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 المناهج

 التقويم أحد مكونات المناهج•

 (  الكفايات واألهداف الخاصة)أهداف عامة •

 المحتوى•

 (والوسائل واألنشطةالطرائق )التعليم والتعلمإسترايجيات •

 (المخرجات المتوقعة عند المتعلم: أسس التقويم•

 



 :التعريف
 واإلستباناتخطة مىجهة لبناء إختبارات التقىيم /تصميم شامل

 (Mullis, Dunbar,1992& Linn etal ,2006) 
 

 

 التقويم أحد مكونات المناهج

( الكفايات واألهداف الخاصة)أهداف عامة   

 المحتوى

(طرائق والوسائل واألنشطة)إسترايجيات التعايم والتعلم  

(المخرجات المتوقعة عند المتعلم: أسس التقويم  
( 



   :التفاعلي  المثلث الذيذاكتيكي
 (2017الطاولت المستذيرة )عرض حول تطوير المناهج



.محذد لمحتوياث التقويم وبنيت التقويم ومختلف العملياث المرتبطت بالتقويم  
 



محذد لمحتوياث التقويم وبنيت التقويم ومختلف العملياث 
.المرتبطت بالتقويم  

 
ٌجب أن ٌتوافر اإلتساق : إستراتٌجٌات التعلٌم مبنٌة على التموٌم •

بٌن جمٌع مراحل هذه اإلستراتٌجٌات التً  تبدأ باألهداف العامة 
المكونة من األهداف الخاصة ) والكفاٌات المنتظر تحمٌمها 

وتنتهً بمٌاس تحمك هذه األهداف من خالل مهمات ( المندمجة
تدخل بسٌط أو تدخل ) أدائٌة بغٌة تصوٌب إستراتٌجٌات التدخل 

 (ممنهج

 



 :(Messick ,1987; Kirsch, 2001)يتضمن اإلطار العام 

ومؤّشرات المهارات / المجاالت والكفاٌات - مجاالت المحتوى لٌاسهتموٌمه أو ٌراد ٌتّم لما ا تعرٌف  •
 مرتبطة بها

 التحصٌل وتوصٌفها عتبة •

 األدائٌةالمهمات خصائص •

 الغرض من التمٌٌم ٌشرح •

 .التربوٌٌن لبل بدء التمٌٌمالّشركاء ٌوضح المفاهٌم األساسٌة بغٌة تسهٌل النماش واتخاذ المرارات بٌن •

ا فنٌّ ا) ستنشر فً نهاٌة التمٌٌمالّتً التمارٌر حول التمٌٌم الوطنً أنواع اإلطار ٌبٌّن ٌنبغً أن • ، تمرٌر 
 ....(تمارٌر موجزة، تمارٌر تفسٌرٌة،

 اختٌار هذه الفئة المعٌنة تّم وتبٌان لماذا للتّمٌٌم تحدٌد المجتمع المستهدف •

 (SEN students)والفئات الفرعٌة النّظامٌّة تحدٌد الفئات •

 النّتائجفي تحليل يوفّر أساًسا 



 (اإلطار النظري بين الواقع والمستقبل) -االختبارقرارات عند بناء 

والّسٌالات للمهارات مراعاة االختبار )العام انعكست في اإلطار والّتي من وثيقة المناهج انطالقًا ما يراد قياسه تعريف  -1
 (الشاملة لسٌاسة التعلٌم فً مجاالت التعلم األساسٌة أو األولوٌات التعلٌمٌةالغاٌات التً تدعم 

 

 :الرئٌسةتعرٌف ما ٌراد لٌاسه على مستوى مجاالت المواد ٌتّم من وثٌمة المناهج نطالل ا ا•

 :تموٌمها بحسب تعرٌف نظام التعلٌم لهافإنّه ٌصار إلى ، Reading Literacyالمراءة تموٌم كان المراد إذا : 1مثال 

 :  ممكن أن ٌمتصر التعرٌف على مهارات الفهم البسٌطة

 المراءة هً المدرة على نطك الكلمات•

 المراءة هً المدرة على تحدٌد كلمات فردٌة وتحدٌد معناها •

 المراءة هً المدرة على الفهم واستخراج المعنى من النص•

ممكن أن ٌتجاوز التعرٌف مهارات الفهم البسٌطة لتشمل المدرة على استخدام المعلومات من النصوص وبناء فهم لهذه 
 المعلومات

فً هذا السٌاق ٌجب أن تتضمن : الحصول على المعلوماتمثال التعرٌفات مجموعة متنوعة من األغراض، أن تحّدد ممكن 
المصٌرة وممتطفات من الصحف واإلعالنات واإلشارات والرسوم المصص اإلختبارات أشكاال مختلفة من النصوص ك

