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تصدير:

حرصت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو( عىل نرش وتوسيع قاعدة 

الفكر  ِوعــــاء  هي  اللغة  أّن  من  انطالقا  العلوم،  تدريس  يف  العربية  اللغة  استخدام 

التي تقوم عليها نهضة األمم،فأصدرت عددا من االسرتاتيجيات والخطط  الركائز  ومن 

واملعاجم املتخّصصة، وقامت بتأليف وترجمة عدد من الكتب العلمية القيّمة، وصّممت 

مناذج تعليميّة مرئية ومسموعة للتعليم والتعلّم، هدفت -جميعها- إىل مساعدة الدول 

العربية عىل تجويد ُمخرجات تعليم العلوم يف منظوماتها الرتبوية، ورفع مستوى التفكري 

ما  وهو  االستقصائية،  املهارات  استخدام  عىل  قدراتهم  وتنمية  الطلبة،  لدى  العلمّي 

ُيّكنهم من القدرة عىل تطبيق املعرفة العلمية يف مواجهة الصعوبات وحّل املشكالت 

اليومية؛  ذلك أّن تحقيق التنمية املستدامة الشاملة يتطلّب تعلياماً نوعيّا، ال سيّام تعليم 

عىل  والقادر  واملبدع  املنتج  املواطن  لبناء  مكّونني  باعتبارهام  والرياضيات«  »العلوم 

التطوير وإيجاد الحلول ملا يواجه تقّدمه من مشكالت وصعوبات، وأّن استيعاب العلوم 

استيعابا عميقا، يغوص يف املفاهيم ويُدرك كُنهها وتطبيقاتها ، هو الذي يُتيح استخدامها 

وتوظيفها يف  تحسني جودة الخدمات واإلنتاج، وتوفري ُسبل العيش األفضل لإلنسان، 

وقد أنجزت املنظمة سنة 2008، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم 

العربية:  الدول  يف  العلوم  تعليم  “تحسني  حول  معّمقة  دراسة  )اليونسكو(،  والثقافة 

أربع دول متقدمة”، هي سنغافورة  العلم يف  تعليم  دروس مستخلصة من مامرسات 

وإنجلرتا واليابان وفرنسا، من أجل االستفادة من تجاربها التي مكنتها من تحسني تدريس 

العلوم. ومواصلة ملساعيها هذه، وإلثراء املكتبات العربية بكتب قيّمة ذات مواصفات 

 Assessing Student Understanding”:علمية عامليّة، قـامت املنظمة برتجمة كتاب

in Science”، الصادر  عن رشكة “Crowin Press Inc” يف شهر نوفمرب 2009، للمؤلفني 

 Robert E.“ الدكتور  واألستاذ   ،“Sandra K. Enger“  الدكتورة األستاذة  األمريكيني 

بها يف وضع  ُمفيدة يُسرتشد  العلمية إضافة  تتطلّع إىل أن تكون مادته  Yager”،وهي 

التدريس  وتحسني طرق  التعليمية  املناهج  لتطوير  التعليمية  واالسرتاتيجيات  الخطط 

باستمرار.

 Crowin Press“ وإذ تصدر املنظمة هذا الكتاب، تتوّجه بالشكر الجزيل إىل رشكة
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Inc” صاحبة حقوق امللكية، وإىل املؤلفني، عىل التفضل مبنح املنظمة الحق يف ترجمة 

الكتاب دون مقابل. وكّل التقدير  لكل من األستاذ الدكتور عبدالله الخطايبة، عميد كلية 

الزهراء للبنات، بسلطنة ُعامن، عىل ما بذله من جهد يف ترجمته وتدقيق مصطلحاته 

العلميّة، ولألستاذ عبدالله بابكر، الخبري املتعاون مع املنظمة، الذي قام بتدقيقه لغويّا، 

وهو ما حّفز املنظمة عىل إصداره، وطباعته ورقيا وتهيئته رقميا، إلتاحته مجانا للمعلّمني 

وألعضــاء هيئة التدريس، والطلبة والباحثني العرب املتخصصني يف تدريس العلوم. 

والله ويل التوفيق

املدير العام

الدكتور سعود هالل الحريب
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تقديم:

تعليم  تبّنت  التي  الدراسية  الفصول  يف  الطالب  أن  الرتبوية  البحوث  بعض  أثبتت 

العلوم القائم عىل املعايري ، حازوا عىل درجات أعىل من الطالب يف الفصول الدراسية 

التقليدية، وأّن هذا النوع من التعلّم قادر عىل توضيح مدى االرتباط املعّقد بني املعرفة 

والتفكري والفعل والتعلّم، حيث إّن الطالب يتلّقون املعارف وعنارص املناهج الدراسية 

األساسية، وأيضا يطبّقون ما يعرفونه من أجل حّل مشاكل حقيقية والحصول عىل نتائج 

قابلة للتطبيق. 

وحرصا من املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم عىل اإلسهام يف تحسني تدريس 

العلوم يف الدول العربية، والسعي لالرتقاء بالعملية التعليمية، من خالل تعزيز استفادة 

الدول العربية من التجارب العاملية الرائدة، فيام يتعلق بتطوير املناهج ووضع الخطط 

يوما  تتزايد  التي  الرقمية،  الفجوة  تقليص  يكن  ال  بأنه  منها  وإيانا  واالسرتاتيجيات؛ 

واعتامد  التدريس،  طرائق  بتطوير  إال  املتقدمة،  والدول  العربية  الدول  بني  يوم  بعد 

يف  جـــديدة  ُمقاربات  وتبّني  والرياضيات،  للعلوم  ومحبّبة  مشّوقة  علميّة  أساليب 

تدريسها؛وسعيا منها إىل نرش وتوسيع قاعدة استخدام اللغة العربية يف تدريس العلوم، 

وإغناء املكتبات العربية بالكتب واملراجع العلمية العربية التي تفتقر إليها، عملت عىل 

العناية واالهتامم برتجمة الكتب العلمية القيّمة ونقلها إىل اللغة العربية؛ وهي تواصل 

نهجها هذا مبا يكفل تقديم تصّورات وتجارب ناجحة لتطوير أساليب تدريس العلوم 

بالوطن العريب وتحسينها؛

وحيث إّن كتاب »Assessing Student Understanding in Science”، الصادر  

عن رشكة “Crowin Press Inc” يف شهر نوفمرب 2009، للمؤلفني األمريكيني األستاذة 

حاز  قد   ،”Robert E. Yager“ الدكتور  واألستاذ   ،“Sandra K. Enger“  الدكتورة

يتضّمن  الذي  الكتاب  تعريب هذا  املنظمة  ارتأت  اهتامما كبريا يف دول عديدة، فقد 

الدراسات  إىل  إضافة  للكتاب،  تهيئة ومقدمة  األول  الفصل  احتوى  )9( فصول.  تسعة 

الخاصةبكل مجال من مجاالت العلوم الستة. وتم يف الفصل الثاين وضع التقييم يف سياق 

عملية التعليم، وعرض بعض طرائق التقييم املختلفة مثل: خرائط املفاهيم، واملحفظة 

املفتوحة،  النهاية  ذات  واألسئلة  الذهني،  والعصف  الفيديو،  وتسجيالت  التقويية، 



1011

الثالث، فقد اشتمل عىل أدوات لتقويم املهارات  والتقييم الذايت للمعرفة. أما الفصل 

الصفية، والدراسات املسحية، مام يُساعد عىل إجراء املقارنات. وُعرضت يف الفصل الرابع 

بعض مناذج سالمل التقدير ذات الطبيعة الخاصة، لتوضيح بعض الصعوبات يف تصميمها. 

يف حني ركّز الفصل الخامس عىل دفرت مالحظات الطالب، وكيفية استخدامه؛ وُخّصصت 

التقييم للصفوف  التاسع، لوضع وتوضيح أمثلة عىل  التالية، من السادس إىل  الفصول 

أمثلة  إىل  األطفال  رياض  مرحلة  من  للعلوم  الستة  املجاالت  تغطي  بحيث  املختلفة، 

تناسب مستويات الصفوف من التاسع وحتى الثاين عرش.

وتتقّدم إدارة العلوم والبحث العلمي باملنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بجزيل 

الشكر لرشكة  Crowin Press Inc  ومؤلفي الكتاب، عىل إتاحتهم الفرصة لإلسهام يف 

تبادل املعرفة واالستفادة من املادة العلمية القيّمة للكتاب باللغة العربية. كام تعرّب عن فائق 

التقدير واالمتنان لألستاذ عبدالله الخطايبة، عميد كلية الزهراء للبنات بسلطنة ُعامن، 

عىل ما بذله من جهد يف ترجمة الكتاب، وتثّمن عاليا الجهود املتميّزة التي بذلها األستاذ 

عبدالله بابكر، الخبري املتعاون مع املنظمة،يف املراجعة اللغوية لهذا الكتاب. 

ويُسعد املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم أن تضع بني أيدي قرّائها النسخة 

للباحثني  وإلكرتونية  ورقية  نسختني  يف  مجانا  وإتاحته  الكتاب،  هذا  من  العربية 

واملتخّصصني واملهتّمني لالستفادة منه.

Ossl.alecso.org:ولالطاّلع عىل النسخة اإللكرتونية، بإمكانكم زيارة الرابط التايل 

األستاذ الدكتور أبوالقاسم حسن البدري

مدير إدارة العلوم والبحث العلمي
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نبذة مخترصة عن مؤلفي الكتاب

يف  االباما  جامعة  يف  املشارك  األستاذ  هي   )Sandra K. Enger(إنجر ساندرا 

املساعد  واملدير   )University of Alabama in Huntsville UAH( هانتسفيال 

ملؤسسة تعليم العلوم. وهي تدرس مساقات أساليب للمعلمني قبل الخدمة يف العلوم 

األساسية، ومساقات التقييم للبكالوريوس والدراسات العليا. وكمزود تنمية متخصص، 

عملت مع مدرسني دوليني من روسيا، وأوكرانيا، ومجموعة دول يف أوروبا وآسيا. عملها 

يف  واملشاركة  املرشوعات،  تقويم  وتطوير  التقييم،  أدوات  تطوير  يتضمن  االستشاري 

 Winona State( الحكومية  الدكتورة من جامعة وينونا  التخطيط. تخرجت  دراسات 

البيولوجية.  العلوم  يف  املاجستري  ودرجة  العلوم  يف  البكلوريوس  بدرجة   )University

 The University of( وحصلت عىل درجة الدكتوراه يف تدريس العلوم من جامعة ايوا

Iowa(. ولديها خربة تدريسية واسعة عىل املستوى الثانوي والجامعي.

 The( ايوا  جامعة  يف  العلوم  تدريس  أستاذ   )Robert E. Yager( ياجر  روبرت 

University of Iowa(، التي حصل منها عىل درجاته العلمية العليا. أدار أكرث من مئة 

الوطنية للعلوم كام خدم كرئيس ملا يقارب مئة وثالثني طالب  من مشاريع املؤسسة 

لسبع منظامت وطنية متخصصة. وهو كذلك  ياجر كرئيس  الدكتور  دكتوراه. و عمل 

مشارك يف مشاريع دولية يف كوريا وتايوان واليابان وتركيا واستونيا. اهتامماته البحثية 

والتدريسية تتضمن العلوم والتكنولوجيا واملجتمع )STS(، وخصوصا من ناحية جهود 

وهو  الوطنية.  العلوم  تدريس  معايري  يف  املجملة  األخرى  والوجهات  الهيكيل  اإلصالح 

يتابع تعريف برامج العلوم النموذجية حول العامل.

نبذة مخترصة عن مرتجم الكتاب

وأساليب  العلوم  مناهج  يف  )بروفيسور(  دكتور  أستاذ  الخطايبة،  محمد  عبدالله 

من  الكيمياء  يف  البكالوريوس  درجة  عىل  حصل  األردن.  الريموك/  تدريسها/جامعة 

يف  والدكتوراه  التحليلية،  الكيمياء  يف  املاجستري  ودرجة   ،1979 عام  األردنية  الجامعة 

تعليم الكيمياء من جامعة أيست إنجليا )East Anglia( يف بريطانيا عام 1990. أرشف 

عىل ما يزيد عن 22 طالب دكتوراه و100 طالب ماجستري، ونرش مــــا يـــزيد عـــن 



1213

70 بحثا علميا. له كتابان )تعليم العلوم للجميع، ومفاهيم يف العلوم الطبيعية(. عمل 

عميدا لكلية العلوم اإلنسانية واالجتامعية بجامعة صحار/سلطنة ُعامن، وعميدا لكلية 

الزهراء للبنات بسلطنة عامن. كام عمل مديرا فنيا للمرشوع األورويب )التعلم القائم عىل 

االستقصاء(، وشارك يف العديد من املؤمترات العلمية الدولية والوطنية. ومن اهتامماته 

البحثية: البنائية يف تدريس العلوم، والتقييم املوثوق، والثقافة العلمية.
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مقدمة:

منذ البدء بكتابة الطبعة األوىل من هذا الكتاب، كان االهتامم بتقييم أداء الطلبة 

كبريا يف  تأخذ جزءا  الطلبة  تقييم  التعليم، وأصبحت عملية  أولويات عملية  أهم  من 

برامج تطوير أداء املعلمني. لقد تجاوز اهتامم الرتبويني وضع األهداف العامة و الخاصة 

املتعلم يف تحقيق هذه  التي تؤدي إىل مساعدة  التقييم  و  التدريس  ليشمل عمليتي 

من  املزيد  الوالية  مستوى  عىل  االختبارات  وضعت  لقد  الخاصة.  و  العامة  األهداف 

الضغط عىل الطلبة لتحقيق نتائج جيدة، و هذا أثر كذلك عىل أداء املعلمني ملتابعة 

أداء طلبتهم و لتحقيق نتائج جيدة. ويف عام 1994 أشار ستيغينز)Stiggins)1994 إىل 

أن املعلمني قد أخذوا قراراتهم بحيث يتم التفاعل مع طلبتهم برسعة دقيقة من كل 

دقيقتني أو ثالث دقائق، و قد اتخذوا هذا القرار يف ضوء تقييمهم الذايت ألداء طلبتهم.

إّن إعــداد الطلبة للعمل بشكل جيّد داخل غرفــة الصف، وكيفية قياس هذا العمل 

تعد ركيزة أساسية التخاذ قرارات صادقة و ثابتة بشأن كيفية التدريس و التقييم.

يجب التخطيط لعمليتي التدريس والتقييم بالتزامن والتداخل مع بعضهام البعض. 

قد تركز مهارات التقييم عىل استخدام حزمة من األسئلة التي تعطي عددا قليال من 

التقييم، مثل بعض االختبارات، يربره إدراك  البدائل إلجابات الطلبة. وهذا النوع من 

معلمي العلوم أنه عىل الطلبة تطوير فهم أعمق  للعلوم. إن املزيد من الرتكيز عىل 

التقييم يف املدارس، عىل املستوى املحيل وعىل مستوى الوالية وعىل املستوى الوطني، 

ويطرح  الصفية.  الغرفة  داخل  املستخدم  التقييم  وتطوير  تغيري  إىل  يؤدي  أن  يجب 

التقييم التساؤالت اآلتية:

هل يجب عىل التقييم أن يخربنا ما الذي ال يستطيع الطالب عمله، أو ما الذي   -
يستطيع كل طالب عمله؟

املناهج  من  عينات  أخذ  أو  للتعلم،  أهدافا  يضع  أن  التقييم  عىل  يجب  هل   - 
املستخدمة؟

هل يجب تقويم عمل الطالب بشكل فردي أم كذلك قدرتهم عىل العمل معا من   - 
أجل فائدة املجموعات؟

كيف يكن للتقييم أن يشجع و يحدد اإلجابات التخيلية واإلبداعية وغري املتوقعة   - 



1415

بأنها مناسبة و بناءة.

إتقانه  وعرض  املفاهيم،  وفهم  البيانات،  تقويم  الطالب  يستطيع  مدى  أي  إىل   -
للعمليات، وتطبيق ما تعلمه يف مواقف جديدة؟

كيف ألحد أن يقيّم بأن كل طالب يستطيع أن يعمل من أجل ما هو مطلوب منه   -
خالل عملية التدريس؟ ما املؤرشات التي تستخدم لتوثيق كيف أن الطالب حقق 

األهداف التعلمية؟

ما الذي يكن عمله ملساعدة الطلبة ليصبحوا متعلمني ناجحني؟  -
كيف يكن للطلبة تحقيق مستوى التحصيل املطلوب؟   -

الطلبة عىل  تساعد  التي  التقييم  مرتبطة مبخططات  الفعالة  التعليمية  الربامج  إن 

لتتواءم  التقييمية  املخططات  هــــذه  تصّمم  أن  ويجب  والنجاح،  والتطور  النمو 

واألهداف العامة و الخاصة، و كذلك أهداف التعلم لكل من املعلمني و الطلبة عىل 

من  للصفوف  املعايري  عىل  القائم  للعلوم:  الطلبة  فهم  كتاب”تقييم  إن  سواء.  حـــد 

الروضة و حتى الصف الثاين عرش”  يضع األطر القامئة عىل البحث، و األمثلة من إنتاج 

الرتبويني املشتغلني يف هذا امليدان يف املراحل من الروضة و حتى املرحلة الجامعية.

يقدم هذا الكتاب آلية تقييم أداء الطلبة و آلية وضع معايري التقييم يف ستة مجاالت 

أساسية يف تدريس العلوم هي: املفاهيم، والعمليات، والتطبيقات، واالتجاهات، واإلبداع، 

وطبيعة العلم.  وقد تم وصف كل مجال من املجاالت الستة، وتم وضع أحكام منطقية 

Rationale لتقييم تعلم الطلبة يف كل مجال، وذلك عىل النحو اآليت:

الدراسات واملسائل  إىل  إضافة  للكتاب،  األول: يحتوي عىل متهيد ومقدمة  الفصل 

الخاصة بكل مجال من املجاالت الستة.

ودراسة  مناقشة  ومتت  التعليم،  عملية  سياق  يف  التقييم  وضع  تم  الثاين:  الفصل 

الرتابط القوي بني  التدريس والتقويم، وتم يف هذه الطبعة الرتكيز عىل أهمية التقييم 

التكويني والتغذية الراجعة، واملامرسات التقويية التي تختلف عن التقويم التقليدي 

املعتمد عىل الورقة والقلم. وتم عرض بعض طرائق التقييم املختلفة من مثل: خرائط 

والعصف  الفيديو،  وتسجيالت  التقويية،  واملحفظة  العيادية،  واملقابالت  املفاهيم، 

الذهني، واألسئلة ذات النهاية املفتوحة، والتقييم الذايت للمعرفة.

تتمثل  والتي  لقياسها،  املمكنة  والطرق  التعليمية  املهارات  تقويم  الثالث:  الفصل 



1415

باآليت: البحوث اإلجرائية، وتسجيالت الفيديو، ومجلة الطالب. كام اشتمل الفصل عىل 

أدوات لتقويم املهارات الصفية، والدراسات املسحية، وهناك بعض النامذج لعمل الطلبة 

واملعلمني املتعلقة بالعلم كاستقصاء، مام يساعد عىل إجراء املقارنات.

الفصل الرابع: تم عرض سالمل التقدير وأدلة التصحيح، ووصف بعض األفكار لتصميم 

ذات  التقدير  سالمل  مناذج  بعض  عرض  تم  و  الطلبة،  عمل  لتقييم  املخططات  بعض 

الطبيعة الخاصة و بشكل مقصود و ذلك لتوضيح بعض الصعوبات يف تصميمها. فليس 

كل سلم تقدير صحيحا بالرضورة، و يجب أن تصمم سالمل التقدير لقياس الخصائص 

األساسية و املهمة املراد تقويها.

الفصل الخامس: متت إضافته يف هذه النسخة من الكتاب، ويركز عىل دفرت مالحظات 

الطالب، ويعرض خلفية عن كيفية )استخدام( وتنفيذ دفرت املالحظات، وقد تم استخدام 

دفرت املالحظات من قبل العديد من املعلمني عىل مستوى الواليات املتحدة األمريكية. 

ومن مظاهر القوة يف دفرت املالحظات أنه ال يعتمد عىل منحى »حجم واحد يناسب 

الجميع« )one size fits all(، ويستطيع كل من املعلمني والطلبة تحديد املنحى الذي 

يناسبهم. ومهام كان منحى التنفيذ، فإن لدفرت املالحظات القوة يف مساعدة الطلبة عىل 

تطوير حب التملك من خالل إظهار تعلمهم للعلوم.

والوالدين  والطالب  املعلم  من  لكل  ومهاّم  مناسبا  سياقا  املالحظات  دفرت  ويعد 

وملناقشة فهم الطلبة للعلوم.

التقييم  عىل  أمثلة  وضع  الفصول  هذه  يف  تم  التاسع:  إىل  السادس  من  الفصول 

يف  األمثلة  اشتملت  حيث  للعلوم.  الستة  املجاالت  تغطي  بحيث  املختلفة،  للصفوف 

الفصل السادس عىل جميع مستويات الصفوف، واشتملت األمثلة يف الفصل السابع عىل 

الصفوف من مرحلة رياض األطفال إىل الصف الرابع، واشتمل الفصل الثامن عىل أمثلة 

تغطي املرحلة من الصفوف الخامس حتى الثامن، أما الفصل التاسع فقد اشتمل عىل 

أمثلة تناسب مستوى الصفوف من التاسع وحتى الثاين عرش.

إن لهذا الكتاب تاريخا حافال، فقد شارك الكثري من املعلمني يف إعطاء األفكار األولية، 

وتم إنجاز األمثلة وإعدادها من قبل املعلمني بوالية ايوا وطالبهم يف الغرف الصفية. لقد 

كان لألفكار واألمثلة التي قدمها املعلمون والطلبة طبيعة ثورية )دينامكية( لألشخاص 

الذين قاموا مبراجعة هذه العينات واألفكار، يف محاولة منهم لتوضيح مهارات التفكري 
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والتواصل لهذه األدوات. 

إن عملية تحسني وتطوير املامرسات التقييمية تعتمد عىل املبادئ اآلتية:

مبادئ التقييم :

أوال :  يتم تصميم التقييم يف ضوء الهدف من التقييم.

ثانيا : يشتمل التقييم عىل عدة قياسات تم استخدامها يف العملية التدريسية.

ويجب  األولية،  األهداف  لتحديد  جدا  رضوريا  للطلبة  األويل  التقييم  يعد   : ثالثا 

االنتهاء منه وتوثيقه  من قبل  املعلم قبل البدء بأي مفهوم جديد.

رابعا:  رضورة توثيق مؤرشات تعلم الطلبة خالل العام.

خامسا : يعطي التقييم معلومات عاميستطيع الطالب عمله )القيام به( أكرث مام ال 

يستطيع عمله.

سادسا : تتم مراجعة التقييم يف ضوء منو التعلم عند كل متعلم.

سابعا : يتم تقييم أداء الطلبة عىل أساس فردي أو من خالل عملهم يف مجموعات.

ثامنا :  يجب أن تكون مهامت التقييم ذات معنى، وتنافسية، ومصّممة من خالل 

النشاطات التدريسية.

مناسبة  تكون  الواقعية، وأن  الحياة  التقييم يف سياق  : يجب وضع مهامت  تاسعا 

للطلبة.

واملفاهيم،  العلم،  عمليات  هي  التقييم  مخططات  يف  املركزية  التغطية   : عارشا 

واالتجاهات، واإلبداع، وفهم طبيعة العلم، والتطبيقات الحياتية.

حادي عرش: املهارات العلمية، والسلوكيات املعرفية يتم تقييمها من خالل النشاطات 

التعلمية والتدريسية، وليس فقط عند االنتهاء من الوحدة أو الفصل.

ثاين عرش: تتم مشاركة مسؤولية التعلم مع الطلبة.

كل  عىل  ويشتمل  صفية،  حصة  كل  خالل  التقييم  عملية  تنفيذ  يتم  عرش:  ثالث 

نشاطات الطلبة يف املجاالت الستة.

الطلبة،  ميول  عىل  تشتمل  و  املختلفة،  الطلبة  تقييامت  مخرجات  عرش:  رابع 

والتدريس املبارش ضمن املواقف التعليمية.
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الفصل األول

إطار عمل لتقييم فهم الطلبة للعلوم
التقييم القائم عىل املجاالت الستة يف العلوم

عندما يستخدم الناس املعرفة العلمية والتكنولوجيا، فإن الوعي العاملي يصبح حرجا 

 )1990  ( العلمي  للتقدم  األمريكية  الجمعية  أشارت  وقد  البيئة،  حامية  مبوضوعات 

)American Association for the Advancement of Science )AAAS، يف وثيقة 

“ العلم لجميع األمريكيني” إىل ما ييل:

عىل  كبري  بشكل  يعتمدان  والعامل  فاألمة  لألفراد،  املستقبل  يخبئه  ما  بدأ  “لقد 

استخدام العلم و التكنولوجيا،وهـــذا يعتمد عىل نوعية وتوزيع وفعالية أساليب التعلّم 

التي يحظى بها هؤالء البرش” )ص6(.لذا، أصبحت الثقافة العلمية هدفا أساسيا لتعليم 

العلوم. وبالرغم من أنه ليس هناك توافق عام عىل املحتوى العلمي الرضوري لتحقيق 

هذا الهدف، فإن الشخص املثقف علميا هو الذي يقدر العلوم بشتى أنواعها مبا فيها من 

نقاط قوة وضعف، ويعرف كيفية استخدام املعرفة العلمية، والطرق العلمية يف التفكري، 

من أجل أن يحيا حياة أفضل ويكون قادرا عىل اتخاذ قرارات عقالنية.

تطوير  أثريف  له  يكون  وأن  بد  ال  العلمية  الثقافة  تعزز  التي  بالطريقة  التعلم  إن 

النواحي اآلتية:

- مهارات الطلبة وقدراتهم يف االستقصاء.   
- قدرات الطلبة عىل تطبيق ما تعلموه يف سياقات جديدة.   

- إدراك الطلبة للمفاهيم و املحتوى التعليمي.   
- فهم الطلبة لطبيعة العلم.   

أن  يجب  أنه   Yager and McCormack;  )1989( وماكورماك  ياغر  من  كل  أكّد 

ينظر للعلوم عىل أنها جسم من املعرفة يتكون من كل من الحقائق و املفاهيم والقواعد 

بعرض  تتميز  التي  العلوم  تدريس  طرق  اعتامد  إىل  يؤدي  بدوره  وهذا  والنظريات، 

املعلومات القامئة عىل املفهوم. ويؤكدان أن تعليم العلوم الذي يركز عىل مجال املعرفة 

والفهم قد أعاق تطوير الطلبة ملستوى أعىل من الثقافة العلمية املطلوبة يف املجتمع 

ثم  العلوم مفصال ضمن خمسة فروع،  تعليم  يكون  أن  أنّه يجب  اقرتحا  لقد  والعامل. 



1819

أصبحت ستة بإضافة طبيعة العلم كفرع جديد، وذلك كام هو يف الشكل )1.1(.

إن اإلطار العميل لتقييم تعلم العلوم وخربات الطلبة من أجل الوصول إىل املستوى 

املطلوب من الثقافة العلمية )التنوير العلمي( يتمركز حول ستة مجاالت. 

أشار ياغرYager ) 1987( إىل أّن امتحانات العلوم التقليدية كانت تعتمد يف صياغتها 

عىل األسئلة التي تخترب معرفة الطلبة للحقائق العلمية واسرتجاع أنواع املعرفة املختلفة. 

 ،”NSF-Funded  Iowa Chautauqua“ وباستخدام املشاريع املمولة من مثل مرشوع

فإن ياغر يؤكد عىل أهمية تقييم العلوم وفق املجاالت الستة املذكورة أعاله. إن هذه 

التوقعات برضورة التقييم بناء عىل أسس أكرث شموال قد ولّدت تحديات كثرية تتعلق 

التقييم التي يكنها أن تعكس وتقيس عنارص املجاالت الستة. ويظهر  بتصميم أسس 

الجدول(1.1) العنارص الستة للمجاالت العلمية. فإذا ما كانت هذه العنارص مصممة 

من أجل دعم وتعزيز العلوم فإن أساليب التدريس والخربات التي توفر فرصا أفضل 

للتعلم هي أمور مهمة جدا تسهم يف تعزيز فهم الطلبة للعلوم.
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الجـــدول)1.1(: خصائص كل مجال من املجاالت الستة

صفات املجالمجال العلوم

املعلومات العلمية: الحقائق، و املفاهيم، والقوانني، املفاهيم ) املعرفة والفهم (

والفرضيات، والنظريات املقبولة يف املجتمع العلمي.

العمليات العلمية ) الطريقة التي يفكر بها العلامء العمليات )االكتشاف و البحث(

ويعملون بها(

تطبيقات ما تم تعلمه، و ارتباطها بالحياة اليومية، التطبيقات ) االستخدام والتطبيق( 

وصلتها بصناعة القرار.

االتجاهات و الحساسية و القضايا االجتامعية و االتجاهات ) الشعور و القيم( 

تأثرياتها

توليد األفكار، التصميم و حل املشكالت.اإلبداع ) التخيل واإلبداع( 

تاريخ  العلم وفلسفته، كيفية تقدم العلم واملعرفة طبيعة العلم )املهامت العلمية( 

العلمية وتطور فهمها . 

أوال : املجال املفاهيمي

ما تقوله األبحــاث عن املجــال املفاهيمي

تعّد املفاهيم العلمية أساسيّة يف تدريس العلوم، ويعّد فهم الطلبة لهذه املفاهيم 

 )1989 (Miller الفاعلتني.و يشري ميلر  والتعليم  التعلم  أجــــل عمليتي  رضوريا من 

متابعة  عليهم  الصعب  من  سيكون  العلمية،  املفاهيم  الطالب  يفهم  مل  إذا  أنه  إلـى 

تتعلق  عامة  وقضايا  سياسات  أية  أو  العلمية  النتائج  من  أي  حول  العامة  النقاشات 

املفاهيم  نظام  فإن   )1992  (Thagarتاغارد وحسب  واملجتمع.  والتكنولوجيا  بالعلم 

 either kind )or is, العلمية مبنّي بأحد املنحيني: إما أن يكون حسب هرمية النوع

)a، فمثال  نقول إن تويتي هو كناري، أي أنه طائر، وهذا يعني أنه حيوان، أي أنه كائن 

القدم  حي،وإّما أن يكون جزءا من الكل حسب هرمية )part-whole( )فمثال إصبع 

جزء من القدم، وهي جزء من الرجل، وبالتايل جزء من الجسم(. و ملا كان أحد األهداف 

الرئيسة لتعليم العلوم هو مساعدة الطلبة عىل بناء فهم للعامل الطبيعي، فــــإّن الرتكيز 
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عىل املعرفة السابقة للطلبة ال بد وأن تكون نقطة البدء يف عملية التدريس.

إن عملية التقييم تدخل يف هذه الدائرة من أجل النظر يف موقع الطلبة ومستواهم 

فيام يتعلق باستيعاب املفاهيم العلمية. والبد من الوصول بالطلبة إىل خربة عالية من 

إتقان املفاهيم قبل الدخول يف املفاهيم املجردة، وال بد من منحهم الفرصة للمحاولة 

الطلبة  تعلم  عىل  الدليل  إن  العلمية.  املواضيع  حول  القراءة  فقط  وليس  والعمل 

للمفاهيم العلمية  يكن مالحظته بوضوح عندما يكون الطلبة قادرين عىل استخدام 

 National Scienceعاملية مواقف  يف  أو  حقيقية  حياتية  مواقف  يف  املفاهيم  هذه 

Teacher Association)NSTA,1982(.

لقد تم اعتبار العلوم يف الغرفة الصفية، ولعقود سابقة، عىل أساس أن العلم جسم 

من املعرفة العلمية أو الحقــائق التي يجب تعلّمها واستيعابها من قبل الطلبة بطريقة 

املدريس،  الكتاب  من  واملفاهيم  للحقائق  الصم”  “حفــــظ  خــــالل  مـــن  تقليدية 

فالحقائق العلمية كانت مهمة بشكل واضح، ولكن التعامل مع الحقائق بالحفظ، وكأنه 

الهدف الوحيد من تعليم العلوم، يتعارض بشدة مع طبيعة العلم بشكل عام. وستناقش 

هذه القضية بالتفصيل يف الجزء السادس الخاص بطبيعة العلم.

ما الذي يحتوي عليه  املجال املفاهيمي؟

يحصل  التي  املعارف  وكل  والنظريات،  واملبادئ،  والقوانني،  الحقائق،  إن 

 Yager andوماكورماك )ياغر  املفاهيمي  املجال  مظلة  ضمن  تدخل  الطلبة  عليها 

العلوم،  مجاالت  كل  يف  عليها  املتفق  األساسيات  هي  هذه  McCormack،1989(.إن 

وأفضل طريقة لتعلم كل هذه املفاهيم هي من خالل منهج علمي مبني عىل املنحى 

املفاهيمي املتسلسل، الذي يساعد الطلبة عىل فهم العلم. كام أنه يجب تعريض الطلبة 

وتدريس  تقييم  نظام  وذلك من خالل  املفاهيمي،  املنحى  القائم عىل  املنهج  لخربات 

مناسبني. إن تعلم العلم ال بد أن يقوم عىل الربط املفاهيمي بدال من تعلّم كّل مفهوم 

بشكل منفصل عن غيــره. يعّد إتقان املفاهيم هدفا أساسيا عندما يكون سياقا قامئا عىل 

 Benchmarks التعلّم ذي املعنى. لقد قّدمت كل من الجمعية األمريكية لتقدم العلوم

 )NRC,1996(واملجلس الوطني للبحث العلمي for Science literacy)AAAS,1993(,

 National Research Councilتوصيات بشأن املحتوى واملفاهيم والسياقات الخاصة 
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مبادة العلوم. كام نرشت الجمعية األمريكية لتقدم العلوم )AAAS(أطلسا يف مجلدين 

للثقافة العلمية أوضحت فيه خرائط تربط بني املفاهيم العلمية املختلفة عرب الصفوف 

.)AAAS,2001,2007( الدراسية املختلفة

ثانيا: املجال العمليايت

ما الذي تقوله البحوث العلمية عن املجال العمليايت؟

تتضمن عمليات االستكشاف والبحث )البحث والتقيص( يف العلوم األنشطة اليدوية 

الطلبة  ملساعدة  مناسبا  منحى  توفر  التي  التجارب  وإجراء  املخربي  والعمل  والعقلية 

عىل فهم واستيعاب املفاهيم العلمية. وقد أجرى كل من شافيلسون، وباكستري، وباين 

يقومون  الذين  الطلبة  أن  أظهرت  دراسة   Shavelson, Baxter and Pine)1992(

واألنشطة  التجارب  إجراء  يف  تقّدمهم  مدى  يالحظوا  أن  يكنهم  بأنفسهم  بالتجارب 

املخربية. واألهم من ذلك أن هذا النوع من املهارات االستقصائية رضوري للتعامل مع 

معطيات الحياة اليومية، ويؤدي دورا مهام يف فهم الطلبة للعامل الطبيعي من حولهم ) 

أيكنهيد Aikenhead )1979(. إن السياقات التي تتضمن مهارات االستقصاء تعد مهمة 

يف مساعدة الطلبة عىل الربط بني مهارة االستقصاء وخرباتهم الشخصية، بحيث يكنهم 

فهم تطبيقات التجارب العلمية التي يطبقونها خارج حدود املخترب يف الحياة اليومية. 

كام أن تطبيق مهارات عمليات العلم يف سياقات مختلفة يسهم يف تطوير فهم الطلبة 

يؤثر بشكل قوي  العلمية  املفاهيم  بناء وربط  آلية وكيفية  إّن معرفة  العلم.  لطبيعة 

.)1989(Nersessianوفعال يف تعزيز تعلم العلوم )نريسني

ما يتضّمنه مجال عمليات العلم

يتضمن هذا املجال ثالث عرشة)13( عملية تم تحديدها من قبل الجمعية األمريكية 

لتقدم العلوم )AAAS )1968، التي قدمت اإلطار العميل الذي يتم تدريس العلوم من 

خالله، أي املنحى العمليايت. وهذه هي العمليات املتفق عليها بشكل عام بني العلامء، 

حيث يستخدمونها إلمتام أعاملهم العلمية، علام بأن هناك اختالفات بسيطة يف طريقة 

الهدف األساس من  العمليات واملهارات يعد  القدرة عىل استخدام هذه  إّن  تصنيفها. 

التدريس والتقييم، إال أن تحديد العمليات املختلفة ال يعني بالرضورة أنها تحدث دامئا 
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مهارات  من  العديد  يستخدموا  أن  والطلبة يكن  فالعلامء  ومعروفة.   بطرق محددة 

البحث بشكل جامعي. كمــا يكن تطبيق هذه العمليات خالل عمليات البحث العلمي 

بطرق غري متوقعة من قبل القامئني عىل هذه التجارب .

 تتضمن هذه العمليات أفعاال من مثل أعرُف، أعمل، أفكر يف العلم.

مهارات عمليات العلم

التنبؤاملالحظة

تحديد وضبط املتغرياتاستخدام العالقات الزمانية واملكانية

تحليل البياناتالتصنيف والتجميع والتنظيم

فرض الفروضاستخدام األرقام والتصنيف الكمي

التعريفات اإلجرائيةالقياس

التجريبالتواصل

النمذجةاالستنتاج

نبذة عن كيفية اعتبار املالحظة أساس النظريات العلمية

الذي  الشخص  لدى  السابقة  باملعرفة  يتأثر  أن  العلمية يكن  باملالحظة  القيام  إن 

املفاهيمي  اإلطار  و  السابقة  فاملعرفة  أو هدف معني.  باملالحظة حول موضوع  يقوم 

وعمق  طبيعة  يف  يؤثران  باملالحظة  يقوم  الذي  الشخص  لدى  املعرفية  املخططات  يف 

املالحظة ذاتها. فهذا اإلطار يكن أن يكون دقيقا أو غري دقيق، إال أن املالحظات تجري 

ضمن هذا السياق و يف هذا اإلطار. ما يستطيع الشخص رؤيته يعتمد يف العادة عىل 

ما يعتقده، لذا فاملالحظة تكون عادة أساسا للنظريات )ابيمبوالAbimbola 1983(. إن 

وجهة النظر الشخصية و اإلبداعية تلعب دورا يف أّي عملية بحث، وهذا يؤكد القول 

إّن نقطة البدء يف البحث والتقيّص يجب أن تعتمد عىل أفكــــار الطلبة وتساؤالتهم. 

إّن مثل هذه األفكار تـــأيت عــادة من املعرفة السابقة واستنتاجات الطلبة، وحتى من 

توقعاتهم الشخصية وإبداعاتهم. 
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نبذة عن العمل املخربي املعتمد:

يعّد العمل املخربي والتجارب التي يجريها الطلبة متارين متّكنهم من الوصول إىل 

املخربية  التجارب  وإجراء  اإلجراءات  تعلّم  إّن  وحيث  منها.  الصحيحةوالتأكد  اإلجابة 

يعدأمرا مهام يف العلوم، فإّن التجارب التي يجريها الطلبة يجب أن تكون أوسع من ذلك 

التجارب فرصة للطلبة الختبار معلوماتهم،  وأبعد مدى. ويجب أن توفّر املختربات و 

ويكن  العلمية.  العمليات  مجال  يف  قدراتهم  وتطوير  استخدام  عىل  يساعدهم  ماّم 

استخدام األفكار التي يولّدها الطلبة لتكون أساسا أو قاعدة لألسئلة والفرضيات التي 

تسبق عمليات البحث العلمي. وال بد ملعلم العلوم أن يلعب دور املحامي أو املدافع 

عن املفاهيم العامة املجتمعية )األفكار العلمية املقبولة والسائدة( أو األفكار الخاصة 

بقبول   )1962 ،Kuhnكون( إقناعهم  أجل  أو من   ،)1994 ،Matthewsماثيو( بالطلبة 

نفس  إىل  الجامعية  املناقشات  تؤدي  قد  الطبيعية.  للظواهر  والتحليالت  التفسريات 

النتيجة )جونسون وجونسونJohson and Johson، 1983(. فالطلبة الذين يفهمون 

أهمية العمليات العلمية يف البحث العلمي سيكونون أكرث قدرة عىل التعامل مع العلم 

بوصفه مجاال للمرح واإلبداع.

ثالثا: مجــال التطبيق

ماذا تقول األبحاث عن مجال التطبيق 

نقل  الطلبة عىل  قــدرة  تحديد مدى  هــو  التطبيق  مجال  األساس يف  العنرص  إن 

الحياتية  املواقف  يف  وخاصة  جديدة،  مواقف  إىل  فعال  بشكل  تعلّموه  ما  واستخدام 

فقط  ليس  يؤكدوا  أن  الطلبة  عىل  يتوّجب   .  Gronlund  )1988 )غرونلند،  اليومية 

اكتسابهم للمفاهيم بل عليهم أيضا أن يربهنوا عىل قدرتهم عىل استخدامها يف مواقف 

جديدة. ويعد مجال التطبيق مهام ألن الطلبة تكون لديهم القدرة عىل فهم املفاهيم 

العلم، ال يف سياقات مألوفة فحسب بل كذلك يف طرح واستخدام وتقديم  وعمليات 

مشكالت جديدة، والطالب الذي يستطيع تطبيق ما تعلمه إىل مواقف جديدة يعطي 

دليال واضحا عىل فهمه للمفهوم.

إّن املوقعني الرئيسيني اللذين  يكن أن يستخدمهام الطلبة يف مجال التطبيق هام 
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أو  املشكالت  حــل  عــادة  التطبيق  يتضّمن  املدرسة  ففي  اليومية.  الحياة  و  املدرسة 

تعلّم معلومات جديدة من خالل استخدام املعارف واملهارات املوجودة يف الدراسات 

السابقة. أما يف الحياة اليومية، فإن العامل األكرث أهمية يظهر يف قدرة الطلبة عىل اختيار 

املفاهيم واملهارات التي تتطلّبها املواقف الحياتية السليمة. وملساعدة الطلبة عىل القيام 

بالتطبيقات والربط بني املفاهيم الخاصة بالعلم والتكنولوجيا والحياة الشخصية، فإن 

استخدام القضايا االجتامعية والتكنولوجية الحالية يساعدهم عىل فهم الحاجة امللحة 

مبا  الطلبة  اهتامم  عىل  يعتمد  العلوم  بتعلّم  البدء  إّن  واملهارات.  املعرفة  بني  للربط 

يسّمى العامل الحقيقي، والذي قد يسهم يف ردم الفجوة بني التعلم وبني الخربات العلمية 

املدرسية والخربات العملية يف الحياة االجتامعية والتكنولوجية )ياغر وماكورماك،1989( 

;Yager and McCormack .إن هذا النهج يف تعلّم العلوم قد يكون آلية تدمج الطلبة 

يف العملية التعلّمية املحلية والشخصية.

سامت )خصائص( مجال التطبيق 

إن تعلّم العلوم القائم عىل منحى القضية »املوضوع« يكن أن يستخدم كأداة لدمج 

الطلبة يف التعلّم الشخيص واملحيّل املناسب.

 - استخدام التفكري النقدي »الناقد«.
 - استخدام األسئلة ذات النهاية املفتوحة.

 - استخدام العمليات العلمية يف حـــل املشكالت التي تحدث يف الحياة اليومية.
 - القدرة عىل الربط و التكامل بني العلم واملوضوعات األخرى.   

 - القدرة عىل الربط التكاميل بني العلوم و املعارف األخرى.
 - اتخاذ القرارات املتعلقة بالصحة الشخصية والتغذية وأسلوب الحياة بناء عىل ما 

تعلّموه من مفاهيم علمية بــدال من االعتامد عىل القول والعواطف.

فهم وتقييم تقارير وسائل اإلعالم املتعلقة بالتطورات العلمية املختلفة.  - 
تطبيق املفاهيم واملهارات العلمية املتعلقة بحل املشكالت التكنولوجية.   - 

فهم املبادئ العلمية والتكنولوجية املتضمنة يف األجهزة التكنولوجية العامة.  - 

نبذة عن العــالقة املتبادلة بني العلم والتكنولوجيا واملجتمع:

التكنولوجيا  بني  التكامل  عىل   )STS( واملجتمع  والتكنولوجيا  العلم  منحى  يركز 
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والعلوم )ياغر وروي، Yager and Roy; )1993 . ومن خالل هذا املنحى تشكل القضايا 

املفاهيم  هذه  لتعلّم  لهم  مناسبة  تكون  و  الطلبة  عمل  ملجال  السياقات  االجتامعية 

التي  املنطقة  STS،فإّن  منحى  ومن خالل  االجتامعية.  واألعامل  نشاطاتهم  من خالل 

يعيش فيها الطلبة مثال تعّد اإلطــــار الذي يتعلّمون العلم من خالله. فإذا كان الطلبة 

يعيشون يف منطقة تتميز باألرايض الخصبة أو الرطبة فإّن دروس العلوم املخّصصة لهذه 

املادة يجب أن تدرّس يف منطقة سكن الطالّب عىل أرض الواقع، وُهنا يكن للطلبة أن 

تأثري  والنظر يف مدى  املحيطة  البيئة  تنّوعها عىل  وأثر  الحية  والكائنات  املياه  يدرسوا 

البناء لدعم االقتصاد مثال. ويف  الطبيعي من أجـــل  النظام  بتغيري  املقاولني  قيام أحد 

املناطق الحرضية قد يدرس الطلبة الحاجة إىل إضافة مساحات خرضاء. وبهذا يصبح 

الطلبة طرفا يف بحث املشكالت االجتامعية املحلية وتوفري الحلول لها. كام أّن هذا النهج 

يدفع بالطلبة للبحث عن املعلومات من مصادر مختلفة ومن أشخاص خرباء يف هذه 

املجاالت. وباستخدام التكنولوجيا، فإّن التعاون بني الطلبة والتشاور بينهم عرب مواقع 

اإلنرتنت يوفّر كاّم أكرب من االحتامالت التي يكن اختبارها.

رابعا: مجـــال االتجــــاهات

مـــاذا تقول األبحاث عن مجال االتجاهات ؟

كم مرّة سمعنا أشخـاصا يشكون من كونهم كـانوا يشعرون بضعف يف مواد مثل 

العلوم أو الرياضيات أو أّي مــواد دراسيّـــة أخرى؟ مـــا أهميّة االتجاهات عىل أيــة 

حــال؟. وجد فيلكر )Felker;)1974 أنّـــه حني يطلب من الطالب أن يتحّدثوا بــإيجابية 

عن أنفسهم فإنهم يشكلون وجهة نظر أكرث إيجابية عن أنفسهم. لقد أشار بيج )1958( 

Page إىل أّن املدرسني الذين أظهروا نشاطا واهتامما شخصيّا يف التطور الحاصل عند 

طلبتهم، قد نجحوا يف تعزيز مستويــات الثقة بالنفس لديهم.

يف  تستخدم  التي  العلوم  تعليم  قضايا  مناقشــة  يف  االتجاهات  استخدام  تّم  لقد 

سياقات متعّددة. ويكن تقسيم هذه املناقشة يف محورين أساسيني:

أ. املحور األول: االتجاهات نحو العلوم ويتضّمن امليل نحو العلوم،واالتجاه نحو العلامء، 
واالتجاهات نحو املسؤولية االجتامعية للعلم.
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 ب. املحور الثاين: االتجاه العلمي ويتضّمن: االنفتاح العقيل،واألمانة العلمية،والشكية. 

تعرض  كلام  يقل  العلوم  مبادة  االهتامم  أن   Gardner;  )1975( غاردنر،  أكد  لقد 

املرحلة  يف  خاصة  يحدث  وهذا  املدرسة،  يف  العلوم  حصص  من  أكرب  لعدد  الطالب 

لذا عىل  العلوم.  الرغبة يف حضور حصص  تقل  األسايس، حيث  التعليم  من  املتوسطة 

املدرسني أن يعملوا عىل الحفاظ عىل حامسة الطلبة تجاه مادة العلوم. ومن أجل ذلك 

عليهم أن يفّكروا يف تغيري كل من االتجاهات التدريسية وأساليب التقييم لتصبح أكرث 

تركيزا عىل الطالب من أجل اإلبقاء عىل اهتاممه بالعلوم.

إن التعبري اإليجايب باستخدام )أنا أستطيع( و) أنا أستمتع( قد تعزز من جهود الطلبة 

يف البحث عن إجابات عن ما لديهم من تساؤالت بشكل شخيص بدال من االعتامد عىل 

ذايت دون  العلمية بشكل  املشاكل  قادرين عىل حل  الطلبة  يكون  أن  اآلخرين. يجب 

الحاجة إىل تدخل املدرسني أو األهل. إّن استخدام بعض العبارات من مثل )ال تخربين 

يف  ملموسا  تطّورا  تظهر  بنفيس(  املسألة  هذه  أحّل  أن  أستطيع  )أنا  أو  اإلجابة(  عن 

أداء الطلبة. فالنتيجة النهائية لهذا النمو الشخيص قد تتطّور إىل تقبل الذات، وتحّمل 

املسؤولية، والتعلّم مدى الحياة.

سامت )خصائص( مجال االتجاهات :

يتطلّب مجال االتجاهات خربات لدعم اآليت:

- اكتشاف املشاعر اإلنسانية.   
- التعبري عن املشاعر الشخصية بطريقة بّناءة.   

- اتخاذ القرار حول القيم الشخصية.   
- اتخاذ القرار حول القضايا البيئية واالجتامعية.   

- تطوير مواقف طالبية أكرث إيجابية تجاه العلوم بشكل عام.   
- تطوير مواقف إيجابية تجاه الذات )أسلوب “أنا أستطيع”(.   

 )Charles Swindoll( تعديل بسيط لالتجاه وفقا لتشارلز سويندول

بالرغم من أّن هذا االتجاه قــد يكون خارج إطار الحصص الصفيّة، فإنه يكن أخـــذ 

كلامت تشارلز سويندول )Charles Swindoll; )1994 اآلتية يف االعتبار: 
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إّن  الحياة،  يف  االتجاهات  ألهمية  إدراكا  أكرث  العمر...أصبحت  يف  تقّدمت  كلام 

االتجاهات بالنسبة إيّل أكرث أهمية من الحقائق.  إنني مقتنع متاما بأن الحياة تنقسم 

إىل 10 % متثل »ما يحدث يل« و 90 % متثل »موقفي تجاه ما يحدث يل« ..، وهي كذلك 

بالنسبة لك.. إننا مسؤولون متاما عن اتجاهاتنا.

خامسا: مجال اإلبداع

ماذا تقول البحوث عن مجال اإلبداع 

يعّد اإلبداع رضوريّا ومكّمال للعلم والعمليات العلمية، ويستخدم يف توليد املشكالت 

 .Hodson and Reid; )1998( ،والفرضيّات ويف تطوير خطط للتنفيذ )هودسون و ريد

عرف تورانس )Torrnce; )1969 اإلبــداع بـأنه عملية كيف يصبح لدى الفرد حساسية 

للمشكالت، والصعوبات، والفجوة يف املعرفة، وللعنارص الناقصة وحاالت عدم التجانس. 

