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 والتقييموالرصد : التقويم 6الوحدة 

 المادة التوجيهية م الكفاءاتيدليل لتقي 6.2

 ن في عملية اتخاذ القرار بشأن تدعم هذه المادة والنشاط المعلمي
 يم الكفاءاتتقي

 

التوجيهية؟ما الهدف من هذه المادة   

 يم الكفاءات.عند اتخاذ القرارات بشأن تقي 

 
متى يمكنك تطبيق هذه المادة 

 التوجيهية؟
 

 المعلمون 

 
استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 1.6 لمجلس أبوظبي  طار الكفاءات الطبابيةقراءة متعمقة إل
 "متطلبات اإلطار وأمثلة عليه"قسم  –للتعليم 

 6.1 ما الفرق بين الرصد والتقويم والتقييم؟ 

 6.3 ؟التعلمتسلسل مستويات و ما ه 
 
 

 هل اطلّعت على هذه المصادر أوالً؟

 

 
 لتي يمكن للمعلمتجد في األسفل مجموعة من أساليب التقويم ا 

يم الكفاءات. ال تعد هذه القائمة نهائية ويجب أن يستخدمها لتقي
القائمة بما يتناسب مع تشجيع المعلمين على تعديل هذه 

 األساليب المتوفرة عند تقويم الكفاءات.

 
 

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

  إذا كان المعلم سيستخدم أدلة التقييم فيجب قراءة المادة
 مدخل إلى أدلة التقييم. 6.5التوجيهية 

 
 

 ما هي الخطوات التالية؟
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 دليل لتقويم الكفاءات 6.2

 ما هو التقويم؟
. إن الهدف  1(1998التقويم هي عملية تجميع وتحليل واستخدام المعلومات الدقيقة والمرتبطة بتقدم المتعلم )بباك ووليام، 

من التقويم هو دعم عملية التدريس والتعلم بطريقتين أساسيتين أال وهما: تطوير تعلم الطباب وتطوير جودة برامج التعليم. 
 ما الفرق بين الرصد والتقويم والتقييم؟ 6.1للمزيد من المعلومات عن التقويم يمكنك االطباع على المادة التوجيهية 

 
 

-يم من أجل التعلميعرف أيضاً بالتقو-يوجد نوعان رئيسان للتقويم، هما: التقويم البنائي والتقويم التكويني. التقويم البنائي 
(.  1998وهو الممارسات التي توفر الدالئل للطباب والمعلمين التي تساهم في الخطوة التالية من عملية التعلم )بباك ووليام، 

(. 1998بباك ووليام، )يتضمن أساليب التقويم المستخدمة "لتلخيص التعلم" -رف أيضاً بتقويم التعلميع–إن التقويم التكويني
يعتقد الكثير من المعلمين أن عمليتا التقويم البنائي والتكويني منفصلتان، ولكن غالباً ليس هذا ما يتم تطبيقه، فيمكن ربط 

 ني.ين استخدام نفس المعلومات ألهداف عمليتي التقويم البنائي والتكويالعمليتين واستخدام نفس أدوات التقويم ويمكن للمعلم

 
 

 تقويم الكفاءات
(. أهم االدوار التي يمكن أن نقوم بها كتربويين الشخصية )مثال: المهارات تصنيفهابالرغم من -سهباً  2ال يعد تقويم الكفاءات

هي توفير خبرة القيم والكفاءات للطباب في المنهاج األكاديمي والبرامج الباصفية. فإن تجربة القيم والكفاءات في كل 
ة يالتطور الشخصي هي األسباب األساسشياء بما يرتبط ببالحكم على األجوانب المدرسة والتوقع من الطالب أن يقوم 

 في برامج المدرسة. لتضمين القيم والكفاءات
 

كأفراد تعتمد على قيمنا ونستمر في بناء وممارسة الكفاءات كراشدين. لذلك يجب أن  رارات التي نتخذها في حياتناجميع الق
 .قطف "تحقيقها" أو الوصول إليها تؤكد عملية التقويم على تطوير الطباب لعملية اكتساب القيم والكفاءات وليس

 
ب. للمعلمين وأولياء األمور والطبا مناسبة وذات معنىحتى يكون إطار الكفاءة فّعاالً يجب أن يتم تقويم الكفاءات بطريقة 

ح وأن يتم إشراك الطباب وأن تكون أهميتها كأهمية المخرجات يجب أيضاً أن يفهم المعلمين أساليب التقويم بشكل واض
 :التقويم بـيجب أن تكون أساليب  التعليمية.