 .البٌانٌة

 



 (والمستقبل الواقعاإلطار النظري بين ) -قرارات عند بناء االختبار

   Mathematical Literacyثمافة الرٌاضٌات / الغاٌة الشاملة  لمنهج الرٌاضٌاتتتمحور ( 2)مثال 
 :اآلتًلمرحلة التعلٌم األساسً على األساس المنطمً 

(  مضامٌنها)محاورها سٌتمكن المتعلمٌن من ربط واستخدام المفاهٌم الجدٌدة فً الرٌاضٌات بمختلف 
تتطلب هذه الغاٌة من المنهج خالل العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة دمج الرٌاضٌات . )ٌالحٌاة الٌومٌة بفعالٌة وثمة

 (.مع الثمافة المحلٌة وتطبٌك المدرات فً فهم الرٌاضٌات فً الحٌاة الٌومٌة

إذا، ٌجب أن تركز اإلختبارات الوطنٌة التً ترصد تحصٌل المتعلمٌن على استخدام سٌالات والعٌة 
 .  مرتبطة بتطبٌمات عملٌة  لطرح األسئلة وتمٌٌم المهارات والمدرات فً الفهم

 



 (اإلطار النظري بين الواقع والمستقبل)االختبار قرارات عند بناء 

 

 .توضٌح الغرض من التمٌٌم الوطنً والغرض من وراء جمع البٌانات -2

 تحدٌد ما ٌجب تموٌمه  -3

 تموٌمهم؟سٌتّم من  -4

 التموٌم؟سٌتّم فً أي ولت  -5

 االختباربأي لغة سوف ٌجرى  -6

 



 (اإلطار النظري بين الواقع والمستقبل)االختبار قرارات عند بناء 

 
درجة صعوبة األسئلة ونسب توافر األسئلة ذات درجات الصعوبة المختلفة كونها تحدد مستوى   -7

 .صعوبة اإلختبار

 ؟االختبارٌحدد صعوبة ما الذي •

 :فً الفئة المستهدفة إذا المتعلّمٌن هو رصد أداء جمٌع الغرض : مالحظة هامة

 المستهدفةالفرق فً التحصٌل للفئة االختبار ٌجب أن ٌطابك توزٌع صعوبة فمرات 

 :  الماعدة العامة

التً ٌحتمل أن ٌجٌب علٌها ثلثً الفئة المستهدفة بشكل صحٌح ( األسئلة)من الفمرات االختبار ثلثً -
للمساعدة % 50فً المتوسط ٌنبغً أن ٌكون اإلحتمال بنسبة . فً المائة 70إلى  30بنسبة تتراوح من 

 .  االختبارعلى الرفع من التباٌن فً درجات المتعلمٌن فً 

 :  ٌنمسم الثلث اآلخر بالتساوي -

 % 70التً ٌرجح أن ٌجٌب علٌها أكثر من الفمرات  -

 بشكل صحٌحمن التالمذة % 30التً من المحتمل أن ٌجٌب علٌها ألل من الفمرات  -



 مالحظات هامة في إطار التّفّكر عند أخذ القرار

ولكن ٌجب أن     Intended Curriculumالممرر أو الممصود ٌجب أن تراعً األسئلة المنهاج 

االختبار أو عندئذ لد ٌؤدي هذا إلى أن ٌكون  Taught Curriculum  ٌراعى كل من المنهج المنفذ 

لن ٌعكس مدى انجازات المتعلمٌن ضمن الفئة المستهدفة والمهارات التً . )صعبا للغاٌة أو سهال للغاٌة

أو كثٌرة السهولة ذات نفع محدود جدًّا الصعبة االختبارات تكون البٌانات الناجمة عن وتالٌ ا فعال ٌتمنونها 

 .بالنسبة لصانعً السٌاسات والمدارس والمعلمٌن

 .  جٌّد جدًّاأو ضعٌف ا جدًّا مجاالت مهمة من المنهاج لمجرد أن أداء المتعلمٌن ٌكون استبعاد ال ٌنبغً  -

 



من اإلطار انطالقا ( الرسميةاالمتحانات منها )الوطنية االختبارات توصيف 
 العام

 .وثٌمة توجه بناء اإلختبار والحما تحلٌل البٌانات وكتابة التمارٌر :تعريف•

 :خصائصه 

 ٌصف البٌانات التً ٌجب تجمٌعها-

حوالى على أن ٌتمكن المتعلمٌن من اإلجابة على الغالبٌة العظمى من الفمرات فً مّدة االختبار ٌحدد -
 .  دلٌمة 40