كام أنه أضاف إىل تحديد الصعوبات والبحث عن الحلول ووضع التخمينات وتكوين 

املتوقّع  الفرضيات  لهذه  االختبار  وإعادة  االختبار  بالنقائص،أّن  املتعلقة  الفرضيات 

تطويرهاأو إعـــادة فحصها من جديد، ومن ثّم نرش ومشاركة النتائج، كلّها مسائل تقع 

ضمن مجــــال اإلبداع.

يلعب اإلبداع دورا مهاّم يف العــــديد من العمليّات العلمية ومامرسة عمليات العلم 

املختلفة. فاإلبداع بناء معّقد، ويصعب تقييمه، ويقع يف جزء منه يف املقولة السائدة ) 

أن تدرك اليشء مبجرد رؤيته(. وإذا ما أراد املدرس أن يخلق بيئة صفية تشجع اإلبداع 

لدى طلبته، فإّن عليه أن يكون التدريس متمركزا حول الطالب. كام أن اإلبداع يتعّزز 

ويتدعم بتعّدد الخربات وعمقها، ويتطلّب اإلبداع االنفتاح داخل غرفة الصف وتقبّل 

األفكار، والتفكري خارج غرفة الصف، وتجربة كل األمور الجديدة، إضافة إىل منحى السري 

  Csikszentmihalyi; )1990،1996( ،وقد استخدم كيكزنتياميل .)باتجاه التيار)التدفق

كلمة التدفّق لوصف الحالة اإلبداعية التي يربزها الطلبة. 

تُشري األبحاث إىل أّن العمل الذي يجري يف املختربات العلمية يعتمد عىل معالجة 

البيانات و األجهزة املستخدمة. وهناك ثالث سامت للخربات املخربية التي تجعل من 

اإلبداع أمرا مهام، وهـــي علــى النحو اآليت:
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بل  الحقيقي كام هو عـــىل حــاله  العامل  والطلبة ال يعملون يف  العلامء  إّن  أوال- 

يحاولون تطويع املواد وتبويبها لجعلها أكرث مناسبة لعملهم. 

ثانيا- إّن الباحثني ال يتعاملون مع الواقع الحقيقي بل هم يعملون بدال من ذلك 

عىل جمع األشياء الطبيعية يف بيئة اصطناعية )يف املخترب ، أو الغرفة الصفية، أو عىل 

شكل رشائح(. 

ال يحتاج العلامء والطلبة أن يدرسوا ظاهرة ما عند حــــدوثها بشكل طبيعي  ثالثا- 

الظروف لحــــدوث الظاهرة بشكل اصطناعي )كنورستينا،  فقط، بل يتعّمدون تجهيز  

املخربي  العمل  لها  يخضع  الذي  الثالثة  األشكال   هذه  إّن   .Knorr-cetina;)1981

هذه  إّن  الخطوات.  تتطلّب قدرات عقليّة إبداعية وتخيليّة قادرة عىل القيام بهذه  

العنارص عادة ما تكون مهملة يف الحصة الصفية االعتيادية، بالرغم من أهميتها يف  

تدريس العلوم.

إن الخربات العلمية التي تعّزز اإلبداع تتميز بالسامت اآلتية:

خصائص املجال اإلبداعي: يؤكد املجال اإلبداعي عىل الخربات التي تعزز:

- التصورات، خلق صور ذهنية.   
- توليد املتشابهات.   
- التفكري املتشّعب.   

- التخيّل.   
- الربط بني األفكار و األشياء بطرق جديدة.   

- األسئلة ذات النهايات املفتوحة.   
- حـــل املشكالت واألحاجي.   

- التفكري بوجهات نظر مختلفة.   
- تصميم األدوات واألجهزة.   

- توليد أفكار غري مألوفة.   
- مناذج متعددة من طرق التواصل ومشاركة املعلومات.   

- عرض املعلومات بطرق ووسائل مختلفة.   
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سادسا: مجال طبيعة العلم
ماذا يقول البحث عن مجال طبيعة العلم 

تعّزز  قد  الطبيعي  العامل  لفهم  محـــاوالتهم  يف  الباحثون  يبذلها  التي  الجهود  إن 

فهم الطلبة لكيفية تطّور العلم. إن العلم هو جهد برشي قائم عىل السببية، والتبرص، 

والطاقة، واملهارات، واإلبداع )NRC,1996(. إن األمانة العلمية والقيم واالنفتاح العقيل، 

باإلضافة إىل ما ذكرته وثيقة معامل الثقافة العلمية )AAAS,1993(، تنضوي تحت ما 

العمل  إن  العلم.  لفهم  العلمية  الطرائق  تلعب دورا يف  التي  العقل”  يسّمى “عادات 

يهدف  األهمية،  غاية  يف  أمرا  يعد  العلم  لطبيعة  فهمهم  لتطوير  العلوم  مدريس  مع 

لتمكينهم من تطوير أساليب تدريسيّة تدعم فهم طلبتهم للعلوم. إن املواد الدراسية 

املقررة أو غري املقررة والتي تركز عىل طبيعة العلم يكن أن تؤدي دورا فعاال يف حصول 

املدرسني عىل درجات عالية يف االختبارات التي صّممت من أجل قياس فهمهم لطبيعة 

 Alindehein, 1988; Barufaldi, )1977،العلم )أكندين، 1988؛برفالدي، بيثيل، والمب

;Bethel and lamb, 1977 . كام أّن استخدام املقـــاالت العلمية، واملناقشات واألنشطة 

واملشاريع املنهجية واإلعالم جميعها يكن أن تساعد يف بناء فهم لطبيعة العلم.

الكثري من االرتباطات واألفكار  الناس تطوير  البرشية استطاع  تاريخ  ومن خالل 

 .)AAAS,1990(واملادية والحيوية  والنفسية،  الفيزيائية،  العوامل  حول  الصادقة 

فاألجيال الناجحة واملزّودة بهذه األفكار حّققت فهام شامال وأكرث ثباتا حول طبيعة 

حياة البرش والبيئة املحيطة بهم. لقد تم تطوير هذه األفكار من خــالل أطر محددة 

معنى  أساس  تعّد  الوسائل  هذه  كل  والصدق،  والتجريب  والتفكري  املالحظة  من 

طبيعة العلم. وهي انعكاس ملا يحدد كيفية اختالف العلم عن باقي أنواع املعرفة 

.)AAAS,1990(األخرى

أمرين  يعدان  تطّورها  يف  العلامء  ودور  العلمية  املعرفة  تطورت  كيف  معرفة  إن 

الطلبة وتطوير فهمهم  الطلبة معرفتهام، ويجب تضمني وزيادة وعي  أساسيني وعىل 

لهذه العنارص خالل عملية تعلم العلوم. ولكـــون مجـــال العلوم يعّد مجــــاال حيويّا، 

فالكثري من األفكار جـــاءت عىل مر التاريخ ثم تم استبدالها بأخرى أوإهاملها والتخلص 

منها. ويرى الكثري من الرتبويني يف مجال تدريس العلوم بأّن عملية التدريس داخل غرفة 

 .)Lederman; 1992،الصف يجب أن تعكس الطبيعة املؤقتة للمعرفة العلمية )ليدرمان
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عرضهام  يجب   مهمني  أمرين  عىل  تنطوي  العلمية  للمعارف  املؤقتة  الطبيعة  إّن 

بوضوح للطلبة وهام:

إن الهدف من العلم هو تطوير معرفة منظمة من أجل فهم سلوكات الطبيعة،  أوال: 

وعىل الطلبة النظر  للعلم بأنه جهد برشي تم من خالله تطوير املعرفة العلمية من 

أجل فهم أفضل للعامل املحيط. وحسب هذه النظرة فإّن املعرفة العلمية ليست أمورا 

حقيقية ليتم اكتشافها يف العامل الطبيعي ولكنها  تفسريات لعمل البرش.

ومن  أخرى  إىل  نظر  وجهة  من  تنحرف  أو  العلمية  املعرفة  تتغرّي  أن  يكن  ثانيا: 

شخص إىل آخر بسبب مؤثرات اجتامعية خارجية، مثل السياسة، واالقتصاد، والثقافة 

فإن فهم  لذا  ليست مطلقة،  العلمية  املعرفة  أّن  يؤكد  )كون،;1962Kuhn(، وهــــذا 

إدخال العوامل االجتامعية يف التطور العلمي يعطي نظرة مغايرة لتدريس العلوم.

باملجتمع ورمبا  تأثره  له صفات مميزة يف  التكنولوجيا  كليا عىل  املعتمد  العلم  إن 

ليس هناك عامل إنساين آخر قد لعب دورا مامثال يف تغيري االتجاهات املجتمعية، حيث 

إن القدرة عىل إحداث أي تغيري إيجايب يتم كبح جامحه من خالل القدرة عىل إحداث 

تأثريات سلبية بنفس القوة، يف ظل عدم القدرة عىل  التنبؤبالتأثريات طويلة املدى.

العلامء  تفكري  وكيفيّة  بطريقة  املرتبطة  تلك  العلم  لطبيعة  املهمة  العنارص  من 

وعملهم يف املجتمعات العلمية. إّن مساعدة الطلبة عىل تحسني فهمهم لطبيعة العلم 

يوفّر لهم فهام أعمق ملعنى “عمل العلم”.  يعرّف العلم عادة بأنه بحث فكري وبشكل 

رئيس عن الحقيقة. وبناء عىل هذا الفهم )التوقعات( ينظر الكثري من الناس إىل العلامء 

الطلبة  ويؤمن  اآلخرين.  وذكاء من  أكرث موضوعية  األشخاص  أنهم مجموعة من  عىل 

عادة بأن العلامء قادرون دوما عىل حل املشكالت بناء عىل ما لديهم من معرفة علمية. 

عىل أية حال فالعلم عبارة عن نشاط برشي يقوم به أشخاص عاديون.

يقوم العلامء عـــادة بالعمل بشكل تعاوين”جامعي” أثناء مامرسة العمل العلمي، 

وبغض النظر عن التخّصصية يف مجاالت العلوم، فإّن منهج الفريق يف العمل يهدف لحل 

املشكالت، ونادرا مـــا يعمل العلامء مبفردهم وبشكل منعزل، فاملختبـــر يتكّون مـــن 

فريـــق عمــل لطرح التســاؤالت وإيجـــاد الحلــول للمشكالت، وعلــى العلمــــاء 

أن يُشاركوا زمالءهم فيام لديهم من معلومات، وأن يحصلوا عىل معلومات من غريهم 

من العلامء املتخّصصني يف نفس املجال. واألهم من ذلك، عليهم أن يصلوا إىل مرحلة من 
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االتفاق والقناعة بعد إجراء املناقشات املطلوبة، وليس باالعتامد عىل األدلّة التي يصلون 

إليها فقط.  إّن املراجعة من قبل الزمالء “األقران” تعد أمرا مهام يف عمل العلم أيضا.

كام أن العلامء يتوقعون العمل يف جو من التحدي والدفاع عن العمل الذي أنجزوه. 

إن أي عمل علمي يجب أن يكون قابال للتكرار، حتى يتمّكن اآلخرون من التأكــد من 

صدقه ومتحيصه. تتميز العلوم عادة بصفات تنافسية تتمثل يف: أن تكون أول من يقّدم 

تقريرا حول النتائج التي تم الحصول عليها، واملنافسة للحصول عىل الدعم املايل للبحث 

العلمي، وتكوين مكانة أو موقع يف املجتمع العلمي أو الحصول عىل موقع متميّز يف 

الجامعات.

الغرفة الصفيّة يجب أن يعكس طبيعة هذه املفاهيم، وأن  العلوم يف  إّن تدريس 

ما  إّن  املدريس.  الكتاب  يف  املتضّمنة  املعلومات  واسرتجاع  يكون محصورا يف حفظ  ال 

يسّمى حاليا بالحقائق العلمية قد خضعت للكثري من التغيري، وال تزال عرضة للتغيري 

عرب الزمن. ولذلك فإن تدريس العلوم بوصفها عملية اسرتجاع ملا يف الكتب املدرسية 

من معلومات دون ربطها بالواقع العلمي، ال بد وأن يؤدي إىل فقدان تلك املعلومات 

ومسحها من الذاكرة عاجال أم آجال. ومن أجل تقديم صورة كاملة لطبيعة العلوم، فإّن 

املنهج املتبع يجب أن يتضّمن عمليات مختلفة من أجل العمل الجامعي، وعرض نتائج 

البحث العلمي، واملناقشات ومحاولة الوصول إىل إجامع حــــــول فكرة علمية معينة.

سامت »خصائص« طبيعة العلم 

يؤكد مجال طبيعة العلم عىل تطوير الخربات يف املجاالت اآلتية:

 - تكوين األسئلة من أجل البحث العلمي.
 - الجانب التنافيس يف البحث العلمي.

 - املنهجية املستخدمة يف البحث العلمي.
 - التفاعل القائم بني العلم والتكنولوجيا، والسياسة، واالقتصاد، وعلم االجتامع، والتاريخ، 

و الفلسفة. 

 - الطرق التي تتعاون من خاللها فرق البحث العلمي.
 - تاريخ األفكار العلمية.

 - الطرق التي يُسهم العلم من خاللها يف فهم العامل الطبيعي وطريقة عمله.
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مناحي تقييم مجــاالت العلوم الستة:

يجب أن تتضّمن مناحي التقييم مقاييس متعددة ملا يعرفه الطلبة وما يكنهم القيام 

به كنتيجة لخرباتهم التعلّمية. إّن استخدام مناحي تقييم متعّددة األشكال تعطي القوة 

واملتانة إليجاد ملف أفضل لفهم الطلبة يف املجاالت الستة، وإيجاد نظام )منحى( تقييم 

أعم وأشمل، كام أن االختبارات املقّننة قد تساعد أو قد تكون صادقة لقياس معرفة 

العلمية)Raizen and Kaser; 1989( . ولكنه قد يوجد بها ضعف  الطلبة بالحقائق 

لقياس عمليات ومهارات التفكري العليا، مثل مهارات البحث ومهارات السببية،)أكينهد، 

 .)Aikenhead, 1973; Champagne and Newll 1992 (1973؛ شامباغينونيويل

هذا ال يعني القول بأن االختبارات املقّننة ال تقيس عمليات التفكري العليا، والقضية 

األهم واألعمق أن يتناسب التقييم مع التدريس وُمخرجات التعلم.

تعمل عملية التقييم كنظام للتغذية الراجعة تساعد عىل )إبالغ ( املعلم عن فاعلية 

عملية التدريس داخل الصف، وإبالغ الطلبة عن مستوى تعلمهم. كام أّن املعلومات التي 

يتم الحصول عليها من وسائل التقييم تستخدم عادة يف اتخاذ السياسات واملسؤوليات، 

ويؤثر استخدام مخرجات التقييم يف سري عمل املدارس، كام يتأثر املعلم عند معرفته أّن 

فعالية أساليبه التدريسية سيتم الحكم عليها من خالل نتائج طلبته يف التقييم. لذا فإن 

للتقييم أثرا كبريا يف العملية التعليمية من خالل تحديد األنشطة الصفية، مبا يكن أن 

يكون سؤاال يف امتحان )شامباغني ونويل ، Champagne and Newell;)(1992(. وإذا 

كان مطلوبا من املعلّمني أن يدرسوا من أجل االختبارات فقط، فإن هذه االختبارات عىل 

األقل يجب أن تحقق مخرجات التعلم املتوقعة من الطلبة.

إّن الرتكيز الحايل عىل التقييم يتطلب رضورة الربط بني التقييم من جهة وبني آليات 

الخاص  للتواصل  كأداة  يستخدم  أن  يجب  فالتقييم  أخرى،  من جهة  والتعلم  التعليم 

بالنظام التعليمي للعلوم مع ذوي العالقة يف تدريس العلوم.)NRC,1996(. ويجب أن 

يكون التقييم متضّمنا يف السياق التعليمي للمساهمة يف مساعدة وتوجيه فهم الطلبة 

التقييم  آلية  يف  الطلبة  دمج  عىل  العمل  ألن  تراكمي،  تقييم  عىل  الحصول  أجل  من 

وتشجيعهم عىل استخدام آليات التقييم الذايت من شأنه أن يشجع الطلبة عىل لعب 

دور أكرب وتحملهم ملسؤولية التعلم الذايت بشكل أكرب كذلك.

إّن التحّول من التدريس املتمركز حول املعلّم إىل التدريس املتمركز حول الطالب 
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يعّد تحديا لكل من املعلم والطالب عىل حــّد سواء. وعىل املعلّمني أن يعّدلوا مهارات 

التدريس لتتضّمن عــددا أكرب من االسرتاتيجيات التدريسية واعتبار بيئة التعلّم والتعليم 

النامذج واإلجراءات  العديد من   NRC الطلبة. وقد قّدمت بيئة تعلّم ذاتية من قبل 

الصفي ومعايري تدريس  الوطنية)NRC,1996( والتقييم  العلوم  ضمن معايري تدريس 

التقييم تتضّمن  أّن عملية  املعايري إىل  الوطنية )NRC,2001a(، وأشارت هذه  العلوم 

اآليت : 

- استخدام البيانات.   
- جمع البيانات.   

- طرق جمع البيانات.   

- مستخدمي البيانات.   
إّن هذه املكونات األربعة متداخلة وتستخدم معا من أجـــل اتخاذ القرار. كام أّن 

معايري تدريس العلوم الوطنية  )NRC,2001a, 1996( تتضّمن معايري التقييم اآلتية:

عليهم  يتوجب  التي  القرارات  مع  منسجام  التقييم  يكون  أن  يجب  )أ(:  املعيار 

اتخاذها.

يجب تقييم التحصيل والفرص املتاحة لتعلّم العلوم. املعيار )ب(: 

مع  تتطابق  أن  يجب  جمعها  تم  التي  للبيانات  التقنية  النوعية  إّن  )ج(:  املعيار 

القرارات واإلجراءات التي تم اتخـــاذها واملعتمدة عىل تحليل وتفسري هذه البيانات.

املعيار )د(: املامرسات التقييميّة يجب أن تكون عادلة.

التقييم  عمليات  عليها من خالل  الحصول  تم  التي  االستدالالت  إن  املعيار )هـ(: 

واملتعلقة بتحصيل الطلبة وفرص تعلّمهم يجب أن تكون واضحــة وسليمة.
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الفصل الثاين

التقييم يف السياقات التعليمية

وأنــــواع  والتقييم،  التدريس  بني  املتزامن  للتخطيط  عرضا  الفصل  هــــذا  يقّدم 

التقييم وأساليبه. كمـــا يقّدم هـــذا الفصل توصيات مــــأخوذة من املعايري الوطنية 

للبحوث )NRC,1996((، وكيفيّة تطبيق معــــايري  الوطني  العلوم )املجلس  لتدريس 

التقييم يف املامرسات العملية.

تخطيط التدريس والتقييم

كيف تعرف ما إذا كـــان الطلبة قد تعلّموا مــــا هو متوقع منهم؟ مــــاذا تقبل 

  Higginsأعلن الربوفيسور هيجنز  My Fair lady  كدليل للتعلّم والفهم ؟ يف فيلم

“أعتقد أنها فهمتها ، أعتقد أنها فهمتها” عند سامعه لطالبته تتحدث بشكل سليم. متى 

نعرف أّن طالبنا قد فهموا؟ هل ستعلم عندما تسمعها أو تراها؟ بعض األشياء أسهل 

بني  املتبادلة  للعالقـــات  املكّونات  بعض    )2.1( الشكل  ويوضح   . من غريها  متييزها 

التدريس والتقييم .

ويف مناخ تحمل املسؤولية هـــذه األيام قد يكون الرتبويون أكرث إدراكا من ذي قبل 

ملامرسات التقييم والطرق التي يُقيمون بها تعلّم الطلبة. و التخطيط للتعليم يجب أن 

يعني أيضا التخطيط للتقييم عند التخطيط للتعليم والتقييم. وعند التخطيط للتدريس 

 )and McTighe)2005(Wigginsالذي يدعمه )ويغنزوماكتغي والتقييم فإن املنحى 

 . Understanding by design)UbD( بالتصميم”  “الفهم  ُسّمي  الذي  املنحى  هو 

وتعود أهمية “قيمة” هذا املنحى إىل أنه يُساعد يف توضيح أنواع الفهم التي نرغب فيها 

لطالبنا ، ويكن لهذا املنحى أن يعمل يف مساحات منهجية متعددة، فهو منحى يساعد 

يف بناء جرسللربط بني أهداف التعلّم واملخرجات املتوقعة من الطالب.
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وأدلة  التقدير  الرحلة “سالمل  مناسبة لوصف هذه  يعّد  النهائية  النتيجة  تصّور  إّن 

التصحيح”، وبــدال من أن يتم التخطيط ُمسبقا فإّن التقييم يجب أن يبدأ من نقطة 

الصفر. 

مـــــا هو التقييم:

فإن  تحديدا  التدريس  املعلومات، ويف سياق  عام هو عمليّة جمع  التقييم بشكل 

الطلبة. ويعود أصل  أداء  يتم جمعها عادة تستخدم الختبار ووصف  التي  املعلومات 

كلمة التقييم إىل لفظ التيني يعني يف األصل: الجلوس بجانب أو مساعدة القايض يف 

مكتبه. أمـــــا يف مجال استخدامها يف التعليم، فإّن الكلمة تعني تقديم التغذية الراجعة 

الرسمية،  الرسمية وغري  املعلومات قد يكون بني  إّن طرق جمع  أدائهم،  للطلبة حول 

خالل  مــــن  أو  التقييم  عند  ختامي  أو  بنايئ  بشكل  البيانات  هذه  استخدام  ويكن 

الجمع بينهام، ويف املناخ التعليمي الحايل، فإّن االهتامم ينصب عىل التقييم واملساءلة 

وعمل تقرير عن مستوى اإلنجاز السنوي ملعرفة مدى تحقيق األهداف املطلوبة. لقد 

التقييم وما يرتبط به من قضايا يرتدد كثريا يف وسائل اإلعالم. وقد كانت هذه  أصبح 

املواضيع مثار نقاش فيام سبق ولكنها باتت أكرث أهمية، حتى من الناحية السياسية بعد 

.No Child Left Behind)NCLB(  »قانون » ال طفل يرتك يف الخلف
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عندما يُجرى استفتاء لعـــدد من العاملني يف مجــــال التعليم حول األهداف التي 

إىل  “نسعى  األغلب  اإلجــــابات ستكون عىل  فإّن  قبل طلبتهم،  تحقيقها من  يأملون 

أن يحّقق طلبتنا أقىص ما يستطيعون ونحن نساعدهم عىل أن يحققوا ما يطمحون 

إليه”. بالنسبة إلينا نحــن املعلّمني أو من سيصبحون معلّمني، فإنّنا نعرف من خالل 

خرباتنا الشخصية حجم املشاكل والصعوبات التي نواجهها يف الغرفة الصفيّة ويف اإلطار 

التدرييس لجعل املعلّم ينخرط يف بيئة معّقدة وكثرية التنّوع، وكمعلّمني فإنه ال يكننا 

التحّكم يف بعض مكّونات هذه البيئة الصفيّة، وسنعمل بكل طاقاتنا لدعم تعلّم طلبتنا 

يف مسريتهم التعليميّة. إّن املسرية التعليميّة التي نشهدها يجب أن تقوم عىل أساس 

متني من املامرسات التدريسيّة، فمثال املامرسات الخاصة بالتقييم يجب أن تكون مرتبطة 

باملخرجات املتوقّعة من الطلبة، كام أّن املامرسات التدريسيّة يجب أن تكون انعكاسا 

لالسرتاتيجيات التي تم تطبيقها من أجـــل تعلّم الطلبة للمعارف التي يدرسونها. ويف 

أّي عملية تقييم فإّن الهدف من إجرائها يجب أن يتحكم يف تصميم التقييم واستخدام 

هذه النتائج. “دامئا اسأل نفسك: ما الهدف؟ )ملاذا(؟”.

مالحظات لألخذ يف االعتبار عند التخطيط للتدريس والتقييم

يجب أن يعكس التقييم فرص التعليم لدى الطلبة، كام أّن التقييم يجب أن يّهد 

التذكّر والفهم.  تتعّدى مستويات  للوصول إىل مستويات معرفية عليا،  للطلبة  الفرص 

وفيام يلـــي بعض االسرتاتيجيات التي قد تكــــون ُمفيـــدة يف مـــــرحلـــــة التخطيط:

للمدرسة  املناسبة  الفرعية  واملفــاهيم  »الكبــرى«  األساسية  األفكـــار  حـــــّدْد    -
-املنطقة التعليميّة ملواد العلوم- 

-  حـــــّدد القضايا املرتبطة بالعلوم التي يكن أن ترشح وتفرس هذه املفاهيم املوجودة 
البيئة املحليّة سيشكل إطارا  البيئة املحيطة. إن هـــــذا اإلطــــار الذي يناسب  يف 

الناقد ومهــارات حــــــّل  التفكري  الطلبة ويُساعدهم عىل استخدام  للتقييم يدمج 

املشكـــــالت.

طبيعــــة  مــــع  تتواءم  التــي  وطرائقه  التقييم  “مناحي”  اسرتاتيجيات  حـــّدد    -
يكن  كيف  للتقييم؟  تستخدم  أن  يكن  أدائيـــة  مهاّمت  هناك  هـل  التـــدريس، 

تعديل املهامت التدريسية بحيث تستخدم كمهّمــــــات أدائيّـــــــــــــــــة؟
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مــن الواضح أن املهامت التدريسية يكن أن تكون أدائية.  

عملية  الطلبة خالل  سيؤديها  والتي  املتعددة  الرئيسة  التقييم  مهامت  ما هي  -  قّرر 
التعلم من مثل: املشاريع، ومجموعات النقاش، وتقديم العروض، و التقديم.

-  خـذ يف االعتبار االحتامالت الخاصة بالتقييم والتدريس التي توفر للطلبة فرصا إلبراز 
اتجاهاتهم وقدرتهم عىل اإلبداع وفهم طبيعة العلم.

-  اخرت آلية التقييم التي تتواءم مع طبيعة املعلومات املطلوبة عن أداء الطلبة، فأسئلة 
بينام  والفهم،  املعرفة  لقياس مستوى  وفعالة  ناجعة  تكون  قد  متعدد  من  االختيار 

تحتاج مهارات التفكريالعليا أسئلة من نوع آخر لقياسها.

التقييم التكويني والختامي

فرق ستيغنز ) Stiggins; )2008 بني التقييم من أجل التعلّم وتقييم التعلّم ذاته. 

أجل  من  بالغة  أهمية  ذا  أمرا  يعد  التقييم  عملية  الطالب يف  إدمـــــاج  أن  أكد  كام 

التعلم، إن أنواع التقييم التي تتوافق مع تعلم الطلبة خالل املراحل التدريسية يجب 

التدريسية  األهداف  تحقيق  تطور  عىل  مؤرشات  والطالب  املعلم  من  كالّ  تعطي  أن 

املنشودة. إن طرق التقييم التي تنفذ خالل العملية التدريسية تقع ضمن قامئة التقيييم 

التكويني، ويكن أن تأخذ عدة أشكال. أمــــــا يف التقييم الذي يجرى يف نهاية الوحدة 

التدريسية، فإنها عــــادة تؤخذ ألغراض التقييم الختامي، علام بأن املعلومات التي يتم 

البنايئ وخاصة حني  التقييم  تلعب دور  أن  الختامي يكن  التقييم  الحصول عليها من 

الغرفة  التقييم يف  لعملية  القادمة، و يكن  التدريس  لتوضيح وجهة مرحلة  تستخدم 

الصفية أن تكون بنائية يف مرحلة معينة، ومن ثم وحسب طريقة استخدامها ستصبح 

أو  تكويني  التقييم  بأن  القول  إن   . املستخدمة  التقييم  تقنيات  عىل  اعتامدا  ختامية 

ختامي يعتمد عىل الهدف منه وموقعه ضمن خطة التدريس.

لقد أكد بوفام )Pobham )2008 أن التقييم التكويني هو عبارة عن سلسلة من 

العمليات املخطط لها، وتأيت االختبارات لتشّكل أجزاء من هذه العمليات، فهو يرى أّن 

التقييم يتشّكل من سلسلة من الخطوات العملية تهدف إىل تطوير تعلّم الطالب داخل 

الغرفة الصفية،حيث إنّه يعرف التقييم التكويني بأنه تقييم تحوييل. كام اقرتح بوفام 

املهارات  من  بأنه سلسلة  يتميز  الذي  التعلّم  تطّور  يركّزوا عىل  أن  املدرسني  أنه عىل 
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واملعارف التي يتم تعلمها، قبل أن تتوفر للطالب القدرة عىل فهم هذه املفاهيم بعمق. 

وبالنسبة ملعلم العلوم، فإنه من املهم أن يطور فهمه ملصفوفة املدى والتتابع للمفاهيم 

يوضح  الذي   )2.2( الشكل  انظر  كذلك.  الرياضيات  مادة  عىل  ينطبق  وهذا  العلمية، 

الفرق بني التقييم التكويني و الختامي.

التقييم التكويني والتغذية الراجعة :

Herman,Osmunوتيمس وشنيدر  وايال  واوسمندسون  هريمان  دراسة  أشارت 

أسلوباًا  يعد  التكويني  التقييم  أن  إىل   )2006(  dson,Ayala,Schneider, &Timms 

تفاعليا متعدد املحاور) االتجاهات(، و يؤدي عدة أغراض يف عمليتي التعليم والتعلم. 

ويف دراسة بالك وويليام  )Black &Wiliam)1998  التحليلية التتبعيةللتقييم، وجدا 

 ،0.7 و   0.4 بني  مـــــا  ترتاوح  التكويني  التقييم  تطبيق  حــــــالة  يف  األثر  حجم  أن 

كام أن التقييم يكون تكوينيا فقط عندما يتم استخدام املعلومات التي يتم الحصول 

عليها لتأكيد أو تعديل إجراءات التدريس أو التعلم من أجـــل زيادة فائدة الطلبة. إن 
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التغذية الراجعة املقدمة للطلبة تلعب دورا مهام للغاية يف توجيه الطلبة نحو تحقيق 

تطور يف مستوى تعلمهم، ويقرتح بالك وويليام)(8199Black and William عددا من 

املقرتحات حول تقديم التغذية الراجعة للطلبةعىل النحو اآليت:

إّن التغذيـــــة الراجعــــة املقّدمــــة ألّي طــــالب يجب أن تكون مرتبطة    -
بنوع محدد من العمل، وتقدم النصيحة له لتطوير ما يقوم به من عمل جيّد أو 

االستمرار فيه، كام أشار الباحثان إىل عـــــدم اللجوء ملقارنة الطالب بزمالئه فهو أمٌر 

يجب تجنبه.

-  حتى يكون التقييم التكويني مفيدا، يجـــــب أن يتدرّب الطلبة عىل التقييم الذايت 
من أجـــل أن يفهموا  الهدف الرئيس من تعلمهم، و أن يطّوروا فهام أفضل ملا يجب 

عليهم القيام به لتحقيق أهداف عملية التعلم.

للعلوم يجب تصميمها وتضمينها يف  التعبري عن فهمهم  الطلبة فرصة  إعطاء  إن    -
التقييم تصبح مدمجة  أّن عملية  التعليميّة، وهذا يعني  كل خطوة من الخطوات 

ومخططة أثناء عملية التدريس.

هــــذه  إّن  بها،  يقومون  التي  األعامل  يف  طلبتهم  املعلّمون  يناقش  أن  يجب   -
املحــــادثات واملنـــاقاشات بني الطلبة واملعلّمني البّد وأن تكون مدروسة ومثمرة 

وتركز عىل استنباط ما يتلكه الطلبة من فهم. كام يجب أن تتوفر لكل الطلبة فرصة 

التفكري والتعبري عن أفكارهم. 

إن تقديم التغذية الراجعة للطلبة بعد االختبارات وأوراق العمل والواجبات    -
أن  أدائه، ويجب  تطّور  كيفيّة  لكّل طالب حــــول  دليال  تعطي  أن  املنزلية يجب 

يعطى كل طالب الفرصة من أجل العمل عىل تحقيق هذا التطور.

عليها  حصل  التي  العالمة  عن  النظر  بغض  الراجعة،  التغذية  تعطى  عندما    -
الطالب، فإّن ذلك يجعل تركيز  الطلبة منصبا عىل التغذية الراجعة نفسها بدال من 

الرتكيز عىل العالمة.

تكون  أن  يكن  الراجعة  التغذية  أّن   )2008(Brookhartبروكهارت أكد  لقد    -
ذات تأثري قوي إذا ما زّودت الطالب باملعلومات التي يكن استخدامها وفهمها . 

ويكن للتغذية الراجعة املنظمة أن تؤثر يف فعالية الطالب الذاتية، كام أن البيئة 
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الصفيّة يجب أن تساعد عىل خلق جو يساعد عىل تطوير القيم. إن الفرص املتاحة 

للطلبة للعمل بناء عىل ما يحصلون عليه من التغذية الراجعة يجب أن تكون أساسا 

ما قدمت  إذا  وفاعلية  فائدة  أكرث  الراجعة  التغذية  الثقافة. وتكون  لتشكيل هذه 

مبارشة بعد إمتام الطالب مهّمة معينة. وإذا ما تأّخرت التغذية الراجعة إىل ما بعد 

أسبوع أو أكرث من إمتام املهمة أو االختبار، فإنها يف الغالب تفقد أهميّتها وأثرها 

الذي كان متوقّعا يف حال تقديها مبارشة. إّن التغذية الراجعة التي تشجع الطلبة 

عىل القيام بعمل ما لتطوير عملهم هي أكرث قوة وأثرا يف عملية التعلّم رشيطة أن 

تكون مفهومة وقابلة للتطبيق من قبل الطلبة.

نيتكو و  بروكهارت  وحسب  عدة.  أشكاال  تأخذ  أن  الراجعة  للتغذية  يكن  و 

Brookhart&Nitko)2008(، فإن التغذية الراجعة يكن أن تكون:

- معيارية املرجع: حني تكون التغذية الراجعة مبنية عىل املقارنة مع أعامل الطلبة 
اآلخرين.

- محكية املرجع: حني تكون مبنية عىل عدد من املعايري أواملؤرشات.
- ذاتية املرجع : حني تكون مبنية عىل مقارنتها مع األداء السابق للطالب نفسه.

وبشكل عام، يجب أن تكون التغذية الراجعة إيجابية يف أسلوبها وأن يكون تركيزها 

منصبّا عىل العمل نفسه.  إن االحتفاظ بنامذج من األعامل السابقة وأوراق العمل يكن 

أن تكون سجالّ يقدم صورة واضحة عن التطّور الذي تم إنجازه. ومن أجــــل مساعدة 

الطلبة عىل إدراك وفهم ما يتوقّع منهم إنجازه، فإّن عملية مراجعة ونقد عدد غري محدد 

من األعامل السابقة املبنية عىل معايري جودة مختلفة يكن أن تُساعد الطلبة يف تحديد 

توقّعاتهم الذاتية.

وقّسمت بروكهارت)Brookhart)2008 التغذية الراجعة إلـــى مكّونات عدة مثل: 

عىل  الرتكيز  يتم  فهل  والتحديدية.  والوضوح،   ، والتكافؤ  والعملية،  واملقارنة،  الرتكيز، 

أم  الذايت،  التنظيم  أم عىل  إليها،  للوصول  املتّخذة  اإلجراءات  أم عىل  املطلوبة  املهمة 

القامئة  التغذية  علــــى  بناء  املقارنة  عمل  يتم  هل  املكـــّونات؟  هــــذه  كـــل  عىل 

الراجعة؟ هل  التغذية  عىل املعيارية، أم املحكية، أم ذاتية املرجع؟ مــــا الهدف من 
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هي وصفية أم تقييميّة؟ هل التغذية املقدمة إيجابية أم سلبية؟ بشكل عام يجب أن 

تكون التغذية الراجعة متوازنة بني السلبية واإليجابية. بعض املعلّمني يستخدم املنحى 

املتداخل )الساندوش = اإلدخال( أي أنه يقّدم التغذية الراجعة السلبية يف إطارالتغذية 

الراجعة اإليجابية. وهل تقدم التغذية الراجعة بلغة واضحة سواء مكتوبة أو مقروءة 

يكن للطالب فهمها؟ إّن مستوى خصوصية التغذية الراجعة كام أشارت إليه بروكهارت 

به كمعلّم  تفكر  إّن مشاركتك مبا  والعامة جدا.  الدقيقة جدا، والصحيحة،  يرتاوح بني 

من  تعّد  التطوير  لهدف  العمل  منذجة  أو  الراجعة  بالتغذية  يتعلّق  فيام  طلبتك  مع 

الطرق التي تشجع الطلبة عىل املشاركة يف العملية التعليميّة بشكل أكرث عمقا )نادي 

املتعلمني(.  وكمعلّمني يكننا أيضا مشاركة طلبتنا الطريقة التي نعلم بها،  فاملامرسة 

تقود إىل النجاح إذا ساعدنا طلبتنا عىل تعلّم ماذا يارسون وكيف يارسونه. 

وقـــد  تعلّمه.  عليهم  ينبغي  ما  فهم  عىل  قادرين  يكونوا  أن  إىل  الطلبة  ويحتاج 

عليهم  ليسّهل  سهلة  بلغة  الطلبة  أهداف  كتابة   )2008(Stigginsستيغنز نــــاقش 

فهم وإدراك األهداف املطلوبة. فإذا كــــان الطلبة يدرسون تركيب الخاليا الحيوانية 

النباتية والحيوانية،  والنباتية، فإنه يكن صياغة الهدف للمقارنة أوالتمييز بني الخلية 

وحني يكتب هذا الهدف بلغة سهلة وواضحة، فإنه يكن أن يصاغ بالشكل التايل مثال: 

مبا أنّني طالب فإنّني قادرعىل رشح وإدراك التشابه واالختالف يف تركيب كل من الخاليا 

الحيوانية والنباتية. 

رؤية  الغابة واألشجار: 

إّن الصعوبة يف تصميم وتطوير املكّونات التعليميّة و التقييميّة ملادة العلوم قد توفّر 

فرصة لحّل املشكالت.  وبالرغم من سهولة تصميم أداة تقييمية،فإّن ذلك ال يتم بشكل 

منفصل. ففي مرحلة التخطيط، يتوجب دمج وسائل التقييم ضمن التدريس. إن معرفة 

املحتوى العلمي، واملفاهيم والعمليات وكيف تتقاطع مع بعضها البعض، تتطلّب عمقا 

يف مستوى الفهم لدى املدرس نفسه، كمــا أّن املعرفة بطرائق التدريس رضورية لفهم 

العمرية والقدرة عىل اختيار فرص  الفئة  الطلبة بحسب  الفهم لدى  العالقة يف تطور 

التقييم،  أجــــزاء  تحــــديد  صعوبة  ذلك  إىل  تضاف  لذلك.  املناسبة  التعلّم  ووسائل 

تنطوي  العلوم  مادة  طبيعة  إّن  الصعوبة.  محاور  تزداد  معا  األجزاء  هذه  دمج  وعند 

عىل تحديات عدة عىل مستوى الفهم، حيث إّن التفسريات الحدسية للظواهر تكون 
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عــــادة غيـــر دقيقــــة، إالّ أن األدبيات الرتبوية املتعلّقة بالفهم الخطأ تسلّط الضوء 

عىل الكم الهائل من الفهم الخطأ. إّن التعرّف عىل املفاهيم الخطأ املوجودة يف العلوم، 

يوفّر فرصة لالستفادة منها يف تخطيط التدريس الذي يركّز عىل أهمية التحقق من فهم 

املصطلحات العلمية بدقــــّة. ويكن تشبيه ذلك بالغابة، وهي متثل اإلطار التعليمي 

التقييمي متعّدد املحاور، واألشجار املوجــــودة، وهي متثل األهداف التعليميّة، وتطور 

العملية التعليميّة، وفرص التعلّم، وعمليات التقييم من أجل عملية التعلّم ولدعمها. 

مجلّدي  إىل  بالرجوع  املفاهيم  وترابط  تشكل  لكيفيّة  مصادر  عىل  االطالع  ويكن 

 AAAS ”املنظمة األمريكية لتقدم العلوم“ )Atlas of Science Literacy(2061 مرشوع

والرياضيات  العلوم  املفاهيم يف كل من  لتطور  يقّدم رشحا  والــذي   ،,2001 , 2007 

التسلسل يف  أو  التدرج  يتطلّب  لكونه  العلوم نشاطا معّقدا،  تعلّم  يعد  والتكنولوجيا. 

مختلف املهارات الالزمة لفهم العلم وتطبيقه. هذه املهارات يكن الربط بينها وتأطريها 

ضمن سياقات مـــواد العلوم املتعددة، كام تتطلّب دراسة العلوم مهـــــارات معرفيّة 

عــــالية املستوى أعلــــى من أّي تصنيف موجود. إن تعلّم وتعليم العلـــوم هــــو 

تحّديا يف حّد  التقييم  مــــن  يجعــــل  املحــــــاور، وهــــذا  ومتعّدد  مركّب  أمــــر 

للتقييم  كإطار  التعلّم  تطّور  استخدام  و  بتصميم  البــــدء  ويكن  ذاتـــــــــــــــه. 

تطويــــر  يف  تســـاعد  أن  يكنها  أخـــــــرى  مصـــــــادر  وتوجـــــــد  التكويني. 

 “ NRC املمـــارسات التدريسية والتقييم، ومنها: منشورات املجلس الوطني للبحوث

كيف يتعلّم الناس؛ والدماغ، والعقل، والخربة، واملدرسة )NRC )1999” ، “معرفة ما 

يعرفه الطلبة: العلم وتصميم التقويم الرتبوي )NRC ) 2001b” ، “كيف يتعلم الطلبة: 

.”)2005( NRC العلم يف الغرفة الصفية

ُوجد التقييم التكويني لسبب واحد وهو دعم تعلّم الطلبة )Popham,2008(. يف 

السعي من أجــــل تطوير التعلّم يكن البدء بتصميم مهارات التعلّم، وهي الطريقة 

التي يحاول الطلبة من خاللها تعلم يشء جديد. وهذا يبدو شبيها جدا بتخطيط الدروس، 

ولكن التطوير املستمر للتعليم، يقتيض أن يتم التخطيط للتقييم بشكل مستمر، بحيث 

التي  املعلومات  عىل  وباالعتامد  الطلبة،  تعلّم  خالل  التطوير  من  أساسيا  جزءا  يكون 

يحصل عليها من التقييم عن كل طالب بشكل متوازن يسهم يف تسهيل عملية تعديل 

بوفام  يُسّميه  ما  إىل  يقودنا  وهذا  الصفية.  الغرفة  يف  لهم  املقدم  التعليمي  املحتوى 
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من  املعلم  يليه  ما  جانب  إىل  يتضّمن  حيث  التكويني،  التقييم  من  الثاين  باملستوى 

تعديالت، ما يتطلّبه املتعلّمون من تعديالت كذلك، فهل يلك كل الطلبة زمام املبادرة 

ويتحّملون املسؤوليّة عن كيفيّة التعلّم وماهية ما يتعلّمونه؟ هــــذا سؤال جيّد! إحدى 

الطرق لإلجابة عن هذا السؤال تكمن يف تجريب ذلك يف الغرفة الصفية. هناك فرصة 

ذهبية إلجراء املهتمني بدراسة هذا املوضوع بحثا إجرائيا حوله. إن عملية التغيري تتم 

عادة ببطء، وهذا املجال قد يكون مجال تغيري يحدث يف الغرفة الصفية ويؤثر يف كل 

من املعلم و الطالب. وإذا ما عملنا عىل تعليم الطلبة تحمل مسؤولياتهم الشخصية 

وأخـــذ زمام املبادرة بخصوص ما يتعلّمونه فيمكن أن تكون هذه نقطة البداية.

منــــــاحـــــــي التقييم وأنـــواعــــــه

الغرفة  التقييم يف  التقييم متنّوعة، والباحثون عــــن توسيع نطاق  إّن خيــــارات 

الصفية سيجدون العديد من املصادر املتوفّرة للطباعة مبارشة من املواقع اإللكرتونية. 

إن تقييم أداء الطلبة يتضمن عادة االختبارات التقليدية يف الصفوف واالختبارات املقننة 

املتوفرة التي تقوم رشكات خاصة بعملها وتصميمها.

إّن الرتكيز يف الغرف الصفيّة منصب حاليا عىل التقييم التكويني، وعىل تقييم األداء 

باالعتامد عىل معايري عدة تستخدم من أجل رسم صورة أوضح حول ما يعرفه الطلبة 

وما يكنهم فعله.

وكمعلمني، فإن اختيار محتوى املادة العلمية يكن الحصول عليه من عدة مصادر 

مثل املعايري الوطنية أو معايري الوالية. تتأثر مناهج العلوم بالتقييم املستخدم، ومادة 

عن  يبحثون  سواء  والطلبة عىل حد  فاملعلّمون  الوحدات،  ومناذج  العملية  التدريبات 

ملهارة  املتعلم  إلعداد  املعلم  تفيد  قد  املعلومات  هذه  الوحــــدات.  ومناذج  املحتوى 

بعض  يف  واأللفة  املهارة  الطالب  إعطاء  كذلك  لالمتحان(  )الجلوس  االمتحانات  إجراء 

متكن  التي  البيانية  والرسوم  الجداول  من  البيانات  واستخدام  القراءة،  مثل  املهارات 

املواصفات  التقييم وجداول  العلوم. إن معايري  التفوق يف مواد أخرى غري  الطلبة من 

وحتى املحتوى العلمي املناسب يكن الحصول عليه عرب موقع الوالية اإللكرتونية، حيث 

يوفّر املوقع العديد من النامذج للدروس وحتى االمتحانات، كام أّن بعض الواليات تقوم 

التدريس و  بها بعدة طرق لدعم عملية  القيام  التي يكن  األنشطة  الدروس و  بنرش 

التقييم.
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إن معظم -إن مل يكن جميع الواليات األمريكية- تعتمد اختبارات معيارية »مقّننة«  

مثل اختبار: 

- Terra Nova.

- Iowa Test for basic skills.

- Iowa Tests of educational Development.

- Metropolitan Achievement Test.

-Standard Achievement Test.     

حيُث تستخدم نتـــائج هـــذه االختبارات لتحديد نقاط القوة والنقاط التي تحتاج 

إىل تطوير وتحسني، كام تستخدم البيانات الناتجة من هذه االختبارات التقييمية بطريقة 

نتائج  التدريس مع طلبة املستقبل، كام تستخدم  العمل عىل تحسني  بنائية من أجل 

املناطق  وبني  املختلفة،  املدارس  وبني  الصفوف  بني  املقارنات  االختبارات إلجراء  هذه 

تقييامت عىل  بإجراء  املختلفة عادة  الواليات  تقوم  الواليات.  التعليمية وعىل مستوى 

مستوى الوالية خاصة باملناهج التعليميّة التي تعتمدها، وتجرى عادة عىل مرحلة عمرية 

محددة يتم اختيارها، ويكن أن تعدل نتائجهامناهج العلوم، وأن تحّدد النطاقات التي 

تحتاج إىل تطوير مهني للمستقبل، كمـا أن بيانات أو نتائج نظام التقييم تفيد يف تحديد 

نقاط القوة والنقاط التي تحتاج إىل تطوير وتحسني. 

أعاله  لدى مكتب  املذكورة  )املقننة(  املعيارية  االختبارات  إيجاد مناذج من  يكن 

الوالية للمعلومات أو دور النرش الخاصة يف كل والية، وقد يكون البعض منها غري متوفّر 

أو متوفر بشكل بسيط، بسبب حقوق النرش والتكلفة التي يتطلّبها إعداد وتطوير مثل 

هذه االختبارات. تستخدم نتائج هذه االختبارات بطريقة معيارية حيث تقارن نتائج 

مجموعة من الطالب مبجموعة منوذجية، ولهذا من الطبيعي الحفاظ عىل مناذج من 

هذه االمتحانات حتى ال يكون هناك أّي خرق للخصوصية،أو تعريض للمساءلة. وعادة 

تقوم الواليات املختلفة بنرش جزء بسيط من االختبارات التي قامت بإجرائها، وحني يتم 

العمل عىل تطوير االختبارات نفسها يتم فيام بعد نرش املزيد من النامذج الرئيسة من 

أجل تطبيقها أو ألية أسباب أخرى. وحني تقرر والية ما نرش كافة وثائق اختباراتها للعلن 

يكون ذلك مرتبطا بقرار مايل رئييس.
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فإّن  املطلوبة،  املعلومات  توفري  يكنها  التقليدية  التقييم  أساليب  أّن  من  وبالرغم 

توفّر  أن  تستطيع  ال  التقليدية  املعيارية  االختبارات  هذه  تكون  أن  من  تخّوفا  هناك 

 Champagne & Newell,1992;( صورة كاملة وشاملة يف مجال املتخصصني يف العلوم

Pierce& O’Mally,1992(، وخاصة يف مجال قياس أداء الطالب. ليس هناك الكثري ممن 

ينكرون أن االختبارات املعيارية يكنها توفري املعلومات حول أداء الطلبة، وخاصة عند 

اعتامد معايري عامة واسعة النطاق، وأنّه ال يجب استثناؤها بالكامل من عملية التقيييم. 

والرياضيات   العلوم  مبستوى  الخاصة  الوطنية  الدراسات  من  املستقاة  املعلومات  إّن 

والدراسة الدولية التجاهات العلوم والرياضيات )TIMSS(، والتقييم الوطني لتطوير 

إجـــراء  تستخدم ألغــراض  تقييمية طولية مهمة  توفر معلومات   ،)NAEP( التعليم

للمناقشة حول طبيعة  إطارا هاما  توفر  التقييامت  نتائج هذه  إّن  املقارنة.  دراســات 

الربامج التعليمية، ومـــا يتوقّع من الطلبة إنجـــازه، ومـــا يتوقّع منهـم القــدرة علـى 

إمتـامــــه. 

تعتمد التقييامت التقليديّة عـــــادة علــى القلم والورقة، وأسئلة الخطأ و الصواب، 

و أسئلة ملء الفراغ، وأسئلة االختيار من املتعّدد، إضافة إىل عـــدد من األسئلــة ذات 

اإلجابات املحّددة. وحني تصبح الحصة الصفية الخاصة بالعلوم أكرث تركيزا عىل الطالب، 

أكرث  تقييم  مناحي  أو  مناذج  تحتاج  أن  بد  ال  فـإنه  التدريس  مجــال  يف  بنائية  وأكرث 

تخّصصية من أجـل قياس أداء الطلبة. وإذا ما نظرنا إىل التعليم بوصفه عملية تفاعلية 

وتطلّبت  للطلبة،  معنى  ذات  العلمية  املعرفة  أصبحت  مـــا  وإذا   ،)Ausubel,1968(

منهجا استقصائيا معيّنا للوصول إىل ما فيها من معلومات )NRC,1996(، فإّن منــــاهج 

هذه  مع  متوافقة  وتكون  الخربات،  هـــذه  تعكس  أن  يجب  حينها  املتّبعة  التقييم 

التغيريات واألهداف. وباألخـــذ يف االعتبار أّن عملية تعلّم الطالب هي عملية تفاعلية، 

من  قياسه  يكن  العلوم  مجال  يف  الطلبة  أداء  بأن  القول  يكنهم  العلوم  مدريس  فإّن 

جوانب تعلمية عدة يف مختلف سياقات التعلم. إّن نظم تقييم األداء يجب أن تستخدم 

بطرق مختلفة من أجل قياس مخرجات تعلم الطلبة، وذلك لقدرتها عىل موازنة خربات 

التعلّم يف نهاية األمر. وقد حددت املعايري الوطنية لتعليم العلوم )NRC,1996( معايري 

يكن استخدامها لتوجيه متارين التقييم .