 

 تقويم موضوع المادة ولكن مع التركيز على جوانب الكفاءة العامة 

 تغطية المهارات والسلوكيات 

 تكون مبنية على فهم مشترك لما يعنيه إتقان الكفاءة 

  لمجلس أبوظبي للتعليم إطار الكفاءات الطبابيةالكفاءة في  بتسلسل تعلمأن تكون مرتبطة 

  التقويمإشراك الطباب في عملية 

 
عليم تللمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي لل إطار الكفاءات الطبابيةفي كتاب  قسم "متطلبات اإلطار وأمثلة عليه"يوضح 

وحتى الصف الثاني عشر، فتوفر مستويات التقدم هذه  3من رياض األطفال/ الصف األول ( مستويات تسلسل التعلم2014)
توصيفات واضحة لما يجب توقعه في كفاءة معينة في كل مرحلة دراسية وهي نقطة بداية التخاذ القرارات فيما يخص 

 أساليب التقويم التي سيتم تطبيقها عند تقويم تطور الطباب في الكفاءات.
 

                                                           
1 Black, P., & Wiliam, D. (1998). Inside the black box: Raising standards through classroom assessment 

[Electronic Version]. Retrieved 7 June 2007 from http://www.pdkintl.org/kappan/kbla9810.htm. 
للمزيد من المعلومات حول التقويم المرتبط بتطوير الكفاءات والقيم يمكن االطباع على قسم الدليل اإلرشادي للمدارس في إطار الكفاءات  2

 (16( )صفحة 2014س أبوظبي للتعليم )الطبابية للمدارس الخاصة لمجل
 

عدم توفر القدرة في جميع المدارس على تدريس جميع ( 2014)يدرك إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  3 

" خارطة طريق(  "13صفحة )خارطة طريق" لشرح الكفاءات خالل المراحل المختلفة : "5يقدم الجدول . الكفاءات في جميع المراحل الدراسية

 . لتقديم الدعم للمدرسة في عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشرح وتطوير الكفاءات خالل المراحل األربع للتعليم

http://www.pdkintl.org/kappan/kbla9810.htm
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م التي يمكن للمعلم أن يستخدمها لتقويم الكفاءات. ال تعد هذه القائمة نهائية ويجب تجد في األسفل مجموعة من أساليب التقوي

 تقويم الكفاءات.يتناسب مع األساليب المتوفرة لتشجيع المعلمين على تعديل هذه القائمة بما 

 

 أدلة التقييم .1
 م يمكن أن يستخدمها المعلم والطالب أيضاً.ويأدلة التقييم هي أدوات تق 

  مستويات توصيفية للجودة تترواح من ضعيف إلى ممتاز.لتحدد أدلة التقييم توقعات التعلم عبر وضع معايير 

  تحتوي معظم أدلة التقييم على أوصاف للمعايير المطلوبة إلنجاز كل مستوى )مثال: من ضعيف إلى ممتاز( ويظهر للطباب
 والمعلمين كيف يكون شكل التقدم.

  ّالطالب من معرفة كيف سيتم تقييمه وما الذي يتوقعه المعلم منه وتساعد أدلة التقييم الطباب على وضع أهداف ن أدلة التقييم تمك
 محددة ألنفسهم وأن يقوموا بعملية تقويم ألنفسهم وأقرانهم.

  ءات الطبابيةالكفاإطار عند استخدام أدلة التقييم لتقويم الكفاءات يجب أن تستخدم المدرسة مستويات تقدم التعلم الموجودة في 
 (.2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم )

 .حتى تعطي أدلة التقييم نتائج موثوقة خبال المجموعات أو الطباب أو الصفوف يجب أن يتم تعديلها 
 على سبيل المثال:

