّقة ّ
مالحظات:

البعد اإلجرائي  /الاهرةات
ّ

ناي المالمذ القدة على المعبير العلاي والمواصل بلغة الريرضيرت ،مسمخدمين
 5Pي ّ
بيرنية ،معردالت ،الخ)
يرضية الاخملفة (صوة ،ةتسوم ّ
الماثيالت الر ّ
تسيار مر يمعّلق منهر بمحديد
ناي المالمذ قواعد الاقرةنة والمصنيف ومعرييرهر ،وال ّ
 6Pي ّ
األنارط واتسمخدامهر
ناي المالمذ أتسرليب المفكير العلاي النرقد الاخملفة ،بار فيهر مخملف أنواع المحليل
 7Pي ّ
محدد
واالتسمنمرج والموليف والمقييم الابني على معريير ّ
ناي المالمذ مهرةات المخاين والمعليل والبرهرن
 8Pي ّ

حل
ناي المالمذ القدة على اتخرذ الق ارةات الصرئبة من خالل تناية اتسمر ّ
اتيجيرت ّ
 9Pي ّ
الاسرئل
العلاية
 10Pيعرلج المالمذ مخملف األموة بشكل يمارشى مع طرق الارد
ّ
مالحظات:

ّ

البعد الوجداني  /الايول

حسهم االجمارعي
اتسية بحيرتهم
 11Dيربط المالمذ
ّ
ّ
الارد الدة ّ
ويناون ّ
اليوميةّ ،
ّ
والحضرةّي

2

االتسمقاللية،
إيجربية مثل الثقة برلنفس ،الاثربر ،
اية
ّ
ّ
ناي المالمذ مواقف تعّل ّ
 12Dي ّ
النجرح يعماد على الجهد الابذول أكثر منه على الاوهبة
والوعي أن ّ
المذكر
مجرد ّ
ُ 13Dي ّ
قدة المالمذ ضروة تناية قدةتهم على اإلبداع  /االبمكرة بدالً من ّ
وإعرد إنمرج الاضرمين كار هي
إيجربية مثل االنفمرح ،واحمرام اآلخر وقبوله،
اجمارعية
ناي المالمذ مواقف
ّ
ّ
 14Dي ّ
وتقدير العال الجارعي
ّ
مالحظات:

يرضيرت
إتسمارة مشرهد
ّ
صف ة ّ

IAH – ERC

الادةتسة ________________________________ :الصف _______ :الاعّلم( )________________ :

البعد

الدرجة
الحصة 3
الحصة 2
الحصة 1
ّ
ّ
ّ

العنصر

المقييم

يمم المقييم بأنواع مخملفة (الشفهي والكمربي ،االخمبرةات والواجبرت ،األتسئلة القصير
ّ 15A
ّ
ّ
واألتسئلة الافموحة )...تمكرمل بعضهر مع بعض
األتسرتسية ويهدف إلى معرلجمهر عن طريق
 16Aيساح المقييم بكشف أخطرء المالمذ
ّ
المقويم الذاتي والضبط الذاتي ّّ
ّ
 17Aي ِّ
غيبر
عزز المقييم المعّلم الاجدي بدالً من الحفظ ً
شخصية الملايذ كّلهر من معرةف ومهرةات وميول
 18Aالمقييم شرمل؛ يسمهدف جوانب
ّ
عاليرت المعّلم والمعليم
 19Aيعماد الاعّلم على المقييم لمرشيد ّ
مالحظات:

3

يرضيرت
إتسمارة مشرهد
ّ
صف ة ّ

IAH – ERC

الادةتسة ________________________________ :الصف _______ :الاعّلم( )________________ :

البعد

الدرجة

العنصر
الصف
يحضر دةتسه كار يجب فبل الاجيء إلى
 20Mيظهر أن الاعّلم ّ
ّ

الحصة 3
الحصة 2
ّ
الحصة ّ 1
ّ

الحصة بأتسئلة تحّفذ المالمذ على المعّلم وتظهر أهداف الدةس
 21Mيبدأ الاعّلم
ّ

 22Mيمأ ّكد الاعّلم من أن المالمذ ياملكون الاعرةف والاهرةات الالزمة قبل البدء برلدةس
 23Mيساح الاعّلم للمالمذ بعرض أفكرةهم ومنرقشمهر مع زمالئهم عند الضروة
صفية مالئاة
 24Mيحّفذ الاعّلم المالمذ على المعّلم الفرعل من خالل أنشطة ّ
يدية ،ألعرب ،دةاتسة حرالت ،مشرةيع )...ومموازنة
ممنوعة (تارةين تقل ّ
 25Mاألنشطة ّ

الشخصية
ذاتيرً ويشكل مموازن مخملف جوانب
ّ
يناوا ّ
 26Mيسرعد الاعّلم المالمذ على أن ّ

بوي
البعد المر ّ

لكل
علياية الاعماد (بصرّية ،تساعي ّة،
ّ
تمنوع األتسرليب الم ّ
حركية )...بار يساح ّ
ّ 27M
شخصيمه بار يمالءم مع طبيعمه
يناي
ّ
ممعّلم أن ّ

يشجع الاعّلم المالمذ على أن يقرةبوا أي موضوع من جوانب مخملفة وبأتسرليب
ّ 28M
وطرق مخملفة
سهل اتسمثارة الاعرةف والاهرةات
يرضيرت برلاو ّاد الدة ّ
 29Mتربط الر ّ
اتسية األخرى بشكل ي ِّ
الاكونة في تعّلم هذه الاواد
والايول
ّ

 30Mيمّبع الاعّلم برنمظرم حلقة تعّلم َّ
محدد الخطوات

تسن المالمذ ومسمواهم العقلي
 31Mتمنرتسب الاقرةبة مع ّ
ّ
يغير الاعّلم توجهه لملبية حرجرت المالمذ ومالءمة الفروقرت
 32Mالاقرةبة مرنة بحيث ّ
في مسمواهم العقلي
ّ
الابنية على
بوية الاعرصر
ّ
عرم مع النظرّيرت المر ّ
 33Mالاقرةبة مبمكر وتمنرتسب بشكل ّ
األبحرث وتارشيهر

 34Mيمجروب المالمذ مع الاعّلم ويمفرعلون
بريجربية مع بعضهم البعض
ّ
الفعلية في مخملف األنشطة
أهاية مشرةكمهم
 35Mيدةك المالمذ
ّ
ّ
مالحظات:

4

يرضيرت
إتسمارة مشرهد
ّ
صف ة ّ

IAH – ERC