أنىشء الربنامج الدويل لتقييم الطلبة )PISA ( يف العــــام 2003، وهو نظام قائم 
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الفئة  من  الطلبة  قدرات  سنوات   )3( ثالث  كل  تقيس  املستوى  دولية  تقييامت  عىل 

العمرية )15 عاما( يف مجاالت معرفة القراءة، ومعرفة الرياضيات،ومعرفة العلوم. املركز 

  )IES(ومؤّسسة تعليم العلوم ،)NCES( األمرييك للتعليم من أجـــل إحصائيات التعليم

قاما بنرش نتائج اختباراتهام عىل مواقعهام اإللكرتونية، ومن خـــالل هــــذا املوقــــع 

حول  ومعلومات   )NAEP, PISA ( إىل  الوصول  يكن   http://www.nces.ed.gov/

TIMSS. عىل سبيل املثال NAEP متلك أدوات ألسئلة يكنك من خاللها اختيار مواضيع 

وجمع تقييامت يكن استخدامها إما للتقييم أو كتدريبات لطالبك. هناك معلومات أكرث 

عن استخدام موضوعات NAEP سيتم طرحها يف الفصول الالحقة.

التقييامت املعيارية 
ماذا تعني كلمة معيارية يف مجال التقييم؟

يكون التقييم معياريا إذا كانت إدارته، وتصحيحه، وأدواته محددة من قبل القامئني 

وبأشكال  ممتحنني  عدة  قبل  من  وتصحيحه  استخدامه  يكن  بحيث  تصميمه،  عىل 

مختلفة، والحصول عىل نتائج متقاربة من جميع املمتحنني ومقارنة نتائجه مبصداقية 

كاملة بغض النظر عن اختالف النطاقات التي استخدم فيها. إن املجموعة الثانية من 

اختبارات  تُسمى  محّدد  مجال  لقياس  واضح  بشكل  صّممت  والتي  االختبار   فقرات 

معيارية مميزة. 

يتم صياغة االختبارات املعيارية عادة عىل شكل االختيار من متعدد، ويتأثّر اختيار 

نوع التقييم املطلوب بعدد من العوامل التي تحدد عملية االختيار املناسبة. وللتقييامت 

من  النوع  ولهذا  متعّدد،  من  االختيار  أسئلة  تستخدم  واسع  نطاق  عىل  تجرى  التي 

التقييامت العديد من اإليجابيات والسلبيات. )الجدول 2.1(:
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الجدول )2.1( إيجابيات وسلبّيات التقييامت املبنية عىل االختيار من متعّدد:

السلبياتاإليجابيات

االختبارات -  أنواع  من  غريه  من  تكلفة  أقل 

التي تجري عىل نطاق واسع.

تسهل إدارته عىل عيّنة واسعة من الطلبة.- 

املشاركني -  األفراد  تصنيف  مهمة  يجعل 

أسهل. 

بني -  املقارنات  إلجراء  استخدامـــــه  يكن 

املواقع واملدن والدول وحتى األمم.

متنوعة -  عينة  تصميم  خالله  من  يكن 

ملختلف أهداف التعلّم.

الطلبة حول -  معرفة  وسيلة رسيعة الختبار 

موضوع معنّي.

يكن من خالله قياس مهارات التفكري العليا- 

أجل -  من  تشخيص  كأداة  استخدامه  يكن 

تطوير أساليب التدريس.

مكلف عند تطويره وتصميمه.- 

نتائج -  وفق  املــــدارس  لتصنيف  يستخدم 

االختبارات.

يكن أن يتم الحكـــم عىل املدارس من خالل - 

أداء الطلبة عىل اختبار أجري ملرة واحدة .

يكن أن يتم الحكم عىل املعلّمني من نتيجة - 

اختبار أُجري ملرة واحدة لقياس أداء الطلبة.

التفكري -  مهارات  قياس  يف  يفشل  أن  يكن 

العليا.

يوفر معيارا واحدا فقط لقياس تعلم الطلبة.- 

من -  تتشّكل  املعرفة  أّن  افرتاض  عىل  مصّمم 

)املجزّأة(،  الصغرية  املفاهيم  من  مجموعة 

ولذلك يوجـــد جــواب واحد فقط صحيح.

يشجع منط التعليم من أجل اختبار الطالب - 

املناهج  أفق  يضيق  مام  االمتحانات  الجتياز 

املطروحة.

 يستخدم املعلّمون عـــادة إجراءات معيارية يف تقييم طالبهم ويهتمون بتصميم - 

التي  االختبارات  تقنني  عملية  إّن  تصحيحه.  وإجراءات  وإدارته  التقييم،  دليل 

جدا،  مكلفة  عملية  هي  تقنينها  عىل  تقوم  التي  الرشكات  من  الكثري  تستخدمها 

وعميقة، ومنظمة، وقامئة عىل مناذج سيكومرتية.

التقييم البديل:

ماذا يعني التقييم البديل؟

تعني التقييامت البديلة كافة وسائل التقييم املختلفة عن التقييم التقليدي القائم 

القــــامئة  عىل استخدام “الورقة والقلم”، وهي ليست االختبارات املعيارية )املقّننة( 

عىل االختيار من متعّدد. ومتيل إىل أن تكون محكيّة املرجع ال معيارية املرجع، أّي أنها 

تعتمد عىل املعايري، ولكن يف إطــار مختلف، ويكن أن تتضّمن مالحظات املعلّم  عىل 
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أداء الطلبة، مع الطلبة، والتقييم الذايت للطلبة، والعروض التقدييّة، واملشاريع، وخرائط 

مؤرّشا  لتعطي  تستخدم  أخرى  وأية طرق  الطلبة)املحفظة(،  إنجاز  وملفات  املفاهيم، 

عىل حـــــدوث التعلّم. إن هذا التنوع يف البدائل يعطي الطلبة فرصة واسعة لعرض ما 

يكنهم فعله لتحقيق أهداف التعلم؛ ومن ناحية أخرى، فـــإّن هذا التنّوع يف الفرص 

يحّد من موضوعية التقييم ويوّسع قــــاعدة اختالف عـــــالمات التقييم. 

يكن التقييم البديل من تقويم عدد كبري من أهداف التعلّم، كام يسمح بتوجيه 

جهد املعلّم خالل التدريس إىل الرتكيز عىل بناء قاعدة أكرب من املهارات والقدرات لدى 

الطلبة. أضف إىل ذلك قــــدرة املعلّم يف هذه الحالة عىل متابعة وتوثيق تطّور تفكري 

الطلبة خــــــالل فرتة من الزمن. أّمـــــا السلبيّات الرئيسيةللتقييم البديل،فتتمثل يف: 

 )Champagne & صعوبة تحقيق الثبات يف تفسري نتائج االختبارات أو أداة التقييم -
 .Newell, 1992(

- يحتاج إىل وقت طويل لتوزيعه.
- يحتاج إىل فريق لتصحيحه، مام يزيد من التكلفة.

إجرائه  عند  وحتى  وثباته.  صدقه  من  التأكّد  إىل  البديل  التقييم  يخضع 

يشري  منها.  التأكّد  إىل  تحتاج  النتائج  موضوعيّة  فإّن  مدربني  أشخاص  قبل  من 

اختبارات  يف  الثبات  ُمعامالت  أّن  إىل   )Nikto&Brookhart ,2007(نيكتووبوكهارت

بني)0.85  مـــا  نسبتها  تتـــراوح  متعّدد  من  االختيار  عىل  القامئة  املقّننة  التحصيل 

فكانت  والقلم  الورقة  تعتمد  التي  املفتوحة  األسئلة  ذات  االختبارات  أمـــا  و0.95(، 

نتائج تقييم ملفات إنجاز)املحفظةالتقويية( للطلبة،  نسبها) 0.65 و 0.80(،أّما ثبات 

فسّجلت قيام بني )0.40 و 0.60(. 

الصفية  الغرف  يف  املعلّمون  ينصح  االختبارات،  هــذه  ثبات  اختـــــالف  وعند 

عملية  دمـــج  إّن  للطلبة.  واألكاديي  املعريف  النمو  لتقييم  قـــرارات  بــــأخــذعدة 

التقييم مـــع التدريس، وقياس عملية التعلّم، ومهارات التفكري العليا، واملنحنى التشاريك 

متّكن كالّ من املعلّم والطالب من املشاركة يف عمليّتي التعلّم والتعليم. وال يوجد مقياس 

واحد  قادر عىل قياس أداء الطلبة بشكل كامل منفرد، فالطريقة التي ندرس بها العلوم 

وكيفيّة تقييم الطلبة داخل الغرفة الصفية يجب أن تتداخال معا،  فالتقييم يجب أن 

يعمل كمرآة تعكس فرص تعلّم الطلبة.
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 التقييم الحقيقي )الواقعي(: 

 )1992Pierce & O’Malley,( إّن التقييم الحقيقي كام وصفه كل من  بريس وأومايل

حقيقّي ألنّه قائم عىل تقييم األنشطة التي تظهر مدى تقّدم الطالب يف تحقيق األهداف 

التعليميّة، و قدرته عىل إنجاز املهاّمت التعليميّة التي تُجرى داخل الغرفة الصفية، وتحايك 

العامل الحقيقي. كام يُعرف التقييم الحقيقي بأنه قدرة التقييم عىل عرض مهاّمت الحياة 

قــــدرة  لفحص  صدقا  األكرث  فالتقييم   .)Wiggins,1989a,1989b,1993( الواقعيّة 

اإلنسان عىل قيادة السيارة هو ببساطة إخضاع الشخص الختبار قيادة السيارة الفعيل. 

يشري ويغينز ),1998Wiggins( إىل أنه ليك يكون التقييم حقيقيّا ال بّد من أن تكون 

املهامت واملسائل واملشاريع حقيقية وتتطلّب قدرا من اإلبداع والنقد، عىل أن يقـــوم 

أمامهم  لتضع  الحقيقية،  الحياة  يف  الفعيل  تطبيقها  مع  ومواءمتها  بتنفيذها،  الطلبة 

أجــــل  ومن  متاما.  الواقع  يف  كام  األداء  تعديل  فرص  لهم  وتوفّر  الحقيقية،  العقبات 

والرتكيز عىل  التطبيقية،  الخطوات  الرتكيز عىل  من  بّد  ال  الحقيقي  التقييم  محـــاكاة 

 )Baron,1991;التقييم املبارش ، واختيار مسائل حقيقيّة، وتشجيع طرح األسئلة املفتوحة

 .)Nitko&Brookhart ,2007 املشار إليه يف Horvath,1991;Jones,1994, 

 التقييم الضمني:

التقييم  فيكون  التعلم،  سياق  ضمن  متضّمنا  يكون  التقييم  من  النوع  هــــذا 

مستمرا أثناء عمليّة التدريس وضمن فرص التعلم املتاحة للطلبة،وهو مضّمن يف عمليّة 

التدريس. لذلك فإنه خالل تعلم الطلبة يضمن هذا النوع من التقييم أن يكون كل من 

املعلم والطالب عىل الطريق الصحيح نحو التعلّم. يتّم تصميم هـــذا التقييم بحيث 

يكون لدى املعلّم فكرة أولية عن املخرجات املتوقعة من الطالب. كام أّن املدرّس يف 

األهداف  حّقق  قـــد  الطالب  بأّن  تُفيد  التي  باألدلة  معرفة  عىل  يكون  الحالة  هذه 

الصفية  الحصة  خالل  املناسبة  الفرص  للطلبة  يقّدم  أن  املعلّم  عىل  أّن  كام  املطلوبة، 

لتحقيق تلك األهداف.

فكرة   )Sloane,Wilson,& Samson,1996( وسامسون  وويلسون،  سلون،  يؤكّد 

لنجاح  الرشوط  كافــــة  النظام  لهذا  تتوفّر  أن  عىل  كنظام،  املسبق  بالتصّور  التقييم 

تطبيق  وطريقة  التقييم،  ومعايري  التصميم  وجود  يتطلّب  تقييم  نظام  فأّي  تطبيقه. 

بها  ستُعالج  التي  الطريقة  تحديد  إىل  إضافة  املتوقّع،  املنتج  إىل  واإلشارة  التقييم، 
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املعلومات التي يتم جمعها من خالل التقييم للخروج بالنتائج املرجوة. ولن يكون أّي 

برنامج تقييم مفيدا  ومنتجا ما مل يكن مرتبطا باملادة التعليمية التي يقيّمها.

يف املشاريع التي أُجريت بقيادة غالغرGallagher يف العام )1999(، وجد أن التقييم 

الضمني له تأثريات عديدة يف الغرفة الصفية، وعىل النحو اآليت:

- تحسني نوعيّة التفاعل بني املعلم والطالب.   
- تطوير البيئة الصفية، وتخفيف املشاكل الناتجة عن سلوك الطلبة.   

- زيادة انخراط الطلبة يف عمليّة التعلّم.   
- زيادة التفاعل اإليجايب بني الطلبة.   

- زيادة الفهم ملادة العلوم وبالتايل زيادة تحصيل الطلبة.   
- تنمية االتجاهات اإليجابية  نحو العلم ونحو دراسة العلوم.   

تقييم األداء:

مــــاذا يعني األداء يف التقييم؟

يعتمد تقييم األداء عىل استخدام الواجبات واملهاّمت التعليميّة من أجـــل الحصول 

عىل معلومات عن تطور تعلّم الطلبة. يكن اعتبار تقييم األداء نوعا من أنواع التقييم 

التقييم يكن  إجــــراء هذا  بها  يتم  التي  والطرق  النامذج  أّن  غري  البديل)الحقيقي(، 

أن تتنّوع كثريا. غـــالبا ما يكون هناك بعض املهاّمت يف هذا التقييم إضافة إىل بعض 

املشاريع قصرية وطويلة املدى سواء كانت مشاريع فردية أو مطلوبة من مجموعات من 

الطلبة. إّن تقييم األداء يتضّمن عادة وضع عدد من املعايري التي يتوجب عىل الطالب 

أن يثبتها من خــــالل املهارت و املعارف لديه، كام يتم فيها استخدام سلّم تقدير معنّي 

يتوافق مع كافة املستويات التي يتوقّع قياسها، ويتم تقييم مستويات أداء الطلبة مبا 

يتالءم مع املعايري وسالمل التقدير املعدة لهذه الغاية. 
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الجدول 2.2 : إيجابيات وسلبيات استخدام اختبارات تقييم األداء:

السلبياتاإليجابيات

مهارات  لتطبيق  فرصا  توفر   -

االستقصاء

توفر فرصا ملامرسة مهارة التعامل مع - 

األسئلة ذات النهاية املفتوحة.

تعزز فرص التفكري الناقد.- 

يكن -  ما  حول  مبارشة  أدلة  توفر 

مقابل  من  بدال  به  القيام  للطلبة 

توفرها  التي  الضمنية  اإلشارات 

االختبارات التقليدية.

توفر فرصا لإلبداع - 

تحتاج إىل وقت طويل من الطلبة إلنجازها.- 

تتضّمن تحديات قد يكون من الصعب عىل بعض - 

الطلبة إمتامها.

تتطلّب املوضوعية يف تقييم األداء.- 

تسمح بالتنّوع يف األداء وهي ذات طبيعة مفتوحة  - 

النهاية.

تقيّم األداء املرتبط مبهمة معينة.- 

يكن أن تتضّمن قضايا من مثل إدارة الوقت وإدارة - 

مجموعات العمل.

أداء -  تقييم  و  وتطبيقها  لتصميمها  وقتا  تتطلّب 

الطلبة، 

وسالمل -  املهامت،  بتصميم  يتعلّق  تحّد  عىل  تنطوي 

التقدير ذات الجــــودة العالية.

ملف اإلنجاز )املحفظة التقوميية( كأداة للتقييم 

ماذا يعني ملف اإلنجاز؟

يف إطار التقييم، يوصف ملف اإلنجاز بأنه أّي تجميع محدد لنامذج من عمل الطلبة 

الطلبة األكاديي  تستخدم إما لعرض أفضل أعاملهم وإّما لعرض دالئــــل عىل تطّور 

ويتم   .)Nitko,1996;Nitko & Brookhart,2007( معينة  زمنية  فتـــرة  خـــــالل 

اإلنجاز  ملفات  تستخدم  فيه.  البدء  قبل  هذا  اإلنجاز  ملف  من جمع  الهدف  تحديد 

لعرض العمل األفضل، أو لتوثيق املشاريع طويلة املدى، أولعرض األعامل واإلنجازات 

 Pierce &التي ال يكن أن يتم عرضها بطريقة أفضل من هذه. يشري برييس واومايل

معلومات  بني  للجمع  فرصة  يوفر  اإلنجاز  ملف  استخدام  أّن  )O’Malley )1992إىل 

كل من معايري التقييم البديل والتقييم التقليدي املعياري. كام أنه يوفر فرصة أفضل 

لتحّكم الطلبة يف منجزاتهم وإدارة الذات لديهم. يشري نيتكو)Nitko )1996إىل أّن ملف 

اإلنجاز ليس عبارة عن دفرت مالحظات أوأوراق مبعرثة أو صور أو قصاصات أو مخلّفات. 
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ونظرا للتطور التكنولوجي، فإّن ملفات اإلنجاز اإللكرتونية باتت حقيقة واقعة، وتستفيد 

التوجه نحو استخدام ملفات  التي تساعد عىل املراجعة والتدقيق. إن  من الخصائص 

الفرصة  تعطي  أنها  كام  التكنولوجي،  بالتطّور  مدعومة  باتت  أنّها  يرّبره  هذه  اإلنجاز 

لعدد أكرب من املهتمني لتفحصها و تدقيقها. وقد يرى البعض هذا الجانب سلبيا،  لكنه 

ال يلغي فكرة أن امللف اإللكرتوين يتميز بسهولة التعديل عليه، و تطويره ليظهر عمل 

الطلبة )الجدول 2.3(. إّن القدرة عىل إدارة امللف اإللكرتوين تجعله أكرث حيويّة وتحقيقا 

لألهداف كوسيلة لجمع اإلنجازات و األعامل الخاصة بالطلبة.

الجدول )2.3(: إيجابيات وسلبيات استخدام ملّفات اإلنجاز)املحفظةالتقوميّية( يف 

التقييم

السلبياتاإليجابيات

تعطي الطلبة فرصة مامرسة اتخاذ القرار فيام - 

يتعلق مبحتوى ملف اإلنجاز.

تدعم مامرسة الطلبة للتنظيم.- 

تدعم فرص الطلبة للتواصل يف العمل .- 

تطور مهارة التقييم الذايت للطلبة.- 

أمناط -  مع  للتعامل  للطلبة  أكرب  فرصا  توفر 

التعلم الشخصية.

توفر الفرصة للطلبة للتعبري بطريقة إبداعية .- 

تطورهم -  معرفة  فرصة  الطلبة  تعطي 

الشخيص.

أعامله -  أرشفة  عن  الطالب  مسؤولية  تعزز 

والحفاظ عليها.

واآلباء -  واملعلمني  الطلبة  بني  التواصل  تعزز 

وحتى املتابعني للطلبة.

مهارة -  اإللكرتونية  اإلنجاز  ملفات  تدعم 

التعامل مع التكنولوجيا.

تتطلّب مساحة تخزينية ألعامل الطلبة - 

)خاصة الورقية(.

محتوى -  حول  قرار  اتخــــاذ  تتطلّب 

ملف اإلنجاز.

تتطلب اتخاذ قرار بشأن طريقة التقييم - 

املتّبعة يف هذه امللفات.

اإلرشاف -  عملية  يف  أطول  وقتا  تتطلب 

عىل امللفات وتقييمها.

تتطلب تعديل وتنقيح امللفات: ما يجب - 

أن تشمله وما يجب أن ال يوضع فيها.

إىل -  مستوى  من  امللفات  نقل  تتطلب 

الطلبة  وإعطاء  يليه  الذي  املستوى 

من  امللفات  هذه  عن  املسوؤلية 

حيث املحتوى وغريه ) تتميّز امللفات 

سهولة  حيث  من  هنا  اإللكرتونية 

حملها وإدارتها(.
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محتويات ملف اإلنجاز )املحفظة التقوميية(: 

يتّصف محتوى ملف اإلنجاز بالشمولية )الجدول 2.4(. إال أن االتفاق عىل املحتوى 

النهايئ للملف يجب أن يكون مرتبطا بهدف واضح،بحيث يعكس هـــذا املحتوى األدلة 

الرضورية عىل توفّر القدرة لدى الطالب عىل التعلّم. ويكن مللف اإلنجاز أن يصبح دليال 

شامال للتقييم والتوثيق ملدى تطّور قدرات الطلبة. يجب  تشجيع الطلبة عىل امتالك 

هذا امللف وتحّمل املسؤولية الكاملة عن تنظيمه.

الجدول)2.4( : محتوى ملف اإلنجاز:

املشاريع، 

املالحظات، 

األعامل الصفّية

مناذج كتابّية 

متنّوعة

مدخالت عىل 

هيئة مقاالت 

صحفية ومقالية

مؤرشات حول 

الذات

استخدام وسائل 

االتصال) اإلعالم(

*املشاريع 

الفردية 

والجامعية.

*مالحظات 

صفية، 

مالحظات بحثية 

وأُطر بحثية.

*واجبات منزلية.

*التصاميم

*أفضل 

الرسومات،  

أفضل اإلنجازات

*تقييم ذايت

*أوراق بحثية 

منشورة.

*أعامل جارية 

تتضّمن التصورات 

األولية والنهائية 

لألعامل.

*تقارير مخربية

*أعامل 

إبداعية)شعر، 

ومقاالت، 

وأناشيد...(

*أعامل نقدية، 

ومراجعات

*رسائل

*سجالت املخترب

*مناذج عمل 

مختلفة

*مالحظات حول 

العمل 

*مالحظات حول 

قراءات أو دفاتر 

مالحظات العلوم.

* أمنيات 

وآراء، وأفكار ، 

وانفعاالت 

*ما فهمته ...

*أسئلتي

*دليل عىل الجهد 

املبذول.

*مالحظات املعلّم 

أو الوالدين.

*تقارير من 

الصحف واملجالت

*مالحظات 

حول العمل من 

األصـــــدقاء أو 

غريهم

*املحــــاوالت 

اإلبـــداعيـــة

*أعامل خدمة 

املجتمع ذات 

العالقة

*مناذج من 

املراحل األكرث 

تطّورا

*تسجيالت

*تسجيالت 

فيديو 

وتسجيالت 

رقمية

*أعامل إعالمية

*إعالنات 

منشورة

*صفحات إنرتنت

*صور 

*مناذج فنية

*برامج حاسوبية 

*أفضـــل 

األعمـــال.
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اسرتاتيجيات تطبيق وسائل التقييم البديل:

يف هـــــذا الجـــزء، سنقوم بعـــرض بعض االقتـــراحات التــــي تتعلّق باالسرتاتيجيّات 

املتوفّرة التي تُسهم يف تطبيق وســـــائل التقييم البديلة. وتتضّمن الحــــديث عــــن 

والعصف  والكتـــابة،  املفـــاهيم،  وخـــــرائط  التشخيصيّة،  واملقابالت  املـــــالحظة، 

الذهنــي، واألسئلة مفتوحـــة النهايات، وتقـــارير املعـــارف الذاتيـــة.

بناء املالحظة واستخدامها:

يقوم املعلّمون عــــــادة مبــــالحظة أعامل طلبتهم خالل الحصص الصفيّة، وتعّد 

هذه الطريقة إحــــدى الطرق التي يتمّكن املعلم مـــن خـــاللها من تقييم قُدرات 

طالبه أثناء حصة العلوم. قد ال يقتنع بعض املعلّمني بأّن املـــالحظة هي أسلوب من 

أساليب التقييم، إالّ أنها بالتأكيد تؤدي إىل إجراء املعلّم لتعديالت يف العملية التعليميّة 

املعلومات يف  املــــالحظة يعتمد عـــادة عىل تسجيل  إّن أسلوب  بناء عليها. وحيث 

عقل املعلّم حـــول أداء الطالب بدال من كتابتها عىل ورقة، فــــإنه ينظر إىل هـــــذه 

املالحظــــــة بوصفها الخطوة األوىل للتقييم التكويني. وإذا ما تطلّب األمر القيام بأّي 

توثيق، فإنّـــــه يكن تسجيل املالحظات املطلوبة كتابيا عىل ورقة معيّنة أو استخدام 

لتتوافق  الرصد  قـــوائم  تطـــوير  أيضا  ُهنــــا  يكن  لتسجيلها.  التكنولوجيّة  الوسائل 

أنواع  أّي  أو  مهاراتهم  أو  الطلبة  بقدرة  تتعلّق  معلومات  أية  لتسجيل  الحــــاجة  مع 

أخرى من التعلّم،كام يعّد دليال عىل قدرة الشخص أو عدم قدرته عىل القيام بأمر ما. 

إذا مــــا ركّز املعلّم عىل األداء الكيل للطالب، فإّن أكرث الوسائل فــــائدة عند تقييم 

أعمـــال الطلبة يف املخترب أو يف الحصة الصفيّة العادية سيكون احتفاظ املعلّم بسجالّت 

املالحظة. فاملالحظة املبارشة وتسجيل املالحظات حولها سوف تعطي تصّورا أكرث وضوحا 

عن قُدرات الطلبة يف الظروف العــــادية. إّن قوائم الرصد العـــامة  يكن تطويرها 

مع ترك فراغــات لبعض األشيــاء الخـــاصة، كام يكن تطوير قـــامئة املالحظة العامة.

يوفّر أسلوب املـــــالحظة للمعلّم معلومات حــــول الطلبة القادرين عىل استخدام 

املالحظات  أخـــذ  علـــى  القــــادرين  الطلبة  أو  التعلّم،  مصادر  مركز  أو  مثال  املكتبة 

والحصول عىل مصادر للمعرفة واستخدام الحاسب اآليل والوسائل التكنولوجية واإلنرتنت. 

كام أّن العمل التشاريك والتعاوين، ودرجة توفّر املصادر املطلوبة كلها أمور مهمة تسهم يف 
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نجاح الطلبة يف مهامهم. وعندما يكون هم املعلّم الحصول عىل معلومات كلية عن أداء 

الطالب، فإّن األسلوب األفضل هو أسلوب املـــــالحظة. حيث توفّر املالحظة للمعلّم دليال 

متكامال عن الوسائل التي متّكنه من مساعدة طالبه ودفعهم إىل تحقيق مستويات أعىل 

من النجاح يف الغرفة الصفية. كام يكن ألسلوب املالحظة التقييمي أن يوفر للمعلّم صورة 

متكاملة عن مشاركة وانخراط الطالب يف الغرفة الصفيّة. إن االستفادة  من  اإلمكانيات 

املذكورة يف الجــــدول )2.5( يكن أن تساعد الطلبة عىل تحديد أهمية مشاركتهم يف 

الحصة الصفية، وحتى يف مكان عملهم املستقبيل والتفاعل مع املجتمع. يحتوي الجدول 

عىل مناذج لسلوكيات الطلبة التي يكن تضمينها كأدلة مالحظة، ولكن العمل عىل توليد 

املزيد من االحتامالت سيشّكل نشاطات صفيّة ممتعة للطلبة.

الجدول 2.5 : نقاط للمالحظة عن سلوك الطلبة:

التاريخالدليل الذي متت مالحظتهأمثلة عىل سلوكيات الطلبة

لديه اتجاهات إيجابية- 

مستعد للحصة الصفيّة- 

يتقبل األفكار - 

يتقبل التغذية الراجعة- 

يستخدم الوقت بحكمة- 

يلتزم باملواعيد املحددة- 

يظهر حبا لالستطالع- 

لديه سلوك استكشايف - 

الطالب متعلم مستقل- 

يطرح أسئلة مميزة- 

يقدم اقرتاحات- 

مشارك منتج- 

يتشارك املسؤوليات مع مجموعة العمل- 

يشارك يف أعامل املجموعة - 

يحرتم اآلخرين - 

يحافظ عىل محتويات الصف واملختربات- 

املالحظ  يستخدم  مالحظة: 

لتدوين  املساحة  هذه 

أو  مالحظات.  من  مايشاء 

يكن  أوصاف  أي  لتسجيل 

البناء عليها الحقا، كام يكن 

تعديل هذا الجزء ليستخدم 

فيام بعد كدليل تقييم ذايت 

للطلبة.
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مخاوف تتعلّق بالوقت:

يتمّنى  ما  كل  املرء  ليحّقق  أبدا  كاف  وقت  هناك  ليس  عام  بشكل  حياتنا  فـــي 

تحقيقه. معظم التوصيات الخاصة بتغيري طبيعة التقييم املستخدم تتطلّب مزيدا من 

الوقت. وفقط حني يصبح من املمكن إيجاد الوقت اإلضايف سيكون من املمكن أن تدير 

أساليب  توفر  السؤال: هل  اسأل نفسك هذا  تريدها.  التي  بالطريقة  التقييامت  كافة 

التقييم يف حصتي الصفية معلومات كافية حول ما تعلمه الطلبة وما هم قادرون عىل 

القيام به فعليا؟ إذا كانت إجابتك عىل هذا السؤال بنعم، فإنك لست بحاجة لتعديل أي 

مام تقوم به يف الحصة  الصفية. وإذا كانت إجابتك بالنفي فإنه رمبا يتوجب عليك أن 

تستعني بأساليب املالحظة البديلة وتطبقها داخل غرفة الصف. وإذا كنت مّمن يتّبعون 

منهجا تدريسيّا مرنا يسمح بإدخال بعض اإلضافات، فإنه من املرجح أن تسمح بتجربة 

أمور جديدة من بينها مهارات تقييم مختلفة.

الشبكة العنكبوتية:

نتعامل  التي  الطرق  جذري  بشكل  حّول  حياتنا  يف  اإللكرتونية  الوسائل  وجود  إّن 

ونتشارك بها. فالطريقة األوىل التي قد نعتمدها يف اإلجابة عن أي سؤال هي البحث عن 

إجابته عىل املواقع اإللكرتونية، ويعتمد الطلبة حاليا بشكل كبري عىل اإلنرتنت )الشبكة 

كصندوق  التكنولوجيا  أّن  إىل   Richardson )2009( ريتشاردسون  يشري  العنكبوتية(. 

ثّم  ومن  محتواها  ودعم  املعلومات  وإدارة  قبيل نرش  من  تتضّمن خصائص  األدوات، 

بالتفاعل  تسمح  تقريبا، وهي  مكان  كل  باتت يف  الشخصية  الصفحات  إن  مشاركتها. 

والنقاش بني الطلبة وزمالئهم و معلميهم من مختلف املدارس والدول حــــول العامل. 

القيود املدرسية يعّد  التكنولوجيا للتحرر من  إّن األمان للطلبة هو أولوية، واستخدام 

يقود  ما  هو  للمعلّم  الرئييس  الهدف  أّن  مجددا  نؤكّد  الطريق.  هذا  يف  أوىل  خطوة 

التقييم برمتها، وهناك الكثري من الوسائل املتنّوعة والربامج التي تسهل دمج  عمليّة  

)نظام   RSSو اإللكرتونية  واملوسوعات  املدّونات  مثل  الصفية  الحصة  يف  التكنولوجيا 

الربامج  توزيع املحتوى من نارش عرب اإلنرتنت للمستخدمني(، حيث يكن رشاء بعض 

اإللكرتونية وتطبيقها، بينام يكن تحميل بعضها مجانا، أو الحصول عىل بعض منها دون 

مقابل. و يعيش الطلبة حاليا  يف عامل مملوء  بالتطور التكنولوجي، ولهذا يكن استخدام 

ذلك ليكون جزءا من الحصة الصفية ومامرسات التقييم املتعلّقة بها.
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خرائط املفاهيم:

إن خريطة املفاهيم هي تصميم صوري ثنايئ األبعاد يعرض الفهم املطلوب ملجال 

الربط  الخريطة  هذه  يف  يتم   .)Novak,1998;Novak & Gowin,1984( ما  معريف 

بني املفاهيم املتعلّقة مبوضوع معني ورسم عــــالقات بينها وبني مفاهيم من مجاالت 

أخرى ذات عالقة من خالل تضمني الرسم كلامت مفتاحية توّضح نوع العالقة بني هذه 

املفاهيم لرتسم صورة واضحة. وإذا مل تذكر هذه الكلامت املفتاحية برصاحة عىل الرسم، 

فإنه ال بد من توضيح هذه العالقة من خالل أجزاء الرسم نفسها وإال كانت عبارة عن 

األسئلة  طرح  مع  بالتزامن  املفاهيمية  الخرائط  طريقة  استخدام  يكن  فقط.   شبكة 

مفتوحة النهاية، بحيث توفر للمعلم صورة عام يعرفه طلبته مسبقا، وما يفهمونه حول 

موضوع معنّي. توفّر هذه الخرائط صورة ذهنية تطبع يف ذهن الطالب حول العالقة 

بني عدة مفاهيم. مل يولد الطالب وهو يعرف هذه الخرائط وال نتوقع منهم أن يكونوا 

ملمني بها، ولهذا ال بد أن يسبق رسم هذه الخريطة الكثري من الحصص والتجارب التي 

تسهم يف رسم هذه الخريطة بشكل تدريجي. 

يعرض الشكل )2.3(  عملية رسم الخرائط املفاهيمية ويزود أيضا بأفكار بسيطة عن 

كيفية البدء يف هذه العملية. 
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عىل  موضوع  بطرح  الحصة  تبدأ  أن  املفاهيمية هي  الخرائط  برسم  البدء  وكيفيّة 

الطلبة ولهم خلفية معرفية معيّنة حوله، فالكثري من الطالب يعرفون بعض املعلومات 

يف  تبدأ  إجابات  ستولد  التي  األسئلة  بعض  طرح  فيمكن  مثال،  األليفة  الحيوانات  عن 

تشكيل الخريطة املفاهيمية، يكن للطلبة العمل عليها لتطويرها بشكل فردي أو ضمن 

مجموعات. ويكن بعد ذلك عرض الخريطة املكتملة أو استخدام الوسائل التكنولوجية 

باستخدام  اكتملت  خريطة   )2.4( الشكل  ويعرض  األنسب.  بالطريقة  لعرضها 

 Inspiration software واستخدام برمجية  تساعد يف قابلية تنقل الخريطة. الخرائط 

التي رسمت باليد يكن أن تصّور لنقلها واستخدامها، ويكن أن يتم عمل مسح للخرائط 

إذا كانت قضاياالحجم تؤخذ يف االعتبار يف إنتاج أو إعادة إنتاج الخريطة.

ويف الحصة الصفيّة التي يقّرر املعلم فيها أن الطلبة سيصّممون خريطة املفـــاهيم 

ضمن مجموعات، عىل  املعلم أن يستخدم أوراقا كبرية وأقالما يف كل مجموعة، بحيث 

يحدد الكلمة املفتاحية األوىل التي سيتناقش الطالب حولها، وعند البدء يف النقاش عليه 

التأكيد عىل أن عدد الكلامت املسموح بإضافتها محدد يف حدود 10 - 12 كلمة، علام 

بأّن ذلك يعتمد عىل املرحلة العمرية للطلبة، وعىل طبيعة املحتوى التعليمي. ويكن 

للطلبة إضافة الكلامت ليظهروا ما يعرفونه، ومن ثّم يتم إضافــــة الكلامت التوضيحيّة 

االثنتي عرشة  أو   )10( العرش  الكلامت  تدوين  يكن  الكلامت.  بني  العالقات  لطبيعة 

	  



6061

)12( الرئيسية عىل ورقة خارجية وتثبيتها، بحيث يكن للطلبة الرجوع إليها كل حني. 

يتم تقسيم الطلبة إىل مجموعـــات عمل صغرية يكنهم فيها مناقشة أين وكيف وملاذا 

يجب أن توضع كلمة ما يف مكان ما عىل الخريطة، ولذا سيتعلّم الطلبة من بعضهم 

البعض، ويصبحون قادرين عىل التحّدث عن ترتيب املعلومات يف خريطتهم وطريقة 

وصفها للمعلومات يف املراحل األوىل من بنائها حيث ما تزال »قابلة للتعديل«.

ويف الوقت الذي يعمل فيه الطلبة عىل خرائطهم يف مجموعات، يكن للمعلم أن 

يتجّول بني املجموعات، وأن يطلب من الطلبة التحّدث عام توّصلوا إليه أثناء العمل، 

من  منط  باستخدام  خرائطهم  وتفسري  رشح  عىل  الطلبة  قدرة  عىل  أسئلته  يف  ويركز 

املعلّم  يستخدم  أن  ويكن  مبارش.  تكويني  تقييم  أي  عن  بعيدا  ومريح  مرن  األسئلة 

طريقة الخرائط هــــذه كوسيلة تقييم قبلية أو ختامية، ويكن التعديل عليها بحسب 

ما يستجد من معلومات لدى الطلبة خالل الحصص الصفية.  كام أّن استخدام هــــذه 

الخرائط يكن أن يعّد وسيلة تقييم ضمنيّة أو مستمرة.

 ثم يطلب املعلّم من الطلبة تعليق خرائطهم يف الغـــرفة الصفية عىل الحائط ليظهر 

املجموعة  بتميز  تتميّز  تتطابق فهي  أن  املستحيل  وأنه من  الخرائط،  التنوع يف هذه 

وحتى األفراد داخل املجموعات.

يكن استخدام هذه الخرائط عىل شكل معرض لألعامل، و يستخدم الطلبة أوراق 

»مدونة  الخرائط.  راجعة حول هذه  تغذية  لتدوين  بهم  الخاصة  الالصقة  املالحظات 

أوراق املالحظات الالصقة«

 ويكن تصميم الخرائط املفاهيمية بدءا بالنصوص التي يدرسها الطلبة عن دورة 

املياه مثال،كام يف الشكل 2.5،  بحيث يتم رسم الخريطة بناء عىل الجمل التي صاغها 

الطلبة. وعىل العكس يكن رسم الخريطة أوال، ومن ثّم الطلب من الطلبة التعبري عنها 

باستخدام جمل أو كتابة فقرات تصف الخريطة. إّن هذا النشاط يوفر فرصة للطلبة 

للجمع بني مهارة الرسم والكتابة. 

   The Florida Institute for  )IHMC( واآليل  البرشي  لإلدراك  فلوريدا  منظمة 

حول  بحثيّة  وخلفيّة  مكثّفة  معلومات   Human and Machine Cognitionمتلك 

خرائط املفاهيم.أدوات خريطة املفاهيم لــــــ ) IHMC ( والخرائط الكمبيوترية يكن 

http://cmap .inmc.us/concept map. اإللكرتوين  املوقع  طريق  عن  لها  الوصول 

).html كام تتوفّر حزم برمجيات أخرى متنّوعة إلنتاج الخرائط والرسومات .
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املقابالت املنظمة التشخيصية والعالجية )اإلكلينيكية(:

بحيث  وتطويرها  األسئلة  فيها صياغة  يتم  املنظمة طريقة  املقابالت  أسلوب  يتّبع 

التقييم  من  النوع  هذا  بياجيه  جان  طور  لقد  متكرر.  بشكل  كلهم  املشاركني  تسأل 

)املقابالت التشخيصية(، وقد تم اعتامدها من قبل الباحثني الذين يركّزون عىل دراسة 

املعرفة السابقة ومناهج التقييم البديلة، أو املفاهيم الخطأ لدى الطلبة والتي يكن أن 

 )Novak &Gowin ,تُسهم يف إثراء النقاش مع الطلبة بعد رسم الخريطة املفاهيمية

)1984. تسمح املقابلة للمعلّم بالتفاعل مبارشة مع الطالب، وأن يضع تفسريات ُمسبقة 

ملا وصل إليه الطالب يف رسم خريطة املفاهيم مثال، كام أنها تحدد املفاهيم التي مل يكن 

الطالب قادرا عىل التعبري عنها كتابة. ويكن  استخدام آلية مجموعات الرتكيز بدال من 

املقابالت الفردية، ونؤكّد هنـــا ثانية أّن الهدف هو الذي يقّرر الوسيلة األنسب.

املقابالت  هذه  فإّن  التنظيمية،  األطر  ببعض  يتقيّدوا  أن  املعلّمون  استطاع  ما  إذا 

بتقييم  يسمح  للطالب  ُمسبق  مفاهيمّي  إطار  لتأسيس  جــــدا   قوية  وسيلة  تشّكل 

سواء  املقابلة  تسجيل  املهم  ومن  التعلّم.  مراحل  من  مرحلة  أّي  يف  الطالب  مستوى 
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تسجيال صوتيا أو عن طريق الفيديو،ورمبا يحتاج ذلك ألخذ املوافقات، حيث إّن بعض 

هـــــذه  إجراء  يتطلّبه  الذي  الوقت  إّن  الشأن.  بهذا  تنظيمية  لوائح  لديها  الواليات 

املقابالت قد يحّد من عدد املرات التي تعتمد فيها كوسيلة تقييم، و فيام ييل مثانية 

أفكار حول كيفية تصميم وإجراء هذه  املقابالت العالجية: 

-  تخطيط املقابلة: قُْم كلام استطعت باختيار مواضيع محددة أو مواقف معيّنة أو 
صور لوضع اإلطار األّويل للمقابلة.

-  قم بتصميم وصياغة األسئلة بحيث تعطي إجابة عاّم يعرف الطالب عن املوضوع 
املطروح أو املفهوم املطلوب. تجّنب األسئلة التي يجاب عليها بنعم أو ال، وال تقم 

بصياغة األسئلة التي تسهل إجابة الطالب عليها، واسمح للطالب باإلجابة عىل األسئلة 

دون الخوف من تصنيف إجابته بالصحةأو الخطأ. وشجع الطالب عىل وصف وتوقع 

وتفسري األشياء، وقم بصياغة األسئلة بلغة سهلة وقريبة من الطالب، وأسس عالقة 

مريحة مع الطلبة.

-  قم بطرح األسئلة بدءا  باألسئلة السهلة مرورا إىل األكرث صعوبة، ومن املهم أن يحس 
الطالب بيشء من الثقة واالطمئنان، وأالّ يصبح متوتّرا أو يشعر بعدم االرتياح أثناء 

املقابلة، إذ الهدف الحقيقي هو الوصول إىل ما يفكر فيه الطالب، واملحك األساس هو 

إقامة هذه العالقة املريحة معه.

يف  الطالب  فشل  ما  وإذا  األسئلة،  عن  لإلجابة  الكايف  الوقت  الطلبة  إعطاء  -  يجب 
اإلجابة عىل السؤال األول أو أجاب بأنه ال يفهم السؤال قم بإعادة صياغة السؤال 

لتوفر فرصة للطالب بأن يجيب عىل أسئلتك.

-  سواء كانت هذه املرة األوىل أو املرة العارشة فإنه يجب الحفاظ عىل جو من االسرتخاء 
والراحة أثناء املقابلة، والحرص عىل أن يفهم الطالب أنه برش وأنه من الطبيعي أن ال 

يلك إجابات لكل األسئلة .

أخذ  يجب  كام  السابقة،  املقابالت  إىل  اإلشارة  يجب  التسلسلية  املقابالت  كل  -  يف 
أفكار الطلبة بعني االعتبار، فاإلشارة إىل املقابالت السابقة توفر للطلبة إطارا مرجعيا 

إلجاباتهم، وتعّد نقطة انطالق واضحة، وهنا تصبح املقابلة سلسة وقادرة عىل توفري 

دليل عىل تقبل الطلبة للمدرس و للمقابلة.
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-  يجب استخدام لغة الطالب عند الحاجة إىل إعادة صياغة سؤال ما. كام يجب عدم 
لدى  الرتدد  من  جوا  ذلك  يخلق  ال  حتى  معنّي  مقطع  أو  معيّنة  كلمة  عىل  الرتكيز 

الطالب وينعه من اإلجابة عن األسئلة بارتياح. كام أنـــّه يتوقّع أن يستخدم الطالب 

الكلمة الخطأ لوصف املصطلح الصحيح، فمثال يصف الطلبة األرض بأنها ذات شكل 

دائري بدال من استخدام كلمة كروي. وحني يحدث ذلك يف املقابلة يكن أن يطلب 

من الطالب تفسري إجابته حتى يعطى فرصة الستخدام الكلمة الصحيحة يف إجابته 

الثانية.

-  وختاما يجب أن تُنهى املقابالت بعبارات إيجابية، يكن اإلشارة هنا اىل تعاون الطالب 
وتحلّيه باألدب أثناء املقابلة مثال، ومساعدته يف اإلجابة عىل األسئلة املطروحة. كام 

يكن تخصيص هذا الوقت لإلجابة عىل األسئلة اإلضافية لدى الطالب، وهذا مفاده أن 

 )Novak يحرص املعلم عىل أن تكون املقابالت املستقبلية محل ترحيب من الطلبة

.&Gowin , 1984(

تسجيل الفيديو:

أداء  لتقييم  أو  التعليميّة  للمامرسات  الذايت  للتقييم  فرصة  الفيديو  تسجيل  يوفّر 

الطلبة. كام يكن أن يستخدم التسجيل الصويت من أجل مساعدة الطلبة عىل إدراك 

تعمل  وتركها  الكامريا  بتشغيل  ببساطة  ذلك  ويتم  مجال.  أي  يف  ومعارفهم  قدراتهم 

خالل الحصة الصفيّة، وستوفر فرصة كبرية لتطوير العملية التعليمية ككل. يكن تقييم 

التسجيالت باستخدام منوذج تقييم معني يف مرحلة الحقة، إال أن الحديث عن الهدف 

يعد أمرا مهام. واستخدام هذه التسجيالت من أجل إجراء أبحاث علمية معينة، يتطلّب 

الحصول عىل موافقة األهل الخطية قبل الرشوع يف أّي تسجيل أو بحسب ما يتّبع من 

سياسات. ونظرا للتطور التكنولوجي الحاصل، فإنّه من السهولة إجراء عمليات التسجيل 

والرفع والتعديل.

دفرت املالحظات )اليومية(:

أو  فيه،  متتالية  أحداث  تسجيل  يتم  حيث  املذكرات  دفرت  املالحظات  دفرت  يشبه 

رسومات أو كليهام. ويجب عىل الطالب أن يحتفظ بدفرت مالحظات خاص بهذه املهمة. 

)ماذا  مثل  املعلم،  طرحها  أسئلة  عن  إجابات  تتضّمن  فقد  الدفرت  هذا  محتويات  أما 

أهمية  الرتكيز عىل  يتّم  به.  قام  نشاط  أّي  تجاه  تسجيل مشاعره  أو  اليوم؟(،  تعلّمت 
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كتابة هـــذه املالحظات باعتبارها روح هذا النمط من التقييم، حيث يحصل الطلبة 

عىل فرصة تطوير مهارة الكتابة لديهم أثناء نقل أفكارهم إىل الدفرت. ويصّمم هذا الدفرت 

بحسب الهدف املخّصص له ويكن اختيار أية أفكار إبداعية أو تصاميم، مع اإلشارة إىل 

أن التكنولوجيا تسهل هذه املهمة يف الوقت الحارض.

يساعد  كثرية،فهو   إيجابيات وفوائد  )اليومية(  املـــالحظات  دفتـــر  إن الستخدام 

عىل دمج املعارف بني التخصصات واملجاالت املختلفة، كام أنه  يزيد من قدرة املعلم 

عىل  اإلجابة عن تساؤالت الطلبة الفردية كلام تم جمع وتدقيق هذه الدفاتر، كام أنها 

التطّورات  للنقاشات بني املعلّمني والطالب، ناهيك عن  تساعد عىل وضع أساس جيّد 

يقّدمها  التي  األفكار  التعليم والتي تكون مستوحاة من  التي يكن تطبيقها يف مجال 

الطلبة يف دفاترهم.

العصف الذهني:

الطالب  يعرفه  مــــا  مبعرفة  تسمح  أولية  تقييم  كأداة  الذهني  العصف  يستخدم 

حول موضوع معني قبل دراسته الفعلية. ويف البداية يكن الطلب من الطلبة بشكل 

فردي أن يكتب كل منهم مـــا يعرفه عن موضوع معني، ومن ثم يكن مناقشة النتائج 

يستخدم  أن  للمعلّم  ويكن  الصف.  طلبة  جميع  مع  أو  أكرب  عمل  مجموعات  ضمن 

املعلومات واألوراق التي كتبها الطلبة يف بداية الجلسة كمؤرش يّكنه من دراسة تطّور 

فهم الطلبة للموضوع يف مراحل الحقة. وعند اعتامد العصف الذهني يف حصة مــــا، 

فإّن تصميم األسئلة املطروحة يكن أن يكون من أجل معرفة معلومات الطلبة حول 

موضوع معني، أو من أجل تحديد ما ال يعرفه الطلبة حول املوضوع ذاته. إّن العصف 

الذهني أداة يكن أن تكـون خطوة أولية يف عملية تصميم خرائط املفاهيم.

وللتأكد من معارف الطلبة يقوم املعلم بالطلب من الجميع بشكل فردي تسجيل 

أفكارهم أو معارفهم عىل دفرت جانبي أو ورقة خارجية وذلك قبل بدء أّي نقاش عىل 

الصف  الالحق عىل مستوى  النقاش  الخطوة ستجعل من  الصف ككل. هذه  مستوى 

مرحلة أكرث تركيزا، حيث إّن كل طالب سيهتم باختبار صحة ما كتب وقدرته عىل التعبري 

عام أراد حيث إّن الكتابة وفّرت لـــه فرصة ترتيب أفكاره التي سيعرضها. ويف نهاية 

الحصة أو الـــوحدة الدراسية يطلب املدرس من الطلبة كتابة ما تعلّموه من الدرس 

توثيق  يتم  املوضوع.  أسئلة إضافية حول  لديهم من  ما  أو تدوين  عىل ورقة خارجية 
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من  الذهني  العصف  عملية  من  املختلفة  املراحل  يف  جمعها  تم  التي  البيانات  كافة 

أجل تحليلها. من البديهي أن يرى الطلبة واملعلمون قدرا من تطور املفاهيم بدءا من 

العصف الذهني األول، وانتهاء بالنتائج التي توّصلوا إليها، وهذه الطريقة تعّد دليال عىل 

كيفية جعل عملية التقييم عملية ضمنيّة.