(9دليل التقييم لجل المشكالت )من رياض األطفال إلى الصف   
 

9-7الصفوف   6-1الصفوف   االطفالرياض    

متطور -3 جزء من متقن  -4  المعيار  تأسيسي -1 ناشئ  -2 

استخدام 
المعرفة إليجاد 

 حلول مناسبة

 يمكنني استخدام
 ومهاراتي معرفتي
 مناسب حل إليجاد

 او للتعرف للمشكلة
 محتملة مشكبات على
 .معين موقف في

يمكنني حل أنواع 
مختلفة من المشكبات 

باستخدام طرائق 
تكنولوجيا ووسائل 

 .ومهارات مختلفة

يمكنني توضيح  يمكنني حل المشكبات
المشكلة وحلها 

 بكلماتي التعبيرب

 أنواع يمكنني حل ربط الحلول
 المشكبات من مختلفة

 بين ما تتراوح 
 إلى بسيطة مشكبات
 وتقديم معقدة مشكبات

 سياق في حلول
 .المشكلة

 الحلول يمكنني ربط
 بطرائق بالمشكبات

 تم التي للمشكلة مناسبة
 .حلها

 الحلول ربطيمكنني 
 

 الحلول ربطيمكنني 
 

 
 مدخل إلى أدلة التقييم.  6.5للمزيد من المعلومات عن أدلة التقييم انظر المادة التوجيهية 

 

 ما يجب وما ال يجب فعله 2
ممارسة أو شرح قيمة أو كفاءة. ستحدد كلّف الطباب بكتابة قائمة بثباث أشياء يجب فعلها وثباث أشياء ال يجب فعلها عند عرض أو 

 القائمة مدى فهمهم لهذه القيمة أو الكفاءة.
 على سبيل المثال:

 
 

فريق...عند العمل ك  

 ما يجب فعله ما ال يجب فعله

 عدم التسلط والسيطرة على الجميع .1
 أحد ما عدم إهمال .2
 عدم إهانة أعضاء الفريق .3

 األفكار مشاركة .1
 عن رأينابحث لماذا يختلف رأي أحدهم لا .2
 تحدث عن أهدافنا المشتركةال .3
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 الطالب تملفا 3
  تعلم الطباب. على دلةاألملف الطالب هو تجميع 

 .يظهر ملف الطالب قصص تعلم ثرية وليس فقط لمحة سريعة 

 لقرار ا عندما يكون الطالب مسؤوالً عن إعداد ملف الطالب الخاص به يؤثر ذلك بشكل إيجابي على عملية تعلمه. إن عملية اتخاذ
كتابية ونماذج تقييم العمل وفق معايير محددة هي طريقة مفيدة للمتعلم بحيث التأمبات اختيار الو بشأن ما يمكن اعتباره دليباً 

 وتحدد الخطوات التالية للتعلم. تكشف عن عملية تعلمه

 داة مفيدة . يمكن استخدام أدلة التقييم كأية اتخاذ القرارات وكيفية كتابة التأمباتلب ناجحاً يجب أن يتم تعليمه كيفليصبح الطا
لة يظهر المستوى الذي يعتقد أنه وصل له في أد عليها، على سبيل المثال: قد يختار الطالب دليباً بناًء للطباب ليبنوا قراراتهم 

 التقييم.

 من العمل وواجبات  م األقران ومباحظات تأملية ونماذجيقد يحتوي الدليل في ملف الطالب على صور وتقييم للذات وتقي
 واختبارات وشهادات.

 .يجب أن يكون في الدليل تذييبات تصف ما الكفاءة التي يظهرها الدليل ولماذا وما خطوات التعلم التالية 

 و ع مجموعة أكبر من األدلة مثل مقاطع الفيدييقد يكون ملف الطالب ملفاً ورقياً، ولكن الملفات اإللكترونية تسمح للطالب بتجم
 جداول البيانات وأدلة إلكترونية أخرى على تعلمهم.والمقاطع الصوتية وعروض البوربوينت والمواقع اإللكترونية و

 
  ضغط هنا للمزيد من المعلومات عن ملفات الطباب اإللكترونيةا

 / الطالب اجتماع  المعلم 4
 .اجتماع الطالب/ المعلم هو حوار يجريه المعلم مع كل طالب لوحده ليتأكد من مستوى فهمه 

  تعد هذه فرصة لمناقشة جوانب القوة والجوانب التي تحتاج إلى تطوير. من المهم بناء الحوار على أدلة الكفاءات وتقديم شرح
 التي تحتاج إلى تطوير.للطباب عن كيف تظهر أعمالهم جوانب القوة والجوانب 

  يسمح هذا الدليل للمعلم والمتعلم بالتحدث عن الخطوات التالية المحددة. إنه من المهم أن يتحدث المعلم والمتعلم وأال يستحوذ
 المعلم على كل الحوار.