هذا الّذٌن حمّموا من أجل احتساب المتعلمٌن مسبم ا تحدد مستوٌات التحصٌل التً تستند إلى معٌار محدد -
كً ال ٌعطً متّدنٌ ا أو مرتفع ا هذا المعٌار من لبل صانعً السٌاسات على أن ال ٌكون ٌحّدد )المعٌار

 (للمتعلّمٌنمعلومات ضئٌلة حول المستوٌات الحمٌمٌة 

ماّدة العلوم، ستغّطً مواّد التً ( األسئلة)االختبار نسبة فمرات االختبارات تحّدد /الدراساتبعض -
 (اللّغة، الّرٌاضٌات



من اإلطار انطالقًا ( الرسميةاالمتحانات منها )الوطنية االختبارات توصيف 
 العام

 .تحلٌل البٌانات وكتابة التمارٌراالختبار والحم ا وثٌمة توجه بناء  :تعريف•

 .تحديد نسبة فقرات االختبار والنقاط المخصصة لها: خصائصه 

 ستغطً مختلف جوانب المنهاج الرسمً للمادةالّتً من المنهج ماّدة ضمن ( األسئلة)االختبارٌحدد نسبة فمرات -

%  40التغذٌة واألٌض و% 60)نسبة فمرات اإلختبار التً ستغطً كل من محاور مادة علوم الحٌاة واألرض : مثال
 ٌنطبك على اإلمتحانات الرسمٌة -ربطها باالهداف الخاصة للمادة والنواتج التعلمٌة( التكاثر وعلم الوراثة

 ضمن مادة من المنهج التً تغطً مختلف المجاالت وكفاٌاتها ( األسئلة)االختبارٌحدد نسبة فمرات -

التمرس أو نسبة الفمرات التً تغطً مجال المعارف المكتسبة، مجال التفكٌر المنطمً : فً علوم الحٌاة واألرض: مثال
 .  العلمً، مجال التواصل، ومجال العمل المخبري

 على مختلف المستوٌات Cognitive skillsالتً تتناول المهارات المعرفٌة( األسئلة)ٌحدد نسبة الفمرات -

 (التذكر، الفهم، التطبٌك، التفسٌر، التحلٌل، التموٌم، التبصرأو التأمل: مثال

 (األسئلة الممفلة واألسئلة المفتوحة)من األسئلة الممالٌة . ٌحدد نسبة األسئلة الموضوعٌة واألسئلة الممالٌة-

 التً تتضمن مستندات من أنواع مختلفة ( األسئلة)ٌحدد نسبة الفمرات -

 .....(جدلٌة و مستندات تمثل جداول، رسوم بٌانٌة، رسومات توضٌحٌة،/ إجرائٌة/ تفسٌرٌة/ نصوص سردٌة: المراءة: مثال



(  منها االمتحانات الرسمية)توصيف االختبارات الوطنية 
 انطالقًا من اإلطار العام

 اإلختبارالتوصٌف هو الطرٌك إلى ضمان صدق •

 :بـاالختبار ٌتجلى صدق •

 للمناهج الدراسٌة والمجاالت التً ٌسعى إلى لٌاسهااالختبار مدى تمثٌل محتوى -

 .الماّدةلألدلة الكافٌة عن تحصٌل المتعلم فً مجال تلن االختبار مدى توفٌر -

 



 أسس التصحٌح

 .الجوابفً التباس ال : أسس التصحٌح ضمان ثبات النتٌجة األسئلة الموضوعٌة•

تكون . التصحٌح أن تحدد مجموعة األجابات الممبولة وغٌر الممبولةٌجب على أدلة  : األسئلة الممفلة•
أدلة التصحٌح واضحة نسبٌا وولت تدرٌب المصححٌن لصٌرا بشكل معمول، وجوب اإلستمرارٌة فً 

 .  مرالبة الجودة

إن هذا النوع من األسئلة ٌحتمل وجود إجابات متنوعة الصٌاغة : المفتوحة األسئلة ذات اإلجابات •
الممبولة االجابات على أدلة التصحٌح أن تحدد مجموعة ولكنها تراعً نفس منطمٌة التفكٌر، لذا ٌجب 
تدرٌب ا وتتطلب تكون عادة مروحة اإلجابات أكبر . واسع اوغٌر الممبولة وٌكون نطاق هذه اإلجابات 

 .  لضبط الجودةضرورًٌّا للمصححٌن  بشكل معمول، وٌكون التحمك المستمر خالل التصحٌح دلٌم ا 

 

 



 !شكراً 