األسئلة املفتوحة النهاية :

إّن اعتامد األسئلة مفتوحة النهاية، يوفر قاعدة من الحلول والطرق املتعّددة للوصول 

إىل هذه الحلول. إّن هذا النوع من األسئلة يُسهم يف مساعدة الطلبة عىل تطوير مهارات 

حــل املشكالت لديهم،  ويدعم مهارات التفكري اإلبداعي التباعدي. إّن هذه األسئلة 

التمركز حول  أو  التحدث حوله  املعلم  استنباط ما يحاول  بالطلبة عن محاولة  تبتعد 

البعد عن  بعيدة كل  بلعبة  أشبه  فرضية وجود جواب واحد صحيح ألّي سؤال، فهي 

التنبؤ بالسؤال وقريبة من منهج تحضري الطلبة للتعامل مع العامل الحقيقي بخيارات 

متعددة قد ال تكون محتملة فقط بل رضورية أيضا.

قم بتطوير اسرتاتيجية طرح األسئلة مفتوحة النهاية باستخدام االسرتاتيجيات اآلتية:

-  قم بتحديد األفكار األساسية، وما يليها من أفكار فرعية ليتم تقييمها.
-  حدد املهارات اإلداركية التي سيتم تقييمها

من  مرحلة  الطلبة يف  دمج  أجل  من  قصة(  أو  )سيناريو،  معنّي  بتصميم مشهد  قم   -
التفكري والتحليل.

اكتب جوابك الشخيص لتفعيل العملية.  -
قم بتطبيق هذه الطريقة بشكل مستمر مع الطلبة.  -

املخرجات  تدوين  بإعادة  قم  ثّم  املتوقعة،  باملخرجات  الطلبة  إجابات  مبقارنة  قم   -
وتعديلها مبا يتناسب وإجابات الطلبة.

قم بصياغة منوذج سجل تقييم )سلم تقدير ( إلجابات الطلبة. استرش الطلبة بشأن   -
سلم التقدير واطلب منهم املشاركة يف إعداده بصورته النهائية، وليكن ذلك قبل البدء 

يف الحصة بحيث يصبح الطلبة عىل علم مبا يجب عليهم توقّعه، إن هذا النوع من 

التقييم يعد مستمرا كام يكن تطويره ليصبح اسرتاتيجية تقييم قامئة بذاتها، وكذلك 

ليصبح أداة تقييم إلكرتونيّة.
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تقرير ذايت ملعرفة الطلبة:

إلجراء أّي تقييم قبيل لقياس مدى معرفة الطالب مبوضوع معنّي، يكن الطلب من 

الطلبة أن يُقيّموا معارفهم عىل مقياس من خمس درجات، بحيث يقوم املعلم بكتابة 

بعض الكلامت واألفكار املتعلّقة باملوضوع الذي يود طرحه والرتكيز عليه . وهذا من 

التايل حول درس عن  الطلبة. خذ مثالالنموذج  لدى  السابقة  املعارف  يوقظ  أن  شأنه 

األنظمة الحيوية: 

منوذج تقرير ذايت ملعرفة الطلبة:

ماذا أظن أين أعرف عن األنظمة الحيوية:

ذات  الكلامت  أو  املفاهيم  بعض  عن  تعرفه  ما  لتوضيح  أدناه  الفقرات  استخدم 

العالقة باألنظمة الحيوية:

مل أسمع بها مطلقا.. 1

لقد سمعت بها ولكني مل أفهم ما تعنيه.. 2

أظن أّن يل معرفة كافية حول هذا املوضوع.. 3

إين أعرف وأفهم هذا املوضوع.. 4

أنا أعرف وأفهم هذا املوضوع بالقدر الذي يكنني من تفسريه أو توضيحه لطالب . 5

آخر.

املستويات الغذائية: ....................  السلسلة  الغذائية .............................

املنتجات ....................................  الشبكة الغذائية ................................

املستهلك ...................................   الهرم الغذايئ ....................................

املنتج ........................................   الكتلة الحيوية .................................

املحلل ......................................    تدفق الطاقة....................................

يكن للمعلّم أن يستخدم إجابات الطلبة ليقود أو يوّجه العملية التدريسية، ماّم 

يّكن الطلبة من الوصول إىل املستوى الرابع أو الخامس. ويكن استخدام هذه الطريقة 

  )Angelo & Cross, الطلبة  لدى  السابقة  املعارف  لتفعيل  أو  أولية  تقييم  كوسيلة 

)1993، أو من أجل أن يسّجل الطلبة مالحظاتهم يف دفرت املالحظات ليقّدروا الحقا مدى 
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الطلبة عىل إجراء  التعليم. إن قدرة  التغرّي يف مستوى فهمهم للموضوع وتقدمهم يف 

تقييم ذايت هو هدف تعليمي أسايس ومهم. إّن الوقت املطلوب لتصميم وإجراء وتقييم 

. )Tamir& Amir, 1981( هذه األداة محدد، كام أن نتائجه أثبتت صدقها وثباتها

معايري تدريس العلوم

معايري التقييم 

يستخدمها  التي  التقييم  إجراءات  جودة  عىل  للحكم  معايري  التقييم  معايري  توفر 

املعلّمون، أو الوالية،أو املؤسسات الفيدرالية لتقييم تحصيل الطلبة وفرص تعلم العلوم 

.)NRC, 1996,2001a,2001b(

املعيار )أ(: التوافق بني التقييم واألهداف:

يجب أن يكون التقييم متوافقا مع القرارات التي يتم اتخاذها، ما املتوقّع لتحقيق 

مكّونات هذا املعيار؟ 

 1. أن تكون التقييامت مصّممة بشكل مقصود.

 2. أن تكون التقييامت ذات أهداف واضحة.

 3. أن تكون العالقة بني البيانات والقرارات واضحة.

 4. أن تكون إجراءات التقييم متّسقة فيام بينها )متوافقة(.

املعيار )ب(: قياس تحصيل الطلبة وفرص التعلّم:

رضورة تقييم تحصيل الطلبة وفرص تعلّمهم ملادة العلوم:

 1. تركّز بيانات التحصيل عىل املحتوى العلمي األكرث أهمية لتعلّم الطلبة.

لتعلم  الفعالة  املؤرشات  أهم  عىل  التعلّم  بفرص  املتعلقة  البيانات  تركز  أن  يجب   .2 

الطلبة.

تعلّمهم  الطلبة وتقييم فرص  لتقييم تحصيل  التي تعطى  أن تكون األهمية   3. يجب 

متساوية.

املعيار )ج(: املطابقة )املقاربة( بني نوعية البيانات التقنية وتبعاتها:

إن جودة البيانات التي تم جمعها يجب أن تتوافق مع القرارات التي يتم اتخاذها 

و األعامل التي تتم بناء عىل تحليل هذه البيانات.
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التأكّد من أّن السامت التي يجب تقييمها قد تم قياسها بالفعل.. 1

أن تكون مهامت التقييم واقعية.. 2

الخاصة . 3 باملهامت  مقارنته  يكن  أكرث  أو  مهمة  عن  معنّي  طالب  أداء  قياس  إّن 

تقيس نفس املهامت. بتحصيل الطلبة التي  

يعطى الطلبة الفرصة الكافية لعرض درجة تحصيلهم. . 4

إّن مهام التقييم وطـــرائق عرض املهاّمت توفّر بيانات ثابتة ودقيقة وكافية، تقود . 5

استخدامه يف أوقـــات مختلفة. عادة إىل نفس القرار عند  

املعيار )د(: تجنب التحّيز 

يجب أن تكون إجراءات التقييم عادلة.

رضورة مراجعة ملفات التقييم من أجل الوقوف عىل أية قوالب منطية لالفرتاضات . 1

قد تعكس وجهة نظر مجموعة معيّنة، أو أي لغة قد تكون عدائية أو  غري مناسبة أو 

أي عنارص أخرى قد تشتّت ذهن الطالب عن إمتام املهمة املطلوبة. 

رضورة استخدام تقنيات إحصائية يف حالة التقييامت ذات النطاق الواسع لتحديد . 2

مواقع أو ظروف التحيز التي تؤدي إىل إعطاء مؤرّشات مختلفة عن األداء.

يجب أن يتم تعديل مهارات )مهامت( التقييم، بحيث تستوعب حاجات الطلبة . 3

ذوي اإلعاقات الحركية  وصعوبات التعلم، أو ضعف يف اللغة اإلنجليزية.

مختلف . 4 من  الطلبة  يدمج  وأن  متنّوعة،  سياقات  يف  التقييم  يجرى  أن  يجب 

التقييامت إىل وجهات نظر أو خربات أو جنس  تنحاز  االهتاممات والخربات دون أن 

معني أو عرق معني أو مجموعة عرقية ما.

املعيار )ه(: القيام باستدالالت صحيحة

إن االستدالالت القامئة عىل التقييامت الخاصة بتحصيل الطلبة وفرص تعلمهم يجب 

أن تكون صحيحة.

وعند عرض االستدالالت القامئة عىل تحصيل الطلبة وفرص تعلم العلوم يجب اإلشارة 

بوضوح إىل االفرتاضات التي تم عىل أساسها الخلوص إىل هذه االستدالالت.

الخـــاصة  التوقّعات  من  اآلتية  القامئة  العلوم  لتعليم  الوطنية  املعايري  وحددت 

مبُخرجات التقييم يف العلوم )الجدول 2.6(: 
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الجـــــدول 2.6: كيفية الرتكيز يف عملية التقييم

تركيز أكرث عىلتركيز أقل عىل

تقييم ما يكن قياسه بسهولة.

تقييم املعارف غري املرتابطة.

تقييم املعرفة العلمية.

تقييم تعلم ما ال يعرفه الطلبة.

قبل  من  الدرايس  الفصل  نهاية  تقييامت 

املعلمني.

تطوير التقييامت الخارجية باالستعانة بخرباء 

التقييم وحدهم.

تقييم ما هو أكرث قيمة  )األهم(.

تقييم املعارف الغنية، واملعرفة ذات البنى املنظمة.

تقييم الفهم العلمي والتفسري العلمي.

التقييم ملعرفة ما فهمه الطلبة.

انخراط الطلبة يف عملية تقييم مستمرة ألعاملهم 

وأعامل زمالئهم.

إدماج املعلمني يف عمليات تطوير التقييم الخارجي.

تنفيذ )تطبيق( اإلرشادات الخاصة بالتقييم: 

يقّدم هذا الجزء بعض املقرتحات حــــول كيفية تطبيق إرشادات التقييم يف الحصة 

إنها محاولة لجذب  بل  به،  القيام  ملا يكن  نهائية  ليست  االقرتاحات   الصفيّة. وهذه 

قرارات  لصنع  األفضل  الرأي  صاحب  هو  املعلم  ويبقى  املحتملة،  للتطبيقات  االنتباه 

التقييم، وصاحب املسؤوليات الالزمة لتطبيق مقاييس التقييم يف سياق عمليتي التعلم 

والتعليم )يرتك األمر للمعلم التخاذ القرار املناسب(.

إرشادات هامة للرتبويني 

يُرجى مراعاة النقاط الست اآلتية:

أهداف  تحقيق  عىل  األدلة  لتقديم  ومحددة  واحدة  معلومة  هي  التقييم  مبهمة  القيام  إن   -  1 
التعلم. يجب أن يكون التقييم مبثابة أداة لخدمة املتعلم بدال من كونه  أداة لقياس فعالية املعلم.

 2 - إن الدمج بني مهامت التقييم وسياق حل املشكالت الحقيقية )واقع الحياة( يجب 
أن يكون هدفا أساسيا من أهداف التقييم، وينصح بتكرار عمليات التقييم مع الرتكيز 

عىل تطوير أداء الطلبة خالل عملية التعلم وليس فقط  إذا بلغ التقييم ذروته.

 3 - عند النظر إىل قياس ُمخرجات الطلبة، فإنّه يجب أن تطرح األسئلة: متى وأين استطاع 
الطلبة الحصول عىل فرصة لتعلّم واكتساب الخربات للمعلومات التي تم تقييمها؟ وعىل 

املعلم أن يكون عىل وعي بالعوامل املؤثرة عىل التقييم، وذلك إلصدار حكم عادل بشأن 

التقييم محل النقاش.
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 4 - توضع معايري التقييم عــــادة من قبل أفراد غري الطلبة، لكن عىل املعلمني دعوة 
طلبتهم للمشاركة يف وضع معايري لتقويم أدائهم، و الحرص عىل رضورة امتالك الطلبة 

فرصة للمشاركة فيام تعلّموه وما سيتعلّمونه وكيفية تقييم تعلّمهم الذايت. 

 5 - تقييم األقران، وأداء العمل ضمن املجموعات، إضافة إىل الحضور والغياب يكن أن 
يؤخذ يف االعتبار عند تحديد العالمة النهائية للطالب.

 6 - املقارنات الفردية والنمو الشخيص ومستوى القدرات يجب أن تؤخذ يف االعتبار عند 
تقييم الطلبة، ودمج الطلبة يف تعلّم فرص النجاح يعّد أمرا رضوريا خالل الحصة الصفية 

وخالل عملية التقييم.

تضمني التقييم يف املامرسات التعليمية:

تحويل  يف  تساعد  واألدلة  التعليمية  األطر  فإن  والتقييم،  للتعليم  التخطيط  عند 

األفكار إىل تطبيق. وفيام ييل العديد من االسرتاتيجيات التي يكن أن تُسهم يف تأطري 

عملية التخطيط:

التواصل بشأن التوّقعات:

 1. إّن توقّعات املعلم ألداة التقييم وكيفية تطبيق املنهج العلمي املطلوب أمور يجب أن 
تتداول وتناقش بني املعلّم وطلبته. فعىل سبيل املثال عىل املعلم أن يناقش مع طلبته 

األهداف التدريسية ومؤرشات التعلم، وأنواع البيانات أو األعامل التي يتوجب عليهم 

جمعها وكيفيّة تقييم أداء الطلبة ومتى يجب عىل الطلبة تسليم أعاملهم.

تعلّمه وتقييمه يعّد رضوريا لفرض  يتم  التخطيط ملا سوف  الطلبة يف  إن مشاركة   .2 
االلتزام الذايت نحو التعلم. كام أّن النشاطات ذات العالقة باملشكالت يف العامل الحقيقي 

)الواقعي( بدال من االعتامد عىل الكتاب املدريس أو تعلّم الصم تعد رضورية إلحداث 

التعلّم ذي املعنى.

التواصل والتحسني والتطوير خالل العملية التعلّمية:

النشط داخل غرفة الصف،  بالتفاعل  املنهاج، بحيث يسمح  كن متأكدا من مرونة   .1 
ويسمح باإلجابة عن  األسئلة البديهية املتعلقة بــــ«كيف« و«ماذا« و«متى«.

 2. حافظ عىل جو تعلّم داعم للطلبة طوال الوقت.

 3. يكن أن تستخدم العديد من طرائق التقييم من أجل توثيق تعلّم الطلبة، وتعديل 
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املناهج مبا يتناسب معها. فمثال مالحظة املعلّم للطالب يكن أن تستخدم يف اندماج 

الطلبة مع بعضهم البعض.

4. يحتاج الطلبة إىل مزيد من الوقت الستيعاب توقّعاتهم من عملية التعلم، خاصة إذا 
مل تكن لديهم الخربة يف بيئة التعلّم املتمركزة حــــول الطالب، أو بيئات التعلّم مفتوحة 

النهاية.

التحليل النهايئ ألداء الطلبة: 

 1. يجب وباستمرار اختبار صدق وثبات أداة التقييم املستخدمة لتحليل واتخاذ قرارات 
بشأن أداء الطلبة.

تعتمد بشكل أسايس عىل  الطلبة  بأداء  الخاصة  املؤرشات  بأّن  متأكدا كمعلّم   2.  كن 
التقييم العادل والتحليل السليم للبيانات.

الطلبة حول  تغذية راجعة من  اهتامما مبا يحصل عليه من  املعلّم  أن يويل  يجب   .3 
املستقبلية يف  الحصص  تخطيط  ذلك يف  يساعده  قد  يتعلّمونه،إذ  فيام  نظرهم  وجهة 

إطار تعليمي متمحور حول الطالب. إذا كان الطلبة يتعلّمون بطرائق مناسبة لهم، فإن 

أداءهم ال بد أن يتطّور . 

 4. قم بجمع ومراجعة أعامل الطلبة باستمرار للتأكّد من فاعلية تدريسك. حدد نقاط 
القوة والضعف لدى طالبك واستخدم تلك النتائج لتعّدل طريقة التدريس التي تتبعها.

استخدام اإلنرتنت )الشبكة العنكبوتية( للتقييم:

يكن إيجاد اآلالف من وثائق التقييم عرب اإلنرتنت، لكن يجب أن يكون لدى الشخص 

املعني الكثري من الخربة حتى يتمّكن من اختيار معايري التقييم أو األفكار التي يكنه 

تطبيقها داخل الغرفة الصفيّة، وهذا ال ينفي وجود الكثري من املواقع اإللكرتونية املفيدة 

يف هـــذا املجال.  إّن املواقع العلمية العرشة املبيّنة أدناه يكن االستفادة منها بدرجة 

كبرية ملن يبحثون عن مثل هذه األفكار عرب اإلنرتنت )الشبكة العنكبوتية(. وهناك عدد 

 Regonal(كبري من املصادر يكن الرجوع إليها من خالل برنامج املخترب التعليمي املحيّل

.)educational laboratory programe

 )http://ies .ed.gov/ncee/edlabs(  أو أّي مصدر فردي يكن الوصول إليه إليجاد 

ما يهتم به الباحثون
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1-) http://www.lab.brown.edu (The Education Alliance University
2- )http://www.temple.edu/Iss/index.htm ( Laboratory for Student 

Success.
3- )http://www.edvantia.org( Edvantia.
4- )http://www.serve.org( Southeastern Regional Vision for Education .
5- )http://www.sedl.org( Southwest Educational Development 

Laboratory.
6- )http://www.learningpt.org( Learning Point Associates
7- )http://www.mcrel.org( Mid-central Regional Educational Laboratory.
8- )http://www.nwcrel.org( Northwest Regional Educational Laboratory.
9- )http://www.wested.org(WestEd )Western Region(.
10- )http://www.prel.org( Pacific Resources for Education and Learning.

وكام ذكرنا سابقا يف هذا الفصل، فإّن الكثري من الواليات ويف ظل االهتامم املتزايد 

بأسس التقييم قامت بتأسيس صفحات إلكرتونية تضم مناذج من أسس التقييم، واملعايري 

العلوم )National science education standards )NSESمتوفره  لتعليم  الوطنية 

 .)http://books.nap.edu/books/0309053269/html/index.html( اإلنرتنت  عىل 

وملعلومات التقييم والتقويم واملصادر ، فإّن موقع Clearing House للتقييم والتقويم 

)http://ericae.net(. مفيد جدا

 National Center forاملركز الوطني للبحث يف التقويم، واملعايري ، واختبار الطالب

 Standards and Student Testing)CRESST()http://،Research in Evaluation

)www.cse.ucla.edu له منشورات عديدة متوفرة يف سلسلة من املوضوعات املتعلقة 

بالتقييم.

 )NCME( The National Council التعليم  يف  للقياس  الوطني  املجلس   

قياس  يف  املهنية  املسؤوليات  شيفرة  أطلق   on Measurment in Education

)http:// اإلنرتنت  عرب  الشيفرة  هذه  عليى  االطالع  ويكن   .)NCME,1995(.التعليم

www.natd.org/code _of_professional_Responsibilities.html(

التي  التعليم  يف  للطلبة  العادل  االختبار  مامرسات  أيضا  يف  NCMEطوروا 

http://www.ncme.org/pubs/pdf/ املوقع   خالل  من  إليها  الوصول  يكن 
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ألولئك  معلومات  عىل  تحتوي  الشيفرات  هذه   .codeoffairtestingpractices.pdf(

املهتمني باملامرسات املتنّوعة ذات العالقه بالتقييم. عدة كتب قياس تعليمية ومصادر 

أخرى من مراكز البحث واملنظامت تزّود مبراجع جيّدة عن التقييم ترتاوح بني النظرية 

والتطبيق.

اندماج املعلم يف أداء الطالب وتطورهعمل الطالب الذايت

اسرتاتيجية عرض وطرح األسئلة من قبل املعلمسلوك الطالب خالل النشاط

اآلخر  زميله  مع  الطالب  تفاعل 

عمليات  باستخدام  طالبة(  )طالب- 

القياس،  التصنيف،  )املشاهدة،  العلم 

التواصل(

مستوى األسئلة لدى املعلم

إبداع الطالب )عمل املشاريع، التكيف 

مع األفكار، واملهارات الجديدة وفرض 

فرضيات جديدة(

مهارات تواصل املعلم مع التوقعات املحتملة من 

الطالب

مهارات التقديم والعرض والتسجيل لدى املعلممشاركة الطالب مع مجموعته

تحديد فرص التقويم والتقييم

حرية املناقشة مع الطالب

عملية  عىل  وانعكاساته  للمعلم  الذايت  التقييم 

التدريس
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الفصل الثالث

تقويم املامرسات التدريسية

البحث  مثل:  من  التدريسية  املامرسات  تقويم  طرائق  بعض  الفصل  هذا  يعرض 

اإلجرايئ،و تسجيل الفيديو، وكتابة املقـــاالت)Journals( والتقييم الذايت، و عدة أدوات 

لتقويم املامرسات التدريسية داخل الغرف الصفية. وسنستعرض بعضا منها:

)ACTION RESEARCH( البحث اإلجرايئ

يقع املعلمون يف موقع مركزي من حيث تحديد اتجاه ونجاح اإلصالح الرتبوي، الذي 

يرتبط مع مامرسة التدريس والتطور املهني، هذا العمل أو املوقع يتطلب التزاما كبريا 

من جـــــانب املدرّسني، الذين عليهم أن يبدأوا أو يستمروا يف البحث وتطوير أسلوب 

تدريسهم، ويعّد البحث اإلجرايئ وسيلة لتحقيق ذلك.

الفني  املوضوعي  العمل  يضم  هوبكنز)1993(،  وصفه  كام  اإلجرايئ،  البحث 

substantive واإلجراء البحثي. وهو عبارة عن الربط واالرتباط يف التحقيق بني االستقصاء 

واملحاولة الشخصية والذاتية لفهم وتحسني أو إصالح وإعادة تشكيل املوقف التعليمّي.

ولقد حّدد جي وأريسيان)2000( أربعة معتقدات تحدد البحث اإلجرايئ:

البحث اإلجرايئ يزّود املعلّمني بفرصة لالندماج يف التطوير املهني. أوال: 

املعلّمون الذين يسعون لتطوير وتحسني مامرساتهم التدريسة يحتاجون إىل  ثانيا: 

املعلومات لتطوير هذه املامرسات والبناء عليها.

لتطوير  البحث اإلجرايئ  نتائج  املعلّمون  التدريس، يستخدم  أثناء سري عملية  ثالثا: 

مامرساتهم التدريسية. 

خـــالل  وتطبيقها  اإلجرائية  البحوث  نتائج  من  التأكد  املعلمون  رابعا: يستطيع 

مامرساتهم التدريسية.

فعالية  من  التأكد  يحاولون  الجيدين  املعلّمني  أّن  إىل   Mills; ميلز2007)(  أشار 

تدريسهم عىل تعلم طلبتهم. البحث اإلجرايئ يدعم الواقع الحقيقي للتغذية الراجعة 

critical reflection  للمامرسات التدريسية.
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فإنهم  الفعالة  التدريسية  املامرسات  عن  لإلجابة  البيانات  املعلّمون  يجمع  عندما 

يعملون كباحثني، مام يعني أنهم سيقومون بالبحث املنظم عن الطرق التي يستطيعون 

من خاللها تطوير وتحسني مامرساتهم التدريسية وتحسني تعلّم طلبتهم.

التعلّم  لعمليّتي  املختلفة  الطرق  لتحليل  السعي  املعلم  من  يتطلّب  اإلجرايئ  املكّون 

والتعليم. مصطلح البحث يشري إىل أّن خطة البحث قد تم بناؤها وهي متوفّرة للجميع من 

أجـــل النقد بحيث تكون عىل شكل ورقة بحثية،أو منشورات مهنيّة، أو عىل شكل عروض.

وخطط  املعلّم  وتقييم  الذايت  املهني  النمو  وتوثيق  لتسجيل  النتائج  تستخدم  قد 

التسجيل الذايت لديه. إن استخدام البحث اإلجرايئ يف غرفة الصف يعني أّن املعلّمني 

بتحصيل  املتعلّقة  الكافية  املعلومات  جمع  تتطلّب  التي  التدريسية  الخطط  يطّورون 

الطلبة، وفرص التعلّم، واملهارات التعليميّة. 

عندما يجري املعلّمون البحث اإلجرايئ، فإّن هناك الكثري من األسئلة تطرح، وكذلك 

إمكانيّة استخدام العديد من اسرتاتيجيات جمع البيانات. وعىل املعلّم أن يعمل عىل 

البحث  إذا كانت أسئلة  أو تطبّق.  التي ستُعرض  البحثية  السؤال/املشكلة  الرتكيز عىل 

التغلّب  يكن  ال  مهمة  ستصبح  االجرايئ  البحث  عمليّة  فإّن   ،Global شاملة)عاملية( 

عليها. فأسئلة البحث يجب أن تكون محّددة بدقة عالية، وأن يكون التصميم البحثي 

النجاح.  لضامن  عوامل رضورية  البحثي،و هناك  السؤال  لإلجابة عن  ُمحكام  و  دقيقا 

منهجية  بطريقة  البحث  عىل  اإلبقاء  الرضورة  من  اإلجرايئ  البحث  تطبيق  عند  لذلك 

تتناسب والواقع الحقيقي للغرفة الصفية ونشاطاتها. إّن أي شخص قام بتجربة بحثية 

البحثية، ألن كل سؤال قد يؤدي إىل عدة أسئلة  أنه ال يوجد نقص يف األسئلة  يعرف 

مرتبطة به.

إحدى الطرق املستخدمة لتقييم تعلّم الطلبة يف الغرفة الصفيّة هي تسجيل الفيديو 

Video recording التي يعتمد املعلم فيها عىل كامريا الفيديو لتصوير تفــــاعل الطلبة 

يف الغرفة الصفية ليك يستخدمه الحقا يف مراجعة وتقييم أداء الطلبة.

قد يغيب عن املعلم الكثري من فعالية الطلبة يف الغرفة الصفية النشغالهم بأمور 

أخرى. و عىل الرغم من أّن التسجيل الصويت قد يستخدم بنفس طريقة تسجيل الفيديو، 

فإّن تسجيل الفيديو له ميزات تتضّمن تزويد املعلم بفرص املراجعة والنقد كام هو مبنّي  

يف الجدول )3-1(.
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الجدول )1-3( فرص التعرف عىل املهارات التدريسية من خالل التصوير/ التسجيل 

Visual Recordالبرصي

اختبارات املعلماختبارات الطالب

تفاعل الطالب مع املعلماهتاممات الطالب

اندماج املعلم يف أداء الطالب وتطّورهعمل الطالب الذايت

اسرتاتيجية عرض وطرح األسئلة من قبل املعلمسلوك الطالب خالل النشاط

اآلخر)طالب- زميله  مع  الطالب  تفاعل 

طالبة( باستخدام عمليات العلم )املشاهدة، 

التصنيف، القياس، التواصل(

مستوى األسئلة لدى املعلم

إبداع الطالب )عمل املشاريع، التكيف مع 

األفكارواملهارات الجديدة، و فرض فرضيات 

جديدة(

مهارات تواصل املعلم مع التوقّعات املحتملة من 

الطالب

مهارات التقديم والعرض والتسجيل لدى املعلممشاركة الطالب مع مجموعته

تحديد فرص التقويم والتقييم

حرية املناقشة مع الطالب

عملية  عىل  وانعكاساته  للمعلم  الذايت  التقييم 

التدريس.

يف  استخدامها  يكن  التي  األخرى  الطرق  إىل  إضافة  الفيديو،  تصوير  طريقة  تعّد 

واملجالت  املذكرات  وكتابة  الصفيّة  للنشاطات  الفوتوغرايف  كالتصوير  الصفيّة  الغرفة 

.Teaching portfolio وسجالت التعلّم والتسجيل الصويت، جزءا من ملف التعليم

إّن تطوير مجموعة من املحطّات املكتوبة لعمل نظام باستخدام البيانات التي يكن 

الحصول عليها من تسجيالت الفيديوهات تعّد رضورية. وهذا بدوره يعد ركيزة لتوثيق 

األحداث التي يكن استخدامها يف املستقبل كعالمة فارقة يكن أن تقاس وتقارن عىل 

.Future Data أساسها املعلومات والبيانات املستقبلية

أّما املعلّمون الذين يسعون للحصول عىل شهادة املجلس القومي أو تجديد االشرتاك 

فيها، فإنّه يطلب منهم توفري تسجيل فيديو لفعالية تدريسية يف الغرفة الصفية. املزيد 

من هذه املعلومات متوفر عىل صفحة الويب )http://www.nbpts.org(  )املجلس 

.)NBPTS( القومي ملعايري التدريس املهنية
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افرتاضات   )5( ترتكز عىل خمسة  املهنية  التدريس  القومي ملعايري  املجلس  شهادة 

محورية )أساسيّة(:

 1 - يلتزم املعلّمون بالعناية بالطلبة وتعلّمهم الجاد.

 2 - إتقان املعلّم للموضوعات التي يدرسونها، ولكيفيّة تدريسها.

 3 - املعلّم مسؤول عن تنظيم ومراقبة تعلّم الطلبة.

واكتساب  التدريسيّة  يتعلّق مبامرساتهم  فيام  منهجيّة  بطريقة  يفّكرون  املعلّمون   -  4 

املعرفة من خالل الخربة.

 5 - املعلّمون هم أعضاء يف لجان ومجتمعات التعلّم املختلفة.

عملية  مكّونات  من  كثريا  فإّن  التصوير  ومراجعة  الفيديو  تسجيل  وباستخدام 

التدريس يكن تحديدها ومراجعتها لتحسني العمليّة التدريسيّة. إّن تحديد األولويات 

تدعم  التي  املشاهدات  عىل  باالعتامد  يتم  وحلّها  مناقشتها  الواجب  باألمور  املتعلّقة 

وتزود مؤرشات األداء واملواصفات الخاصة باملامرسات التدريسيّة.

استخدامها  التي يكن  التعلّمية  الصفيّة  البيئة  االستبانات حول  من  العديد  هناك 

قد  للمعلّم،  وبالنسبة  التدريسيّة.  للمامرسات  الطلبة  استجابة  مدى  لكشف  كوسائل 

يكون هذا مرشوعا لبحث إجرايئ مبنّي عىل املامرسة التدريسيّة.

إّن االندماج يف البحث داخل الغرفة الصفيّة من أجل تطوير الذات لن يكون عمال 

مرفوضا من قبل أولياء األمور أو القامئني عىل رعاية الطلبة، ولكن عىل املعلّمني إبالغ 

البحث وملاذا  أولياء األمور وغريهم من خالل رسالة يوضحون فيها الهدف من إجراء 

الطلبة قد يحتاجون كذلك إىل الحصول عىل املوافقة عىل  أّن  نتائجه. كام  ستستخدم 

إجراء مثل هذه البحوث، خاصة إذا كانت تتّم من خالل إحدى الجامعات أو الكليّات، 

وهنا يجب أن تؤخذ يف االعتبار رضورة رسيّة املعلومات. فاإلدارة وأولياء األمور عادة ما 

يدعمون هذه البحوث التي تهدف لتطوير املامرسات التدريسيّة للمعلّم.

نّفذت  كيف  مراجعة  عىل  املعلّم  ملساعدة  وسيلة  الصفية  املالحظات  كتابة  تعّد 

طرائق التدريس ومحتواها داخل الغرفة الصفيّة. إّن كتابة املقاالت تشّجع املعلّم عىل 

التفكري وتعترب وسيلة ناجعة لدمج محتوى املساق، واملعرفة الذاتية للمعلّم، والخربات 

يف  املكتوبة  املقاالت  ملحتوى  ويكن  والتعليم.  التعلّم  بعمليّتي  املرتبطة  التدريسيّة 

الدفاتر اليومية أن تعطي دليال عىل التطّور املهني للمعلّم خالل الفرتة الزمنيّة املعيّنة                  
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longitudinal professionalgrowth profile لتكون ذات فائدة يف التغذية الراجعة، 

وقد تصبح الكتابة اليومية يف الدفرت أداة لقياس مستويات األداء التي قد تختلف يف 

أمناطها والتغريات التي قد تحصل.

ترتكز املالحظات املدونة يف الدفرت اليومي عىل اآليت: 

أ-  املعتقدات الشخصية واملعرفة الخاصة بعمليتي التعلم والتعليم.

 ب- استجابة الطلبة لالسرتاتيجيات التدريسية املستخدمة داخل الغرفة الصفية.

 ت- تطبيق الطلبة داخل الغرفة الصفية للمعلومات التي تم الحصول عليها من األدبيّات 

السابقة واألقران والورش.

 ث-  االنعكاسات الشخصية واالنفعاالت ذات العالقة بعمليّتي التعلّم والتعليم.

فهم  عىل  القائم  البنايئ،  التعلم  عىل  القامئة  اليومية  للمالحظات  املعلم  كتابة 

العــــالقة املتبادلة بني العلم والتكنولوجيا واملجتمع، كام يف الشكل )3 - 1(.

املراجعة الذاتية ملحتوى املوضوع تعكس كيفية طرح األسئلة لتأطري محتوى هـــــذا 

يعكس  كتبته  ما  أم هل  التي حدثت  النشاطات  كتبته يصف فقط  ما  املوضوع. هل 

حقيقة ما يجري وكيف نعكس حقيقة املوضوع؟ 

صورة 3 - 1 الكتابة التأملية: مثال من املامرسات التدريسية

يوما  العرشين  خالل  القلب  التغذية/  وحدة  الصف  طلبة  يناقش  مداخلة)1(: 

الطلبة  أعطي  األكل...،إلخ(.  كمية/  كم  )يتضّمن  الغذايئ،  الهرم  ناقشنا  لها.  املخصصة 

يبدو  الوحدة.  بهذه  الخاصة  للمعلومات  كتيّبا  للحفظ. سوف تعمل  الهرم  نسخة من 

الطلبة مندهشني للموضوع. أمتنى أن يبقوا كذلك.

ويرغبون  بالتغذية  تتعلق  فكرة  أية  لطرح  للصف  فرصة  أُعطيت  مداخلة)2(:  

بعملها أو التعلم عنها أو من خاللها. لقد أصبت بخيبة األمل ألنهم مل يأتوا بيشء جديد 

نعمل بشكل جيّد وقد  لذلك سوف  األفكار،  الكثري من  لدي شخصيا  كان  و  )أصيل(، 

أخذوا االمتحان القبيل عن موضوع التغذية والقلب.اإلجابات مل تكن سيّئة، ولكن أتوقّع 

املزيد من التطّورات ليصبحوا أكرث معرفة بهذا املوضوع.

الحصص  )مجموع  الخمس  الغذائية  املجموعات  تفصيالت  يف  دخلنا  مداخلة)3(: 

لديه.  املفضلة  البيتزا  توزعوا يف مجموعات واختار كل منهم  يف كل مجموعة،...إلخ(. 
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وبعدها قّدمت كل مجموعة مكّونات وحصص املجموعات املكّونة للبيتزا. الكل شارك 

وناقش النتائج.

مداخلة)4(: سيكتب الطلبة ما يأكلون لثالثة أيام متتالية، ابتداءاً من اليوم. وأكمل 

كل واحد الهرم الغذايئ الخاص به. وجدت أنني ال أنجز كل ما أود إنجازه من أنشطة 

خالل مدة الحصص الصفية.

مداخلة)5(: احتفظنا وناقشنا تسجيل األيام الثالثة من أكل الطلبة ومقارنة هرمهم 

يوم  ولو يف  للتحسني  إيجاد مساحة خاصة  منهم متكن من  واحد  تقريبا كل  الغذايئ. 

واحدمن األيام! لقد بدأنا مبناقشة النشاط البدين.

مداخلة)6( : ناقشنا األنواع املختلفة من النشاطات البدنية، وما يفضلونه وأهمية 

القيام بهذه النشاطات للمحافظة عىل اللياقة البدنية. لقد تم تقسيمهم إىل مجموعات 

وحددوا األنواع املختلفة من األنشطة. حددوا يف املربعات الخاصة كل نشاط ونوعه من 

حيث: أنشطة التسخني، والقوة وقدرة التحمل، واملرونة، والتهدئة.

مداخلة)7(: كان هناك مناقشة حول النشاط البدين. كتب كل واحد منهم النشاطات 

التي قاموا بها هم وعائالتهم عىل ورقة، وماذا يكن أن يضيفوا عىل نشاطاتهم ونشاطات 

عائالتهم، ومــــاهــــي النشاطات التي يكن القيام بها.

مداخلة)8(: لقد أدرجنا احرتام الذات )self-esteem( يف مفاهيم التغذية والنشاط 

البدين. وتم إعطاؤهم الفرصة ليحددوا نقاط القوة لديهم وإنجازاتهم. لقد قاموا مبلء 

ملصق حول “ماذا أحب عن نفيس” و”ماذا أجيد”أو “أشياء تجعلني أفتخر بنفيس”. 

ومتّت مناقشة هذه األمور مع بقية طلبة الصف.

مداخلة)9(: عمل الطلبة هرما صحيّا يدور كحجر الرند، يف كل مرة يدور فيها الهرم 

الطلبة. كان هذا مبثابة مترين ملراجعة االمتحان  يكون هناك سؤال تحّد يجيب عليه 

القصري يوم االثنني القادم.

لذلك  الجوية،  األحوال  سوء  بسبب  البارحة  مدرسة  هناك  تكن  مل  مداخلة)10(:  

أخذنا االمتحان القصري حول هرم الغذاء اليوم. كنت قلقامن تصليح االمتحان ومعرفة 

النتائج. وملّا انتهيت كنت فرحا وسعيدا بالنتائج. لقد أظهر الطلبة تحّسنا يف نتائج األداء 

عن االمتحان القبيل. شعرت أن بإمكاين إعطاء املزيد واملزيد، أمتنى أن يكون هناك وقت 

كاف لذلك.
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لقد قمت بتصوير فيديو لنفيس يف غرفة الصف اليوم. لقد اندهش  مداخلة)11(:  

الطلبة من ذلك. قّسم الطلبة أنفسهم إىل مجموعات كّل منها خمسة طالب، وطُلب من 

كل مجموعة عمل قامئة طعام تحتوي عىل مجموعات الغذاء الخمس وتحضريها للشهر 

القادم يف املدرسة، حيث كانوا سعداء بذلك.

جميعا،  اجتمعنا  الطعام.  قوائم  بــــإعداد  عملهم  الطلبة  استكمل  مداخلة)12(: 

وناقشنا ذلك مع الطبــاخ يف املدرسة، وقررنا أنه يف الفرتة 7 - 11 /2 )شباط( ستكون 

قامئة الطعام اليومي كام هو محّدد من قبل مجموعات الطلبة.

القلب  عن  توضيحيّا  فيديو  شاهدنا  القلب،  عن  نتحّدث  بدأنا  مـــداخلة)13(: 

ووظائفه وكيف يعمل، وناقشنا ذلك بعد الفيديو. لقد كان هناك ورقة للفكاهة حول 

القلب، ناقشناها فيام بعد، كذلك فيديو حول “مقابلة القلب”. 

صورت فيديو قصريا عن القلب اليوم، ناقشناه مع بعض واستخدمنا  مداخلة)14(: 

ملصقات حول ذلك وعملنا ورقة ليضعوها يف كتيّباتهم. اكتشفت أين استخدمت يدّي 

كثريا للرّشح وكنت ال أنتظر قليالاً عند طرح األسئلة عىل الطلبة.

الطلبة  وقام  ناقشنا  القلب.  من  األخري  للجزء  فيديو  بتصوير  قمت  مداخلة)15(: 

وبعدها  الصامم،  عمل  كيفية  وّضحنا  الحقا.  منهم  املطلوب  للجزء  عميل  بتطبيق 

عند  يضخ برسعة  الدم، وكيف  القلب  يضخ  لتوضيح كيف  ودما  “سيفون”  استخدمنا 

القيام بتمرين أو نشاط بدين، لقد كان جّوا مليئا باملرح والدهشة لدى الطلبة. وكانت 

هناك أمور كثرية لتغطيتها، لكن الوقت مل يكن كافيا. سأحتاج إىل 20 يوما تقريبا لتغطية 

هذا املوضوع.

بدأنا بتمرين قياس نبض كل طالب أثناء التدريب، البعض اندهش  مداخلة)16(: 

للفروقات. انتظرت ضيفا سيأيت للصف ليتحدث عن هذا للطلبة. إنّه من الصعب إيجاد 

شخص  أّي  يعرفون  الطلبة  يكن  ومل  البحث،  عن  أتوقف  مل  لكني  املناسب،  الشخص 

مناسب، لذلك كان عيّل إيجاد هذا الشخص املناسب ليأيت ويتحّدث لهم. لقد درسنا 

وحرّضنا أنفسنا لالمتحان القصري غدا.

وحدة  التدخني يف  إضافة  قّررنا  القلب.  عن  القصري  االمتحان  أخذنا  مداخلة)17(: 

تجربة حول  بإجراء  قُمنا  الطلبة.  يعرفه  وما  التدخني  قبليّا عن  امتحانا  أخذنا  القلب. 

القطران وكيفية تجّمعه يف الرئتني. جمعنا السائل األسود يف كوب مرقّم، وقام الطلبة 
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بحساب كميّة تجمع القطران يف الرئتني خالل سنة واحدة.

عىل  كان  األلغاز،  حقيبة  لعبة  ولعبنا  التدخني،  عن  فيديو  شاهدنا  مداخلة)18(: 

الطالب أن يعرف ما بداخل الحقيبة من خالل سؤالني تتم اإلجابة عنهام بنعم أو ال 

حتى تتجّمع مفاتيح الحل ملعرفة اإلجابة عن ما بداخل الحقيبة، وهو نفس األسلوب 

الذي يتّبعه العلامء واألطباء يف تحديد الخيارات واملسبّبات لسبب واحد ملرض القلب، 

أو كيف يؤثّر التدخني عىل صحة القلب.

أخذنا االمتحان القصري “البعدي” عن التدخني، كانت إجابات الطلبة  مداخلة )19(: 

أحسن بكثري بعد النقاش والنشاطات التي قام بها طلبة الصف. لقد أدرجنا أهمية األكل 

املناسب والوجبات الصغرية، وقّسمنا الصف إىل مجموعات ليتحّدثوا عن هذه الوجبات.

هذه  سندرج  وجبتني صغريتني.  يصّمموا  أن  مجموعة  كل  عىل  كان  مداخلة)20(: 

هذا  يف  عليهم  “ميي!”.  منها  بعض  إعـــــداد  ومحاولة  الوصفات  كتيّب  يف  الوجبات 

الطلبة  فرح  الوجبة.  يف  عنرص”مكّون”  لكل  الغذاء  مجموعة  يحّددوا  أن  التمرين 

واستمتعوا بهذا التمرين. 

بثاين  عــــالقة  )له  الزبيب”  “سباق  رفيقه يف  مع  واحد  كل  تسابق  مداخلة)21(: 

أكسيد الكربون(. الزبيب وضع يف مرشوب الصودا بعد النقع يف مــــاء الصودا، شاهدوا 

كم مرة صعدوا إىل السطح )كان باستطاعتهم أن يعملوا ما يريدون ملساعدتهم عىل 

الصعود إىل السطح(. لقد كان تحّديا  للجميع.

كلنا أناس “فيزز ويز”للعلوم! كنا جميعا يف مجموعات ثنائية للتوصل  مداخلة)22(: 

الصودا وكيف تختلف عن جميع السوائل )باحتوائها عىل ثاين أكسيد  إىل مفهوم ماهية  

وامللح،  )السكر،  مثل  الصودا  يف  كثرية  أشياء  بوضع  بتدريب  قمنا  وبعدها  الكربون( 

والرتاب، وأعواد القطن...( ومشاهدة ماذا يحصل. سجل الطلبة مالحظاتهم لكل مادة. 

ناقشنا ذلك بعد االنتهاء من النشاط. شعر الطلبة بأنهم سعداء وأن النشاط يشء عظيم.

قُمنا  واسرتاحة.  أكرث من مطعم  الطعام من  بجمع الئحة  قُمنا  لقد  مداخلة)23(: 

مبقارنتها، ومناقشة مجموعات الغذاء الخمس يف الئحة الطعام، ونوع األطعمة املتاحة. 

تعلّم  لقد  الصفيّة.  الغرفة  داخل  وناقشوها  مجموعات  إىل  مجّددا  الطلبة  توزيع  تّم 

الطلبة أي اسرتاحة/مطعم يقدم أكال صحيا.

أي مجموعة سيتكلّمون عنها، وكلفوا  قّرروا  مجموعات مرة أخرى!  مداخلة)24(: 
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الرضورية  املكّونات  سيحرضون  املختارة.  املجموعة  من  شخصا باستخدام األطعمة  

لذلك يف أيام قليلة، ثّم متابعة الئحة الطعام كذلك.

التغذية والقلب. وكان هذا  اليوم وتكلّم عن  جاء الضيف املتحّدث  مداخلة)25(: 

الضيف قد أُجريت له سابقا عملية قلب مفتوح، ويعرف الكثري عن التغذية كذلك، شعر 

أنا بحاجة إىل فني تغذية  للضيف.  التي وجهوها  األسئلة  بالسعادة من خالل  الطلبة 

ولكن مل أجده. الشهر القادم، هناك ممرضة ستأيت لزيارتنا ونأمل أن تكون مفيدة هي 

أيضا، أخربتنا أنها ستتحدث عن ضغط الدم، وما شابهه.

اليوم،  املجموعات  الذي حددته  للشخص  أصبحت جاهزة  األطعمة  مداخلة)26(: 

والضحك. لقد استخدم الطلبة إّما مجموعات الخضار أو الفواكه فقط.  وكان مثريا للمرح  

وستستعد  غدا،  املدرسة  عىل  سنعرضهم  أخرى.  مجموعات  هناك  سيكون  أنه  ظننت 

.skits للمرسحية

لقد فرحت املدرسة”الشخص الغذاء” Food person، أعطوا أمثلة  مداخلة)27(: 

أسبوعني،  العرض خالل  سيكون  كذلك،  للمرسحية  سوية  وعملنا  خفيفة،  وجبات  عن 

الئحات الطعام التي أعّدوها حرضت للغداء طوال فرتة هذا األسبوع. األطفال أصبحوا 

مشهورين.

ما  وراجعنا  تعلّمناه،  ما  الغذاء مستخدمني  ألعاب  ببعض  قُمنا  لقد  مداخلة)28(: 

درسناه لالستعداد لالمتحان القصري.

أخذنا امتحانا قصريا. كان أداء الطلبة ممتازا. لعبنا أيضأ لعبة أخرى  مداخلة)29(: 

ملراجعة ما تعلّمناه. جمعوا كل ما تعلّموه وكان ملحوظا جدا ما تعلّمه الطلبة حتى 

عـــالقة،  تزال  أمور ال  اليومني، هناك  الكتابة  أنهي  أنا  البداية.  نقطة  اآلن مقارنة مع 

ولكن سأُنهي كّل يشء يف وقته، لقد كان جّوا مليئا بالتشويق واملـــرح، و تطلّب الكثري 

من العمل والوقت، لكن كان هذا العناء يستحق ما حّققناه. أنا مستعّد للبدء يف وحدة 

.” STS،جديدة مبنيّة عىل أساس العالقة املتبادلة بني “العلم والتكنولوجيا واملجتمع

قياس/تقييم املامرسات الصفية باستخدام تسجيالت الفيديو

التدرييس يتامىش مع بنية  الفيديو إلعالم املعلم عن أسلوبه  إن استخدام تسجيل 

املعلم كشخصية تأمليةreflective practitioner. إّن تصوير وتسجيل فعاليات الصف 

عن طريق الفيديو يزّود املعلم بتغذية راجعة عن أدائه التدرييّس. كام أّن تقييم الزمالء 
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ملشاهدة  فرصة  لتوفري  البّناءة  الراجعة  للتغذية  فّعالة  أداة  يعّد  والتسجيل  للتصوير 

أمثلة عن التدريس لبعضهم البعض. والنامذج يف األشكال )4-3،3-3،2-3( يكن تعديلها 

لتتناسب وحاجات الغرفة الصفية. عىل سبيل املثال، إذا أراد املعلم أن يركّز عىل نوع 

محدد من األسئلة، فيمكنه التزود باملؤرشات والرموز مبجاالت األسئلة الخاصة بنوعني 

من األسئلة وبعدها يتم ربط السؤال بالرمز يف املصفوفة.

 أ- شكل)2-3(: تقييم التفاعل الصفي باستخدام )التصوير/تسجيل الفيديو(1

اسم املعلم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقت محتوى تسجيل الفيديو
املستغرق 
لتوزيع 

املعلومات

الوقت أمام 
الصف

الوقت 
املستغرق مع 
الطلبة » أفرادا 

أو جامعات«

استخدام أسئلة 
الطلبة)أنواع 

األسئلة 
ومستوياتها(

تسجيل 1:
سياق الكالم، التاريخ

تسجيل 2:
سياق الكالم، التاريخ

تسجيل 3:
سياق الكالم، التاريخ

تسجيل 4:
سياق الكالم، التاريخ

متوسط الفئات: 
ملخص

مالحظات

1  Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student Unders-
tanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by Sandra K. Enger and 
Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.com. Reproduction authorized 
only for the local school site or non-profit organization that has purchased this book.
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أ- مالحظات وتذكري للخطوات القادمة:

ب- الهدف / للرتكيز عىل تغيري األداء:

تصوير  خالل  من  التدريسية  املهارات  فعالية  دليل  تحديد  إيجاد/  شكل)3-3(: 
الفيديو2

محتوى الدرس والتاريخ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املفهوم الرئيس للدرس: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1. مخرجات تعلّم الطلبة تذكري لنفيس

هل التوقعات ملا يجب أن يعرفه الطلبة ويقدمونه عرضت وفهمت بلغة واضحة 

نعم             ال للطلبة؟                 

ما الدليل الذي يدعم هذه املالحظات؟

2.  اسرتاتيجية األسئلة الصفية

نعم             ال هل يستخدم مستويات مختلفة لألسئلة؟                

ما هي مستويات األسئلة املستخدمة؟

هل تعكس األسئلة مستويات وقدرات التفكري املتنوعة لدى الطلبة؟

نعم             ال                                      

نعم             ال هل طبق نظام وقت االنتظار؟     

نعم             ال هل يشرتك الطلبة بطرح أسئلة مشابهة أو تعكس ما تعلموه؟ 

نعم             ال هل لدى جميع الطلبة الفرصة لإلجابة عن األسئلة؟  

كيف تعاملت مع إجابات الطلبة؟

2  Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student Un-
derstanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by Sandra K. Enger 
and Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.com. Reproduction 
authorized only for the local school site or non-profit organization that has purchased this 
book.
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ما نوع التغذية الراجعة التي استخدمت؟

 1. السلوك املرتبط باملهمة

نعم             ال هل انهمك الطلبة يف مهمة؟     

ما الدليل الذي يدعم هذه املالحظات؟

نعم             ال هل تنظيم وترتيب الغرفة الصفية يدعم السلوك لهذه املهمة؟ 

التغريات الواجب عملها يف غرفة الصف قبل  إذا مل يكن الطلبة يف مهمة، ما هي 

االستخدام يف املستقبل؟

ما الدليل الذي يدعم هذه املالحظات؟

 2. استخدام ومنذجة االسرتاتيجيات التدريسية

نعم              ال هل استخدمت اسرتاتيجيات تدريسية مناسبة خالل الحصة ؟ 

نعم              ال هل تم منذجة اسرتاتيجيات تدريسية مناسبة خالل الحصة ؟  

نعم              ال هل تم استخدام أساليب التعلم املتعددة خالل الحصة؟  

نعم          ال هل منح الطلبة فرصا ملناقشة ما يتعلمونه؟   

نعم          ال هل منح الطلبة فرصا لكتابة ما يتعلمونه؟   

 3. تقييم الطلبة

نعم              ال هل تم توضيح وسائل التقييم خالل الحصة ؟   

ما  أنواع وسائل التقييم التي اُستخدمت ؟

ما التغذية الراجعة التي أُعطيت للطلبة؟

مالحظات حول أولويات أساليب التدريس:
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الشكل)4-3(: املراجعة الذاتية لحصة فيديو مسجلة داخل الغرفة الصفية3

محتوى الحصة والتاريخ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ- يف األقسام التالية أ، ب، ج، سّجل عدد املرات التي تّم فيها مالحظة األمور    

التالية خالل فرتة 10 دقائق، وملرتني.