 
  

  

إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

 الطالب جواز سفر

 البريطانية بلفيدير مدرسة المدرسة التجريبية:

البريطانية لسجل تتبع لتعلمهم لكل كفاءة من خبال جواز سفر الكفاءات للطالب، كل طالب  بلفيدير مدرسةيحتفظ الطلبة في 

سيرة ال أنفسهم من خبال وصف صفحة في الملف الشخصي للطالب وذلك لتشجعهم على لديه جواز السفر الخاص به و

 صورة شخصية.و الذاتية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elearning.tki.org.nz/Teaching/Assessment/e-Portfolios
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 :بها للمتعلمين مهمة الكفاءاتأن  المدرسة تعتقد أيضا لماذا جواز السفر ويوضح

القرن " الطالب في مهارات على ضرورة تطوير اعتراف عالمي هناك"لماذا التركيز على كفاءات الطالب؟ 

 نحن الواحد والعشري، القرن  البيئي ف والتغير التحدياتلمواجهة  بشكل أفضل إلعدادهم" الواحد والعشرين

 موظفينا نحن نشجع  "للحياةإعداد " مدرستنال هو شعار أنه، لدرجة طالبالكفاءات لل نعتقد بأهمية  كمدرسة

 الذي ينتظرنا" المستقبل للحصول على إلعداد األطفال الروح هذه الحتضان والطباب

 

لكفاءة واحدة. هذه الصفحة تحتوي على كل صفحة في جواز السفر مخصصة 

صورة تمثل الكفاءة وتستخدم هذه الصورة في الصف الدراسي عندما يتحدث 

المعلم والطباب عن الكفاءة، استخدام الصور يساعد الطباب الصغار خاصًة 

 على التعلم عن الكفاءات وتشجيعهم للتحدث عنها
 

داء للمرحلة لكل كفاءة تم لدعم تحقيق الطباب المستوى المتوقع لمؤشرات األ

ذكرها في جواز السفر. يقدم مشروع المدراس التجريبية ضمن إطار الكفاءات 

( مجموعة من مؤشرات األداء من 2014الطبابية لمجلس أبوظبي للتعليم )

 هذهرياض األطفال أو الصف األول إلى نهاية الصف الثاني عشر، تصف 

ما هي التوقعات من كل كفاءة  في كل مستوى  بوضوح مؤشرات األداء

 مؤشرات األداء في وجود .والطباب المعلمين لكل من أداة قيمةهي و دراسي

عن  والبحث تحديد األهداف عند جواز السفر استخدام يتيح للطباب جواز سفر

 .األقران / الذاتيعند التقييم مؤشرات األداء ول الكيفية تحقيقهم األدلة على

 
اءة صفحة داخل جواز السفر مساحة للطالب لكتابة مباحظاته ومباحظات المعلم، يمكن للمعلم والطالب تسجيل تأمباتهم واألدلة لكل كف

  والخطوات القادمة.
 

 
 م األقرانيالذات وتقيم يتقي 5

الشخص الوحيد في الصف الدراسي الذي لديه أفكار جيدة عن كيفية تطوير التعلم، يمكن للطباب أن يقوموا بهذه العملية  هو المعلم ليس
 بأنفسهم او مع قرين لهم.

 بناًء تعلمه  م)يتضمن ذلك التقييم الذاتي والرصد الذاتي( هو حينما يقوم الطالب بكتابة تأملية عما تعلمه وعندما يقيّ  يم الذاتيالتقي
 على معايير النجاح وعندما يخطط للخطوات التالية في عملية التعلم.