ب-    

ج-    

د-    

 

 افتتاحية، معلوماتية

كالم )مناقشة، محارضة، أو 

توجيهات(:

أسئلة )افتتاحية(:

آخر 10 دقائقأول 10 دقائق

 أسئلة مفتوحةنعم / ال

أسئلة مفتوحةنعم / ال

3  Source Adapted from the SATIC coding form developed by Varella, Kellerman, &Penick 
(1993). In R. E. Yager (Ed.), Student Teaching Handbook. Iowa City: University of Iowa, 
Science Education Center.
Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student Unders-
tanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by Sandra K. Enger and 
Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.com. Reproduction au-
thorized only for the local school site or non-profit organization that has purchased this book.
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مـــــالحظات شخصية:

نقاط القوة:

نقاط للتحسني:

االستجابة  2

التمركز حول املعلم 

)يقبل أو يرفض مالحظات 

الطلبة، يعيد السؤال 

واملالحظات، يوضح، يفرس، 

يجيب عىل األسئلة مبارشة(: 

التمركز حول الطالب

)يسأل الطلبة أن يوضحوا 

ويعيدوا صياغة األسئلة(:

املعلم كميرّس )مناقشات املعلم 

امتداد ملالحظات أو أسئلة الطلبة(:

آخر 10 دقائقأول 10 دقائق

أسئلة مفتوحةنعم / الأسئلة مفتوحةنعم / ال

مالحظات شخصية:

نقاط القوة:
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نقاط للتحسني:

 

5  وقت االنتظار

)بعد السؤال(

)املعلم     >----<    الطالب(.

الطالب  جواب  )بعد   2 االنتظار  وقت 

األول(

)الطالب    >----<      الطالب(.

آخر 10 دقائقأول 10 دقائق

نعم / ال - أسئلة مفتوحة

نعم / ال - أسئلة مفتوحة

مالحظات شخصية:

نقاط القوة:

نقاط للتحسني:

د.
 يوجد/

 ال يوجد 
مهمة

 دقيقة45 دقيقة40 دقيقة35 دقيقة30 دقيقة25 دقيقة20 دقيقة1015 دقائق

يوجد/ ال 
يوجد مهمة

ال يوجديوجدال يوجديوجدال يوجديوجدال يوجديوجدال يوجديوجدال يوجديوجدال يوجديوجدال يوجديوجد

ال  والذين  مهامت،  يؤدون)يشاركون(  الذين  الطلبة  عدد  سجل  املالحظة،  )خالل 

يؤدون )يشاركون( مهامت خالل الفرتات املبينة يف الجدول أعاله(.

مالحظات شخصية:

نقاط القوة:

نقاط للتحسني:
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مصادر وأدوات تقييم األداء التدرييس

تتوفّر لدى مختلف مديريات الرتبية وسائل/أدوات تقييم مختلفة تستخدم لقياس 

فعالية العملية التدريسية،  وهنا يأيت دور املعلّم باستخدام هذه األدوات لقياس فعالية 

التدريس، حيث يزّود املعلمون باملعلومات واألدلة الكافية حول فعالية طرق تدريسهم 

املستخدمة ومدى مالءمتها للمعايري املستخدمة يف التقييم. بحيث تسّهل عىل املعلّمني 

اختيار األداة املناسبة والتي ستستخدم يف القياس.

أما الجامعات والكليات فإنها  تعتمد عىل أدوات وبروتوكوالت تعد خصيصا لقياس 

هذه  باستخدام  التنسيق  يتم  حيث  املطروحة،  الخدمة  قبل  ما  لربامج  األداء  فعالية 

األدوات عن طريق التنسيق مع كليات الرتبية يف الكليات والجامعات املجاورة.

إّن تسهيل العملية التدريسية القامئة عىل االستقصاء يف غرفة الصف، والذي يندمج 

التدريسيّة. وإحداث  بالتعلّم، قد يتطلّب تغرّيايف سلوك املعلم ومامرساته  الطلبة  فيه 

التغيري يف العمليّة التعليميّة يتطلّب وقتا كافيا للتطبيق، ويتطلّب الرتكيز عىل ما هو 

نوع التغيري املنوي إحــــداثه، وكيف سيطبّق ومــــا هو تأثري القيام بهذا التغيري عىل 

  Reformed Teaching التعليــــم  ملالحظـــة  املطّور  الربوتوكول  إن  الطلبة.  تعلم 

التقويم  تسهيل  مجموعة  قبل  من  طّور  )Observation Protocol )RTOPوالذي 

EFG( Evaluation Facilitation Group( وتعاونية أريزونا للتميّز يف إعداد املعلّمني 

 ،Arizona Collaborative for Excellence in Prepation of Teachers )ACEPT(

وهـــي أداة مـــالحظة تعتمد عىل املشاهدة “املالحظة” لقياس مدى تطوير التعليم 

املنحى  و  البنائية،  الخربات  بتضمينه  يكون  التعليم  وإصالح  والرياضيات.  العلوم  يف 

http://www.متوفــــر إلكرتونيا عىل صفحة الويب)RTOP( االستقصايئ.إّن بروتوكول

يوّضح  للمستخدم  دليل  يوجد  كام   .  science.utep.edu/gk12/rtopmanual.pdf

معدة  واألداة  التعليم”،  تطوير  “إعادة  لقياس  األداة  هذه  استخدام  وكيفيّة  تفاصيل 

لقياس املالحظات داخل الغرفة الصفيّة. كام يكن للمعلّم أن يستخدمها لتقييم ذاته أو 

للقيام بدراسة ذاتية للعمليّة التدريسية. إذا كان هناك تسجيل فيديو للمساقات، يكن 

استخدام RTOP من قبل املعلّم لقياس مهاراته الشخصية.

تتكّون أداة RTOP من 25 بندا معّدا لقياس العملية التدريسية باالعتامد عىل ثالثة 

عوامل: 
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للغرفة  العام  واملناخ  والتطبيق(،  باملحتوى)الفهم  املعرفة  الدرس وتنفيذه،  تصميم 

الصفية)املعتمد عىل التواصل التفاعيل، والعالقة بني الطالب واملعلم(. بالرغم من أّن 

معظم  املدارس يف املنطقة التعليميّة يوجد لديها أدوات تقويم مختلفة تستخدم يف 

املالحظة الصفية و كتابة التقارير، فإّن RTOP قد تزّود املعلم باملعلومات التي تساعده 

عىل التدريس باستخدام املنحى املتمركز عىل الطالب.

الخــــارجي  البحثية )Horizon-Research,Inc) HRI(، املقيم  مؤسسة هريزون 

ملؤّسسة العلوم الوطنية )National Science Foundation)NSF  مّولت مرشوع التغيري 

والرياضيات،  العلوم  تدريس  املنظم)Local Systematic Change )LSC يف  املحيل 

التدريسية.وجميع  العملية  فعالية  للتأكّد من  القياس  أدوات  كامأعّدت مجموعة من 

 HRI موقع  عىل  إلكرتونيا  متوفرة  االستبانات  و  املالحظة،  املقابالت،وأدوات  أدوات  

)http://www.horison-research.com/instruments(.،

يخضع  الصفية،  الغرفة  داخل  التدريسيّة  املالحظةللعملية  أدوات  استخدام  وقبل 

التدريب تّم  القياس هذه. هذا  املعلّمون عادة للتدريب عىل كيفيّة استخدام أدوات 

من قبل عدد من املعلّمني/املتدّربني، ويف أماكن مختلفة، مام يعطي دليالعىل موثوقية 

وثبات أدوات القياس هذه، كام يعطي مؤرشا واضحا عىل ثبات التحليل الداخيل.

التدريسية  املامرسات  ومناقشة  تقويم  وتم  الفيديو،  تسجيالت  مراجعة  لقد متت 

ملساعدة املقّومني عىل تحليل واستخدام البيانات.

عىل  القائم  والتعليم  للفحص  يستخدم  قد  واالستبانات  املالحظة  أدوات  دمج  إّن 

املعيار، ويكن استخدام هذه األدوات إليجاد توّجه يكن اتخاذه تُجاه املامرسات املهنية.

بإمكان مجموعة من الباحثني أو املعنيني إنجاز دراسة جامعية باستخدام تسجيالت 

الفيديو لتقييم فعالية RTOP أو HRI يف العملية التدريسية، فهذه األدوات تفيد يف 

تقييم العملية التدريسية والتطور الشخيص للمعلم ذاته، حيث إّن القلق حول إمكانيّة 

النوع من  ُمقـــــارنــــة املعلومات بني املــــدراس املختلفة مل يعد مشكلة يف هــذا 

التقييم كام هو يف الدراسات البحثية.

Reflective Practice املامرسة التأملية

إّن”أمنوذج التقويم التعليمي ملعلم العلوم الخبري “)ESTEEM( والذي طّوره بريي- 
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املختلفة  األشكال  لتقييم  االتي تستخدم  األدوات  العديد من  يتضّمن   ،)1993( ستوك 

للمامرسة التدريسية البنائية. مثل منوذج معايري تقييم ودعم املعلم )INTASC(، الذي 

استخدامه  ويكن  التدريسية.  للعملية  منوذجا  يعطي  فهو  الجدد،  املعلمني  يستهدف 

لتقييم املهارات التدريسيةللمعلّمني القدامى أيضا.

ويكن الحصول عىل معايري )INTASC( إلكرتونيّا يف أكرث من موقع؛ ويكن الحصول 

)INTASC(،حيث  كلمة  إدخال  طريق  عن  البحث  محرك  استخدام  خالل  من  عليها 

يكن الحصول عىل أدوات قياس أخرى مفيدة، ولكن من املفيد االطالع عىل التفسري 

واملالحظات الخاصة بكل أداة من حيث املصداقية وموثوقية األدوات املستخدمة.

 Self-Assessment of Constructivist البّنائية  للمامرسات  الذايت  التقييم 

Practice

الحظ بروكسوبروكس )1993( أنه من السهل أن نبني تصّورا وفهام عن العامل، ولكن 

تحويل هذا الفهم إىل مامرسات تدريسيّة قامئة عىل البنائية قد تحتاج إىل املزيد من 

تساعد  وقد  البنائية.  التدريسية  املامرسات  استخدام  من  املعلم  وكذلك حذر  الوقت، 

األشكال )5-3، 6-3، 7-3( يف زيادة وعي املعلمني بأهميّة استخدام املامرسات البنائية.

  Science – As-Inquiry Surveysالعلم كدراسة استقصائية

إّن استجابتك كمعلّم ملنحى العلم كدراسة استقصائية )شكل 8-3( قد تعطي مؤرشا 

أو دليال عىل مهاراتك التدريسية يف الغرفة الصفيّة.

للتعبري عن مشاعرهم. للطلبة  - 9( يعطي فرصة  بالطلبة )شكل 3  الخاص  الجزء 

كل  قبل  من  العلوم  تعلم  فرص  لتوثيق  البيانات  واستخدام  مقارنات  عمل  ونستطيع 

املعلم والطالب )األشكال 3 - 10، 3 - 11، 3 - 12(. وتعد ) NSES( والجمعية  من 

األمريكية للتقدم العلمي،)AAAS(مصادر أساسية لتطوير مناذج ملنحى العلم كدراسة 

استقصائية.
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الشكل)3 - 5(: هل أنت معلم بنايئ؟4. 1

املعلم: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. 2

ـــــــــــــــــــــــ التاريخ: ـــــــــــــــــــــــــ

الرجاء اختيار مامرستك التدريسيّة املناسبة للفقرات من 1 إىل 12 مستخدما . 3

التدريج اآليت:

1= أبدا    2= نادرا    3= بعض األحيان    4= غالبا. 4

1234أتقبل وأشجع الطالب املعتمد عىل نفسه واملثابر.. 5
الحسابية، . 6 واألدوات  األولية  واملصادر  األولية  البيانات  أستخدم 

والتفاعل، واملوارد العينية.
1234

بعض . 7 املهام،أستخدم  بإعداد  أقوم  عندما  مصطلحات  أستخدم 
املصطلحات من مثل )التصنيف التنبؤ، وإيجاد(.

1234

أسمح للطلبة ومشاركاتهم بإحداث تغيري عىل اسرتاتيجيات التدريس . 8
ومحتوى الدرس. 

1234

1234اتأكد من مدى فهم الطلبة للمفاهيم قبل مشاركتهم بفهمي لها.. 9
1234أشجع الطلبة عىل تبادل الحوار مع بعضهم البعض ومع املدرس.. 10
أسئلة معرّبة/األسئلة . 11 االستفسار عن طريق طرح  الطلبة عىل  أشجع 

ذات النهاية املفتوحة أو أشجعهم عىل أن يتبادلوا األسئلة فيام بينهم.
1234

1234أستقيص إلكامل إجابات الطلبة األولية.. 12
بافرتاضاتهم . 13 املتعلقة  املختلفة  اآلراء  ذات  الخربات  يف  الطلبة  أرشك 

األولية وأشجعهم  عىل مناقشتها.
1234

1234أستخدم وقت االنتظار بعد طرح األسئلة.. 14
االستعارات . 15 وإيجاد  العالقات  لبناء  للطلبة  الالزم  الوقت  أوفّر 

)املجازات(.
1234

أغّذي وأعزز حب االستطالع الطبيعي لدى الطلبة من خالل االستخدام . 16
املتكرر لنموذج دورة التعلم.

1234

4  Source: Developed from the work of Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1993). In Search 
of Understanding: The Case of Constructivist Classrooms. Alexandria, VA: Associa-
tion for Supervision and Curriculum Development. 

Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student Unders-
tanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by Sandra K. Enger and 
Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.com. Reproduction autho-
rized only for the local school site or non-profit organization that has purchased this book.



9495

مالحظة: أكمل هذه الدراسة عن املعرفة الذاتية يف بداية السنة، منتصف السنة، 

ونهاية السنة. هذه الدراسة توفر التحقق الذايت واستهداف املواطن التي قد تحتاج إىل 

تغيري، يكن إعطاء مثال عميل أو سيناريو يعزز بقوة املعارف املكتسبة لهذه الدراسة 

الذاتية.

الشكل)6-3(: دراسة املهارات التدريسية املفضلة لدى الطلبة ودوافعهم الذاتية.5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االسم: 

ــــــــ التاريخ: ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الصف: 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تطرح هذه الدراسة أسئلة عن ماهية املهارات التدريسية املفضلة، وكيف تحب أن 

تتعلم العلوم،و ما هو املحفز يف العلوم. اخرت الحرف الذي يعرب بصورة أفضل عن وجهة 

نظرك مستخدما التدريج اآليت:

5  Source: Adapted from Giddings, G. (1993). Student Instruction and Motivation Survey. 
Perth, West Australia.: Curtin University.
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) أ= أوافق بشدة    ب= أوافق    جـ = ال أوافق      د= ال أوافق بشدة (. 1

دجـبأأفضل أن يخربين املعلم عن العلوم بدالاً من دراسة الكتاب.. 2

دجـبأأكون مرسورا عندما أفرس بنفيس نتائج تجربتي . 3

دجـبأأتعلم أفضل عندما أدرس لوحدي.. 4

دجـبأيف حصة العلوم، أفضل أن أسمع من املعلم عىل أن أقوم بأي نشاط آخر.. 5

دجـبأأحب أن أجري التجارب التي تساعدين يف فهم ما تعلمته يف حصص العلوم.. 6

دجـبأأحب أن يفرس املعلم بدالاً من التعلم من الكتب.. 7

دجـبأإجراء االمتحانات يساعدين عىل معرفة مدى فهمي ملا تعلمته يف الدرس.. 8

دجـبأأجد من الصعوبة أن أستمع للمعلم لفرتة طويلة من الزمن.. 9

دجـبأأفهم املفاهيم بطريقة أفضل عندما أرشحها بلغتي الخاصة.. 10

دجـبأأحب العمل يف جامعات صغرية يف مادة العلوم.. 11

دجـبأأحب أن يقرر املعلم كيف نتعلم العلوم.. 12

دجـبأأتعلم أفضل بإجراء التجارب بدالاً من االستامع لرشح املعلم.. 13

دجـبأأشعر بعدم التأكد من املعلومات عندما أقرأ  نفس الفكرة«املفهوم« يف أكرث من مرجع . 14

دجـبأأحب أن يصحح معلم العلوم واجبايت املنزلية.. 15

دجـبأأفضل أن أستمع للمعلم بدالاً من إجراء التجارب.. 16

دجـبأأحب أن أكتشف قبل أن يخربين املعلم كيف أقوم باالكتشاف.. 17

دجـبأأفضل الطرق لدي لفهم العلوم هو من خالل املناقشة الصفية.. 18

دجـبأأتعلم أفضل إذا قمت باختبار املوضوع الذي سأدرسه.. 19

دجـبأأجد صعوبة يف عمل تجارب بدون تعليامت من املعلم.. 20

دجـبأعندما أستمتع بفكرة علمية معيّنة، أحب أن أعرف املزيد عنها.. 21

دجـبأأفضل أن يتحنني معلمي بدالاً من أي شخص آخر.. 22

دجـبأمن الصعب فهم العلوم بدون رشح املعلم.. 23

دجـبأأفضل البحث الذايت عن فكرة علمية بدالاً من أن يفرسها يل املعلم.. 24

دجـبأعند العمل يف مجموعات صغرية، فإن زماليئ يف املجموعة يشاركونني ما يعرفون.. 25

دجـبأأحب أن يخربين املعلم ما عيّل فعله عند إجراء التجربة.. 26

دجـبأأفضل الدروسالتي تتضّمن إجراء التجارب. . 27

دجـبأأخذ وتسجيل املالحظات أفضل للتعلم من قراءة الكتب.. 28

دجـبأيعرف زماليئ يف الصف مدى فهمي للعلوم أكرث من املعلم نفسه.. 29

دجـبأ29. عندما أدون املالحظاتفإنني أتأكد من أنني أدرس ما يريد املعلم أن أتعلمه

دجـبأ30. حل املشكالت من أفضل الطرق لفهم العلوم.

دجـبأ31. أعرب عن أفكاري بصورة أسهل عندما أعمل يف مجموعات صغرية.

دجـبأ32. إجابة املعلم عىل أسئلة زماليئ تساعدين يف فهم العلوم.

دجـبأ33. استمتع بإجراء التجارب.

دجـبأ34. أفضل استخدام الحاسوب يف تعلم العلوم بدالاً من سامع املعلم.

دجـبأ35. النجاح يف االمتحان ليس الطريقة الوحيدة لقياس مدى فهمي للعلوم.

دجـبأ36. أفضل الحصول عىل عالمات جيدة وإن تطلب ذلك مني دراسة جادة.

دجـبأ37. إن مل أفهم شيئا يف حصص العلوم فإنني أبحث عن ذلك يف الكتاب.

دجـبأ38. أشعر بالقلق عندما ال أمتكن من حل مشكلة يف العلوم.
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دجـبأ39. أرغب بتكوين أصدقاء بدالاً من أن أكون األفضل يف الصف.

دجـبأ40. ال أحب أن يعرف زماليئ اآلخرون يف الصف أين حصلت عىل عالمة متدنّية.

دجـبأ41. أحب أن أتعلم عن أحدث االكتشافات واالخرتاعات يف العلوم.

دجـبأ42. ال أمانع من العمل بجد يف حصص العلوم ما دمت أتعلم وأستفيد.

دجـبأ43. أهتم مبا يعتقده زماليئ يف الصف عّني.

دجـبأ44. أحب التنافس عىل أفضل العالمات مع اآلخرين.

دجـبأ45. أحب أن أمزج مواد مختلفة ملشاهدة ما سيحدث يف مخترب العلوم.

دجـبأ46. أشعر بالخجل حني أحصل عىل عالمة متدنية يف االمتحان.

دجـبأ47. أفضل العمل مع زماليئ أثناء إجراء التجارب.

دجـبأ48. أحب أن يبلّغ املعلم عالمتي الجيدة لبقية الصف.

دجـبأ49. أحب البحث عن أفكار جديدة يف العلوم.

دجـبأ50. أحب أن يثني املعلم عىل جهودي يف العلوم.

دجـبأ51. من أهم األمور يف املدرسة أن يكون لدي أصدقاء.

دجـبأ52. أحاول أن أقود النقاش يف الصف.

دجـبأ53. أنا مهتم بكثري من األفكار العلمية التي ال تدرس يف املدرسة.

دجـبأ54. أحاول االنتباه ملا يقوله املعلم حتى ال يفوتني أي يشء مهم.

دجـبأ55. ال أمانع عندما ينسخ زماليئ يف الصف حل املسألة أو املشكلة.

دجـبأ56. أحب الحصول عىل أفضل العالمات يف الصف.

دجـبأ57. أحب أن أبحث عن املزيد من املعلومات أكرث من التي يخربنا بها املعلم يف الصف.

دجـبأ58. أحب قيام املعلم بعمل توضيحات مفصلة.

دجـبأ59. ال مانع عندي من إعارة كتبي ومالحظايت لزماليئ.

دجـبأ60. أحب أن أكون األول يف إنجاز واجبايت داخل الغرفة الصفية.

دجـبأ61. أحب أن أتعلم املزيد من مواضيع العلوم.

دجـبأ62. أحب أن يتفقد املعلم واجبايت املنزليّة بشكل يومي.

دجـبأ63. أحب أن يساعدين زماليئ يف الصف.

دجـبأ64. أحب العالمة التي حصلت أكرث من األخطاء التي قمت بها.

دجـبأ65. أحب الحصول عىل اإلجابات عند حل املشكالت العلمية.

دجـبأ66. أعمل بجد لريىض املعلم عن أدايئ.

دجـبأ67. أحب أن أعمل مع أصدقايئ عند العمل يف مجموعات صغرية.

دجـبأ68. أحب أن أطرح أفضل األفكار خالل النقاش داخل غرفة الصف.

دجـبأ69. أستمتع بقراءة الكتب العلمية.

دجـبأ70. أحب أن أقدم أفضل ما لدي عند حل واجبايت يف مادة العلوم.

دجـبأ71. أحب العمل يف مجموعات صغرية.

دجـبأ72. أحب أن أعرض إجابتي عىل اآلخرين عندما ال يعرفون طريقة حل املشكالت.

دجـبأ73. أحب أن أتعلّم األفكار الجديدة يف العلوم.

دجـبأ74. أحب الواجبات املنزليّة ألين أتعلم أكرث.

دجـبأ75. ال يهمني مع من أعمل عندما أعمل يف مجموعات صغرية.
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الشكل)7-3(:أمنوذج الطلبة: ماذا يحدث يف غرفة الصف الخاصة مبـــادة العلوم.6

تهدف هذه االستبانة ملعرفة رأيك حول حصص العلوم، وهذا ليس اختبارا، وإجابتك 

أو خطأ، وستُساعد  إجـــابة صحيحة  توجد  العلوم،وال  مادة  تؤثر عىل عالمتك يف  لن 

إجابتك املعلم عىل تحسني وتطوير حصص العلوم.

واملطلوب منك اختيار الرمز الذي يناسب رأيك باختيار احد الرموز ) أ، ب، ج، د(

أبداأحياناغالبادامئاالتعلّم عن العامل الخارجي

يف هذا الصف:

تعلمت عن العامل الخارجي خارج أسوار املدرسة.. 1

تعلمي الجديد بدأ من املشاكل حول العامل الخارجي.. 2

أتعلم كيف يكون مساق العلوم جزءا من املحيط الخارجي . 3

)خارج أسوار املدرسة(.

دجبأ

دجبأ

دجبأ

يف هذا الصف:

أتفهم جيّدا العامل املحيط باملدرسة.. 4

أتعلّم أشياء ممتعة “مثرية” عن العامل املحيط باملدرسة.. 5

ما أتعلمه ال صلة له بالحياة/العامل خارج املدرسة.. 6

دجبأ

دجبأ

دجبأ

أبداأحياناغالبادامئاالتعلم عن العلوم:

يف هذا الصف:

أتعلّم أن العلم ال يزود بإجابات حتمية “منوذجية” للمشاكل.. 7

أتعلم أن العلم يتأثر بآراء الناس وقيمهم.. 8

أتعلم أن العلوم تغريت عرب السنني.. 9

دجبأ
دجبأ
دجبأ

6  Source: Adapted from the work of Taylor P. C., Fraser, B. J., & White, I. R. (1994, March). A 
classroom environgment questionnaire for science educators interested in the construtivist 
reform of school science. Paper presented at the annual meetingofhte National Association 
for Research in Science Teaching. Annaheim, CA.

Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student Unders-
tanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by Sandra K. Enger and 
Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.com. Reproduction autho-
rized only for the local school site or non-profit organization that has purchased this book.
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يف هذا الصف:

الثقافات  يف  الناس  تعلّمها  التي  العلوم  مختلف  عن  1.أتعلم 

املختلفة.

2.أتعلم أن العلوم الحديثة مختلفة عاّم كانت عليه يف السنوات 

املاضية.

3.أتعلم أن العلم يولد/يخرتع النظريات.

دجبأ
دجبأ
دجبأ

أبداأحياناغالبادامئاالتعلم للتعبري عن الذات

يف هذا الصف:

1.أنه مقبول يل أن أسأل املعلم “ملاذا عيّل تعلم هذا”.

2.أنه مقبول يل أن أسأل عن الطريقة التي سأتعلم بها.

3.أنه مقبول يل أن أشتيك من األنشطة غري الواضحة.

دجبأ
دجبأ
دجبأ

يف هذا الصف:

أنه مقبول يل أن أشتيك من األمور التي متنعني من التعلم.. 1

أنه مقبول يل أن أعرب عن رأيي.. 2

أنه مقبول أن أطالب بحقوقي.. 3

دجبأ
دجبأ

دجبأ

أبداأحياناغالبادامئاتعلم التواصل

يف هذا الصف:

1. أحصل عىل فرصة للتحدث إىل زماليئ اآلخرين.

2. أتحدث إىل الزمالء عن حل املشكالت.

3. أوضح وأفرس أفكاري لآلخرين. 

دجبأ
دجبأ
دجبأ

يف هذا املساق:

1. أسأل الطلبة اآلخرين ليفرسوا أفكارهم.

2. الطلبة اآلخرون يطلبون مني تفسري أفكاري.

3. الطلبة يفرسون أفكارهم يل.

دجبأ
دجبأ
دجبأ

الشكل)8-3(: العلم كاستقصاء: رأي املعلم يف صفوف العلوم 7

تتضّمن هذه االستبانة عنارص املهارات التدريسية يف صفوف العلوم واملطلوب منك 

وضع دائرة حول الجواب الذي يثل رأيك يف كل فقرة.

7  Source: Enger, S. (1997). The Relationship Between Science Learning Opportunities and 
Ninth Grade Students’ Performance on a Set of Open-Ended Questions. Unpublished docto-
ral dissertation. The University of Iowa, Iowa City.
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الجزء األول: الغرفة الصفية ملادة العلوم

استخدم التوزيع التايل لألسئلة 1-34

1= أبدا، 2= نادرا، 3= أحيانا، 4= غالبا، 5= غالبا جدا

غالبا جداغالباأحيانانادراأبدايف حصص العلوم، كم مرة يفعل الطلبة اآليت؟
12345العمل يف مجموعات أو فريق.. 1
مشاكل . 2 لحل  فريق  أو  مجموعات  يف  العمل 

العلوم.

12345

12345العمل الفردي.. 3
12345عمل تجارب وأنشطة يف مجال العلوم.. 4
12345العمل الفردي لحل األنشطة والتجارب.. 5
12345تصميم ذايت لألنشطة والتجارب. . 6
12345اختيار األنشطة والتجارب املعدة ذاتيا.. 7
فحص فرضية أو سؤال أثناء إجراء األنشطة أو . 8

التجارب.

12345

أو . 9 التجارب  عمل  عند  املتغريات  يضبطون   

األنشطة املخربية.

12345

12345يطرحون األسئلة ويبحثون عن إجابات لها.. 10
قبل عمل . 11 ما سيحدث  تنبؤات عن   يصيغون 

األنشطة والتجارب.

12345

عمل . 12 عند  البيانات  لحفظ  جدوال  يعدون 

األنشطة أوالتجارب

12345

12345يقّومون مالحظاتهم أثناء إجراء التجارب.. 13
12345يسّجلون مالحظاتهم أثناء إجراء التجارب.. 14
دفرت . 15 يف  أجروها  التي  التجارب  عن  يكتبون 

املالحظات اليومية.

12345

إجراء . 16 أثناء  التي جمعوها  املعلومات  يكتبون 

تجاربهم.

12345

12345يثلون األرقام بيانيا من التجارب التي أجروها.. 17
12345يناقشون نتائج تجاربهم التي أجروها.. 18

غالبا جداغالباأحيانانادراأبدايف حصص العلوم، كم مرة يقوم الطلبة بـاآليت:
12345بناء التجارب واألنشطة بأنفسهم.. 19
من . 20 للتأكد  مرة  من  ألكرث  التجربة  إعادة 

نتائجهم.

12345

12345يقرأ عن األعامل البحثية التي قام بها العلامء.. 21
12345مناقشة أبحاث العلامء.. 22
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يناقشون املقاالت العلمية الخاصة بالعلوم من . 23

املجالت أو الصحف أو الشبكة العنكبوتية.

12345

التواصل . 24 أو مركز  املدرسة  يذهبون إىل مكتبة 

للحصول عىل املعلومات العلمية.

12345

خالل . 25 من  العلوم  ويناقشون  يشاهدون 

)DVD( أو الوسائط املتعددة.

12345

دعوة بعض الضيوف للحديث عن العلم داخل . 26

غرفة الصف.

12345

فناء . 27 أو  حديقة  داخل  علمية  برحالت  القيام 

املدرسة. 

12345

12345 القيام برحالت علمية خارج أسوار املدرسة. . 28
12345 القيام بالعروض العملية وإجراء التجارب. . 29
 إذا مل تنجح التجربة كام هو مخطط لها، نقوم . 30

مبناقشة األسباب.

12345

يف  ستعرض  التي  واألنشطة  املواضيع  يقّرر  من 

حصص العلوم؟

غالبا جداغالباأحيانانادراأبدا

12345 املعلم هو الذي يقرر.. 31
12345الطلبةهم الذين  يقررون.. 32
أنا أقرر )أحدد( األنشطة  العلمية والتجارب . 33

التي سنجريها.

12345

التجارب . 34 بعض  يقّررون  الذين  هم  الطلبة   

واألنشطة التي سيقومون بها.

12345
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الجزء الثاين: الواجبات الصفية

سيستخدم التدريج اآليت للفقرات من )35 إىل44(،اُنظر أدناه:

5= غالبا جدا)5-3 مرات يف األسبوع(، 4= غالبا)2-1 مرة يف األسبوع(، 3= أحيانا 

)2-1 مرة يف الشهر(، 2= نادرا )2-1 مرة يف السنة(، 1= أبدا )مل يعمل بها(.

غالبا جداغالباأحيانانادراأبداكم مرة تقوم باآليت يف مقرر العلوم:
12345كم مرة يكون هناك واجبات/أو مهام؟ 35
هل تعمل يف مجموعات لحل املهام/ أو  36

الواجبات؟

12345

ما نوع املهام/ الواجبات التي تأخذها يف مساق 

العلوم؟

غالبا جداغالباأحيانانادراأبدا

أجيب عىل أسئلة نهاية الفصل أو الجزء الذي  37

تدرسه يف الكتاب املقرر.

12345

كتبت التعريفات واملصطلحات العلمية يف  38

العلوم.

12345

12345حللت أوراق العمل. 39
12345عملت خرائط مفاهيمية أو ذهنية. 40
قمت بالواجبات واملهام التي تحتاج إىل تقديم  41

عروض.

12345

قمت بالواجبات التي تتطلّب العديد من  42

املصادر.

12345

12345قمت بالواجبات التي تتطلب إكامل مشاريع. 43
قمت بالواجبات التي تتطلب مشاركة من  44

املجتمع املحيل.

12345
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الجزء الثالث: االمتحانات وتقييم أداء الطلبة

سيستخدم التدريج اآليت للفقرات من 45 إىل 58،اُنظر أدناه؟

4= يف كثري من األحيان )ألكرث االمتحانات(، 3= أحيانا )لبعض االمتحانات(، 2= نادرا 

)لقليل من االمتحانات(، 1= ابدأ )ال تستخــدم(
كم مرة تطبق اآليت خـــالل إجراء  االمتحانات 

والتقييامت؟

يف كثري من األحيانأحيانانادراأبدا

1234أسئلة صح-خطأ. 45
1234أسئلة االختيار من متعّدد. 46
1234أسئلة التوصيل« املزاوجة«. 47
1234أسئلة إكامل الفراغ. 48
1234األسئلة ذات اإلجابات املخترصة. 49
1234األسئلة املقالية. 50

فــي كثـري من األحيانأحيانانـــادراأبـــداكم مرة تعمل هذه االمتحانات أو التقييامت؟
املشاريع قصرية املدى التي تحتاج ملدة  51

أسبوع إلنجازها.

1234

املشاريع طويلة املدى التي تحتاج أكرث  52

من أسبوع إلنجازها.

1234

1234كتابة تقارير عن العلوم. 53
1234حفظ األعامل يف ملف العلوم)املحفظة(. 54
1234القيام بعمل عرض للعمل الذي قمت به. 55
عمل خرائط مفاهيمية او ذهنية،أو  56

مواقع إلكرتونية.

1234

يف كثري من األحيانأحيانانادراأبداهل تقوم باآليت داخل غرفة الصف:
تصميم مصفوفة التقويم لتصحيح أعامل  57

الطلبة.

1234

أقّرر كيفيّة تصحيح بعض األعامل  58

العلمية. 

1234
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الجزء الرابع: استخدام التجهيزات واملواد

سيستخدم التدريج اآليت للفقرات من 59 إىل 70، اُنظر  أدناه:

5)= غالبا جدا، 4= غالبا، 3= أحيانا، 2= نادرا، 1= أبدا(
هل يستخدم الطلبة أيا من التجهيزات أو 

األدوات التالية يف حصص العلوم.

غالبا جداغالباأحيانانادراأبدا

12345املوازين أو أدوات القياس. 59
12345ميزان الحرارة. 60
12345املجهر. 61
12345العدسات املكربة. 62
12345املسطرة أو العصا املرقمة. 63
12345املنبّه أو ساعــــة اإليقاف. 64
12345الكمبيوتر أو معالج النصوص. 65
12345الحاسوب والربمجيات. 66
12345محاكاة وحاسوبية. 67
12345حيوانات حيّة أو نباتات. 68
12345حيوانات محّنطة »محفوظة« أو نباتات. 69
أنابيب اختبار مدرجة أو أوعية لقياس  70

السوائل.

12345

لحصص  الطلبة  وتقبل  نظر  االستقصايئ- وجهة  باألسلوب  العلوم   :)3-9( الشكل 
العلوم8

ترتبط فقرات هذه االستبانة )35-1( باألشياء التي قد تقوم بها يف غرفة الصف أثناء 

تعلمك للعلوم واملطلوب منك وضع دائرة حول الرقم الذي يتناسب ورأيك حول كل 

فقرة مستخدما التدريج اآليت: 

)5= غالبا جدا، 4= غالبا، 3= أحيانا، 2= نادرا، 1= أبدا(

8  Source: Enger, S. (1997). The Relationship Between Scien
ce Learning Opportunities and Ninth Grade Students’ Performance on a Set of Open-Ended 
Questions. Unpublished doctoral dissertation. The University of Iowa, Iowa City.
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الجــــــزء األول: غــرفة الصف ملــادة العلوم

غالباجداغالباأحيانانادراأبدايف حصص العلوم، كم مرة يفعل الطلبة اآليت؟
12345العمل يف مجموعات أو فريق. 1
مشاكل  2 لحل  فريق  أو  مجموعات  يف  العمل 

العلوم.
12345

12345العمل الفردي. 3
12345عمل تجارب وأنشطة يف مجال العلوم. 4
12345العمل الفردي لحل األنشطة والتجارب. 5
12345تصميم ذايت لألنشطة والتجارب.  6
12345اختيار األنشطة والتجارب املعدة ذاتيا. 7
فحص فرضية أو سؤال أثناء إجراء األنشطة أو  8

التجارب.
12345

أو  9 بالتجارب  القيام  عند  املتغريات  يضبطون   

األنشطة املخربية.
12345

12345يطرحون األسئلة ويبحثون عن إجابات لها. 10
عمل  11 قبل  سيحدث  ما  عن  تنبؤات  يصيغون 

األنشطة والتجارب.
12345

القيام  12 عند  البيانات  لحفظ  جدوال  يعّدون 

باألنشطة أوالتجارب
12345

12345يقّومون مــــالحظاتهم أثناء إجـــراء التجارب. 13
12345يسّجلون مالحظاتهم أثناء إجراء التجارب. 14
دفرت  15 يف  أجروها  التي  التجارب  عن  يكتبون 

املالحظات اليومية.
12345

إجراء  16 أثناء  جمعوها  التي  املعلومات  يكتبون 

تجاربهم.
12345

12345يثلون األرقام بيانيّا من التجارب التي أجروها. 17
12345يناقشون نتائج تجاربهم التي أجروها. 18

غالبا جداغالباأحيانانادراأبدايف حصص العلوم، كم مرة يقوم الطلبة بـاآليت:
12345يبنون التجارب واألنشطة بأنفسهم. 19
من  20 للتأكد  مرة  من  ألكرث  التجربة  يعيدون 

نتائجهم.
12345

بها  21 قام  التي  البحثية  األعامل  عن  يقرأون 

العلامء.
12345

12345يناقشون أبحاث العلامء. 22
يناقشون املقاالت العلمية الخاصة بالعلوم من  23

املجالت أوالصحف أوالشبكة العنكبوتية.
12345
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التواصل  24 مركز  أو  املدرسة  مكتبة  إىل  يذهبون 

للحصول عىل املعلومات العلمية.
12345

25  )DVD( يشاهدون ويناقشون العلوم من خالل

أو الوسائط املتعددة.
12345

دعوة بعض الضيوف للحديث عن العلم داخل  26

غرفة الصف.
12345

فناء  27 أو  حديقة  داخل  علمية  برحالت  القيام 

املدرسة. 
12345

12345 القيام برحالت علمية خارج أسوار املدرسة.  28
12345 القيام بالعروض العملية وإجراء التجارب.  29
لها،  30 مخطط  هو  كام  التجربة  تنجح  مل  إذا   

يقومون مبناقشة األسباب.
12345

يف  ستعرض  التي  واألنشطة  املواضيع  يقّرر  من 

حصص العلوم؟
غالبا جداغالباأحيانانادراأبدا

12345 املعلم هو الذي يقرر. 31
12345الطلبةهم الذين يقررون. 32
والتجارب  33 العلمية  األنشطة  )أحدد(  أقرر  أنا 

التي سنجريها.
12345

التجارب  34 بعض  يقّررون  الذين  هم  الطلبة   

واألنشطة التي سيقومون بها.
12345

الجزء الثاين: الواجبات يف دروس العلوم

تتضّمن األسئلة من 35 إىل 44 وجهات نظر الطلبة نحو دروس العلوم واملطلوب 

منك تحديد وجهة نظرك، مستخدما التدّرج الخاميس اآلتــــي:

)5= غالبا جدا)5-3 مرات يف األسبوع(، 4= غالبا)2-1 مرة يف األسبوع(، 3= أحيانا 

)2-1 مرة يف الشهر(، 2= نادرا )2-1 مرة يف السنة(، 1= أبدا. 
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غالبا جداغالباأحيانانادراأبداكم مرة تقوم باآليت يف مقرر العلوم:
12345كم مرة يكون هناك واجبات/أو مهام؟ 35
املهام/  36 لحل  تعمل يف مجموعات  هل 

أو الواجبات؟

12345

ما نوع املهام/ الواجبات التي تأخذها يف 

مساق العلوم؟

غالبا جداغالباأحيانانادراأبدا

أو  37 الفصل  نهاية  أسئلة  عىل  أجيب 

الجزء الذي درسته يف الكتاب املقرر.

12345

واملصطلحات  38 التعريفات  كتبت 

العلمية يف العلوم.

12345

12345حللت أوراق العمل. 39
12345وضعت خرائط مفاهيمية أو ذهنية. 40
قمت بالواجبات واملهام التي تحتاج  41

إىل تقديم عروض.

12345

قمت بالواجبات التي تتطلب العديد  42

من املصادر.

12345

قمت بالواجبات التي تتطلب إكامل  43

مشاريع.

12345

تتطلب  44 التي  بالواجبات  قمت 

مشاركة من املجتمع املحيل.

12345

الجزء الثالث: وجهة نظر الطلبة نحو التقييم واالمتحانات يف العلوم

سيستخدم التدّرج اآليت للفقرات من 45 إىل 58

 =2 االمتحانات(،  )لبعض  أحيانا   =3 االمتحانات(،  )ألكرث  األحيان  من  كثري  يف   =4

نادرا)لقليل من االمتحانات(، 1= أبدا.
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يف كثري من األحيانأحيانانادراأبداكم مرة تطبّق التايل يف امتحانات العلوم؟
1234أسئلة صح-خطأ. 45
1234أسئلة االختيار من متعدد. 46
1234أسئلة التوصيل«املزاوجة«. 47
1234أسئلة ملء الفراغ. 48
1234أسئلة اإلجــــابات القصرية. 49
1234األسئلة املقالية. 50
أسبوعا  51 )تأخذ  صغرية/قصرية  مشاريع 

إلنجازها(.

1234

من  52 أكرث  )تحتاج  كبرية/طويلة  مشاريع 

أسبوع إلنجازها(.

1234

1234كتابة تقارير عن العلوم. 53
1234حفظ األعامل يف ملف العلوم)محفظة(. 54
القيام بعمل عرض عن العمل الذي  55

قمت به.

1234

وضع خرائط مفاهيمية أوذهنية أو  56

مواقع إلكرتونية.

1234

يف كثري من األحيانأحيانانادراأبداهل تعمل أيّا من اآليت يف غـــرفة العلوم؟
األداء  57 سجل  إعداد  يف  املعلم  أساعد 

العميل.

1234

1234أقرر كيف سيقيّم العمل يف العلوم.  58

الجزء الرابع: استخدام التجهيــزات واملــواد

يرجى اإلجابة عن األسئلة من 59 إىل70 ،مستخدما التدّرج اآليت:

)5= غالبا جدا، 4= غالبا، 3= أحيانا، 2= نادرا، 1= أبدا(
غالباجداغالباأحيانانادراأبدادرجة استخدامك للمواد واألدوات اآلتية:

12345ميزان أو جداول« قسطاس« 59
12345ميزان الحرارة. 60
12345املجهر. 61
12345العدسات املكربة. 62
12345املسطرة أو العصا املرقمة. 63
12345املنبه أو ساعة اإليقاف. 64
12345الحاسوب أو معالج النصوص. 65
12345الحاسوب والربمجيات. 66
12345محاكاة حاسوبية. 67
12345حيوانات حية أو نباتات. 68
حيوانات محنطة ) محفوظة (  69

أو نباتات.

12345

أنابيب اختبار مدرجة أو أوعية  70

لقياس السوائل.

12345
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الشكل )10-3(: مناحي التدريس،محتويات )مكّونات( للتقويم الذايت.9

تعليامت )توجيهات(: فكر يف املساق أو الصف الذي درسته، وإن كنت معلاّم متدّربا 

دائرة  والرجاء وضع  املهني،  إعدادك  الصف يف مجال  أو  املساق  الخـــدمة( فكر يف  )قبل 

حول الحالة التي تصف درجة موافقتك لكل فقرة من الفقرات اآلتية مستخدما التدّرج اآليت:

1= موافق بشدة، 2= موافق، 3= غري متأكد، 4= غري موافق، 5= معارض

الرجاء اختيار مدى املوافقة عىل الجمل التالية باختيار الرقم املناسب.
خــــالل تفاعيل مع الطلبة داخل غرفة الصف أحاول الحديث . 1

)إجراء حوار( معهم عن املوضوع الذي يدرسونه.

12345

للطلبة، حيث . 2 الحقائق  العديد من  أهمية عرض  متيقن من 

إنهم سيعرفون ماذا سيتعلّمون ليحققوا النجاح املطلوب.

12345

تعد . 3 الصف  يف  املستخدمة  التقييم  وسائل  أن  من  متيقن 

موجهة للطلبة لتغيري فهمهم ملحتوى املادة التي تعلموها.

12345

أقتطع بعض الوقت للطلبة ملناقشة أية صعوبات تواجههم يف . 4

فهم ما يتعلّمونه داخل غرفة الصف.

12345

12345أركّز يف هـــذا الصف عىل تدريس املعلومات املوجودة يف الكتب الجيّدة.. 5
أشجع الطلبة عىل إعادة صياغة )تركيب( املعرفة املوجودة لديهم . 6

من محتوى املادة واختيار طرق جديدة لربطها مبحتوى املساق.

12345

أسئلة . 7 أو  لها  أمثلة ال حل  أو  أسئلة  التدريس  أثناء  أستخدم 

للتحّدي إليجاد فرص للمناقشة أو الحوار بني الطلبة.

12345

للمالحظات . 8 الطلبة  تقييد  الدرس  أثناء  املهم  من  أنه  أعتقد 

املهمة الستخدامها الحقا للدراسة واجتياز االمتحانات.

12345

أزّود الطلبة باملعلومات الرضورية الجتياز االمتحانات . 9

الرسمية يف املدرسة.

12345

رضورة أن أعرف إيجابات ألّي سؤال متوقّع من الطلبة . 10

داخل غرفة الصف.

12345

وآرائهم . 11 فهمهم  يف  التغري  مناقشة  فرصة  للطلبة  أهيء 

ووجهات نظرهم نحو محتوى دروس العلوم.

12345

ال . 12 وأن  بأنفسهم،  مالحظاتهم  الطلبة  يستنتج  أن  أفضل 

يقوموا بكتابة مالحظايت التي أعرضها من خــــالل شاشة العرض 

أو من خالل املادة التي تعطى لهم.

12345

9  Source: Adapted from lead teachers in the Iowa Chautauqua Program, University 
of Iowa, Iowa City, Iowa, 2008.
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الشكل )11-3(: تقّبل وجهة نظر الطلبة حول تعلّم العلوم/أسئلة موّجهة للطلبة10

سيستخدم التدّرج اآليت:

1= أوافق بقوة، 2= أوافق، 3= غري متأكد، 4= غري موافق، 5= غري موافق بقوة(، 

راجيا التكرم باإلجابة عن جميع األسئلة ووضع دائرة حول الرمز الذي يثل وجهة نظرك 

يف كل فقرة.

حـــاول . 1 الصف  يف  الطلبة  مع  املعلّم  تفاعل  خـــــالل 

إيجاد حـــوار معنا حول املوضوع الذي ندرسه.

12345

الحقائق . 2 من  الكثري  عرض  بأهمية  املعلم  يشعر 

ليك  نتعلّم  ماذا  إننا سنعرف  للطلبة، حيث  والتفصيالت 

نحقق النجاح يف الصف.

12345

املستخدمة . 3 املختلفة  التقييم  وسائل  بأن  املعلم  يشعر 

التغرييف مفاهيم  يف الصف يجب أن متثل فرصة تعكس 

العلوم للطلبة داخل غرفة الصف.

12345

الصعوبات . 4 ملناقشة  للطلبة  كـــافيا  وقتا  املعلم  يخّصص 

التي تواجههم يف فهم ما يتعلّمونه داخل غرفة الصف.

12345

يركّز املعلم عىل تغطية املعلومات املهمة التي تعرض يف . 5

الكتب الجيدة.

12345

يشجعنا املعلم عىل إعادة بناء معرفتنا العلمية باستخدام . 6

طرق تفكري جديدة حول محتوى املادة العلمية.

12345

أثناء الرشح يستخدم املعلم أسئلة أو أمثلة صعبة أو ال . 7

حل لها لخلق فرص للنقاش والحوار.

12345

الطلبة . 8 إعطاء  الدرس  أثناء  املهم  من  أنه  املعلم  يعتقد 

املالحظات الهامة لدراسة مـــا هو رضوري.

12345

يزّودنا املعلم باملعلومات الرضورية الجتياز االمتحانات . 9

املدرسية.

12345

يعتقد املعلم أنه يجب أن يعرف إجـــابات جميع . 10

األسئلة التي يطرحها الطلبة.

12345

فهمهم . 11 يف  التغري  ملناقشة  للطلبة  الفرصة  املعلّم  يعطي 

ووجهات نظرهم يف مادة العلوم.

12345

يشعر املعلّم بأنه من األفضل للطالب أن يكتب ويطّور . 12

مالحظاته بنفسه بدال من أخـــذ مــــالحظات املعلم 

كام هي.

12345

10  Source: Adapted from lead teachers in the Iowa Chautauqua Program, University 
of Iowa, Iowa City, Iowa, 2008.
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الشكل )12-3(: وجهات نظر الطلبة نحو العلوم.11

الفقرات  من  فقرة  كل  عـــدمها عىل  أو  موافقتك  درجة  دائرة حول  الرجاء وضع 

أحيانا، 4= يف كثري من  نادرا، 3=  أبدا، 2=  الخاميس )1=  التدّرج  أدنــــاه، ُمستخدما 

األحيان، 5= دامئا(

الفقرات املتعلّقة مبعلّم العلوم:

   
يطرح املعلم األسئلة.  .1  12345

يريد املعلم من الطالب أن يطرح األسئلة.  .2  12345
يسمح املعلم للطالب بالسؤال.  .3  12345
هل يحب معلمك العلوم حقا؟  .4  12345

هل يجعل معلمك العلوم مساقا مثريا؟  .5  12345
هل يعرف معلمك الكثري عن العلوم؟  .6  12345

هل يقدر معلمك معرفته باإلجابة عن سؤالك.  .7  12345

عن صفوف العلوم:

   
صفوف العلوم مثرية وتبعث عىل الفرح.  .8  12345

صفوف العلوم ممتعة.  .9  12345
صفوف العلوم مدهشة ومثرية.  .10 12345

صفوف العلوم مملة.  .11 12345
صفوف العلوم غري مريحة.  .12 12345

صفوف العلوم تجعلك تشعر بالنجاح.  .13 12345

صفوف العلوم تجعلك تشعر بالفضول.  .14 12345

11  Source: Adapted from National association of Education Program. (1978). The 
Third Assessment of Science (1976-1977). Denver, CO: Author.
Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student 
Understanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by San-
dra K. Enger and Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.
com. Reproduction authorized only for the local school site or non-profit organization 
that has purchased this book.
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فوائد تعلّم العلوم:  

األشياء التي نتعلّمها مفيدة خارج املدرسة.  .15  12345
األشياء التي نتعلّمها مفيدة للمستقبل.  .16  12345

العلوم التي نتعلّمها مفيدة يل.  .17  12345
املشاكل  مع  التعامل  عىل  العلمية  املواد  تساعدك    .18  

والقضايا الحالية)املعارصة(.

12345

املوضوعات االجتامعية تساعدك عىل تحسني صحتك.  .19  12345
املوضوعات العلمية تساعدك عىل التعامل مع الفضول   .20  

العلمي.

12345

املوضوعات العلمية تساعدك عىل أخذ القرارات.  .21  12345
به  يقوم  ملا  باألمثلة  تزودك  العلمية   املوضوعات   .22  

العلامء واملهندسون.

12345

العلوم  مهن  عن  بأمثلة  العلوم  مساقات  تزودك   .23  

األخرى.

12345

بني  الربط  عىل  الرتكيز  عىل  العلوم  مساقات  تساعدك   .24      

التكنولوجيا والعلوم.

12345

     لكوين طالبا أدرس العلوم ستجعلني مواد العلوم: 

25.  فرحا.  12345
26.  غنيّا.  12345

مطالبا بالكثري من العمل.  .27  12345
أشعر بامللل  .28  12345

أشعر باألهمية.  .29  12345
أحب الوحدة.  .30  12345

 يف الفقرات )31 - 38(، اخرت “أ” للمواضيع التي تفضل بشكل كبري ، و”ب” للمواضيع 

التي ال تحب، وأخريا اخرت املوضوع الذي تفّضل دراسته يف املدرسة.

لغات أجنبية بأ 31. 
اللغة األدبية. بأ 32. 

املوسيقى. بأ 33. 
الرياضيات. بأ 34. 

الرتبية الرياضية. بأ 35. 
العلوم. بأ 36. 

القراءة. بأ 37. 

الدراسة االجتامعية. بأ 38. 
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املعلومات العـــامة: ضــع دائرة حـــول االختيــار الــذي يناسبك للفقرات مــن 39 

إلــى 42. 
الجنس أنثىب. ذكرأ.  39. 

معديل يف العلوم. ج. )D(أو أقلCب. )B( أو أفضلأ.  40. 
مستوى دخل األرسة. ج. قليلمتوسطب. عالأ.  41. 

يف  للدراسة  خطتك   .42 

الجامعة.

ج. لن أذهبغري متأكدب. سأذهبأ. 



112113

الفصــل الرابـــــــع

ســـاللـــم التقديـــر وأدلـــة التصحيـــح

من  يتم  الصفية،  الغرفة  يف  التصحيح  وأدلة  التقدير  سالمل  واستخدام  تصميم  إن 

أجل التواصل بشأن ما يتوقّعه املعلّمون ومن أجل تقييم أعامل الطلبة، وسيناقش هذا 

الفصل األفكار الخاصة بتصميم سالمل التقدير وأدلة التصحيح.

مـــا هي سالمل التقدير وأدلة التصحيح

هل لديك سلّم تقدير ألمـــر ما؟ يف الغرفة الصفيّة هذه األيام، وبدءا من املـــرحلة 

االبتدائية وحتى الجامعية، تعّد سالمل التقدير أمرا رضوريا أثناء العمل، خاصة العمل 

الذي يتضّمن مشاريع أو منتجات أو قياس أداء. إّن مصطلح دليل التصحيح يستخدم 

بشكل تباديل مع سلّم التقدير. ويكن الحصول عىل سالمل التقدير، وأدلة التصحيح من 

أجــل تقييم أعامل الطلبة املختلفة واملتوفرة عىل املواقع اإللكرتونية، كام أّن العديد 

من األدوات والنامذج متوفّرة لالستخدام أو التطوير أو من أجل اعتامدها منوذجا أوليا 

ا إلكرتونية من برامج  يكن البناء عليه للمواد املختلفة التي يدرسها الطلبة. كام أن نسخاً

التقييم متوفرة لدى جامعات مثل جامعة كانساس عرب موقعها اإللكرتوين. و لقد أكد 

آرثروشابيوس )Arther and Chappuis)2006 أّن استخدام سجالت التقييم من أجل 

التواصل بشأن التوقّعات التعليمية للطلبة قد أثّر بشكل كبري عىل زيادة الرتكيز عىل 

التقدير  الصفية. وحتى يف حــــالة استخدام مناذج سالمل  الغرفة  التكويني يف  التقييم 

الجاهزة، فإّن عمليّة تطوير وتصميم سالمل يكن أن تكون ذات أهمية لكل من الطالب 

الخاصة  املعايري  أن توضح  التي يكن  التقدير  تطوير سالمل  واملعلم، من خالل عملية 

النهايئ.  املنتج  ومساهامت  بالعمل  الخاصة  التوقعات  وتحديد  املرشوع  أو  باملنتج 

واشرتاك الطلبة يف هذا التصميم يكن أن يساعدهم يف فهم املعايري ومختلف مستويات 

األداء بشكل أفضل.

التقدير هي ترجمة لكلمة التينية األصل تعود إىل املامرسات  تاريخياًا، كلمة سلم 

فإن  التعليم  قطاع  يف  أما  الدينية.  الطقوس  يف  املهمة  الرسائل  تحديد  يف  املستخدمة 

املصطلح مستخدم لإلشارة إىل منوذج معني أو منهجية أو أشكال أوطرائق من أجـــل 
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املتعلمني.  وأهداف  املفاهيمي  والتطور  التعليمية  لألنشطة  الخاصة  املعايري  تحديد 

وتوفر سالمل التقدير إطاراًا يكن من خالله تطوير وتقييم أعامل الطلبة، كام يكن أن 

يتم تصميم وتعديل سالمل التقدير هذه بحسب احتياجات الطلبة واملناهج.

الطلبة  تحضري  عىل  الدليل  وإيجاد  والتقييم،  املساءلة  عىل  املتزايد  الرتكيز  ومع 

جيد  بشكل  املصممة  التعليمية  املنهجيات  فإن  األهم،  األمر  وهو  النجاح  أجل  من 

والتقييامت املدعمة بدليل التصحيح يكن أن توفر دليالاً عىل قدرتنا عىل تحديد أنواع 

تطوير  عملية  أّن  كام   . كمعلمني  نتوقعه  ما  بحسب  الطلبة  لدى  األداء  مستويات  و 

أدلة التصحيح هذه يكن أن تكون عملية مشاركة يتم إرشاك الطلبة فيها . يكن أن 

تحقيق  من  التأكد  أجل  من  مرات  عدة  الطلبة  لدى  التعليم  معايري مخرجات  تراجع 

الدراسية  والفصول  الوحدات  تقييم  طريقة  اعتامد  يكن  كام  الدرايس،  العام  أهداف 

نتائج نهائية من املحتمل أن ال  التعليم للطلبة بوصفها  النظر إىل مخرجات  أيضا. إن 

تقيّم العمل بشكل مستمر. يكن للمعايري أن تسمح للمدرسني بتطوير معايري خاصة 

باألداء املتعلق بكل وحدة دراسية عىل حدة لتوفر سجال خاصا بتطور كل طالب وفهمه 

العلمي  القطاع  يف  واإلصالحات  الحايل  الفهم  إن  فردي.  بشكل  التعليمية  للمخرجات 

التعليمي تجعل عملية التعلم يُنظر إليها بوصفها عملية يتعلّم من خاللها الطلبة بشكل 

ا. وهذه الصفات األربع يجب أن تكون موجودة  فردي وجامعي وتعاوين وتنافيس أيضاً

ا ملعايري تعليمية مطلوبة  يف الحصة التعليمية الناجحة. غري أنها ال يتم تقييمها عادة تبعاً

بحسب اإلدارة التعليمية  الخاصة مبعايري االختبارات، ونظرا ملحدودية الوقت أو حتى 

املعتقدات الخاصة بالتعليم و االختبار.

من أجل تقييم األهداف املتضّمنة ضمن إطار التعلّم التفاعيل للطلبة، فإن مستوى 

فهم الطلبة يجب أن يتم تقييمه قبل وأثناء وبعد العملية التعليمية. فعملية التقييم 

يجب أن ينظر إليها بوصفها عملية مستمرة يف الغرفة الصفية. بالرغم من أن العديد 

النظر  بذلك،فإّن وجهة  بالقيام  يسمح  ال  الصفية  الحصة  وقت  أن  يرون  املهتمني  من 

املقابلة ترى أن كل طالب يف الصف هو فرد متميز وال يكن لطالبني يف الصف نفسه أن 

يحصال عىل نفس الفهم ملوضوع معني بالدقة نفسها أو القيام بنفس العمليات الدماغية 

لتحليل املادة بالطريقة نفسها.

ولحصول الطلبة عىل مستوى أعىل من الفهم، فإنه يجب الرتكيز عىل كل من التقييم 
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التكويني و الختامي بشكل متساو، ويجب استخدام البيانات التي تجمع من التقييامت 

لتطوير  التقييم  هذا  نتائج  استخدام  بعد  فيام  يتم  بحيث  التدريس،  طرائق  لتحديد 

معايري خاصة بكل طالب، يقوم بدراستها ومحاولة إنجازها خالل كل مهمة تطلب منه. 

وهنا تـــأيت أدلة التصحيح أو سالمل التقدير للرتكيز عىل التفكري و التعلم لدى كل من 

املعلم والطالب. واذا كان الطلبة جزءا من العملية التطويرية لسالمل التقدير فإن ذلك 

سيساعدهم يف فهم كيفية تحديد املعايري املهمة ذات العالقة بأعاملهم.

يتم تصنيف سجالت التقييم عادة بوصفها تحليلية أو شمولية. كام أّن نوع العمل 

أو املنتج املقدم هو ما يحدد طبيعة سلّم التقدير املطلوب. إذا كان األداء قابال لتقسيمه 

التحلييل  التقييم   يكون  منفصلة،  عليها  الحكم  يكن  مختلفة  أبعاد  أو  تفاصيل  إىل 

هو األفضل )آرثر ماك تاي،Arter and McTighe; )2001 . وكمثال، فإّن مهمة كتابة 

موضوع معنّي يكن أن يتم تقييمها وفقا ملجموعة العنارص الستة: األفكار، والتنظيم، 

والصوت، واختيار الكلامت، وطالقة الجمل، واتساق الكالم. وهنا يكون التقييم التحلييل 

هو األفضل. 

أما يف العلوم فيمكن استخدام سلّم التقدير اللفظي التحلييل يف التجارب املخربية، 

ويف التقارير وعرض النتائج. وحيث يكن تصنيف العمل عىل شكل كميات أو عنارص، 

تقييم  عىل  تعتمد  التي  املواد  ويف  أيضا.  األفضل  هو  التحلييل  التقييم  منهج  يكون 

املساهامت والنتائج ملواد يصعب التعامل معها بنظام األجزاء أو الكميات يكون اللجوء 

إىل املنهج الشامل يف التقييم. ويشري ستيغز،)Stiggins;)2008إىل أّن أفضل املعلمني هم 

القادرون عىل اكتشاف األداء الجيد و عىل وصف األداء املميز. وهذا التفكري يتوافق مع 

املنحى الشمويل للتقييم.

يتضّمن هذا الفصل مناذج من سالمل التقدير التي يكن تطويرها لتستخدم من قبل 

النامذج وفقا الحتياجات  املعلمني، لقد قام بعض املعلمني مع طلبتهم بتصميم هذه 

ا ملادة األحياء، أو خرائط  مختلفة. إن مناذج سالمل التقدير تتضمن ما يكن أن يكون جيداً

املفاهيم، ورمبا للعلوم الفيزيائية كذلك. وتوجد فرص غري محدودة فيام يتعلق بإمكانية 

تطبيق هذه النامذج عىل مختلف املناهج التعليمية. وقد تضّمن هذا الفصل مناذج من 

ا.  سالمل تقدير غري جيدة أيضاً
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بناء سالمل التقدير: وجهة نظر املعلمني

يعد دليل التصحيح جزءا مهام من مناذج التقييم. و يتفاعل هذا النموذج مع الطلبة 

باعتبار أهميّة ما هو مطلوب كمخرجات  تعليميّة وفق معايري محددة. ويتم إنشاء 

سلّم تقدير لفظي وفق نواتج متوقّعة، وعىل املعلم/ املعلمة أن يسأل نفسه/ نفسها ما 

هو املخرج املتوقع من الطلبة أن يكونوا قادرين عىل فعله بعد انتهاء العمل يف املرشوع 

املحدد. إن هذه التوقعات  ستشكل إطارا للمخرجات التي توجه أو تؤطر منتجات أو 

أداء الطلبة. وهذه التوقعات هي املعايري التي ستوضع يف سلم التقدير. كل معيار من 

هذه املعايري سيقدم للطلبة مثاالاً ألفضل مايكن أن يكون عليه العمل املقدم، وللعمل 

الذي يعد مقبوالاً إضافة إىل ما يعترب عمالاً بحاجة إىل تطوير. وقد يسأل املعلم ما هو 

املخرج الذي يكنني أن أتوقّعه من طالب عند كتابة ورقة بحث علمي؟ ورمبا يكون 

أحد املعايري أن يقع الطالب يف بعض األخطاء العلمية، وهنا سيكون سلم التقدير كاآليت: 

123

أخطاء علمية كافية من 

أجل اعتبار الورقة البحثية 

غري صحيحة  وذلك لعدم 

كفاية أو دقة املعلومات 

املهمة أو املفيدة. العديد 

من املعلومات غري دقيقة أو 

غري متوفرة 

هناك بعض األخطاء العلمية 

عن  القارئ  تشتت  التي 

للمعلومات  املهم  الهدف 

البحثية.  الورقة  يف  الواردة 

بعض املعلومات غري دقيقة 

أو غري متوفرة

يف  كبرية  أخطاء  توجد  ال 

مستوى  العلمي.  البحث 

عال من الدقة يف املعلومات 

املطروحة.

التقدير من  استخدام سلم  التقييم سيجعل  فيه بسجل  إن تحديد معيار مرغوب 

قبل املعلم والطالب أكرث سهولة. إن سلم التقدير يهدف إىل التواصل مع الطلبة بشأن 

دقة البحث يف مهمة كهذه. يكن للمعلم االستمرار يف بناء هذا السجل اعتامدا عىل 

ا. ويكن للطلبة أن يكونوا مشاركني  املخرجات التي يطلبها واملتعلقة بهذه املهمة تحديداً

يف عملية بناء سلم التقدير، كام يكن أن يتضمن سلم التقدير أي أفكار تكونت لدى 

الطلبة بعد إنهاء املهمة و جودة مواد البحث املستخدمة والقدرة عىل تدعيم النتائج 

باألدلة.
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كل فكرة أو مخرج تعليمي يعني معياراًا عىل سلم التقدير. هذه األوصاف للمعايري 

يجب أن تكون متوازية عىل طول نقاط السجل.  انظر املثال اآليت:

123

قلة األدلة أو عدم وجود أدلة 

تجاوز  العلمي  البحث  عىل 

الكتاب املنهجي للطالب

تم القيام بالبحث فيام وراء 

املنهجي.  الطالب  كتاب 

استخدام  عىل  دليل  هذا 

النظر  وجهات  ودراسة 

بعض  هناك  املختلفة، 

التي  اإلضافية  املعلومات 

تعزز فرضيات الكاتب.

استخدام  عىل  دليل  هناك 

واستخدام  للمصادر  موسع 

لدعم  البحث  ملهارات  جيد 

فرضية الكاتب.

من املهم وضع املعايري وبوصف واضح ومحدد يف كل معيار، وإال فإنه سيكون من 

ا ومحّدداًا. إذا  الصعب تحديد العالمة التي يستحقها العمل إذا مل يكن التعريف واضحاً

ا. ووضع  التقييم سيكون أكرث وضوحاً املعيار يحدد فكرة واحدة فقط فإن معيار  كان 

املعلم والطالب  للتواصل لكل من  ا يوفر إطاراًا  التقدير مسبّقاً أو سلم  التصحيح  دليل 

عىل حد سواء. 

يجب أن يكون املعلم متأكدا من تقييم كافة املخرجات ضمن سلم التقدير الذي قام 

بتصميمه، حيث إنه من غري العدل أن يقيَّم الطلبة عىل أساس معايري مل يتم توضيحها 

ا أن يتم تقييم  الطلبة بناء عىل معايري تم تغيريها بعد  يف السجل. ومن غري العدل أيضاً

االتفاق معهم عىل معايري مختلفة من قبل. ويف حالة وجود معيار غري مغطى ضمن 

الناقص عند  املعيار  بإضافة  أو صياغته  السجل  كتابة  إعادة  فإنه يجب  التقدير،  سلم 

إعطاء الطلبة مهمة مشابهة يف املستقبل.

ا عند تضمني جمل مثل )ال توجد أخطاء رئيسية(  يكن اعتبار سلم التقدير موضوعيًّ

بدالاً من استخدام )أقل من 10 أخطاء(. واذا ما تضمن سلم التقدير معايري تشري إىل 

عىل  فإن  مثال  الحراري  االحتباس  يف  تسهم  عوامل  أربعة  يوفر  بوصفه  املثايل  العمل 

الطالب أن يوازن بني العوامل الكمية والنوعية يف إجابته. يكن لطالب أن يعدد أربعة 

عوامل ويبقى السؤال هل هي العوامل املؤثرة فعال؟ هل هناك عوامل تزيد عن هذه 

العوامل من دراسة تأثريها وأهميتها؟ رمبا  الطالب أكرث اهتامما بتعداد  األربعة؟ هل 
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مهمة،  تكون  أن  التي يكن  العوامل  عدد  بتحديد  للطلبة  السامح  األفضل  من  يكون 

ويكون الطلبة قادرين عىل دعمها باألدلة. وهذا الخيار يسمح للطلبة بالرتكيز بشكل 

أكرب عىل جودة إجابتهم بدالاً من حجمها.

واملشاريع  البحثية  لألوراق  بالتقييم  القيام  هدف  جعل  يف  التقدير  سالمل  تسهم 

أكرث تركيزاًا. ويكن للطلبة أن يكونوا واثقني من وضوح املتطلبات التي يفرضها املعلم 

وتوقعاتهم. وهذا بدوره يسمح للطلبة بكتابة أوراق بحثية أكرث جودة وتقديم أعامل 

ا عند ذكر ما هو مطلوب  أكرث دقة. كام يكن للمعلمني أنفسهم أن يكونوا أكرث وضوحاً

من الطلبة، وعليه فإن قراءة ورقة بحثية أو تقييم مرشوع ما بناء عىل معطيات تقييمية 

األمر  يعد  الطلبة. مل  أكرث عدالاً ألعامل  تقيياماً  ينتج  بد وأن  واضحة ومعايري دقيقة ال 

عن  فضالاً  تناسبه،  التي  املعايري  وضع  ثم  ومن   ، أوالاً للمرشوع  املعلم  قراءة  قامئاعىل 

مساهمة سالمل التقدير يف متكني الطلبة من القيام بتقييم ذايت ألعاملهم قبل تسليمها.

ويف ضوء ما سبق فإن سالمل التقدير تخدم الطلبة من خالل:

تحديد ما يتوقعه املعلم من الطلبة  -
توضيح معايري األداء مسبقا   -

دمج الطالب يف العملية التعليمية   -
تحديد  من  بدالاً  دراسية  مادة  أي  يف  تعلموه  ما  وتفسري  بالتعبري  للطلبة  السامح   -

اإلجابات الصحيحة املقبولة من قبل املعلم

توفر للطالب صورة أوضح عن كيفية تنظيم وترتيب واجباته ومشاريعه  -
ا وموضوعية تجعل عملية تقييم أعامل الطلبة أكرث تحديداً  -

توفر للطلبة فرصة عمل التقييم الذايت بشكل أكرب.  -
تصميم سالمل التقدير ودليل االتصحيح

قبل البدء بوضع تصورسالمل التقدير أو أدلة التصحيح فإنه يجب االنتباه إىل تصميم 

. إن الهدف األسايس من التقييم هو املعيار األول الذي يجب  التقييم بشكل عام أوالاً

أن يقود عملية التطوير برمتها. فام هو هدف التقييم؟ هل يتفق التقييم مع خربات 

بناء عىل خرباتهم  الطلبة  ينجزها  أن  يتوقع  التي  التعليمية  األهداف  ما هي  التعلم؟ 

التي  بالواقعية  تتميز  والتي  قياسها  يكن  التي  التعليم  مخرجات  هي  ما  التعليمية؟ 

يكن تقييمها؟ إن استخدام سلم التقدير دليل التصحيح  يكن أن يشكل آلية للتواصل 
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بشأن أهداف التقييم وتقديم تغذية راجعة للطلبة حول مستويات أدائهم. عادة ما يتم 

الدمج بني معلومات التقييم هذه مع سجالت عالمات الطلبة وغريها من أنواع التقارير.

عام ومن  إطار  و يكن تصميم  بعدة طرق،  التقدير وتطويرها  تصميم سالمل  يتم 

ثم تقسيمه إىل أجزاء متخصصة. كام يكن عكس هذه العملية والبدء بتصميم سلم 

تقدير متخصص ملهارة معينة، ومن ثم تعميمها يف إطار عام شامل لكافة التخصصات. 

ويكن ملنهجية األطر العامة أن تنفع يف حال اعتامد إطار تقييمي شامل. وتعد األعامل 

 Nikko)2007  ( بروكهارت  و  نيتكو  و   Nikko;  )1996( نيتكو  من  كل  بها  قام  التي 

التقييمية.  السجالت  بتصميم  يتعلق  ا فيام  ا مفيداً ، وغريهم مرجعاً  and Brookhart;

املراجع  من  العديد  حاليا  هناك  فإّن  للرتكيز،  كمجال  التقييم  عىل  الرتكيز  وبخصوص 

فالكثري من واليات  اإللكرتونية.  املواقع  أو  املطبوعة  الكتب  املفيدة سواء من  األخرى 

بها وكلها متوفرة عرب  الخاصة  التقييم  أطر  بتطوير/  تقوم  أو  لديها/  املتحدة  الواليات 

املواقع اإللكرتونية أو حتى عىل مواقع املجلس األعىل للتعليم يف كل والية.

يكن تصميم سلم التقدير باعتامد األمنوذج املوضح يف الجدول)4.1(.  فهناك ثالثة 

إدخال  يكن  كام   .1  ،3  ،5 الخانات  ضمن  التقييم  عملية  تقود  )تصنيفات(  مجاالت 

أعمدة أخرى بينية تحمل األرقام 2، و4 مثال. يكن رشح معايري األداء يف كل مجموعة  

يندرج عملهم يف خانة )غري  الذين  الطلبة  البّناءة مهمة يف حالة  التغذية  إن  للطلبة. 

العمل  لتقديم  أخرى  فرصة  يعطوا  أن  ويكن  لذلك،  الحاجة  دعت  وحيثام  املقبول( 

بصورة أفضل. كام أّن مثل هذه التغذيةالراجعة رضورية للطلبة الذين يظهرون تفوقاًا 

يف تسليم أعاملهم وفق املعايري من أجل العمل عىل الخطوة القادمة.
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الجدول )4.1( أمنوذج أويل لسلم التقدير.

5
األفضل

3
جيد

1
مقبول – بحاجة إىل تطوير

يف هذه الخانة يضيف الطلبة 
أنه يثل  واملعلمون ما يرون 
العمل  من  األفضل  املستوى 
املطلوب والذي يكن تقديه 
أو  فردي  بشكل  الطلبة  من 
عىل  املجموعات،  خالل  من 

أن يتم تحديد كافة املعايري.

هذه  ضمن  املقدم  العمل 
ولكنه  ا  جيداً يعد  املجموعة 
املطلوبة   املعايري  بكل  يفي  ال 
من قبل املعلم والطلبة. هناك 
ترتيب  عدم  أو  األخطاء  بعض 
يف  واضح  بشكل  الخطوات 

العمل املقدم

يف هذه املجموعة يظهر العمل 
. يف  تطوير  إىل  املقدم بحاجة 
معايري  هناك  املجموعة  هذه 
تظهر أن العمل املقدم فيه من 
أو  االتجاهات،  أو  الكلامت، 
مقبول  غري  يعد  ما  التحصيل، 

من قبل الطلبة أو املعلم.

ذلك  إن  حيث  املطلوبة،  املعايري  عنارص  بعض  إدخال  يف  الطلبة  إرشاك  املهم  من 

ا  يعطيهم بعض القوة أثناء التقييم. ومن الطرق املتبعة يف ذلك إعطاء الطلبة أمنوذجاً

التقدير، والطلب منهم توفري/ أو املساعدة يف/ وصف أو تفسري بعض  أوليا من سلم 

املعايري املوجودة فيه ويف مختلف مستويات األداء. بعد انتهاء هذه العملية، يتم تعليم 

الطلبة ما يتوجب عليهم فهمه بشكل أفضل فيام يتعلق بتحقيق املخرجات املطلوبة.

أمثلة عىل مهامت وسالمل التقدير 

وفيام ييل أمثلة متنّوعة عىل العديد من املهامت وسالمل التقدير املستخدمة:

سلم تقدير لتقييم التخصصات املتداخلة أو التخصصات املحدودة   

يعرض الجدول )2-4( سلم تقدير لفظي يتضمن عنارص تعالج عرض توليد األمنوذج، 

أو العرض التقديي أو كليهام.عند تصميم سلم التقدير يجب أن نأخذ يف االعتبار عدد 

الفئات التي يتم تضمينها فيه، ألنه كلام احتجنا لفئات أكرث كانت الحاجة لعالمات لهذه 

الفئات. يف مثل هذه الحاالت يصعب أحيانا عملية وصف األداء. عىل الرغم من أن سلم 

التقدير يتكون من خمس فئات، فإنه يكن دمجه يف ثالث فئات بعالمات )5، 3، 1(، 

ماّم يجعله أكرث سهولة يف تقييم األداء. فعندما يكون املرشوع أو املنتج معقدا، فإنه من 

الصعب محاولة فصله إىل أجزاء منفردة كام أنه من الصعب تقييم العمل مبستويات 

متنّوعة ومعقدة.
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الجدول 2-4: سلم تقدير ملجال محدد أو ملجاالت متداخلة.12

5 4 3 2 1 مجال العلوم
تم بناء 

النموذج 
األصيل، 

وتصميم 
عنارص 

اإلبداع، 
مؤرش قوي 

لفهم القواعد 
العلمية.

محاولة بناء 
منوذج يشبه 

النموذج األصيل، 
أظهر بعض 

عنارص اإلبداع 
وأظهر  فهام 

للقواعد العلمية.

تم بناء 
النموذج 
بواسطة 

مواد جاهزة، 
عنارص اإلبداع 
قليلة مقارنة 
مع النموذج 

األصيل، بعض 
املؤرشات عىل 
فهم القواعد 

العلمية

تم بناء 
النموذج 
بواسطة 

مواد جاهزة، 
عنارص اإلبداع 

غري واضحة، 
يوجد مؤرش 
بسيط عىل 

فهم القواعد 
العلمية

تم بناء 
النموذج 
بواسطة 

مواد جاهزة، 
إبداع قليل، 

ال يوجد 
مؤرش عىل 

فهم القواعد 
العلمية

األفكار 
العلمية 

)مفاهيم 
اإلبداع، 

وجهة النظر 
العاملية(

محددة و 
واضحة، 

استخدام 
فّعال 

للمصطلحات 
العلمية، 

فهم كامل 
للمفاهيم 
العلمية، 

القدرة عىل 
التوّسع.

نظمت بشكل 
جيد، استخدام  

وفهم جيدان 
للمفاهيم 

العلمية، يوجد 
القليل من 

األخطاء.

عرض مقبول، 
استخدام  

وفهم 
مناسبان 

للمفاهيم 
العلمية، 

يوجد الكثري 
من األخطاء.

العرض مل 
يكن واضحا 
و ال منظام، 

املفاهيم 
العلمية قليلة، 

مصطلحات 
قليلة، فهم 

ضعيف 
للمواضيع 
العلمية، 

وأخطاء كثرية.

مل يتم تجهيز 
العروض، 

و ال يوجد 
هدف محدد

العروض 
)فنون اللغة، 
الكالم، فهم 

املفاهيم(

تم تجهيز 
النموذج 

حسب 
املواصفات 

وبشكل وعمل 
متميزين، 
استخدام 

متميز 
لألدوات، 

املعلومات 
واضحة متاما.

تم تجهيز 
النموذج حسب 

املواصفات 
وعمل فعال، 

استخدام 
فعال لألدوات، 

املعلومات 
واضحة 

ومنطقية. 

تم تجهيز 
النموذج، 

تم استخدام 
بعض املواد 

بشكل 
مناسب، 

معلومات 
مقبولة.

النموذج 
جاهز بشكل 
جزيئ، بعض 
املشاكل يف 

العمل، يكن 
استخدام 

املواد بفعالية 
أكرث، ضعف 

يف املعلومات.

مل ينته عمل 
النموذج، 
ضعف يف 

عمل األفراد، 
ضعف 

استخدام 
املواد

إبراز العمل    
)االتجاهات، 
وجهة النظر 

العاملية، 
استخدام 

التكنولوجيا، 
األدبيات(

12  Source: Adapted from Mason City Schools, Mason City, Iowa.
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سالمل  من  النوع  هذا   . التقدير  سلم  ونتائج  معايري  تطوير   )4-3( الجدول  يعرض 

التقدير تم تصميمه لتقييم عمل الطالب يف حصة األحياء التي نفذت باستخدام منحى 

العلم والتكنولوجيا واملجتمع.
الجدول )3-4(: سلم تقدير لقياس األداء13

املعيار

10
)ضع املعايري 

املثالية الخاصة 
بك(

864

تحديد 
القضية 

وذكر موقف 
املجموعة

واضح  عرض 
همية  أل
مع  املوضوع 

التفاصيل

واضح  عرض 
همية  أل
ولكن  املوضوع 
إىل  بحاجة 

تفاصيل أكرث

القضية  ذكر  تم 
عن  القليل  ذكر  ولكن 

أهميتها

ربط 
التأثريات 

البيئية 
بأجهزة 
جسم 

اإلنسان

مناقشة  متت 
لكل  تأثريين 

جهاز.
تأثريات  ثالثة 
تم  إضافية 
يفها  تعر

ومناقشتها

مناقشة  متت 
لكل  تأثريين 

جهاز.
تأثريان إضافيان 
تعريفهام  تم 

ومناقشتهام

تأثريين  مناقشة  متت 
وتأثريان  نظام،  لكل 
تعريفهام  تم  إضافيان 

ومناقشتهام

األدلة 
والدعم

واسع  دعم 
النطاق للبيانات 

املتضمنة
التوسع  هو  )ما 
يستطيع  الذي 
من  الطالب 
مناقشة  خالله 

ذلك(

دعم مقبول 
للبيانات 
املتضمنة

)ما هو القدر 
الكايف الذي 

يستطيع 
الطالب من 

خالله مناقشة 
ذلك(

الدعم  من  أدىن  حد 
للبيانات املتضمنة

األدىن  الحد  هو  )ما 
الذي يستطيع الطالب 
مناقشة  خالله  من 

ذلك(

 أجهزة
الجسم

13  Source: Adapted from Mason City Schools, Mason City, Iowa.
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 الجهاز
التناسيل

 الجهاز
التنفيس

 جهاز
الدوران
الجهاز 
العصبي

أخرى
التخطيط 

لتعليم 
اآلخرين

تعليم   عنارص 
مكتملة لألجهزة 

املحددة

تعليم   عنارص 
مقبولة لألجهزة 

املحددة

الحد األدىن من عنارص 
التعليم لألجهزة 

املحددة
إبداع يف 

االستخدام 
لتعزيز وسائل 

التعلم  

بعض 
املحاوالت 
واملساعي 
اإلبداعية 

لتعزيز وسائل 
التعلم

الجهد  الحد األدىن من 
اإلبداعي

التأثري 
املحتمل عىل 

الحياة

تلخيص مثالني 
عن التأثري 

املحتمل لكل 
جهاز 

تضمني ثالثة 
أمثلة إضافية

تلخيص مثالني 
عن التأثري 

املحتمل لكل 
جهاز 

مثالني  تضمني 
إضافيني

تلخيص مثالني عن 
التأثري املحتمل لكل 

جهاز 
تضمني مثال إضايف

املراجع 
)عمق 

البحث(،
تضمني 
صفحة 

للمراجع

أنواع  خمسة 
من  مختلفة 

املراجع،
صفحة  تضمني 

للمراجع

أنواع  أربعة 
من  مختلفة 

املراجع،
صفحة  تضمني 

للمراجع

ثالثة أنواع مختلفة من 
املراجع،

صفحة  تضمني 
للمراجع
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املهامت الخاصة بتقييم موضوعات األحياء )علم الحياة(.

مثال عىل املهامت األدائية:

    قامت مؤسسة surgeon general يف الواليات املتحدة األمريكية باختيارك للعمل 

مع زمالئك يف لجنة مسؤوليتها زيادة الوعي العام بالقضايا البيئية التي من املحتمل أن 

تؤثر عىل صحة اإلنسان، وتود منكم أن تعرفوا القضية وتطّوروا مواقفكم واقرتاحاتكم 

اآلتية  اإلرشادات  أخذ  ينبغي  وتوصياتكم،  موقفكم  تطوير  يف  وملساعدتكم  لعالجها. 

والتي تساعدكم عىل إنجاز هذه املهمة:

 - عرّْف القضية البيئية التي من املحتمل أن يكون لها تأثري عىل حياة البرش.
 - جّهز  ورقة تصف هذه القضية، واقرتح طرقا لعالجها.

 - اكتب القضية التي اختارتها مجموعتك.
 - صف كيف تؤثر هذه القضية عىل أجهزة جسم اإلنسان.

 - عالج املشاكل املحتملة إذا مل يتم حل أو عالج هذه القضية.
 - طّور خطة إلبالغ اآلخرين بالنتائج التي توصلت إليها .

من املفيد جدا إدماج الطالب يف عملية تطوير سالمل التقدير وتحديد املعايري  لتطوير 

متييز  واملساعدة يف  املعايري  فئات  تحديد  الطالب  يستطيع  املختلفة.  األداء  مستويات 

مستويات األداء، وغالباًا ما تتطلب سالمل التقدير الضبط الدقيق. ما هو مستوى حجم 

األداء الرضوروي للتواصل والتقييم؟ هل سلم التقدير يركّز عىل حجم التفاصيل الدقيقة 

أو عىل الصورة األكرب)أكرث عمومية(؟ يكن استخدام الكلامت بدالاً من استخدام األرقام 

للتعبري عن مستويات األداء املختلفة. وتساهم املناقشات التي أُجريت مع الطلبة حول 

املشاريع أو املنتجات يف مساعدة الطلبة عىل استيعاب التوقّعات.

وهناك العديد من سالمل التقدير املستخدمة والتي طورت من قبل املعلمني، ومن 

املرجح أنها تحتاج إىل تعديل يالئم تفرّد كل غرفة صفية)الجداول4-4 إىل 10-4(، كام 

يكن إضافة العالمات ووزن كل مستوى أداء حسب تقدير املعلم والطلبة.
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الجدول )4-4 ( سالمل التقدير يف مجال التطبيق، مقرتح للعمل الجامعي14

أداء متوسطأداء متقنأداء متميز
تطبيقات  وله  واقعي  مقرتح 

عملية

مقرتح ُمجٍد لكنه ليس عمليا 

وال واقعيا

املقرتح غري واقعي

مقرتح مدعوم بالبيانات ) دراسة 

حالة، مثال،إحصاءات، الخ..(

خاٍل من املفاهيم الخاطئة

بسبب  ضعيف  مقرتح 

أو  املدعمة،  البيانات  نقص 

املفاهيم  من  القليل  وجود 

الخاطئة، أو كليهام

مقرتح غري مدعوم بالبيانات.

حسب  للمصادر  دقيق  توثيق 

النظام املتبع

اتباع  دون  موثقة  مصادر 

التنسيق املعطى

مل يتم توثيق املصادر بدقة

األخالقية  للمسائل  فهام  يعرض 

لكال  موثق  تقديم  مع  وتظهر 

الجانبني

جانبي تقديم كال جانبي املقرتح كال  ظهور  عدم 

املقرتح

يقدم خيارات متنوعة لألفكار أو 

الحلول املمكنة

أو  األفكار  توضيح  يتم  مل 

الحلول املمكنة بشكل كامل

مل يتم تقديم حلول ممكنة

االقتصادي يوضح التأثري االقتصادي للمقرتح التأثري  يقدم 

للمقرتح

االقتصادي  التأثري  يقدم  مل 

للمقرتح
يوضح كيف يؤثر هذا املقرتح يف 

األجيال القادمة

يقدم كيف يؤثر هذا املقرتح 

يف األجيال القادمة

مل يتم عرض كيفية تأثري هذا 

املقرتح يف األجيال القادمة

مالحظة: )واقعي = مقنع(، مبني عىل أسس جيدة، وموثق، عميل = مقبول اجتامعيا 

وله إمكانية التنفيذ.

املصدر: طور من قبل مدارس مدينة ماسون، مدينة ماسون، أيوا.

14  Source: Adapted from Mason City Schools, Mason City, Iowa.
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الجدول )5-4( سالمل تقدير لفظي الستخدام االستقصاء العلمي15

أداء متميز أداء متمرس أداء متوسط أداء مبتدئ

 يستطيع الطالب
 تطبيق جميع
 املهارات الالزمة
 الستقصاء قضية أو
مشكلة من اختياره

 يستطيع الطالب تطبيق
 املهارات املناسبة الالزمة
 الستقصاء قضية أو مشكلة
من اختياره

 يستطيع الطالب
 بعض املهارات
 االستقصائية
 ملشكلة محددة
من قبل اآلخرين

 يجد الطالب
 صعوبة يف معرفة
 املهارات الالزمة
 لدراسة املشكلة
املطروحة.

الطالب  يستطيع 
الظاهرة  متييز 
يطور وأن   املبحوثة 
تفسريا لها

تحديد الطالب   يستطيع 
 الظاهرة التي يبحثها ويفهم
طبيعتها

الطالب  يجد 
تحديد يف   صعوبة 
وال البحث   ظاهرة 
تفسري  يستطيع 
تم التي   النتائج 
التوصل إليها

 ال يستطيع الطالب
 تحديد ظاهرة
 البحث وغري قادر
 عىل تفسري صعوبة
 ذلك

 يستطيع الطالب

 تقديم النتائج

 لزمالئه داخل غرفة

 الصف ولألطراف

األخرى املهتمة

تقديم الطالب   يستطيع 

غرفة داخل  لزمالئه   النتائج 

 الصف وجعل نتائجه متاحة

لآلخرين.

الطالب  يستطيع 

تقرير  وضع 

يف لزمالئه   بالنتائج 

يجد ولكنه   الصف 

 صعوبة يف التواصل

مع اآلخرين

الطالب يستطيع   ال 

يف زمالئه   إبالغ 

 الصف، وال اآلخرين

وجود عدم   بسبب 

 تحديد للظاهرة

الطالب   يستطيع 

عىل النتائج   تعميم 

جديدة  حاالت 

وفريدة من نوعها.

إىل  باإلضافة 

النتائج  استخدام 

كأدوات للبحث.

تعميم الطالب    يستطيع 

أخرى حاالت  عىل   النتائج 

عالقات وعمل   مامثلة 

مناسبة.

الطالب  يستطيع 

النتائج  مقارنة 

أخرى حاالت   مع 

لديه لكن   مامثلة 

إيجاد يف   صعوبة 

عالقات بينها.

قادر غري   الطالب 

عىل التعرف   عىل 

 حاالت مامثلة وغري

إيجاد عىل   قادر 

عالقات بينها

15  Source: Adapted from a rubric by Lawrence Kellerman for Mason City Schools, Mason 
City, Iowa.
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يظهر الجدول )6-4( سلم تقدير لفظي صمم من قبل معلم لتقييم دور الطالب 

يف التقديم الجامعي. كا يجب تقديم التوقعات للمراجع املستخدمة، وشكل التقديم 

املتوقع للطالب قبل تقديم العرض التوضيحي.

الجدول )6-4( دور الطالب يف العرض التقدميي الجامعي
3 2 1

 عرض وتوضيح دور الطالب أو
الطالبة يف العرض التقديي

 توضيح جزء من دور
 الطالب أو الطالبة يف العرض

التقديي
الدور غري واضح وغري مفهوم

 ذكر القليل عن الدور الذي
 لعبه الطالب أو الطالبة يف

العرض التقديي

 مسؤولية مشاركة الطالب أو
الطالبة يف املرشوع واضحة جدا

 يوجد دليل عىل بذل بعض
 الوقت والفكر يف دور

الطالب

  إنجاز القليل من العمل
لتلبية االحتياجات.

 مشاركة تلقائية لألفكار
واملشاعر يف العرض التقديي

 حدوث بعض عمليات
املشاركة

 إذا وجدت املشاركة فهي
ا قليلة جدًّ

وضوح كبري للخلفية البحثية.
تم ذكر أربعة مصادر أو أكرث

 وضوح بعض الخلفية
البحثية.

تم ذكر مصدرين أوثالثة

 ظهور قليل جدا ملصادر
البحث:

 مصدر واحد أو ال يوجد
مصدر

 املرئيات املستخدمة ذات صلة
وسهلة االستخدام

 استخدام للمرئيات لكنها
ليست سهلة الفهم

 مل يتم استخدام وسائل
إعالمية يف العرض التقديي

تعليقات للطالب:

يوّضح الجدول )7-4(  سياق الجمل لسلّم تقدير ملرشوع العلوم الذي تم تطويره 

الفعلية  املشاكل  لكتابة  األخرية  املجموعة  يف  مساحة  تركت  بحيث  ما،  قضية  حول 

للمرشوع لتقديم تغذية راجعة للطالب، كام يكون وزن املحتوى يف سلم التقدير بنفس 

وزن املكونات األخرى، وإذا كان للمحتوى أهمية كبرية فإن هذا املجال قد يكون أكرث 

وزناًا يف التقييم. 

لآللية  مستقلة  درجات  مبنح  البديل  يكون  مهمة،  الكتابة  آلية  أن  مبا  مالحظة: 

والقواعد النحوية، وهذا ما أوىص به مطّورو عملية التقييم، ويستطيع الطالب استخدام 

سلم التقدير ، وعمل تقييم ذايت ومعرفة سبب حصولهم  عىل الدرجات عن عملهم.
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الجدول 7-4: سلم تقدير ملرشوع قضية يف العلوم16

3 2 1
املصادر

- أدرج أكرث من ثالثة مصادر
- يتضمن العنوان، الصفحة، التاريخ

- يتضمن الكاتب

املصادر
- أدرج ثالثة مصادر

- يتضمن العنوان، الصفحة، التاريخ
- يتضمن الكاتب

املصادر
- أدرج مصدرين

- يتضمن العنوان، الصفحة، التاريخ

عنوان التقرير
- مرتبط باملوضوع الرئيس

- كتب بشكل صحيح
- يثري اهتامم القارئ

عنوان التقرير
- مرتبط باملوضوع الرئيس

- كتب بشكل صحيح

عنوان التقرير
- مرتبط باملوضوع الرئيس

املحتوى
- يحتوي العديد من املوضيع 

ذات العالقة
- غني باملعلومات

ا - منظم جيداً

املحتوى
- مرتبط باملوضوع الرئيس

- غني باملعلومات

املحتوى
- مرتبط باملوضوع الرئيس

الفقرات
- جمل كاملة

- قواعد إمالئية صحيحة
- عالمات ترقيم صحيحة

- كتابة سليمة
- مرتبة

الفقرات
- جمل كاملة

- قواعد إمالئية صحيحة
- عالمات ترقيم صحيحة

- كتابة سليمة
- مرتبة

الفقرات
- جمل كاملة

الرسوم التوضيحية
- أكرث من رسمة توضيحية )معنونة(

- مصنفة بشكل صحيح
- مظهرها مرتب

الرسوم التوضيحية
- معنونة

- مصنفة بشكل صحيح
- مظهرها مرتب

الرسوم التوضيحية
- معنونة
- مصنفة

النشاطات
- مرتبطة بسؤال القضية

- غنية باملعلومات
- كتابة االستنتاج

- النشاطات
- مرتبطة بسؤال القضية

- غنية باملعلومات
- كتابة االستنتاج

النشاطات
- مرتبطة بسؤال القضية

16  Note: All reports will be revised until an A, B, or C is earned. No grades D or F will be awarded.
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3 2 1
الغالف

العنوان  -
االسم  -

التاريخ  -
التوضيح  -

الغالف
العنوان  -

االسم  -
التاريخ  -

الغالف
العنوان  -

االسم  -

مالحظة: يتم مراجعة جميع التقارير ومتنح عالمات )أ،ب،ج(، واليتم منح عالمات 

)د( أو الرسوب

الجــــدول8-4: تدريب الزميل: سلم تقدير لتقديم القضية )املسألة(

3 2 1
 تقديم واضح وغني باملعلومات
 وتدريب فعال للزمالء،  وضوح

التحضري

 رشح التقديم ولكن يفتقر لوجهة
نظره و تحضري كاف للتدريب

 عدم وضوح رشح التقديم،
مالحظة افتقاره للتحضري

 اختيار جيد للموضوعات
 املستخدمة لدعم التقديم، مهتم

ا بالتدريب، منظم بشكل جيد جداً

 املواضيع املختارة مالمئة ولكن
املقدم ال يبدو مهتاّم بالتدريب

 اختيار املواضيع، املقدم غري
 مهتم ويظهر جهدا قليال يف

التحضري
 تم رشح القضية بوضوح، املستمع

اكتسب وجهة نظر املقدم
 رشح القضية للمستمعني بشكل

 كاف لكسب بعض من وجهة نظر
املقدم

 مل يتم رشح القضية بشكل
 كاف لتوصيل وجهة نظر

املقدم للمستمعني
 املشاركة والتعاون ألعضاء

ا املجموعة واضح جدًّ
مالحظة بعض التعاون واملشاركة  عدم وضوح التعاون

واملشاركة
 أدلة عىل استخدام ثالثة أنواع أو

أكرث من التكنولوجيا
 أدلة عىل استخدام نوعني من

التكنولوجيا
  استخدام نوع أو أقل من

التكنولوجيا
 خامتة تتضمن استنتاجات مدعمة

مبعلومات
 توجد خامتة لكن مل يتم دعم

االستنتاجات مبعلومات كافية.
ال توجد خامتة)استنتاجات(

 كتب وأرسل شكرا لألشخاص
 الداعمني

التعليقات:                                                                       مجموع العالمات____
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الجدول 9-4 سلم تقدير لبناء منوذج توضيحي إلدراك املفاهيم الكهربائية
3 2 1 0

تصميم املوضوع   -
بشكل ممتاز

استخدام مالئم   -
واقتصادي للمواد

دارة كهربائية كاملة  -

تصميم   -
املوضوع بشكل 

جيد
بعض   -

االستخدامات 
املالمئة 

واالقتصادية للمواد
دارة كهربائية   -

كاملة

تصميم   -
املوضوع بشكل 
ناقص)متوسط( 

اإلرساف أو   -
استخدام غري مالئم 

للمواد
دارة كهربائية   -

غري مكتملة

- ال يوجد 
تصميم 

للموضوع

تم رسم   -
الصورة وعنونتها 

بالكامل

- تم رسم 
الصورة دون 

عنونة

تم رسم الصورة   -
دون عنونة

مل يتم رسم   -
صورة

قامئة محتويات   -
مكتملة وعملية

قامئة   -
محتويات 

مكتملة ولكن 
غري عملية

قامئة محتويات   -
ناقصة

- ال توجد قامئة 
محتويات

منوذج مبني   -
ويعمل جيدا

منوذج متقن   -
الصنع وجذاب

منوذج مبني   -
ولكن ال يعمل 

بكفاءة
منوذج يفتقر   -
لبعض االهتامم 

بالتفاصيل

منوذج مبني   -
لكن ال يعمل

منوذج غري متقن  -

- مل يتم بناء 
منوذج

التعليقات:
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الجــدول 10-4 سلم تقدير ملرشوع تصميم كتاب عن الحيوانات

تقرير املجموعة عن كتاب موضوعه عن الحيوان

عمل رائع عمل مقبول عمل أقل قبوال

يروي عن الكتاب:
التفاصيل  أكرث  متضمن  
إعادة  دون  تعبرياًا 
يستطيع  للكلامت، 
روايتها  إعادة  املستمع 

باملعنى 

التفاصيل  بعض  رواية  عىل  قادر 
التفاصيل  بعض  يرتك  املعربة 
املهمة التي من املمكن أن تُساعد 
من  القصة،  فهم  عىل  اآلخرين 
املحتمل عدم قدرة املستمع عىل 

متابعة القصة 

يروي بعض األشياء عن القصة 
لها  عالقة  ال  بتفاصيل  لكن 
عدم  معربة،  غري  أو  بالقصة 
إعادة  عىل  املستمع  مقدرة 

رواية القصة. 

الكتابة  إعادة  عىل  قادر 
املناسبة  الخاصة  بكلامته 

ملوضوع الكتاب

بكلامته  الكتابة  إعادة  عىل  قادر 
التفاصيل  بعض  يرتك  الخاصة 

املهمة للقصة

الكتابة  إعادة  عىل  قادر  غري 
الخاصة، منسوخ عن  بكلامته 
العمل األصيل، مجرد إعادة ملا 

هو مكتوب

قادر عىل رسم توضيحات 
تعكس  للحيوانات  

محتوى موضوع الكتاب

توضيحات  رسم  عىل  قادر 
للحيوانات، لكنها ال تعكس جميع 

محتوى موضوع الكتاب

غري قادر عىل رسم توضيحات 
والرسوم  للحيوانات، 
لها  عالقة  ال  التوضيحية 

مبوضوع الكتاب

مقرتح املجموعات لكتاب جديد عن موضوع الحيوانات

عمل رائع عمل مقبول عمل أقل قبوال

يف  نشطاًا  جزءاًا  كان  الجميع 
صنع القرار:

وأظهروا  التعليامت  اتبعوا 
اآلراء  يف  لآلخرين  االحرتام 

واألفعال.