 مع لمه ما تعشارك ران هو عندما يال يعني فقط أن يقوم الطباب بتقويم أعمال بعضهم البعض وإنما تقويم األقيم األقران تقي
 خطوات التعلم التالية. له ويحكم على مستوى تعلم قرينه بناًء على معايير النجاح ويشارك مع قرينه قرين

 .تكون أدلة التقييم مفيدة للطباب إلرشادهم في كيفية تقويم ذاتهم وتقويم أقرانهم حيث توفر معايير لبناء قراراتهم عليها 

 فوائد التعلم كبيرة جداً.تكون  يتطلب التقويم الذاتي وتقويم القرين الكثير من التدريب والدعم من المعلم ولكن 
 عملية التعلم ويتم تطوير اعتمادهم على ذاتهم وحماسهم. ت وتقويم األقران إشراك للطالب فيم الذاتعد عملية تقوي

 
  عن التقويم الذاتي وتقويم األقراناضغط هنا للمزيد من المعلومات 

 اضغط هنا لمشاهدة مقطع فيديو يظهر أثر تقويم األقران
 
 

 
 
 
 
 

http://assessment.tki.org.nz/Assessment-in-the-classroom/Assessment-for-learning-in-practice/Self-and-peer-assessment
https://www.youtube.com/watch?v=hqh1MRWZjms


 

 التقويم و الرصد والتقييم: 6الوحدة 

  دليل إلى تقويم الكفاءات 6.2المادة التوجيهية: 

Module 6: Assessment, monitoring and evaluation 

Guidance material: 6.2 A guide to assessing competences 

  6 

 
 بطاقات الخروج 6
  بطاقات الخروج هي أسلوب تعليمي يشرك جميع الطباب ويوفر الدليل للمعلم على تعلم

 الطباب.

 .في نهاية الدرس أو الحصة يقوم المعلم بطرح سؤال 

 .يكتب كل طالب إجابته على ورقة ومن ثم يسلمها للمعلم قبل أن يخرج من الصف  

  بها إلحداث تغييرات على يحلل المعلم بطاقات الخروج هذه ويستخدم المعلومات التي
 الدرس التالي. يمكن أيضاً وضع بطاقات الخروج في ملف الطالب.

 
 

 اضغط هنا للمزيد من المعلومات عن بطاقات الخروج
 
 
 

 
 

 
 قوائم التدقيق 7
  تعلم كفاءة ما. قدالطالب  الدليل الذي يظهر أنيسمح إعداد قائمة تدقيق تركز على الكفاءات للمعلم بمتابعة 

  عندما حة. في أول الصف إطار الكفاءات الطبابيةوكفاءات قد تحتوي قائمة التدقيق البسيطة على أسماء الطباب في آخر الصفحة
 عبامة صح بجانبها.يباحظ المعلم تطبيق كفاءة ما يقوم بوضع 

  من المهم أن تسلط قائمة التدقيق الضوء على كل كفاءة في المستوى المناسب للمرحلة الدراسية أو مستوى المدرسة، وبذلك
 .لمجلس أبوظبي للتعليم عند إعداد قائمة التدقيق إطار الكفاءات الطبابيةيجب أن يستخدم المعلمون مستويات تقدم التعلم في 

 جانب وضع عبامة صح ب أتاحت مساحة للمعلمين بتسجيل األدلة التي اتبعوها عبر كلما تطوراً  ئمة التدقيق أكثركلما كانت قا
 الكفاءة و/أو ما الخطوات التالية للطباب في كل كفاءة.

 
 
 
 
 

 لقد كنت اليوم متعلم مستقل 

 عندما ..
 

تتبعت الساعة في الصف للتأكد 

 من الوقت المتقي لي

http://www.readingrockets.org/strategies/exit_slips
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إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن  

والنهائيمهام التقييم األولي   

 لورين كبارك المعلم القائد: مدرسة البطين الخاصة المدرسة:

 
 التقييم األولي:

خضع طباب المعلمة لورين في بدرابة الدرس لمهمة بسيطة الكتشاف خبراتهم السابقة. سئل 

الطلبة في بداية الدرس عن أجزاء الزهرة بشكل مستقل على اللوح األبيض )ورقة بيضاء 

 األجزاء التي يعرفونها. مغلفة( وتسمية

 
 

 
 
 
 
 
  

طلب من الطباب رفع رسوماتهم لتتمكن المعلمة لورين من القيام 

بفحص سريع لمعرفة الطباب السابقة عن الزهور. لم يكن من 

المستغرب قدرة معظم الطباب على تحديد البتبات والساق واألوراق 

 والجذور

 
 

أعمق حول الزهور والتعلم بشكل وكان التركيز في بقية الدرس على بناء فهم 

خاص حول أعضاء التكاثر في الزهرة. تستخدم المعلمة لورين كفاءة التعلم 

المستقل لدعم الطباب في الحصول على هذا التعلم الجديد. أقامت اثنين من 

 محطات العمل: مهمة بحثية صغيرة ونشاط تشريح الزهرة.

 
 
 
 
 

 التقييم النهائي:
في نهاية الدرس من الطباب إعادة النظر على رسمتهم األولية طلب المعلمة لورين 

على اللوح األبيض. طلب منهم مراجعة ما قد تم رسمه  وتحديثه. وذكرت الطباب 

باستخدام ما تعلموه خبال كل المهام في محطتي العمل. ألن الطباب قد لفت 

لهم إلجراء رسوماتهم األولية مع ألواح الكتابة عبامة كان من السهل بالنسبة 

 تغييرات، إضافة المزيد من التفاصيل وإضافة أو تغيير التسميات.

 هواتفهم النقالة،  باستخدام للرسمة المحدثة صورة التقاط هذه المرة الطباب طلب من

 صفحة صفهم الدراسي في على صورهم المنزلي تحميل كواجب الطبابمن  وطلب

Edmodo ( ل رابط هنا للحصول علىانقرedmodo.com  واختيار أفضل )

 .األفضللماذا هي و من رسومات الطباب رسمة 

 

 

Edmodo.com 
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 مالحظات قصصية 8

 .المباحظات القصصية هي مجموعة من المباحظات يكتبها المعلم عندما يباحظ سلوك طالب ومواقفه ومهاراته 

  زمنية معينة.توفر هذه المباحظات صورة كاملة لعملية تطور كفاءات الطالب في مدة 

 .المباحظات التي يتم تسجيلها خبال النشاط أو بعده مباشرًة تكون هي المباحظات األكثر دقة 

  يمكن كتابة المباحظات على "ورق المباحظات الباصق" ومن ثم وضعها في دفتر به صفحة لكل طالب وذلك لضمان تسجيل
 المباحظات في نفس الوقت.

 
  اضغط هنا للمزيد من المعلومات عن المباحظات القصصية

 )ما أعرفه، ما أود أن أعرفه، ما تعلمته( 9
 

  ما الذي تعلمه وفي نهاية الدرس/ الوحدة الطالب من قبل عن هذا الدرس/ الوحدة، وما يود معرفته يحدد هذا النشاط ما يعرفه
 من هذا الدرس.

  حدة لمساعدة الطباب في اكتشاف معرفتهم السابقة ومشاركة ما تستخدم في الدرس/الو تعريفهذا النشاط عبارة عن خريطة
 يودون معرفته مع المعلم ومن ثم يقومون بتلخيص ما تعلموه.

 لب اند التخطيط للدرس القادم ويساعد هذا النشاط الطبعد تعبئة جدول النشاط يجب أن يستخدم المعلم الجدول كنقطة بداية له ع
 حدة في التأكد من تحقيق مخرجات التعلم في الدرس.والمعلم في نهاية الدرس/ الو

 

 مقاييس التقدير 10
  على قائمة من الجمل ويختار الطالب من أربع أو ثباث إجابات مكتوبة.تحتوي مقاييس التقدير 

  للطباب األصغر سناً ويقوم المعلم بقراءة الجمل للطباب. -تعبيريةوجوه أو –يمكن استخدام صور 
 

 على سبيل المثال:
 أمّثل قدوة جيدة لزمبائي

                     يمثلني                         أحيانًا يمثلني   ال يمثلني 
 أنجز واجباتي بنفسي

                                          

 

  ه ويستخدمها الطباب كأدة لتقييم أنفسهم.مقاييس التقدير لتسجيل ما يباحظيستخدم المعلم 

  .المشكلة في استخدام مقاييس التقدير هي أن مقياس ليكريت األكثر استخداماً قد يفهمه األشخاص المختلفون بطرق مختلفة
ا كانت كلمص بطرق مختلفة مما يصّعب عملية فهم النتائج. فخيارات مثل "غالباً" وأحياناً" و"نادراً" قد يفهمها مختلف األشخا

 استخدام األداة أكثر فاعلية. في المقياس كلما كان جانبكل في  الكلمات دقيقة وواضحة

http://www.learnalberta.ca/content/mewa/html/assessment/anecdotalnotes.html
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  اضغط هنا للمزيد من المعلومات عن مقاييس ليكرت
 اضغط هنا للمزيد من المعلومات عن مقاييس التقدير