نشطاًا  جزءاًا  كان  البعض 
بعض  القرار:  صنع  يف 

االضطراب يف املجموعة

يف  الفريق  أعضاء  يتشارك  مل 
تطوير  يتم  مل  القرار:  صنع 

املقرتح خالل الوقت املحدد

قدموا اقرتاحات موضوعية عن 
يف  تضمينها  ليتم  الحيوانات 

الكتاب الجديد

لبعض  االقرتاحات  تحتاج 
تطوير  تم  لكن  التوضيح، 

مقرتح

قاموا باملحاولة لتطوير مقرتح 
العمل  املهمة.  لكن مل يكملوا 

بحاجة لفاعلية املجموعة

التعليقات:
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سلم تقدير لتصميم آلة

وصف املهمة:

تخيل أنك تعمل لدى رشكة تطوير آليات لتسهيل العمل اليومي. وطلب منك تصميم 

وصنع آلة تجمع بني وظائف بسيطة آللتني أو أكرث للقيام بعمل واحد )جدول4-11(. 

يتوقع منك إمتام تصميم اآللة ثم تقديم عرض توضيحي وإعالن تجاري الخرتاعك يف 

دقيقة واحدة .

الجدول 11-4 سلم تقدير لتصميم آلة

بحاجة إىل تحسيناتجيدممتاز
آلتني  وظيفة  بني  جمع 
بسيطتني أو أكرث لتنفيذ العمل

واحدة  آلة  فقط   استخدم 
اآلالت  من  اثنتني  أو  بسيطة 
وضوح  اليوجد  لكن  البسيطة 

ا لعملهام معاً

مل يتم استخدام آالت بسيطة، 
معرفة  الطالب  يظهر  مل  أو 

بكيفية إمتام املهمة

الوظيفة  االخرتاع  يظهر 
املرجوة منه، مقرتح واقعي

ولكن  العمل  االخرتاع  يظهر 
ليس بطريقة واقعية

الوظيفة  يوفر  مل  االخرتاع 
املرجوة منه

البسيطة  اآلالت  وصف 
حفظ  مبدأ  تظهر  بطريقة 

الطاقة )توفري الطاقة(

وصف اآلالت البسيطة مل يكن 
كافيا  بشأن مبدأ توفري الطاقة

توفري  ملبدأ  وصف  يوجد  ال 
الطاقة

واضح،  بشكل  التصميم  إمتام 
ويظهر  ومعنون،  ومرتب، 

التفاصيل

إمتام التصميم لكن مع وجود 
نقص يف بعض التفاصيل

بحاجة  لكنه  التصميم.  إمتام 
يقم  مل  نوعيته.  لتحسني 

باملحاولة
ومبدع،  ذيك  تجاري  إعالن 

مخطط له جيدا
لإلبداع،  يفتقر  تجاري  إعالن 
يحتاج  التخطيط  بعض  لكن 

للقليل من املراجعة

محاولة تقديم إعالن تجاري. 
من  للكثري  يحتاج  لكن 

التخطيط. مل يقم باملحاولة
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سلم تقدير  لبناء خطة ملأوى عند اصطياد السمك يف الشتاء  

وصف املهمة:

درس طالب الصف الثالث الفصول األربعة وكيف تؤثر عىل النشاطات الشخصية. 

ريتشارد  قام  السمك.  الصطياد  يذهبوا  أن  الطلبة  بعض  يحب  الشتاء،  فصل  خالل   *

باالتفاق عىل بناء مأوى لالصطياد يف فصل الشتاء. لكن يجب عىل الطلبة تطوير خطة 

للأموى الذي يريدون بناءه. أرصت السيدة موريسون عىل أن يكون املأوى دافئا  قدر 

اإلمكان ألنها تشعر بالربد يف الشتاء. من فضلكم ال تستخدموا أّي يشء يسبب انصهار 

الجليد ألن السيدة موريسون ال تعرف السباحة وال تريد أن تتعلّم كيفية السباحة يف 

املياه الباردة.

بحيث  املأوى،  هذا  لبناء  اتباعها  ريتشارد  ليستطيع  عنوانا  لها  واكتب  ارسم خطة 

النهاية ضّمن فقرة توضح فيها  املستخدمة وقياساتها. يف  املواد  تتضّمن تعليامت عن 

ملاذا يجب عىل طلبة الصف اختيارها وتقديها لريتشارد، مع رضوره وضع األسباب التي 

تقنعنا بأنك طورت أفضل خطة) جدول 4-12 (.

الجدول 12-4 سلم تقدير لبناء خطة ملأوى الصطياد السمك يف الشتاء

321

اختيار جيّد لألدوات.

يستطيعون أن يقوموا باالصطياد 

مع تأمني العزل عن الربد. مأوى 

منطقي  ومريح ودائم

تم التزويد مبعلومات عن 

املواد، لكن رمبا ليست 

أفضل املواد للعمل

مل يتم التزويد مبعلومات 

عن املواد املستخدمة

األبعاد مكتملة ومنطقية، النتيجة 

مأوى جيد

تم تقديم األبعاد .

منطقية  غري  تكون  رمبا 

للعمل أو غري كاملة

أبعاد   تقديم  يتم  مل 

للأموى

جيدة  أسباب  عىل  الفقرة  تحتوي 

خطتك  اعتبار  سبب  عن  وكافية 

األفضل، ويجب أن تقبل من قبل 

املعامري

برشح  الفقرة  تزويد  تم 

الخطة  هذه  اعتبار  سبب 

تدعيمها  يتم  مل  رمبا  أفضل، 

بالحقائق 

ال توجد فقرة تصف سبب 

األفضل،  خطتك  اعتبار 

بشكل  موجودة  هي  أو 

سطحي.
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واضحة  بطريقة  املرشوع  كتب 

يسمح  جذاب  تقديم  ومفهومة. 

للمعامري باختيار تصميمك

تم فهم املرشوع لكنه يفتقر 

للتقديم الجذاب

 املرشوع فوضوي وصعب 

الفهم

ال توجد أخطاء تتعارض مع إكامل 

املأوى

كافية  الحسابات  يف  أخطاء 

املرشوع  إنهاء  لتسبب 

وتحول مساره بشكل خطأ

أخطاء رئيسة يف الحسابات

* يكن تعديل هذه املهمة ألن اصطياد السمك يف فصل الشتاء غري شائع يف بعض 

األقاليم. عىل سبيل املثال، يكن للطلبة تصميم مأوى لحيوان أليف.

كيف تعد سلّم تقدير مرتبط باملهمة األصلية؟

صمم الجدول )13-4( لتقييم مرشوع الحياة الربية الذي أنهاه الطلبة، ويجب لسلم 

التقدير أن ينقل التوقعات الرئيسية للمهمة التي سيقوم بها الطالب. ومن خالل سلم 

التقدير، يصبح القارئ قادرا - عىل األقل – عىل بناء إطار للمهمة األصلية. كام يجب 

أن يوضح سلم التقدير ما األمر األكرث أهمية يف األداء. ويكن طرح التساؤل اآليت: هل 

نستطيع بناء املهمة األصلية من سلم التقدير  هذا؟

الجدول)13-4( سالمل تقدير ملعايري مرشوع الحياة الربية

531املعايري
مالءمة الفصل 

واملناخ
يذكر الفصول التي 

يستخدمها يف مرشوعه، 
موضحا سبب مالءمة 

هذه الفصول 

دون  الفصول  ذكر  تم 
تعليل مالءمتها

عدم مالءمة الفصول 
واملناخ

مالءمة النباتات 
والحيوانات 

للمنطقة األحيائية

مالءمة املرشوع 
للنباتات والحيوانات يف 

منطقتك

إما  املرشوع  مالءمة 
أوالحيوانات  للنباتات 

يف منطقتك

صالح  غري  املرشوع 
والحيوانات  للنباتات 

يف منطقتك
وصف الشبكة 

الغذائية للمنطقة 
األحيائية

يفيد  كيف  تصف 
منطقتك،  مرشوعك 
)9  -  6( يف  موضحا 

شبكات غذائية 

يفيد  كيف  تصف 
منطقتك،  مرشوعك 

مضمنا من أربع إىل 
خمس شبكات غذائية

يفيد  كيف  تصف 
منطقتك،  مرشوعك 
مضمنا أقل من أربع 

شبكات غذائية
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للمحافظة  وصف 
عىل  البيئة

يحافظ  كيف  تصف 
التوازن  عىل  مرشوعك 

الطبيعي

الوصف فقط  للحفاظ عىل 
الكائنات الحية يف مرشوعك 

وليس للبيئة املحيطة

صالح  غري  الوصف 
أو  الحية  للكائنات 

البيئة

االحتياجات  وجود 
للكائنات  األساسية 

الحية 

بشكل  املرشوع  يدعم 
واحدة  األقل  عىل  كاف 
من االحتياجات الرئيسة 

للكائنات الحية

يدعم املرشوع بشكل 
غري كاف االحتياجات 

الرئيسية

املرشوع  يدعم  ال 
االحتياجات الرئيسة

الجدول 14-4 عمالاً قيد اإلنجاز وهو ضمن فئة مل تقبل بعد  التقدير يف  يثل سلم 

ا عام تفرسه؟ هل  للنظر يف تغيري بعض الصياغة. هل الكلمة تصف شيئاًا منقوالاً مختلفاً

الجامليات مهمة؟  يبلغ سلم التقدير عن تقييم األمور الجاملية، لكن ما يعتربه املعلم 

جميالاً  رمبا ال يعتربه الطالب كذلك. الفئات األخرى تحتاج للعمل بشكل جيد. الهدف من 

تضمني هذا املثال، هو البداية، لكنه ينفع كمثال جيد لسلم تقدير غري مفيد لتقييم ملف 

أعامل الطالب، قم بإعادة مراجعة غاياتك وأهدافك وكيفية بناء سلم التقدير حول ذلك.

الجدول )14-4( سلم تقدير لتقييم ملف أعامل الطالب: مثال لسلم تقدير)غيـــر 

مفيد(

4321املعايري

توضيح ما الذي 
نجحت فيه

واضح، وكامل، 
ومالحظة بعض 

اإلبداع

كامل لكنه غري واضح وكامل
واضح

سطحي وغامض

توضيح ما 
يجري فعليّا يف 

الحصص الصفية

أعطى تخصيصات 
وأوضح تعريف 

األجزاء الرئيسة لكل 
وحدة

أعطى تخصيصات 
لكل الوحدات 

واملشاريع

أعطى بعض 
التخصيصات

فقط أفكار 
غامضة

عاديمتوسطلطيفجميلممتع للنظر فيه

واضح وصحيح سهل القراءة
وقراءته ممتعة

واضح إىل حد ماواضحواضح ورصيح

وضع  بشكل جيد مع منظم
الرتتيب

ضيق وفوضويضيقمرتب دون إرشاف
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مثال ثاٍن عىل سلم تقدير غري مفيد

املخربي  األداء  لتقييم  تقدير  لسلم  قالبا   ،)4-15( الجدول  يف  التقدير  سلم  يثل  

املرتبط بتأثريات الجاذبية واالحتكاك والكتلة عىل الحركة. كام يظهر سلم التقدير هذا 

لثالثة  ا  تأثري  االعتبار  يف  تأخذ  ألنها  أوجها  بلغت  التي  التقييامت  من  األنواع  بعض 

متغريات. ويظهر سلم التقدير بعض اإلشكاليات يف الكلامت. فام املقصود بالدقة؟ ما 

بلوغ مستوى  التقدير شيئا عن  يقدم سلم  أو “ذو عالقة”؟  مل  يرتبط”  بــ”  املقصود 

اإلدراك املفاهيمي . ويبدو كام لو أن تعريف الكتاب املدريس قام أيضا بهذه املهمة، 

ورمبا هذا ليس ما قصده مطور سلم التقدير، تحتاج سالمل التقدير للمراجعة والتنقيح. 

مل يصل سلم التقدير  ملفاهيم الحركة إىل هذه املرحلة بعد.

الجدول)15-4( سلم التقدير ملفاهيم الحركة

54321
الصيغة حسب الرسعة بدقة كتابة  حاول 

يف  أخطأ  ولكن  الرياضية 
الحساب

وحاول  القياسات  أنجز 
إجراء الحسابات

 وضح تأثري الجاذبية عىل 
الحركة بدقة

ربط وصف جزيئ للجاذبية عىل  قادر  غري 
الجاذبية بالحركة 

وضح تأثري االحتكاك عىل 
الحركة بدقة، أعطى مثاال

جزئيّا  وصفا  أعطى 
مثاال  أعطى  أو  لالحتكاك 

عىل االحتكاك 

ربط  عىل  قادر  غري 
االحتكاك بالحركة

عىل  الكتلة  تأثري  وضح   
الحركة بدقة 

لتأثري  جزئيا  وصفا  أعطى 
الكتلة عىل الحركة 

غري قادر عىل ربط الكتلة 
بالحركة 

لقوانني  عالقة  إيجاد   
الحركة الثالثة بدقة 

من  الثنني  عالقة  إيجاد 
قوانني الحركة بدقة

إيجاد عالقة لقانون واحد 
من قوانني الحركة بدقة

مثال ثالث لسلم تقدير غري مفيد

افرتض  أنه طلب من الطلبة اتباع سلم التقدير يف الجدول )16-4( لتحضري مقالة 

عن البيئة:
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الجدول )16-4(  سلم تقدير ملقالة عن البيئة

321املعايري

مل يستخدم األلوانملونجذاب، ملونالغالف

واضح وتقديم تقديم املقال للدرس
مبدع

غري واضحوضوح معلن

تفاصيل قوية، دعم املقال للدرس
مفهومة

القليل من 
املحتوى

ال يوجد محتوى

من خطأ إىل تقديم صحيح القواعد اللغوية
أربعة أخطاء

العديد من األخطاء

استخدام األحرف 
الكبرية

من خطأ إىل تقديم صحيح
ثالثة أخطاء

العديد من األخطاء

غري مكتملةواضحةواضحة وملونةالرسوم التوضيحية

يبدو أن الرسالة املراد نقلها من سلم التقدير هذا هي تركيز املقال عىل آلية الكتابة. 

يبدو ذلك معاكسا للعنوان«مقالة عن البيئة«، التي تشري لبعض املعايري عن فهم املبادئ 

البيئية التي رمبا كان متوقعا  فهمها. إذا كان املقال يركز عىل آلية الكتابة فإنه يستحق 

لتقييم  ثان  تقدير  سلم  استخدام  ويكن  الكتابة  عنارص  عىل  منفصلة  عالمات  وضع 

اإلدراك املفاهيمي. 
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الفصل الخامس

دفرت املالحظات يف مادة العلوم

لقد أصبح دفرت املالحظات يف مادة العلوم أداة شائعة االستخدام يف الغرف الصفية، 

عملية  يدعم  بشكل  املالحظات  دفرت  الستخدام  املقرتحة  الطرق  الفصل  هذا  ويناقش 

تعلم الطلبة ملادة العلوم ويقدم أفكارا حول آلية استخدام هذه الدفاتر واسرتاتيجيات 

التقييم بناء عليها. كام يكن لدفاتر املالحظات هذه أن تستخدم يف كافة مواد العلوم.

دفاتر مالحظات العلوم: أدوات التقييم التكويني والختامي

عادة، يقوم العلامء والباحثون باالحتفاظ بدفرت للمالحظات أو سجل ألعاملهم من 

باب التوثيق أو لتوفري الدليل عىل ما وصلوا إليه من نتائج، و تختلف طبيعة هذه الدفاتر 

أو السجالت وتتنوع بحسب نوع البحث الذي يتم إجراؤه. فمثال، يختلف سجل الباحث 

يف علم األحياء يف شكل املعلومات املضّمنة فيه عن السجّل الذي يستخدمــه الكيميايئ 

أو  استخدام دفرت مالحظات  اعتامد  تم  لقد  الجزيئي.  الرتكيب  يهتم مثال برشح  الذي 

سجل صغري يف العديد من حصص العلوم من قبل املعلمني عىل امتداد النظام التعليمي 

من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاين عرش. إن استخدام دفاتر مالحظات العلوم من 

قبل الطلبة من أجل تسجيل العمل الذي انتهى أو اليزال جاريا يعّد مصدرا للمعلومات 

لكل من التقييم التكويني والختامي. إّن نجاح استخدام دفاتر مالحظات العلوم يتطلب 

التخطيط والدعم من أجل مساعدة الطلبة يف جهدهم نحو تحويل هذه الدفاتر إىل 

دليل عىل تعلمهم. يقدم كلينتيش )Klentschy )2008 بناء عىل تجربة مدرسة مقاطعته 

الناجحة يف استخدام دفاتر مالحظات العلوم، عددا من االقرتاحات حول استخدام هذه 

الدفــاتر بنجــاح.

من أجل التقييم التكويني، فإن هذه الدفاتر يكن أن تستخدم سياقا يوفر للطلبة 

تغذية راجعة وتسجيال يوفر الدليل املناسب عىل ما تم  تعلمه. ويكن أن يتم تحديد 

الفهم الخطأ من خالل عينات العمل، كام أنها توفر العديد من الفرص للتقييم الذايت 

وحتى التقييم من قبل الزمالء )األقران(. والرتكيز عىل املهارات التنظيمية والتداخل بني 

العلم و الثقافة. و أثبتت األبحاث أن هذه الطريقة يف حصص العلوم تسهم يف تحسني 
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عالمات الطلبة يف االختبارات املوحدة )تقاطع العلم واملعرفة(.

إن الطلبة الذين يتعاملون بدفاتر املالحظات لديهم قدرة أكرب عىل التعامل مع اللغة 

ومهارة الكتابة أيضا. ففي هذه الحالة يتعامل الطلبة مع تجارب خربة مبارشة ويكنهم 

الكتابة عن األمور التي رأوها أو ملسوها. إن الكتابة التأملية تساعد الطلبة عىل ترتيب 

املعلومات والتجارب التي قاموا بها، فيندمج الطالب يف حوار ذايت، وحوار مع معلمه، 

وهو أمر مطلوب، حيث يتمتع الطلبة يف هذه الحالة أيضا بفرص لتثبيت فهمهم حني 

ما  راجعة حول  تغذية  ويكتبون  البيانية  الرسومات  يصّممون  أو  يصفون  أو  يرسمون 

تعلّموه

 ))2006( والثقافة  العلم  بني  كتابDouglas Klentschy and Worth)الربط  يف 

الخاصة  أمثلة توضح أهمية استخدام دفرت املالحظات للطلبة. متثل دفاتر املالحظات 

بالعلوم أدوات يستخدمها الطلبة يف تفسري طريقة تفكريهم وتربير أفكارهم بناء عىل 

األدلة التي تم جمعها يف حصص العلوم.

استطاع  ملا  ختامية  تقييم  وسيلة  العلوم  مالحظات  دفاتر  تكون  أن  املمكن  من 

الطلبة أن يتقنوه من محتوى وعمليات، وتقدم كأداة لزيادة تعلم الطلبة والتخطيط 

ملا يجب أن تكون عليه حصة العلوم مستقبال. ويكن أن تصبح وثيقة ملزمة كوسيلة 

اتصال تعكس تفكري وفهم الطالب . فدفرت مالحظات العلوم سيُصبح مستندا شخصيا 

للطالب،الذي إن أتقن معارفه لن يكون يف حاجة إىل الدعم عن طريق أوراق العمل. 

وخالل اللقاءات التي تجمع الطلبة وأولياء أمورهم، فإّن هذه الدفاتر ستوفر سياقا قويّا 

للنقاش املتمركز حول عيّنات من عمل الطلبة .

إذا كنت غري مقتنع حتى اآلن بأهميّة هذه الدفاتر بشكل عام، قم بالبدء بتخصيص 

دفرت مالحظات لكل وحدة عىل حده. وحتى الطلبة األصغر سّنا يكنهم استخدام هذه 

الدفاتر من أجل الرسم والكتابة. إن دفرت املالحظات سواء كان عمال فرديا لكل طالب 

أو جهدا تشرتك فيه مجموعة من الطلبة يكن إرشاك األهايل بشأنه. دفرت املالحظات 

إنه يعزز  الصفيّة فقط، بل  الحصة  الطلبة ويفعلونه يف  يتعلّمه  ال يوفر دليال عىل ما 

إحساس الطالب بتملكه لدفرت مالحظاته لدى الطلبة. فعندما يتم إنشاء عمل من قبل 

الطلبة، سيعترب االستثامر يف الطلبة بهذه الطريقة نتاجا قويا ال يكن تحقيقه من خالل 

أوراق العمل املبعرثة.
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مناذج )أشكال( دفرت مالحظات العلوم

من  وغريها  للطلبة  العمرية  الفئة  باختالف  يختلف  املالحظات  دفرت  تصميم  إّن 

العوامل.  يف بعض الغرف الصفية، يقوم املعلمون باختيار دفاتر غري مرتفعة الثمن، ومن 

ثّم تقسيمها بحسب الوحدات و املواضيع الفرعية داخل الوحدات، وكلام أنهى الطالب 

واحدة منها انتقل إىل األخرى، مثل تصميم الدوريات العلمية. أما الدفاتر التي تحتوي 

عىل صفحات مصّممة بشكل مربعات صغرية، فتصلح للطلبة يف املراحل الدراسية التي 

تتطلب جمع البيانات ومتثيلها بيانيا. ليس هناك يشء سحري يف محتويات عمل الطلبة 

لكن الدفاتر املنظمة توحي مبزيد من االستمرارية بشكل ال يوفره ملف من ثالثة أجزاء، 

و يف مختربات األبحاث ال يزال لدفرت املالحظات نسخة كربونية. فأنت كباحث يتوجب 

أي معلومات  تقوم مبسح  املعلومات و تحتفظ بسجالت مؤرخة فال  أن تدخل  عليك 

املعلومات يف مكان  إدخال  ما حدث يف  أن خطأ  لتوضيح  ولكن تضع خطوطا معينة 

معني، وال يجوز متزيق أي أوراق! إن دفاتر املالحظات املخربية هذه هي أساس التوثيق 

بالنسبة لرباءات االخرتاع، لذلك تعد السجالت الجيدة مهمة وذات قيمة .

أن  للطلبة  يكن  الصفية  الغرفة  يف  مخصص  مكان  عادة  للمعلمني  يوجد  و       

يحتفظوا بدفاتر مالحظاتهم فيه. كام يكن للمعلم أن ينظم األقسام املتعددة من خالل 

اعتامد نظام لوين معني للدفاتر يحدد من خالله لون الدفرت لكل موضوع|، بحيث يرسم 

قاطعا ملّونا يف حاشية صفحات الدفاتر. وهناك دفاتر الكتابة العادية التي تعد مالمئة 

للطلبة األصغر سنا خاصة حني تستخدم هذه الدفاتر خارج املدرسة . 

دفاتر املالحظات

تنظيم دفرت املالحظات:

تعد الخصائص التنظيمية لدفرت الــمالحظات مبثابـــة خيارات شخصية. يف جلسات 

دفرت  من  استفادوا  ما  أكرث  أن  املتوسطة  الصفوف  طلبة  الحظ  الرتكيز  مجموعات 

كانت  ما  وإذا  بها.  االحتفاظ  الطلبة  أحب  الواقع  معارفهم. يف  تنظيم  املالحظات هو 

هذه الدفاتر ستسهم يف تعزيز تعلم هؤالء الطلبة فال بد من دعم استخدامهم لهذه 

الدفاتر و تعاملهم معها.
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تصميم الصفحة:

اتخذ قرارا بشأن مكان خاص للتاريخ ورقم الصفحة. هل تريد من الطلبة أن يكتبوا 

عىل وجه واحد من الصفحة أم أنه يكنهم الكتابة عىل الوجهني؟ إذا كان يسمح بالكتابة 

عىل الجانب األين من الصفحة فقط فيمكن للطلبة استخدام الجانب األيرس لكتابة 

مالحظاتهم الخاصة. كام أن مالحظات املعلم عىل ما يكتبه الطلبة يكن أن توضع يف 

ذلك الجانب غري املستخدم من قبل الطلبة.

استخدام أقالم الحرب أو الرصاص:

و  للطلبة،  العمرية  املرحلة  عىل  يعتمد  الرصاص  وقلم  الحرب  قلم  بني  االختيار  إن 

يعّداستخدام الحرب املضاد للامء يف تقارير املختربات خيارا جيدا. فأنت ال تريد أن متحي 

ا، يكن تعليم الطالب، إذا أرادوا إدخال تعديل، أن يضعوا  تسجيالتك! وكام ذكر سابقاً

خطا عىل املعلومات التي يتوجب تعديلها.

جدول املحتويات:

يساعد املعلمون الطلبة إلضافة جدول املحتويات عىل صفحة خاصة بالرسم البياين. 

هذه  استعامل  عىل  الطلبة  يدرّب  حتى  يوم  كل  املحتويات  قامئة  إىل  املعلم  يضيف 

التقنية لتصبح عملية التسجيل مستمرة لنشاطات العلوم اليومية.

املدخالت يف دفرت مالحظات العلوم

ما الذي يجب أن يكتبه أو يرسمه أو يضمنه الطالب يف دفرت املالحظات؟ هذا بالتأكيد 

يعتمد عىل املستوى التطوري - املرحلة العمرية و املعرفية- للطالب. أما التوصية املالمئة 

لجميع املستويات فهي أن يبدأ كل درس بسؤال محوري تعتمد املدخالت فيام بعد عىل 

جوابه. يجب أن تصبح مهارة الكتابة خطوة تلقائية لدى الطلبة يف كل ما يفعلون، فدفرت 

الطلبة أن  املالحظات يسهل هذه املهمة أكرث بكثري من األوراق املنفصلة. اطلب من 

يكتبوا مبارشة ما يتعلّمونه يف دفاترهم ويكن تصميم منوذج لوضع املعلومات مبشاركة 

الطلبة، ومن ثّم يقوم الطلبة بتدوين ما يوجد يف التصميم أو الجدول ونقل املعارف إىل 

دفاترهم. وإذا ما قمت كمعلم بتصميم أي ورقة عمل، فعليك تصميمها بطريقة تجعل 

من املمكن فيام بعد قصها إىل نصفني، وإلصاقها يف دفرت مالحظات الطالب، وهذا يسهل 

التصوير، فإن  تكلفة  الطالب فيام بعد. ومع زيادة  املعلومات وتطورها يف دفرت  تتبّع 
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استخدام منحى نصف الورقة يعد اقتصاديا وخاصة عندما يحتاج الطلبة إىل العــديد 

من النسخ.

الحصة  يف  تعلّموه  ما  تلخيص  الطالب  من  املعلّم  يطلب  الصفية  الحصة  نهاية  يف 

من  ويطلب  )الرئيس(  املحوري  السؤال  إىل  بالعودة  يقوم  بحيث  اثنتني،  أو  يف جملة 

الطلبة كتابة جملة أو اثنتني عن درس العلوم الذي تعلّموه. ويطلق املعلّمون عىل ذلك 

“مسارات التعلم” كخطوة إغالقية للحصة الصفيّة. كام يكن أن يطلب من الطلبة أن 

يضعوا سؤاال يوّدون اإلجابة عليه بعد انتهاء رشح الدرس. قد يكون هذا السؤال عن أمر 

مل يفهمه الطالب خالل الدرس، أو سؤاال يتعلّق مبعارف مل تطرح ويوّد الطالب تعلّمها؟ 

كام يكن أن يدّون الطلبة مثل هذه األسئلة أو الجمل التي تدل عىل تطور تعلّمهم 

عىل بطاقة خروج . ويكن أن يقوم الطلبة باستخدام قلم التحديد ) الفوسفوري( لوضع 

. كام يكن تلوين  إشارة حول ما تعلّموه إما عىل شكل جمل وإّما عىل شكل أسئلة 

املعلومات بطريقة منظمة لتسهيل عملية العودة إليها فيام بعد. وكذلك يكن استخدام 

أوراق املالحظات الالصقة لتدوين أّي معلومات إضافية أو طرق مختلفة للتعامل مع 

املعارف من قبل الطلبة، ويكن للمعلّم أن يصّمم طريقة معيّنة ملراجعة ما متّت كتابته 

من قبل الطلبة يف هذه الدفاتر.

منهم وضع عالمة  يطلب  أن  للمعلم  بتدوين مالحظاتهم يكن  الطلبة  يقوم  حني 

الطلبة يف  يفهموها بشكل كامل مثال، فهذا يساعد  التي مل  املعلومة  استفهام بجانب 

ترتيب معارفهم و تساؤالتهم، وهذا يدعم نوعا من املناخ الصفي الذي يتوقّع املعلم 

فيه وجود أسئلة عند الطالب.

يُسهم تتبّع سري التعلّم وتساؤالت الطلبة يف وضع مدخالت جيّدة ملا سيتم رشحه يف 

الدرس الالحق، و يقّدم تقييام رسيعا ملعرفة الطالب الذين فهموا الدرس وحصلوا عىل 

معارف جديدة. كام أّن الرجوع ألسئلة الطلبة واإلجابة عليها يعّزز لديهم تقدير املعلم 

ملا عندهم من تساؤالت. إن إحساس الطالب بتملّكه للمعرفة يتعّزز من خالل مشاركته 

مبا لديه من معلومات وليس مبا تعلّمه من خالل املعلّم.

يقرتح الباحث تيشيزبرو )Chesbro )2006 استخدام منهج دفرت مالحظات العلوم 

التفاعيل الذي يعتمد الطريقة املتبعة يف حصص اللغة اإلنجليزية الخاصة بالكتابة أو 

القراءة. ويف هذه الحالة يخصص الطالب الصفحة اليمنى من الدفرت )كصفحة مدخالت( 
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اليرسى  الصفحة  تخصص  بينام  الدرس،  أثناء  عليها  حصل  التي  املالحظات  ليكتب 

)كصفحة مخرجات( للربط بني املعارف التي لدى الطالب واملعارف التي تم تسجيلها 

بطريقة  املعلومات  هذه  عىل  الشخيص  طابعه  الطالب  فيُضيف  اليمنى،  الصفحة  يف 

توضح مدى تعلمه.

منوذج إدخاالت عىل دفرت املالحظات مع الطلبة:

مع  التعامل  عند  أو  الطلبة  مع  املالحظات  بدفاتر  العمل  بداية  الرضوري، يف  من 

قادرين عىل فهم ما هو متوقّع منهم  الطلبة  أن يكون  الطلبة،  مجموعة جديدة من 

فيام يتعلّق بطريقة تدوين املعلومات يف دفاترهم. وهذا يسهم يف إنتاج الطلبة ألعامل 

للمعلم  يكن  أسهل.  بشكل  طلبته  عمل  تتبّع  عىل  املعلم  يساعد  أنه  كام  دقة  أكرث 

عدم  ويجب  الجدد،  الطلبة  يتبعه  كنموذج  السابقة  الصفوف  عمل  من  مناذج  عرض 

ذكر اسم الطالب الذي يستخدم دفرته كنموذج، ويكن عمل صورة مطبوعة من الدفرت 

واستخدامها يف الصفوف األخرى. إن االحتفاظ بدفرت املالحظات يجب أن يصبح عادة 

مهمة لدى الطلبة، دون طلب ذلك منهم، ويجب عليهم استيعاب هذه العملية كعادة 

روتينية يف الغرفة الصفية.

عنارص تقييم دفاتر املالحظات

إّن املعايري الوطنية لتدريس العلوم والتقييم الصفي )NRC )1996 ومعايري التقييم 

 )a2001،NRC( الصفية التابعة ملعايري تدريس العلوم الخاصة مبجلس البحث الوطني

تؤكد عىل التقييم الذي يركّز عىل املحاور اآلتية:

- تقييم األشياء ذات القيمة العالية.   
- تقييم املعارف الغنية واملنظمة جيدا.   

- تقييم الفهم العلمي و االستدالل)التفكري(.   
- تقييم ما استطاع الطلبة فهمه وتعلمه.   

- انخراط الطلبة يف التقييم املستمر ألعاملهم الخاصة وأعامل زمالئهم.   
- مشاركة املعلمني يف تطوير مناذج تقييم خارجية.   

     فيام عدا النقطة األخرية من القامئة أعاله، فإن دفاتر مالحظات العلوم تتامىش 

يتعلّمونه يف دفـــاتر  تــدوين ما  الطلبة عىل  بها. ولتشجيع  املوىص  املعايري  مع هذه 

وفـــــي  وفهمـوه،  الطلبة  تعلّمه  ما  لتتبّع  امتالك سجل  املعلّم  عـــىل  املـــالحظات، 
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حــــــال لـــم يحصل املعلم عىل النتيجة املطلوبة عىل مستوى فهم الطلبة أو مستوى 

تعلمهم فإن ذلك يكن أن يكون ألسباب عدة. فرمبا يحتاج الطلبة يف هذه الحالة إىل 

مزيد من املامرسة، أو أن هناك حاجة إىل تعديل التدريس، أو أسلوب معني للتعامل 

مع املفاهيم. ومن خالل التقييم غري الرسمي الذي يقوم به املعلم لدفاتر الطلبة، يكنه 

أن يحدد مدى استيعاب الطلبة وتحديد املشاكل الفردية لدى أي منهم.  يحدد كل من 

املالحظات،  دفـــاتر  استخدام  لضـــرورة  أسبــاب  )2005( خمسة  غيلربت وكوتيلامن 

ويؤكدان أن دفاتر املالحظات هي بالدرجة األوىل أدوات تفكري لدعم التعلم املفاهيمي 

الطالب  عمل  استخدام  يكنه  طلبته،  لدفاتر  املعلم  مراجعة  ومن خالل  الطلبة.  لدى 

كدليل للتعليامت، باإلضافة إىل أن هذه الدفاتر تدعم تطوير مهارات القراءة والكتابة 

لدى هؤالء الطلبة.

ا للمعلومات عرب فرتة زمنية متتابعة،  يوفر استخدام دفاتر املالحظات تسجيال تراكميًّ

التكويني  التقييم  التكويني. ومن خالل  التقييم  استمرارية عملية  تسهم فيام بعد يف 

ا ألهداف التعلم،  فإن هنالك ثالثة متطلبات لتطوير عملية التعلم، تتضمن: فهام واضحاً

فجوات  أي  لسد  تطبيقه  يكن  وما  للطالب،  الحايل  املستوى  عن  واضحة  ومعلومات 

يسهم  يومية  تتبع  كنقاط  التعلم  تتبّع مسارات  استخدام  إّن   .)NRC,2001b(تعلمية

بريتيش  و  شيربادسون  من  كل  ويُشري  أفضل.  بشكل  التكويني  التقييم  تحقيق  يف 

)Shepardson and Britsch )2000،1997 إىل أنه من الرضوري عند النظر يف دفاتر 

إىل  الدقيق  للوصول  الطلبة  طبقها  التي  والكتابات  الرسومات  يف  التدقيق  املالحظات 

التأكد  يؤكدان رضورة  للمعلومات. كام  استيعابه  ومــدى  الحـــــايل  الطالب  مستوى 

من إتقان الطالب للمفهوم العلمي ذاته وليس فقط إتقانه األنشطة التي متت من أجل 

الوصول إليه. )هل يوفر عمل الطالب دليال عىل تكون اإلدراك املفاهيمي لديه؟(.

حني يطلب من الطالب تدوين ورسم ما يالحظونه خالل حصة العلوم، فإّن ذلك 

يسهم يف تطوير عدد من املهارات لديهم. إذا كان الطلبة من ذوي القدرة املحدودة 

التعبري عاّم رسموه شفويا، مام يدعم تطور رصيد املفردات لدى  يف الكتابة فيمكنهم 

يف  اإلدراكية  قدراتهم  شك  بال  يزيد  التفاصيل،  عن  البحث  يف  الطلبة  وعمل  الطلبة. 

والدراسة،  الرتكيز  مهارات  تعليمهم  خالل  من  يأيت  الطلبة  خربات  تطوير  إّن  العلوم. 

لبناء  أساسا  توفّر  املالحظة  فقدرات  الطلبة،  لدى  املالحظة  مهارات  تطوير  يكن  كام 
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عمليات التفكري التناظرية لديهم. وحتى مهــارة الرسم فإنها توفر مرجعا للطلبة للعودة 

فيام بعد ملراجعة املفاهيم. يقول الباحث ادواردز )Edwards )1979 إن مهارة الرسم 

مرتبطة جدا بحاسة النظر ويصعب جدا الفصل بينهام.

فيمكن  الطلبة  بني  التعليمية  الفجوات  والذي يسهم يف سد  املتاميز  التدريس  أما 

أيضا تحقيقه من خالل استخدام منحى دفاتر املالحظات. تعزز دفاتر مالحظات العلوم 

التعاون ليس فقط بني الطلبة أنفسهم بل كذلك بني املعلمني اآلخرين الذين يستخدمون 

دفاتر املالحظات يف الغرف الصفية. تعد دفاتر املالحظات أدوات يكن للمعلم اختبارها 

من أجل تحديد التطور املهني املطلوب. فمن خالل دراسة دفاتر الطلبة يكن للمعلم 

أن يحدد األساليب التي جاءت بنتائج مرضية، كام يكنه تحديد األمور التي تحتاج إىل 

تطوير.  يدعم العمل بدفرت املالحظات التطوير يف مختلف الجهات وألي من عمليات 

املهارات. كام يدعم تفكري الطلبة بالرسم وتدوين املالحظات ووضع الخطط املكتوبة. 

و يكن لهذه الدفاتر أن تكون مبثابة “قصة” املفاهيم العلمية التي متّت دراستها خالل 

العام.

ا كأداة للتقييم الختامي. فخالل استعراض عدد من  تستخدم دفاتر املالحظات أيضاً

الوحدات، يكن تقييم تطور املفاهيم العلمية للطالب من خالل دفرت مالحظاته، كام 

تستخدم يف زيادة تطوير قدرات الطلبة ومهاراتهم،  والعمل بشكل يعكس قدرة الطلبة 

عىل متثيل املسعى العلمي. ويتم إرشاك الطلبة يف عملية التقييم الذايت ألعاملهم ولنمو 

املعرفة العلمية لديهم.

يجد املعلّمون الذين يدرسون باستخدام دفاتر املالحظات أّن دعم أبحاث طلبتهم 

من خالل وجود إطار لقامئة رصد)الشكل 5.1( يساعد الطلبة يف تذكر إدراج مكّونات 

التقييم يف أبحاثهم. األشكال )5.5-5.2( توفر مناذج مختلفة من استخدام دفاتر املالحظات 

بشكل يسمح بتطوير مهارات التقييم الذايت أو تقييم الزمالء أو حتى للتواصل مع اآلباء.
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الشكل )5.1(: مكّونات دفرت مالحظات العلوم للبحث:17

ضع إشــارة ملّونة مقابل كل عنرص من عنارص البحث:

الرمز امللونالسؤال/ املشكلة/ الهدف

ا( الرمز امللونالفرضيات )التنبؤ للطالب األصغر سنًّ

رمز اللونخطة التحقق من السؤال 

رمز اللوناملالحظات/ البيانات/ النتائج

النتائج املبنية عىل أدلة

بناء عىل بيانايت تعلمت أن ...........
رمز اللون

رمز اللونالخطوات التالية، األسئلة الجديدة

رمز اللونأخرى...

17 Copyright © 2009 by Corwin. All rights reversed. Reprinted from Assessing Student Un-
derstanding in Science: A Standards-Based K-12 Handbook, 2nd edition, by Sandra K. En-
ger  and Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.com. Reproduc-
tion authorized only for the local school site or nonprofit organization that has purchased 
this book.
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الشكل )5.2( قامئة رصد ملكونات دفرت مالحظات مادة العلوم :18

 عنارص)مكّونات( دفرت
املالحظات

 التقييم الذايت
 للطالب)لقد قمت

بذلك(

تقييم املعلم 
للطالب)لقد 

أنجزت املطلوب(

املالحظات

 السؤال / املشكلة / الهدف

متت صياغتها بكلاميت 
الخاصة

  مرتبطة بالهدف أو
الفكرة الرئيسة

واضحة ومتناسقة

 يكن التحقق منها
)قابلة للتحقق(

التنبؤات

 مرتبطة بالخربات
السابقة

واضحة ومنطقية

 مرتبطة بالسؤال
الرئيس

تعطي سببا للتفسري

الخطة /اإلجراءات

 مرتبطة بالسؤال
البحثي

 محددة/ مضبوطة

18 Copyright © 2009 by Corwin. All rights reversed. Reprinted from Assessing Student Unders-
tanding in Science: A Standards-Based K-12 Handbook, 2nd edition, by Sandra K. Enger  
and Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.com. Reproduction au-
thorized only for the local school site or nonprofit organization that has purchased this book.

جميع حقوق الطبع محفوظة لـ كوروين 2009، مت إعادة طباعتها من قبل” تقييم فهم الطالب 
الثانية، للمؤلفني  الثاني عشر”، الطبعة  الروضة إلى الصف  في العلوم: كتاب للمعايير من 
ساندرا ك. اينجر و روبرت ياجر، ثاوزاند أوكس، كوروين، www.corwinpress.com . يسمح بإعادة 

الطباعة فقط ملوقع املدرسة احمللية أو للمنظمات غير الربحية التي اشترت هذا الكتاب.
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 تضمنت منظم بيانات/
 يعرف الطالب ما هي
 البيانات التي يتوجب

عليه تسجيلها

 حددت املواد
املستخدمة

تسلسل واتجاه واضح

 يتم تعديلها بحسب
الحاجة

 تعطي تفاصيل كافية
من أجل إعادة التطبيق

 املالحظات/ البيانات/
النتائج

 مرتبطة بالسؤال و
 الخطة

 تتضمن رسوما وجداول
بيانية أو/وأشكاال

 دّون فيها الطالب ماذا
فعل

 عمل منظم بطريقة
يكن اتباعها

 عمل دقيق واحتفاظ
بالسجالت الجيدة

النتيجة/ ماذا تعلمت؟

 قمت بصياغة ما
 تعلمت بكلاميت

الخاصة

 جمل واضحة حول ما
تعلمته

 مبني عىل التساؤل/
التخطيط / األدلة
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 عنارص دفرت مالحظات
 العلوم

 تقييم الطالب الذايت
)لقد قمت بذلك(

 تقييم املعلم
 للطالب

 )لقد أنجز الطالب
املطلوب(

التعليقات

 دعم االستنتاجات
باألدلة التي تم جمعها

تأمالت

 يظهر دقة يف التفكري/
يدرك محددات البحث

 الخطوات القادمة/
األسئلة الجديدة

يسأل أسئلة جديدة

 التوسع/ تطبيقات
جديدة للسؤال الرئيس

قابل للبحث أو التحقق

 أفكاري/ أشياء تساءلت
عنها

 إثارة وتسجيل األسئلة
خالل البحث

مالحظات الطالب للمعلم:

اليشء الذي تعلّمته عن العلوم من البحث يف هذا السؤال هو:

ما اليشء الذي أحب أن تعرفه عن هذا العمل:
©الشكل )5.3(: تقييم الطالب الذايت ملدخالت دفرت املالحظات:19

االسم: ..................................  

19  Developed by Sandra K. Enger and Rebecca McCoy.
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زمن الحصة الصفية:...........................................

التاريخ : ..................................

مدخالت دفرت املالحظات )مدخالت التقييم الذايت الحايل هو(:

.........................................................................................................

املالحظات  دفرت  عليها  يحتوي  التي  املدخالت  أمام  السطر  )صح( عىل  إشارة  ضع 

واكتب )ال( يف الفراغ يف حال عدم انطباق الحالة عليك:

............ السؤال واملشكلة و الهدف     ............ ماذا تعلمت؟ 

............ التنبؤات                                   .......... الخطوات القادمة/ األسئلة الجديدة

............ الخطة                                ............ أخرى/ مصطلحات علمية

........... املالحظات / البيانات / النتائج   ............ أخرى 

........... استنتاجات مدعومة بأدلة        ............ أخرى

ضع دائرة حول الخيار املناسب الذي ترى أنه يصف بدقة خيارات دفرت املالحظات 

التي تم تقييمها:

يحتاج املساعدةيحتاج املزيدجيدممتاز
لقد بذلت كل الجهد

جهدي
لقد حاولت 

بجهد

لقد بذلت جهدا 
عاديا، كان بإمكاين 
محاولة بذل املزيد 

مل أبذل كثريا من 
الجهد يف إنجاز 
العمل. عيل أن 

أعمل بجهد أكرب 

أحتاج إىل 
املساعدة هنا        

) لقد قررت أين 
لن أحاول عمل 

هذا(
عميل منظم جدا التنظيم

ويسهل متابعته
عميل منظم. 

يكنني تنظيمه 
بشكل أفضل

يحتاج عميل إىل 
تنظيمه بشكل كبري

أحتاج للمساعدة 
هنا 

عميل مرتب الرتتيب 
جدا 

عميل جيد ولكن 
يكن أن يكون 

أكرث ترتيبا

عميل يعاين من 
الفوىض يف جزء 

منه. عيل أن أعمل 
عىل ترتيبه

أحتاج للمساعدة 
هنا
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أجب عن األسئلة التالية:

ماذا تخرب به هذه املعطيات عن مستوى العلوم التي تعلمتها؟- 

ما هو  يف رأيك الجزء األفضل من مدخالت دفرت مالحظاتك؟- 

ما الذي كان يكن أن تقوم به لتجعل دفرت مالحظاتك أفضل؟- 

هل هناك يشء تود إخباري به حول مدخالت دفرت مالحظاتك؟- 

_________________________________________________________

الشكل )5.4(: مراجعة األقران ملدخالت دفرت املالحظات:20

اسم املراجع: ..................................  الصف:...........................................

أنا أراجع مدخالت دفرت املالحظات للطالب )...اسمه..(

التاريخ : ..................................

ضع إشارة صح عىل السطر أمام املدخالت التي يحتوي عليها دفرت املالحظات، ويف 

حـــال عدم املطابقة اكتب )ال يوجد( يف الفراغ:

............ السؤال واملشكلة و الهدف       ............ ماذا تعلمت؟ 

............ التوقعات                   ....... الخطوات القادمة/ األسئلة الجديدة

............ الخطة                                 ............ أخرى/ مصطلحات علمية

........... املالحظات / البيانات / النتائج    ............ أخرى 

........... استنتاجات مدعومة بأدلة          ............ أخرى

يف كل مجموعة ضع دائرة حول الخيار املناسب الذي ترى أنه يصف بدقة خيارات 

دفرت املالحظات التي تم تقييمها :

20  Developed by Sandra K. Enger and Rebecca McCoy.
مت تطويره من قبل ساندرا.ك. إينجير
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يحتاج إىل يحتاج إىل املزيدجيدممتاز
املساعدة

كل الجهد الطالب  بذل 
جهده، وحاول بجد

جهدا  الطالب  بذل 
بإمكانه  كان  عاديا، 
وبذل  املحاولة 

املزيد 

يبدو الجهد املبذول 
قليال،  العمل  يف 
الطالب  يحتاج 

للعمل بجهد أكرب 

إىل  يحتاج 
املساعدة هنا ) 
أو أنه مل يحاول 

إنجاز العمل(

جدا التنظيم منظم  العمل 
ويسهل متابعته

العمل منظم، ولكن 
يكن  املواقع  بعض 
بشكل  تنظيمها 

أفضل

إىل  العمل  يحتاج 
تنظيمه بشكل كبري

إىل  بحاجة 
املساعدة هنا 

ولكن العمل مرتب جدا الرتتيب  جيّد  العمل 
يكن أن يكون أكرث 

ترتيبا

من  يعاين  العمل 
عىل  يجب  الفوىض 
الطالبة  أو  الطالب 

العمل عىل ترتيبه

إىل  بحاجة 
املساعدة هنا

أجب عن األسئلة اآلتية:

هل الجزء الذي تعلّمته مرتبط بالسؤال الرئيس يف بداية الحصة؟- 

بالنسبة إليك هل الذي تعلّمته يكن أن يكون جوابا منطقيّا للسؤال؟- 

ما أفضل جزء من الذي تعلمته؟- 

كيف يكن للطالب أن يحسن مدخالت دفرت مالحظاته ؟- 

الشكل )5.5(: مراجعة ويل األمر لدفرت مالحظات العلوم 21

االسم: ......................................................

ويل األمر :.................................................

21  Developed by Sandra K. Enger and Rebecca McCoy.
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أن  سيسعدنا  بطفلك،  الخاصة  العلوم  مــادة  مالحظات  دفتـــر  يف  النظر  الرجاء 

حول  دائرة  بوضع  التايل  الدليل  استخدام  الرجاء  فيه.  جاء  ما  عىل  مالحظاتك  نستلم 

الخيار الذي ترى أنه يصف بدقة وضع دفرت مالحظات طفلك.

يحتاج إىل مزيد من عمل جيدعمل ممتاز

الجهد

يحتاج إىل البدء 

من جديد
املحتوى 

العلمي 

أستطيع أن 

أرى بوضوح 

املفاهيم 

العلمية 

وأن أتحّدث 

بسهولة عن ما 

يتعلمه طفيل 

ويدرسه

استطيع أن 

أرى املفاهيم 

العلمية 

ولكن لدي 

بعض األسئلة 

حول ما 

يدرسه ابني 

ويتعلّمه

يبدو العمل مرتبطاًا 

بالعلوم ولكن من خالل 

عمله ال يكنني أن 

أعرف ما يدرسه ابني 

أو يتعلّمه

يحتاج للعمل عىل 

ذلك

جهد 

الطالب 

جهود ممتازة 

يف إنجاز العمل 

جهود جيدة 

يف معظم 

العمل 

هناك جهد ولكنه 

يستطيع القيام بأكرث 

من ذلك بكثري

يحتاج للعمل عىل 

ذلك

عمل منظم التنظيم 

جدا

تنظيم جيد.

بعض العمل 

بحاجة إىل 

تنظيم أكرث 

هناك بعض التنظيم، 

ولكنه يجب أن ينطبق 

عىل كل ُمـــدخــــالت 

الدفتـــر

يحتاج للعمل عىل 

ذلك

عمل مرتب الرتتيب 

جدا

مرتب ولكنه 

بحاجة إىل 

ترتيب بعض 

األمور بشكل 

أكرب 

يجب العمل عىل 

ترتيبه بشكل عام

يحتاج للعمل عىل 

ذلك
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الرجاء اإلجابة عن األسئلة التالية:

 - يف رأيك ما األمر اإليجايب حول دفرت مالحظات العلوم؟
 - هـــل ترى من املفيد أن يحتفظ ابنك بدفرت مـــالحظات ملـــادة العلوم؟ ملاذا؟

العلوم  مـــالحظات  دفرت  لتطوير  به  القيام  عىل  قادر  طفلك  أن  ترى  الذي  مـــا   - 
الخاص به؟

قمُت  الذي  العلوم  دفرت مالحظات  لطفلك حول  إيجابيتني  اثنتني  أو  اكتب جملة 

مبراجعته.