 أسئلة امتحانات يضعها الطالب 11
 .إن أهمية كتابة الطباب لألسئلة بأنفسهم كأهمية إجابتهم على األسئلة 

  تكليف الطباب بأخذ دور المعلم في كتابة أسئلة االختبار ووضع اإلجابات النموذجية لمواضيع محددة.يتضمن أسلوب التقويم هذا 

  أسئلة االمتحان الجيدة. وكيف تكونيتيح هذا النشاط الفرصة للطالب لتقييم مواضيع الدروس وتعزيز تأمل عما يفهمه 

  صوصاً التفكير الناقد والتواصل.العديد من الكفاءات، خيتيح هذا النشاط الفرصة للطباب إلظهار 
 

 نجمتان وأمنية 12
  الثنائي أو المعلم الفرصة لتحديد نقاط القوة والخطوات التالية.التعلم يتيح للطباب أو"نجمتان وأمنية" هو أسلوب تقييم من أجل 

  المكتوبة أو مباحظة الطالب ، وقد يظهر هذا في األعمال في الطباب كفاءة ماوجود أوالً يجب أن يرى المعلم أو الطالب تحليل
 يمّثل هذه الكفاءة بالفعل.

 وتعليقين إيجابيين عن تعلم الطباب وأمنية واحدة: وهي تعليق واحد عن كيف يمكن للطالب  من ثم يقوم المعلم برسم نجمتين
 تطوير الكفاءة ليصبح أفضل.

  ًتقييم  الموجودة في دليل رعلى معايير، مثل المعايي يعد نشاط نجمتان وأمنية أكثر فاعلية عندما يبني الطباب مباحظاتهم بناء
 الكفاءة.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 شارك -ناقش  –فّكر  13
 .يطرح المعلم سؤاالً على طباب الصف 

  جاباتهما.إكل طالب وقتاً لكتابة إجاباته وبعد االنتهاء من كتابة اإلجابة يجتمع كل طالب مع قرين له في الصف ويناقشان يعطى 

 .بعد إعطاء الطباب الفرصة لمناقشة إجاباتهم، يقوم الطباب بمشاركة إجاباتهم مع مجموعة أكبر أو مع جميع طباب الصف 

  يمر المعلم على الطباب خبال مناقشتهم إلجاباتهم ويتيح ذلك الفرصة للمعلم لتحديد المفاهيم الخاطئة عند الطباب وما هي
 خطوات التعلم التالية.

 

 نجمتين وأمنية واحدة

http://www.simplypsychology.org/likert-scale.html
http://www.learnalberta.ca/content/mewa/html/assessment/checklists.html
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 االختبارات واالمتحانات 14
 .يمكن استخدام االمتحانات واالختبارات المكتوبة باتقان لتقويم سلوكيات الطالب وفهمه وتطبيقه لكفاءة ما 

  قد تكون األسئلة التي تركز على كفاءة هي اختبار تكون جميع األسئلة به عن هذه الكفاءة أو امتحان لمادة من مواد المنهاج وبه
 تبطة بالكفاءة محور التركيز.بعض األسئلة المر

 
 يمكن كتابة األسئلة في االمتحان أو االختبار بطريقتين مختلفتين:

يقّيم السؤال مدى معرفة الطالب بمحتوى المادة ويتيح الفرصة للطباب لممارسة الكفاءة. يقّيم المثال التالي فهم  يم المعرفة:تقي .1
 الناقد. الطالب لباحتباس الحراري وأيضاً لكفاءة التفكير

صف آثار االحتباس الحراري في مجتمعين مختلفين أو على مجموعات مختلفة من البشر. ما هي اآلثار المشتركة؟ وما هي 
 مجموعة من الناس؟ثار المرتبطة بهذا المجتمع أو اآل
 

 ب لكفاءة القيادة.يقّيم السؤال فهم الطالب أو تطبيقه لكفاءة ما. يقّيم المثال التالي تطبيق الطاليم الكفاءة: تقي .2
قيادة مجلس الطباب لجمع التبرعات للهبال األحمر. ما التصرف المختلف كنت ستقوم به لو اقرأ قصة كيف استطاعت آالء 

 كنت أنت من يقود مجلس الطباب؟
( عند 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطبابيةمن الضروري أن يستخدم المعلم مستويات تقدم التعلم في 

تصحيح إجابات الطباب قد تكون هذه المستويات في دليل تقييم وتكون إجابات الطباب في االختبار أو االمتحان هي شكل من أشكال األدلة 
 عند االنتهاء من أدلة التقييم.

 إشارات المرور 15
 

  ليشارك الطباب فهمهم.فورية ومرئية  إشارات المرور هي طريقة 

  يمكن تطبيق أسلوب التقويم من أجل التعلم هذا بعدة طرق. على سبيل المثال: توضع بطاقات حمراء
 وصفراء وخضراء على طاوالت الطباب ويرفعها الطباب ليظهروا للمعلم مدى فهمهم.

  الطالب يحتاج إلى اللون األحمر يعني أن الطالب لم يفهم الدرس الجديد واللون األصفر يعني أن
 مساعدة أكثر واللون األخضر يعني أن الطالب يفهم الدرس الجديد.

  يمكن أن يستخدم الطباب أيضاً إشارات المرور في كتابة األنشطة عبر استخدام قلم تظليل ملّون في
 حاشية الكتابة.

 
 

 األحمر يعني أنني لم أفهم التعلم الجديد
 
 

 من المساعدة األصفر يعني أنني بحاجة إلى مزيد
 

 األخضر يعني فهمت ما تعملته
 

 إطار الكفاءات الطالبية لمجلس أبوظبي للتعليم دراسة حالة لمدرسة تجريبية ضمن

 استراتجيات التأمل الذاتي

 أبوظبي -مدرسة االتحاد الوطنية الخاصة  المدرسة التجريبية:

 
أبوظبي على التأمل الذاتي  –الخاصة  الوطنيةيعتبر التأمل الذاتي للطالب جزءاً مهماً من الخاتمة، يعمل الطباب في مدرسة االتحاد 

 :الطرق بما في ذلك في مجموعة منكفاءات ال ضمن لتعلمل
 

 تظليل مؤشر التقييم:
يعطى الطباب نسخة عن مؤشر التقييم عن الكفاءة الرئيسة التي تم تطبيقها خبال الدرس، يستخدم الطباب قلم التظليل لإلشارة إلى 
أين يعتقدون أنهم حالياً بما يتناسب مع المؤشر التقييم، خبال خروجهم من الصف الدراسي يلصق الطباب مؤشرات التقييم المنجرة 

حقاً حتى اآلن. يعود ال تعلمهم حولالطباب في الصق  هو شعور كيفية بلمحة سريعة أن يرى يمكن للمعلم يقةبهذه الطرعلى الحائط، 
 كباً من المعلم والطباب إلى مؤشر التقييم في الدروس الباحقة لوضع الخطوات المستقبلية ومتابعة تقدمهم.
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 الطالب:مالحظات التامل الذاتي في جواز سفر 

جواز سفر الكفاءة حيث خبال الخاتمة يكتب  لدى الطلبة

الطباب مباحظات التأمل الذاتي عن الكفاءة التي تم التركيز 

عليها خبال الدرس. تعتبر كل صفحة في جواز سفر 

اءة صفحة الكف في الطبابالكفاءة تأشيرة للكفاءة. يكتب 

 .الدروس سلسلة من أو أثناء الدرس عليها التي تم التركيز

 
 صعوبة في الطباب الصغاريجد  ي كثير من األحيانف

، وبالتالي فإن أثناء الدرس ما فعلوه من تأمباتهم فصل
 ظبي أبو - الوطنية الخاصة مدرسة االتحادجواز سفر 

 :تأشيرة ل صفحةلك من جزأينيتكون 
 فعلت ماذا .1
 تأملي الذاتي .2

 
 

 مالحظات اإلشارة الضوئية للتأمل الذاتي:

معرفة باستخدام ى ابوظبي عل –الخاصة الوطنية الطباب في مدرسة االتحاد 

 اإلشارات الضوئية كطريقة للتأمل الذاتي لتعلمهم، 

يقومون بتحديد أي ضوء من إشارة المرور يشعرون أنها تمثل شعورهم 

حول كيفية تطبيقهم للكفاءة المركز عليها أثناء الدرس ثم يقومون بكتابة 

 .حول لماذا يعتقدون أنهم في الضوء األحمر أواألصفر أو األخضرمباحظاتهم 
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