الشكل)5.6(: تقييم ذايت لعمل دفرت مالحظات العلوم22

التقييم الذايت
) لوسمحت ضع 

دائرة(

مكونات دفرت املالحظات

)20(
أ

ب

ج

مستوى االحتفاظ باملالحظات
بجهد -  وقمت  التفصيلية،  والسجالت  باملالحظات  احتفظت 

وسهلة  مكتملة  سجــــاليت  التفاصيل،  بعض  إلضافة  إضايف 
التتبع.

“ بوضوح تام أقول إين أستحق عالمة أ”
جهد -  بذل  يكن  كان  كافية،  وسجالت  مبالحظات  احتفظت 

أكرب يف إكامل مدخالت دفرت املالحظات عن كل حصة صفية.
“ سجيل مرتب، أستطيع القول إين أستحق عالمة ب”

أميل لكتابة القليل من املالحظات والتسجيالت، ويف بعض - 
هذا  املالحظات.  تدوين  يف  الكبري  الجهد  أنفق  ال  األحيان 

املستوى من الرتتيب كاف.
   “ أستطيع القول إيّن استحققت عـــــالمة ج”

22  Developed by Sandra K. Enger.
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)20(
عمل ذو جودة عالية.

بحاجة لبعض 
التحسينات.

بحاجة لتحسينات 
رئيسية

املالحظات ورسم املخططات
 - مـــا الذي قمُت به بشكل جيد وملاذا قمت به عىل هذا النحو:

 - ما الذي أحتاج لتحسينه:

استخدام آخر لحساب ثالثة أمثلة عىل األقل من أعاملك األكرث جودة 
) اكتب مالحظة مخترصة عن آخر ثالثة أعامل ، ملاذا اعتربت هذه 

األعامل األعىل جودة(
)5(

أ

ب
ج

جدول املحتويات
العمل. -  مع  ومتناسق  محّدث  محتويات  بجدول  أحتفظ 

اليومية،  األعامل  موقع  تحديد  شخص  أي  يستطيع 
أستطيع  مالحظايت،  دفرت  يف  الخ..  الرسومات،  املالحظات، 

تأكيد أين أستحق عالمة أ 
مل أذكر بعض األيام لذلك أنا أستحق عالمة ب - 
للعمل -  وأحتاج  األشياء،  تدوين  تذكر  يف  مشاكل  أواجه 

باتساق، لذلك أنا أستحق عالمة ج
)5(

أ

ب
ج

التاريخ وأرقام الصفحات
مع -  متناسق  بشكل  الصفحات  وأرقام  بالتواريخ  أحتفظ 

العمل. يستطيع أي شخص تحديد موقع األعامل اليومية، 
أستطيع  مالحظايت.  دفرت  الخ..  يف  الرسومات،  املالحظات، 

القول أين أستحق عالمة أ 
مل أذكر بعض األيام لذلك أنا أستحق عالمة ب - 
للعمل -  وأحتاج  أشياء،  تدوين  تذكر  يف  مشاكل  أواجه 

باتّساق، لذلك أنا أستحق عالمة ج
)10(

أ
ب
ج

باالعتامد عىل الجودة الشاملة ومستوى عميل من منظور شامل، أود 
أن أقدر عمل دفرت مالحظات العلوم ب عالمة )أ(، عالمة)ب(، عالمة 

)ج(، باالعتامد عىل املربرات التالية:

تعليقات استجابة املعلم:

عند إدراج لون مختلف لكل عنرص من العنارص التي يتم تقييمها، فإّن تنظيم دفرت 

املالحظات يصبح عملية سهلة. يكن وضع أوراق مالحظة الصقة إزاء كل معيار حتى 

يسهل تحديد هذا املعيار ومتابعته الحقا. حني يتعلّم الطالب إجراء البحث للمرة األوىل، 

فإن الخطوة األوىل للمعلم هي التأكد من أن السؤال املطروح يكن التحّقق منـــــه. 
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يعد الرد عىل أعامل الطالب وإعطاؤهم التغذية الراجعة ذا أهميّة حيوية ويحتاج إىل 

بــذل الوقت. يُساعد تقديم تغذية راجعة إضافية بطريقة منهجيّة يف التفاعل مع عمل 

الــــالزمة  العناية  إيــــالء  ومع  املـــالحظات.  دفرت  نتائج  ودعم  تحديث  ويف  الطلبة 

للمكّونات وبعض النامذج املطروحة ستزداد قدرة الطلبة عىل تقديم عمل بجودة أكرب 

وعىل إتقان تقديم األبحاث وعرضها.

يوّضح الشكل )5.6( قيمة النقطة املعيّنة لكل مجموعة بشكل نوعي، ويكن تعديلها 

للتوافق مع خطة التقييم الخاصة باملعلّم. إذا كان لديك طلبة يقومون بوضع مخطّط 

مبراجعة  تقوم  أن  عليك  يتوّجب  فإنه  التعلّم،  عملية  بعد  األسئلة  وطرح  تعلّموه  ملا 

هذه املخططات واألسئلة عندما تقيّم دفـاتر املالحظة الخاصة بهم. يف الحصة الصفية 

لتتبّع سري  العلوم  »تعليم  نهاية كل درس مدخالت  يضيفوا يف  أن  الطالب  أطلب من 

التعلم«)STLL( من قبيل: لقد تّعلمت يف نهاية هذا الدرس أن ......، كام أطلب منهم 

CO(: هناك سؤال مفاهيمي 
S
( املفاهيم”  “أسئلة  نوع  يضيفوا مدخال جديدا من  أن 

أود طرحه وهو ..........،  أي أنه يطلب من الطلبة تحديد كّل من سري التعلّم باألصفر 

هذه  إىل  العودة  ويكن  الربتقايل.  باللون  قبلهم  من  املفهوم  حول  املطروح  والسؤال 

اإلجابات يف نهاية الدرس أو استعاملها كتمرين للبدء بدرس جديد. إذا كنت تريد معرفة 

ما إذا كان طلبتك يطورون فهمهم ملادة العلوم، فإّن تتبع مسارات التعلم يوفر التقييم 

الالزم لذلك يف نهاية كل حصة صفيّة. هذا التقييم متضمن يف أسلوب التدريس الخاص 

بك كام أنه يُسهم يف تخطيط الخطوات القادمة التي تنوي القيام بها.

دعم قدرات ومهارات الرسم البياين:

ينطوي تفسري ومتثيل البيانات عىل تحّد لكثري من الطلبة، وهي أيضا مهارات وقدرات 

يتعرّض لها الطالب يف كل املواد. فاملواضيع التي تحتاج إىل قراءة الخرائط والجداول 

والرسومات البيانية هي أمور متضّمنة بشكل تلقايئ يف كل مناذج التقييم. 

عادة يكون الهدف من عرض أي رسومات بيانية هو مشاركة املعلومات املطروحة يف 

شكل تصويري. إن الرسم البياين يجب أن يثّل القصة العلمية التي حدثت أثناء إجراء 

تجربة معيّنة أو دراسة ما.  وهذا يقودنا للقول املأثور »الصورة تساوي ألف كلمة« أو 

يف حاالت أخرى تساوي ألف رقم. توجد مناذج الرسومات البيانية التي يكن أن تستخدم 

يف املواقع اإللكرتونية والصحف والدوريات. 
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أما الطالب األصغر سناًا، فإنهم يحتاجون إىل الدعم يف معالجة وتحليل هذه الرسوم 

لتطوير تصّوراتهم عن كيفية استخدامها. يتطلّب تطوير  معرفة تصميم الرسوم البيانية 

بسهولة مهارات التفكري املكاين وبعض من مستويات التجريد. وللمساعدة عىل تطوير 

هذه املعرفة بسهولة، يحتاج الطالب إىل تعليمهم مبادئ تصميم الرسوم البيانيّة بدقة، 

البيانية تساعد الطالب عىل صقل  الرسومات  التي تدور حول هذه  النقاشات  أّن  كام 

قدراتهم يف التعامل معها. ومتى ما أصبح الطالب معتادين عىل استخدامها يكنك تقديم 

تطورات  تقدم  الرسوم  فهذه  العمل،  كان  مهاراتهم. مهام  لتطوير  نقدية  بيانية  رسوم 

مالمئة للطالب من شأنها ربط سياقات العلوم ببؤر املفاهيم التي تعلمها الطالب. تعد 

أنظمة الرسومات البيانية اإللكرتونية مثل برنامج اإلكسل أدوات ممتازة، إال أن اعتامد 

قلم الرصاص والورقة يف مامرسة رسم البيانات يوفر معرفة وأفكارا كثرية حول كيفية 

إلكرتوين  برنامج  هناك  عربها.  املعلومة  توصيل  وكيفية  بياين  شكل  يف  البيانات  عرض 

www.(اإلنرتنت عرب  متوفر  االستخدام  سهل  إلكرتوين  موقع  وهو   inspireDataإسمه

عليها  الحصول  يكن  البيانية  الرسومات  تصميم  مناذج  أّن  كام   .)inspiration.com

.)http://sme.clc.uc.edu/graphpaper.htm( بسهولة عرب املواقع اإللكرتونية مثل

يف العلوم، وحني نتعامل مع الطلبة ملامرسة تعليم الرسم البياين ومهاراته نقوم غالبا 

بفعل ذلك يف إطـــار تجربــة معيّنة. فمثال حني تكون التجربــة حول طول البندول 

وعدد املرات التي يتأرجح فيها البندول بكتلة محددة ضمن فرتة زمنية معيّنة، سيكون 

استعامل التعليم املبارش والدعم منهجيّة مثمرة يف هذه الحالة. يكن لقامئة الرصد توفري 

الدعم لتذكري الطلبة مبا يجب أن تتضّمنه التجربة،اُنظر الشكل )5.7 و5.8(:
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الشكل)5.7( : قامئة رصد لرسم بياين: 23

املعيارالتحقق
الرسم 1 )نوع   .......... استخدمت  لقد  للبيانات.  مناسب  البياين  الرسم  نوع 

البياين( بسبب: ....................................................................
تم تحديد عنوان للرسم البياين 2
لقد تم تصميم مفتاح للرسم 3
لقد قمت بتحديد كل أجزاء الرسم 4
لقد قمت باستخدام مقياس رسم مناسب5
لقد قمت بتصميم رسم دقيق6
لقد قمت بتصميم رسم متقن7
لقد استخدمت الوسائل الرضورية إلنشاء الرسم  )املسطرة/ البوصلة/ ...إلخ( 8
إذا أعطيت الرسم ألحدهم فإنه سيكون من السهل عليه فهم ما قمت برسمه9
أخرى...10

الشكل)5.8(: قامئة رصد لرسم بياين خطي معينة عىل اإلحداثيات )س، ص(:24

املعيارالتحقق
أستخدم رسام بيانيا خطيا بسبب: ........................................................1
لقد أعطيت عنوانااً للرسم الخطي 2
لقد قمت بتصميم مفتاح للرسم 3
لقد حددت كافة أجزاء الرسم 4
لقد قمت باستخدام مقياس رسم مناسب5
لقد قمت بتصميم رسم دقيق6
لقد قمت بتصميم رسم متقن 7
لقد قمت بإستخدام الوسائل املناسبة لتصميم الرسم البياين ) املسطرة ...إلخ(8
إذا أعطيت الرسم ألحدهم فإنه سيكون من السهل عليه فهم ما قمت برسمه9
واملتغريات 10  X املحور عىل  الرسم  يف  ااملستقلة  املتغريات  بوضع  قمت  لقد 

Y التابعة عىل املحور

23 Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student Unders-
tanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by Sandra K. Enger and 
Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.com. Reproduction autho-
rized only for the local school site or non-profit organization that has purchased this book.

24  Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student Unders-
tanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by Sandra K. Enger and 
Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.com. Reproduction autho-
rized only for the local school site or non-profit organization that has purchased this book.
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ا لقدراتهم املعرفية وتفكريهم العميل، فالعمل  يتطور الطلبة مبستويات مختلفة تبعاً

عىل تصميم التجارب هو جزء من املنهج يعطى عادة يف مرحلة الصف الخامس، وهو 

العمر املناسب والذي من املتوقع فيه أن يكون املستوى العمري للطفل يجعله قادرا 

عىل استيعاب أطر التفكري املطلوبة للتعامل مع هذه الرسومات البيانية.
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الفصل السادس

أمثلة لتقييم أداء الطلبة يف جميع الصفوف الدراسية
أمثلة لتقييم جميع الصفوف الدراسية

ستجد يف هذا الفصل مقرتحات لألمور اآلتية:

الفرص املناسبة للتقييم الذايت للطلبة من خالل العمل الجامعي. 	• 	 	
تقييم مصادر الطلبة املستخدمة يف املشاريع واملهام. 	• 	 	

استخدام األسئلة املفتوحة النهاية. 	• 	 	
.)SLEI( استخدام الطالب للبيئة املخربية االبتكارية 	• 	 	

التقييم ضمن املجال التطبيقي )العميل(. 	• 	 	
استخدام بطاقة املالحظة. 	• 	 	

استخدام األنشطة لتعزيز اإلبداع. 	• 	 	
استخدام األسئلة متعددة اإلجابات. 	• 	 	

تشجيع التفكري التناظري واالستعاري. 	• 	 	
العلوم  نحو  االتجاهات  إىل  باإلضافة  والعمليات،  األداء  االتجاهات،  تقييم  	• 	 	

.)STS( والتكنولوجيا واملجتمع

إّن اشرتاك الطلبة يف عملية تقييم أعاملهم الشخصية وتقييم أدائهم ضمن املجموعات 

يُســاعـــدهم بــال شــك عىل رؤية أدوارهم يف إنجـــاز األعامل الجامعية. إّن الوعي 

الطلبة عىل استيعاب املعايري، كام يساعدهم عىل  بأهمية املشاركة الشخصية يُساعد 

تطوير قدراتهم ما وراء املعرفية،

يف  موّضحة  الصغرية  املجموعات  ضمن  للطالب  الذايت  للتقييم  املقرتحات  بعض 

األشكال )6 - 1، 6 - 2، 6 - 3(.

مثـــال عىل التقويم الـــذايت للطالب موّضـح يف الشكل )3-6(، الذي يساعد الطالب 

املقرر، مام  تعليامت  املوجودة ضمن  أخرى غري  استخدام معلومات  الرتكيز عىل  عىل 

يساعده عىل ربط أوسع للمعلومات واملواد بطريقة تشجعه عىل االعتامد عىل النفس 

واالستقاللية.
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الشكل )6 - 1( : التقييم الذايت للطالب، تقويم املجموعات )مجـــال االتجاهات(25

نشاط املجموعة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اسم الطالب : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لألسئلة 1 و2، ضع دائرة حول الجواب الذي يصف انطباعك )تفكريك( حول كيفيّة 

عمل املجموعة وتعاونهم يف تنفيذ النشاط:

1. بشكل عام، إىل أي مدى عملت مجموعتك معا بشكل متعاون؟

مقبول جيد جدا    ممتاز     

2. بشكل عام، ما هو التصنيف الذي تعطيه ملُنتج مجموعتك )ملصق، كتيب ..إلخ(؟

مقبول جيد    جيد جدا     

3. باعتقادك، ما هو الجزء املفضل يف ُمنتج املجموعــة؟

4. ما هو اليشء الذي كان مبقدور مجموعتك أن تفعلــه لتحسني املُنتج؟

5. ما هو اقرتاحك لجعل مجموعتك تعمل معـا بشكل أفضل؟

25  Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student 
Understanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by Sandra 
K. Enger and Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.com. 
Reproduction authorized only for the local school site or non-profit organization that 
has purchased this book.
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)مجــــال  املجموعـــــة  وألفــراد  للطالب  الــذاتــــي  التقييم   :  )2  -  6( الشكل 
االتجاهات(26

اسم الطالب : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لألسئلة من 1 إىل 3، ضع دائرة حول الجواب الذي يصف مشاركتك الشخصية ضمن 

مجموعتك:

1. ما هو مدى مساهمتك يف ُمنتج مجموعتك؟

أقل من اآلخرين مثل اآلخرين   أكرث من اآلخرين    

2. هل قّدمت أفكارا؟

أقل من اآلخرين مثل اآلخرين   أكرث من اآلخرين    

3. هل تقبّلت أفكار اآلخرين يف مجموعتك؟

4. ما هو اليشء الذي ترغب يف أن يعرفه اآلخرون عن مساهمتك يف هذا املُنتج؟

الشكل )6 - 3(: إيجاد معلومات متعلقة بعمل الطالب الذي تّم يف الصّف )مجال 
التطبيق(27

اقرأ كل سؤال من األسئلة التالية، وضع عـــــالمـــــة )√( يف العمود الذي يُعرّب عن 

استخدامك ملصادر املعلومات. إذا مل تستخدم ذلك املصدر أو مل تنّفذه فضع العـــالمـــة 

عىل العمود األخري.

26  Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student 
Understanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by San-
dra K. Enger and Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.
com. Reproduction authorized only for the local school site or non-profit organization 
that has purchased this book.
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إيجاد معلومات متعلقة بالعمل 
الذي تّم يف الصف

تقريبا 
كل 
يوم

عىل األقل 
مرة يف 
األسبوع

نادرا
أبدا
)مل 

يُستخدم(

1. هل تستخدم االنرتنت كأداة مساعدة؟
2. هل تستخدم جوجل/ ياهو أو محركات 

بحث أخرى؟
3. هل تستخدم الربيد اإللكرتوين للتواصل مع 

اآلخرين لتبادل املعلومات؟
4. هل تدّون العمل الذي قمت به؟

5. هل تسمع أو تشاهد مقاطع أو وسائط 

أخرى؟
6. هل تستخدم مواد من مكتبة املدرسة أو 

مصادر التعلم؟
7. هل تستخدم الجرائد/ املجالت أو الدوريات 

كوسائل مساعدة؟
8. هل تستخدم الكمبيوتر؟

9. هل تستخدم املعلومات من التلفزيون أو الراديو؟
10. هل استخدمت مواد من مصادر أخرى غري 

التي ذُكرت سابقااً؟
11. هل سبق لك مناقشة املوضوعات العلمية 

مع البالغني؟
12. هل تدّون مالحظاتك لتساعدك عىل تذكّر األفكار؟

13. هل تدّون مالحظاتك خالل العمل الذي 

تقوم به يف الصف؟

14. هل تدّون مالحظاتك بدون أن يطلب منك 

أحد فعل ذلك؟

15. هل سبق لك التواصل مع الناس كمصدر 

للمعلومات؟

16. ما هي طريقتك املفضلة للحصول عىل 

املعلومات الخاصة بعمل الصف؟

17. كيف تقّرر ما إذا كانت املعلومات التي 

حصلت عليها موثوقة؟
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األسئلة املفتوحة النهاية )املجاالت املتكاملة(

اآلراء  التوضيحات،  تقديم  خالل  من  النهاية  مفتوحة  األسئلة  مع  الطلبة  يتجاوب 

أفكار  عن  تكشـف  أن  يكـن  )اإلجابات(  االستجابات  إن  حيث  للمشاكل،  والحلول 

)1983 سوستـــايف،  و  )سرتا  الشفوية  املقابلة  خــــالل  يحدث  كام  الطلبة،  ومفاهيم 

 Strausa and Stavey

التنّوع فــي األسئلـــة املفتوحة النهاية يتطلب من الطلبة تقديم تعريفات، وتفسري 

تلك  حفظ  يستطيعون  الطلبة  ألّن  الحذر  بعض  يتطلّب  االستجابات  تلك  )ترجمة( 

التعريفات عن طريق التذكّر )أوزبل، 1968Ausebel(، وعىل كل حال، فإّن التعريفات 

 Barenholzالخطأ يكن أن تكشف عن سوء الفهم لبعض املفاهيم )بارنيهولز و تامر

and Tamir1992(.السؤال املفتوح النهاية ال يتطلّب إجـــابة واحدة محتملة، والطلبة 

يجب أن يتم تزويدهم بتغذية راجعة لدعم إجاباتهم، حيث إّن سياق املوضوع )النص 

بالرضورة  لها  ليس  املواضيع  معظم  ألن  لألفكار،  مصدرا  يكون  أن  يكن  املحتوى(  أو 

جواب صحيح وحيد، لكن اإلجابات )الحلول( يجب أن تكون مدّعمة بالتفسري واإلثبات، 

وقد يكون الحّل املقّدم مناسبا يف حينه.

يف املثال التايل، هناك نّص وسؤال يليه، ويُطلب من الطلبة تفسريه:

مثال : الناس قادرون عىل العيش حياة صحية من خالل تناول الفواكه والخرضوات 

فقط دون تناول اللحم، فرّس كيف يكن أن يكون ذلك ممكنا؟

العنارص  جميع  عىل  اللحوم  أو  والخرضوات  الفواكه  تحتوي  ال  املحتمل:  التفسري 

الغذائية الالزمة للعيش بطريقة صحية، واألفراد النباتيّون حريصون عىل تناول األطعمة 

النباتية التي تزّودهم بالعنارص الغذائية األساسية، بحيث تكون تلك األغـــذية النباتية 

)فواكه وخرضوات( تحتوي عىل بروتينات مشابهة للربوتينات املوجودة يف اللحوم.

السياقات )النصوص( املقرتحة لتدريب الطلبة عىل معالجتها وتفسريها:

يف البداية يُطرح سؤال عىل الطلبة مبقارنة السعرات الحرارية الناتجة من األغذية 

يف  بدايةاً  التفكري  عىل  الطلبة  لتحفيز  النباتية،  غري  األغذية  من  الناتجة  وتلك  النباتية 

عىل  التالية  األسئلة  طرح  يكن  لإلنسان،وبالتايل  الالزمة  وكميتها  الحرارية  السعرات 

الطلبة ومالحظة كيفية استجاباتهم وتفاسريهم:
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	•	كيف يكن مقارنة عدد السعرات الحرارية املوجودة يف 10غم من الخبز،والهمربغر، 
والكرفس؟

	•	استخدم الرسم البياين لتوضيح عدد السعرات الحرارية املوجودة يف 10غم من الخبز، 
والهمربغر، والكرفس.

األداء املُتوقع:  يجب عىل الطلبة أن يرسموا رسام بيانيّا، ويضعوا عنوانا مناسبا له، 

الحرارية املوجودة  السعرات  أّن  النتائج غالبا  الوحدات عليه، حيث ستُظهر  ويسّجلوا 

يف اللحم والخبز متقاربة إىل حدٍّ كبري، بينام السعرات الحرارية املوجودة يف الكرفس 

ستكون أقل بكثري.

	•	كيف قـــامت املدرسة بتعديل قـــامئة وجبة الغداء لتُناسب معايري الصحة املتعلقة 
بالبدانة؟ )ما الذي تحتاج إىل معرفته للتأكد من أّن وجبة الغـــداء املقّدمة يف املدرسة 

صحيّة ومتوازنة؟(

وتفاصيل  املقدمة  الكميّات  املدارس،  يف  الغــــداء  وجبة  قامئة  املُتوقع:  األداء 

الغداء:  لوجبة  الكيميائية  املكّونات  إّن  بدقة، حيث  تحليلها  إىل  تحتاج  الطعام  إعداد 

الدهون،الكربوهيدات، والربوتني، وكميّة السعرات الحـــرارية فيها والعنارص الغذائية 

الالزمة، كل هذه األمور يجب أن تُؤخذ يف االعتبار عند اإلجابة عن هذا السؤال، ويكن 

مقارنة قـــامئة وجبة الغداء الحالية مع القامئة القدية.

	•	يواجه رئيس الــدولة تحديات بخصوص موضوع النشاط البدين واللياقة البدنية لدى 
العمرية املختلفة، وكيفية جعلها ثقافة عامة لدى الجميع، ما هي مقرتحاتك  الفئات 

بخصوص ذلك للفئة العمرية التي تنتمي إليها؟ عندما تُحّدد تلك املقرتحات، صّمم بعد 

ذلك خطة للياقة البدنية لطلبة صفك.

األداء املُتوقع: الطلبة بحاجة إىل البحث عن املقرتحات التي قّدمها رئيس الدولة يف 

هذا املوضوع، واملتوفرة عىل شبكة االنرتنت. بعد دراستهم لتلك املقرتحات وتحليلها، 

يستطيع الطلبة وضع خطة للياقة البدنية يكن تطبيقها وتنفيذها.

	•	املواضيع البيئية مناسبة جدا وقابلة للتطبيق مع األسئلة املفتوحة النهاية أو املشاكل 
املطروحة. 

 )http://www.epa.gov/epahome/home.htm(  )EPA( البيئة  حامية  وكالة 
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الكائنات الحيّة املهددة  لديها عّدة مواضيع يجب أن تؤخذ يف االعتبار، مثل مواضيع 

باالنقراض، فهذا املوضوع يثري اهتامم الطلبة.

ما الذي يكن فعله للمحافظة عىل بقاء تلك األنواع من الكائنات الحية يف منطقتك 

بها  املتعلقة  املشاكل  ما هي  الذئاب،  الحيوانات، مثل  نتحّدث عن  بلدتك؟ عندما  أو 

والتي نستطيع حلّها؟ وما هي املشاكل التي يكن أن تنشأ عنها؟ وما هي املشاكل التي 

ستنشأ عن اجتياح الكائنات الحية للمناطق السكنية؟

أسئلة  استنباط  منهم  وتتطلب  للطلبة  ستظهر  التي  االحتامالت  من  الكثري  هناك 

أخرى، وتحتّم عليهم وضع خطط جديدة لتقديم حلول وتحسينات محتملة. 

األداء املُتوقع : اعتامدا عىل األسئلة التي ُوضعت من قبل الطلبة، يستطيع الطلبة 

ذلك  وبناءاً عىل  املواقف،  أو  املشاكل  تلك  أنتجت  التي  الرئيسة  العوامل  من  التحّقق 

يستطيعون تصميم ُمقرتح ثم خطة محتملة لتنفيذه، كام يكن مناقشة تلك األسئلة من 

خالل تنظيم اجتامع للمجتمع املحيل ومحاولة الوصول إىل مقرتحات وحلول منطقية.

	•	املواضيع الصحيّة متثّل محتوى )سياقا( جيّدا ومتامشيا مع األسئلة املفتوحة النهاية 
واملشاكل واملواقف األخرى.

منظمة الصحة العاملية )http://www.who.int/en( يكن أن تكون مصدرا مناسبا 

http://www.( الختيار واكتشاف املشاكل الصحية يف العامل، ومراكز مكافحة األمراض

cdc.gov( يكن أن تكون مصدرا آخر لذلك من خالل تحّقق الطلبة من األسئلة املتعلقة 

باملضادات الحيوية، واللقاحات، وتفيّش األمراض وغري ذلك.

األداء املُتوقع: اعتامدا عىل األسئلة التي ُوضعت من قبل الطلبة، يستطيع الطلبة 

اإليجابيات  مناقشة  ويستطيعون  املشاكل،  تلك  أنتجت  التي  العوامل  من  التحقق 

بحث  أو  عمل  ورقة  تحرير  يستطيعون  ثّم  ومن  املعينة،  الجوانب  لبعض  والسلبيات 

يدعم وجهة نظرهم وموقفهم من تلك املسألة.

سنا،  األصغر  الطلبة  مع  النهاية  املفتوحة  األسئلة  يستخدموا  أن  للمعلمني  يكن 

مثال: ما هي أنواع الوجبات الخفيفة )الرسيعة( األكرث صحةاً التي يكن تناولها؟ بحيث 

إجابات، ويكن  إىل  للتوّصل  مناسبة  إىل مصادر  الطلبة  يوّجهوا  أن  املعلمون  يستطيع 

صحيّة.  تكون  أن  يكن  التي  الخفيفة  بالوجبات  قامئة  يصّمموا  أن  ذلك  بعد  للطلبة 
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الرجوع إىل موقع http://mypyramid.gov( My Pyramid( كمصدر  للطلبة  يكن 

أويل الستقاء األفكار واملقرتحات منه، وبعد ذلك يستطيع الطلبة وضع مخطّط يُوّضح 

بعض الخيارات ألوقات تناول تلك الوجبات الخفيفة، أو تحديد بعض العنارص الغذائية 

الواجب توفّرها يف الوجبات الخفيفة لتكون وجبة صحيّة يكن تنــاولها بعـــد املدرسة.

خططا  ويضعوا  يناقشوا  أن  سنا  األصغر  للطلبة  يكن  الطقس،  حالة  عىل  اعتامدا 

لإلجراءات التي يكن اتباعها يف املنزل،أو يف املدرسة، أو حني يخرجون مع أصدقائهم 

وعائالتهم ملواجهة الظروف الطارئة التي يكن أن تحدث، كام يستطيع الطلبة أن يقّرروا 

ما هي األشياء التي يجب أن تكون متوفرة يف حقيبة اإلسعافات األولية واألماكن التي 

يكن أن تكون مناسبة كمالجئ يف حالة الطوارئ.

الفئات  لجميع  جّدا  مهم  الطارئة  الحاالت  يف  واالستجابة  الترصّف  كيفية  معرفة 

العمرية، وخصوصا لألصغر سنا، حيث يكن أن يساعدوا يف وضع خطة التباعها. مــا هو 

الرقم 911 ؟ ومتى يجب االتصال بهذا الرقم 911؟ بالرغم من أّن هذا اإلجراء )املتعلق 

األطفال عىل  لكنه يساعد  النهاية،  املفتوحة  باألسئلة  برقم 911( غري مرتبط  باالتصال 

تقييم األوضاع واتخاذ القرارات.

فمواضيع  البيئة،  تُفيد  مرشوعات  يف  االنخراط  أيضا  سّنا  األصغر  الطلبة  يستطيع 

النفايات وإعـــــادة التدوير ليست املواضيع الوحيدة التي يكن للطلبة مناقشتها يف 

الغرف الصفيّة.

فهنــاك أيضــا زراعــة وعمل مشاتل لألزهار أو الحديقة،وهـــي تُعترب اختيارات 

هناك  كــان  إذا  وخصوصا  تنفيذها،  األعامر  جميع  من  للطلبة  يكن  مناسبة  أخرى 

مساحـة مناسبة فـي املدرسة يكن تنفيذ تلك األنشطة فيها، حيث يتطلّب ذلك من 

الطلبة عمل خطة مقرتحة، وقد تدخل الرياضيات يف هذا األمر، فعندما يذهب الطلبة 

لزراعتها يف هــذا  املناسبة  النباتات  مـــا هــي  يقّرروا  أن  املدرسة، يجب  إىل حديقة 

إليها لذلك، ولهذا يجب  التي يحتاجون  يتم زراعتها واملساحة  )املناخ( وكيف  املوسم 

تحــديد امليزانية ومهام كل فرد لتنفيذ هذا النشاط.

عندما توىل رئيس الواليات املتحدة األمريكية الرابع واألربعون مهام الرئاسة، طُرح 

عـــادةاً  الطلبة  لبناته؟  مناسبا  أليفا  حيوانا  سيكون  الكالب  من  نوع  أي  حينها  سؤال 

هذا  يف  املطــروحة  واألسئلة  بالفعل،  واحدا  يتلكون  أو  أليف  حيوان  اقتناء  يريدون 
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املوضوع هو حول اختيار الحيوان األليف املناسب، مثال: مـــــا هو نوع الحيوان األليف 

الحيوان  ذلك  لرعاية  املطلوبة  الرعاية  نـوع  هي  مــا  للصّف؟  مناسبا  سيكون  الذي 

األليف؟ مــــا هي تكلفة رعايـة ذلك الحيـوان األليف؟ ستظهر عند ذلك العديد من 

األسئلة التي تحتـــاج إىل تفكري فيها والتحقق منها.

النتائج  فــإّن  النهاية”،  املفتوحة  هو”األسئلة  الجــزء  هذا  عنوان  أّن  من  بالرغم 

)كــراجك،  املرشوع  عىل  القائم  للنهج  مالمئة  ستكون  الطلبة  إليها  سيتوّصل  التي 

القــــائم  النهج  إيجابيات  أهم  ومن   ،Krajcikand Czerniak سيزيرنياك،2007(، 

الـــذي يسعى الطلبة  أّن األسئلة املطروحة يكن أن توّجه العمل  عىل املشـروع هو 

واملعلّمون لتنفيذه. وتجدر اإلشارة هنا إىل أّن النهج القائم عىل املرشوع يدمج ويربط 

املجاالت الستة بصورة متكاملة: املفاهيم، والعمليات، والتطبيق، واالتجاهات، واإلبداع، 

وطبيعة العلم. ومع استخدام التكنولوجيا هناك فرص عديدة للتعاون يف مشاريع يكن 

أن تكون مهمة عىل نطاق عاملي.

استخدام الطالب للبيئة املخربية االبتكارية )املجال التكاميل(:

بالرغم من أهمية التعلّم العميل )التطبيقي(، وبالرغم من أّن هناك دراسات عديدة 

العلم،فإّن األبحاث مل تكن  التعلّم يحدث بشكل أفضل خالل مامرسة  أّن  أكّدت عىل 

شاملة لتحديد مدى تأثري املخترب عىل تعلّم الطلبة واتجاهاتهم نحوه.

اكتساب الخربة التجريبيـة )استخدام املخترب( مطلوب يف العـلوم، والبيئـة املخربيـة 

االبتكارية للطالب )SLEI( )فريزر،جدنجز وميكروبيا، 1992(، ُصّممت خصيصا لتقييم 

اتجاهات الطلبة نحو العمل املخربي، إّن أداة SLEI يكن تطبيقها إذا توافرت مختربات 

صّفية، وقد تكون هذه األداة مالمئة أكرث للمراحل الدراسية الثانوية والجامعية العليا.

ال  تقريبا  الخيارات:  )ضمن   SLEI الـ  ضمن  املوجودة  )معيارا(  عنرصا   35 الـ  إن 

يُطبق، نادرا، وأحيانا، و غالبا، وعادة( تقيس خمسة مجاالت، ولقد تّم تصميم منوذجني 

الذي  العمل  ملالحظة  الطلبة  عىل  أسئلة  يطرح  الذي  الفعيل”  “النموذج  األداة،  لتلك 

تم إنجازه بالفعل داخل املخترب الصفي، و”النموذج املفّضل” الذي يطرح أسئلة عىل 

الطلبة الكتشاف استجاباتهم حول األشياء التي يفضلون عملها أو اختبارها داخل املخترب 

الصفي.
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إّن كال من منوذجي التقييم املذكورين أعــاله يكن استخدامه وتطبيقه داخــــل 

يتمّكن  وقد  للطلبة،  املعطاة  التعليامت  يف  املوجود  التقييم  ضمن  الصفية  الغــرفة 

الطلبة من إنجاز واحدة أو أكرث من هذه املهارات العملية خـــــالل العمل املخربي، 

واملعلم يستطيع استخدام بطاقة املالحظة املُعّدة مسبقا ملالحظة أداء املجموعات ليقّرر 

قدرة الطلبة عىل إنجاز ذلك العمل بالشكل الصحيح. يتضّمن الشكل )4-6( أمثلة عىل 

العنارص )املعايري( التي يكن استخدامها لتقييم بعض عمليات العلم.

الشكل )6 - 4(: التحقق من كفاءة املهارات العملية وعمليات العلم املنجزة28

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    : الطالب  اسم 

التاريخ : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النشاط: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املهارة )املهارات( العملية: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 ← يُشري الرقم إىل إنجاز الطالب للعمل بكفاءة

2 ← يُشري الرقم إىل حاجة الطالب ملامرسة أكرث ليصبح أكرث كفاءة

1 ← يُشري الرقم إىل عدم قدرة الطالب عىل إنجاز العمل بدون مساعدة

للمرحلة  مناسب  “غري  أو  للتطبيق”  قابل  “غري  إىل  االختصار  يُشري   ←) غ.ت)   

العمرية”

28 Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student 
Understanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by San-
dra K. Enger and Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.
com. Reproduction authorized only for the local school site or non-profit organiza-
tion that has purchased this book.
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 NA تعني غ ت 
1. استخدم الطالب املهارات العملية املناسبة للوصول إىل 

النتيجة )النتائج( خالل النشاط املطلوب
321

ضمن  املدّونة  العملية  )املهارات(  املهارة  الطالب  نفذ   .2

النشاط املطلوب
321

3. املهارات العملية )عمليات العلم( املستخدمة يف هذا النشاط:
غ.ت321   املالحظة
غ.ت321   التصنيف
غ.ت321   االتصال
غ.ت321   القياس
غ.ت321   التنبؤ

غ.ت321   االستنتاج
غ.ت321   التعريفات اإلجرائية

غ.ت321   التعرّف عىل املتغريات وضبطها
غ.ت321   فرض الفروض واختبارها

غ.ت321   تصميم التجارب
غ.ت321   تفسري البيانات

غ.ت321   تطوير مناذج

مالحظات وتوصيات

أفكار للتقييم يف املجال العميل )التطبيقي(

العملية  األعامل  إنجـــاز  عىل  قــدراتهم  علـــى  اعتامدا  الطلبة  تعلّم  تقييم  إن 

)التطبيقية( يتضّمن الطلب منهم تطبيق املبـــادئ أو املهـــارات )أو االثنني معا( يف 

املواقف الجـــديدة للخروج بحلول فريدة ومبتكرة.

قبل تقييم قُـــدرات الطلبة عىل تطبيق املفاهيم، عىل املعلّمني وضع وتطوير أسئلة 

وعبارات  كلامت  وهناك  العميل(،  )العمل  بالتطبيقات  املتعلّق  التفكري  وتُشّجع  تُعّزز 

معيّنة تُحدد بدقة التفكري املطلوب والالزم إلنجاز التطبيقات العملية.
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كلامت تطبيقيةكلامت تطبيقيةبعض األسئلة والطلبات املحتملة املوّجهة للطالب

ماذا ستستخدم لـ ......
ماذا سينتج لو .......

أخربين ماذا سيحدث لو .....
أخربين ما هو مقدار التغرّي املحتمل لو .....

وّضح كيف .......
اخرت العبارات التي تنبطق عىل ......

ما هو السبب يف ......

افصل
نظّم
اخرت

عرّف 
اعرض

بنّي كيف
بنّي السبب
قارن وفرّق

تحّقق

تنبّأ
ارشح

حّدد، صّنف
فرس

صّمم
خطّط

استنتج
وّضح بيانيا

لّخص

وفيام ييل بعض األمثلـة عىل أسئلـة تطبيقيـة، وتلك األسئلـة يجب أن تتّبعها أسئلة 

الطلبة عىل “كيف” و”ملاذا”  إجابة  بـــــــــ “كيف” و”ملاذا”، ومن خالل  تبدأ  أخرى 

ُيكن تحفيز الطلبة عىل استخدام مهارات التفكري العليا.

ما هي أفضل األساليب التالية لـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ؟

ما هي الخطوات التالية لتطبيق ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ؟

ما هو املوقف الذي يتطلب استخدام ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ؟

ما هو اإلجراء /املبدأ املفضل لحّل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــ؟

ما هو اإلجراء املفضل لتطوير وتحسني ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــ؟

ما هو اإلجراء املفضل لبناء ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــ؟

ما هي أفضل خطة من الخطط التالية لــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ؟

ما هو التأثري املحتمل لـ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ؟
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األسئلـة التطبيقيـة التي تستدعـي استخـدام معلومات أو مهارة )مهارات( تحتاج 

عادةاً إىل تفكري دقيق ألنها قد:

•	تتطلّب خربة يف اإلجراءات املوحدة. 	 	
•	تُقدم موقفا معيّنا يتطلّب رّد فعل )عمال( مناسبا، استدالال منطقيّا أو تنبؤا. 	 	

•	تتطلّب حلوالاً ملشاكل عددية أو ملشاكل رياضية أخرى. 	 	
•	تُقدم بيانات أو مالحظات تتطلب تفسريا أو تقييام. 	 	

•	تفرتض حاالت غري عادية أو مواقف معّقدة تتطلب استدالالت. 	 	

عند بناء أو تصميم أدوات تقييم أو معايري لها، يجب أن تُعرّب الكلامت أو العبارات 

فيها عن مستوى املعرفة، ومن األهمية أن يربط الطالب بني العمليات التي يقوم بها 

واملفاهيم املُتعلمة ليستطيع اإلجابة عن األسئلة املطروحة، لذلك يجب أن تكون األسئلة 

التطبيق  الطالب عىل  تُحفز  املُتعلمة والتي  العمليات واملفاهيم  املطروحة تجمع بني 

العميل املرغوب فيه، مام يكنه من استخدام مهارات التفكري العليا. واسرتاتيجيات وضع 

تلك األسئلة ستمّكنه من بناء تلك العالقة بني العمليات واملفاهيم.

بطاقة مالحظة )املجال التكاميل(

املثال التايل للتقييم يكن أن يكون من ضمن التعليامت يف بداية الوحدة ملوضوع ما 

مثل الفيضانات، النظام البيئي، األرايض الرطبة، تلّوث املياه، الطقس، االحتباس الحراري، 

التعّدي عىل الغابات، التحرّض، األنواع املهددة باالنقراض، الرتفيه...

مثال: سيتم إعطاء نشاط معني للطلبة وبعض األسئلة ذات الصلة باملوضوع، ويطلب 

التي  بالطريقة  األسئلة  من  التحقق  من خاللها  يتم  تعاونية  مجموعات  تكوين  منهم 

يتفقون عليها، ولكن يجب أن تُقّدم اإلجابات بطريقة مناسبة للصف كله، ويكن تحديد 

الوقت إلنجاز النشاط املطلوب من قبل املعلم أو من خالل تصويت الطلبة.

عنها،  اإلجابة  األسئلة ومحاولة  للتحقق من  املجموعات  الطلبة ضمن  وأثناء عمل 

يكن للمعلم تقييم أداء الطلبة واملجموعات من خالل بطاقة مــــالحظة ُمعدة ُمسبقا 

كام يف الجـــــدول التايل: 
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مالحظات، وتعليقاتالذي لُوحظ بالفعلالسلوك املطلوب مالحظته

تقوم املجموعات بالنشاط )املُهمة املطلوبة(
الطلبة يناقشون املوضوع بحامس

السابقة  املفاهيم  يستخدمون  الطلبة 

)املُتعلمة( للوصول إىل جواب أو قرار
الطلبة يُبدون اتجاهات )مواقف( إيجابية

حّل  يف  العلمية  الطرق  يستخدمون  الطلبة 

املشكالت 
اسرتاتيجيات  عـــدة  يستخدمون  الطلبة 

ملعالجة املشكلة 
لتقديم  متنّوعة  مهارات  يستخدمون  الطلبة 

حّل جامعي
أخرى

هــذا النــوع من بطاقات املالحظـــة يكن عملها عىل الكمبيوتر، أو تكون ضمن 

امللحقات للكتاب املقّرر، أو تكون كبطاقة يكن أن يحملها املعلم معه خالل تجّوله بني 

املجموعات.

عنارص )معايري( التقييم ضمن بطاقة املالحظة يكن أن تتضّمن أيضا:

	•	حديث الطلبة عن خرباتهم وتجاربهم السابقة.
الخربات )من خالل  السابقة وتطبيق تلك  كيفية معالجتهم للمشكلة من خرباتهم  	•	

املفاهيم التي تشاركوها مع طلبة آخرين سابقا(.

	•	مهارات االتصال داخل املجموعة.
	•	اتجاهات أفراد املجموعة أو اتجاهات املجموعات جميعها.

	•	توليد األفكار واألسئلة الجديدة.
	•	اإلبداع يف التعامل مع املتغرّيات املختلفة.

وهناك العديد من العنارص )املعايري( التي يكن وضعها من قبل املعلم والطلبة.
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استخدام األسئلة متعّددة الخيارات يف املستويات التطبيقية

يكن استخدام األسئلة متعّددة الخيارات لتقييم املفاهيم ضمن املستوى التطبيقي، 

وتنصح األبحاث املتخّصصة والجهات املعنيّة برضورة تحديد املصدر الرئيس لتلك األنواع 

الشكل )5-6(، ولكل سؤال  تلك األسئلة ضمن  األمثلة عىل  من األسئلة، وهناك بعض 

هناك إجابة صحيحة تّم وضع نجمة )*( بجانبها. 

الشكل 6 - 5 : مثال تطبيقي عىل عنارص التقييم )املجــال التطبيقــي(

اإلجـــابــــات الصحيحــة تّم وضع نجمة )*( بجانبها.

1. املفهوم: عندما تتجّمد املياه، يزداد حجمها.

السؤال التطبيقي: أي ماّم ييل هو السبب الرئيس لعدم حفظ املياه يف الفريزر يف 

أوعية مملوءة بالكامل ومقفلة؟

أ. طعم املياه سيتغري.

ب. الوعاء قد ينكرس عندما يتمدد املاء *

ج. املاء سيتفاعل مع الوعاء يف درجات الحرارة املنخفضة.

د. املاء لن يتجّمد إذا مل يكن هناك فراغ كاٍف ليتحّول إىل ثلج.

2. املفهوم: الوقت املستغرق لتسخني يشٍء مــــــــا موضوع يف سائل يغيل مرتبط 

بكمية املادة املصنوع منها ذلك اليشء، ومبساحة السطح املُعرّض للسائل الذي يغيل.

السؤال التطبيقي: أي من األمثلة التالية سينضج بشكل أبطأ عندما يتم وضعه يف 

ســائل يغيل؟

أ. رطل واحد من البطاطا كبرية الحجم. *

ب. رطل واحد من البطاطا صغرية الحجم.

ج. رطل واحد من البطاطا متوسطة الحجم.

د. رطل واحد من البطاطا املقطعة إىل قطع صغرية.

الطيور، حجمها،  شكل  يف  الخربة  عىل  بناءاً  الطيور  أنواع  معرفة  يكن  املفهوم:   .3

ألوانها وأمناط العالمات عليها.

الشتاء، الحظت  أيام  من  يوم  للفطور يف صبيحة  تناولك  التطبيقي: خالل  السؤال 
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نوعا من أنواع الطيور مل تره من قبل، أي من الطّرق التالية ستنصح باتباعه حتى تضمن 

التعرّف عىل نوع هذا الطائر؟

أ. تدوين مالحظات حول األطعمة املفضلة للطائر.

ب. مالحظة سلوك الطائر.

ج. دراسة حجم وتنّوع ألوان الطائر.

د. تحديد جنس الطائر.

درجة  لذلك  االرتفاع،  مع  تقّل  املاء  عندها  يغيل  التي  الحرارة  درجة  املفهوم:   .4

الغليان للامء يف االرتفاعات الكبرية ستكون أقل من درجة الغليان عند مستوى سطح 

البحر. طنجرة الضغط املستخدمة يف املنازل يكون فيها ضغط مرتفع وحرارة مرتفعة 

بغض النظر عن االرتفاع .

أكرث  فيها  الضغط  استخدام طنجرة  التالية يكون  األماكن  أّي  التطبيقي: يف  السؤال 

كفاءة ورسعة لطهي الطعام؟

أ. تحت مستوى سطح البحر.

ب. عند مستوى سطح البحر.

ج. يف األماكن املنخفضة.

د. يف الجبال العالية. *

5. املفهوم: يحتاج املاء إىل طاقة حرارية عالية لجعله يتبّخر )حرارة التبّخر(، لذلك 

يستخدم البخار لعمليات التربيد.

السؤال التطبيقي: إذا كنت يف رحلة خارجية، أّي من الحاالت التالية يكن أن تزّودك 

باملياه الباردة؟ افرتض أّن كمية املاء ودرجة حرارة املاء متشابهة يف كل الحاالت.

أ. حافظة معدنية مملوءة باملاء موضوعة يف الظل.

ب. حافظة معدنية مملوءة باملاء، مغطاة بقطعة قامش مبلّلة، ثم توضع يف الظل *

ج. حافظة معدنية مملوءة باملاء، ثم تُغمر الحافظة يف وعاء فيه ماء ذو درجة حرارة 

مشابهة لدرجة حرارتة يف الحافظة،  ثم يوضع يف الظل.

د. حافظة معدنية مملوءة باملاء ثم توضع تحت أشعة الشمس املبارشة.
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6. املفهوم: األجسام فاتحة اللون تعكس أشعة الشمس بشكل أفضل من األجسام 

غامقة اللون.

التالية  السيّارات  سيّارة من  أي  الشتاء،  يوم مرشق يف فصل  التطبيقي: يف  السؤال 

سيكون ملمسها أدفأ؟ 

أ. سيارة زرقاء

ب. سيارة حمراء

ج. سيارة بيضاء 

د. سيارة سوداء *

7. املفهوم: يف الظروف الباردة جدا، 80 % من الحرارة التي ينتجها الجسم سيفقدها 

من خالل الرأس والعنق.

السؤال التطبيقي:إذا أجربت يف ظرف من الظروف أن تكون يف جو خارجي درجة 

الحرارة فيه أقل من صفر مئوي، واألدوات واملالبس التي ترتديها عبارة عن حذاء ريايض 

وبنطال قصري وقميص )بلوزة( ذي أكامم قصرية ومعطف فاتح اللون، أي من الطرق 

ينتجها  التي  الحرارة  من  كمية  بأكرب  لالحتفاظ  طريقة  أفضل  تكون  أن  يكن  التالية 

جسمك؟ 

أ. لّف القميص ذو األكامم القصرية حول الساقني

ب. ترك القميص ذي األكامم القصرية عليك كام أنت متعّود أن ترتديه.

ج. لّف القميص ذي األكامم القصرية حول الرأس والعنق. * 

د. استعامل القميص ذي األكامم القصرية لتحريك الهواء القريب منك.

8. املفهوم: األجسام ذات مساحة السطح الكبرية مقارنة بحجمها ستربد بشكل أرسع 

من األجسام ذات مساحة السطح الصغرية مقارنة بحجمها. 

من  أي  املطهّي،  اللحم  من  قطعة  لك  جلب  النادل  أّن  افرتض  التطبيقي:  السؤال 

الطرق التالية ستكون األفضل لجعل قطعة اللحم تحتفظ بحـــرارتها أكرث وقت ممكن 

خالل تناولك إياها؟

أ. قطع الجزء الذي تنوي أكله فقط.

ب. تقطيع قطعة اللحم بشكل رسيع إىل أجزاء صغرية.
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ج. املحافظة عىل مجرى الهواء بجانب قطعة اللحم.

د. تناولها بشكل بطيئ.

9. املفهوم: الحيوانات ثابتة درجة الحرارة تفقد حـــرارة أجسامها نسبةاً إىل مساحة 

سطحها، وتنتج حرارة من أجسامها نسبةاً إىل كتلة أجسامها.

)نسبة إىل عدد  تأكل  أكرث حاجة ألن  التالية  الحيوانات  التطبيقي: أي من  السؤال 

الجرامات من الطعام( للمحافظة عىل حرارة أجسامها؟

أ. الفأر *

ب. الكلب

ج. البقرة

د. القطة

10. املفهوم: معظم املعـــادن تتمّدد عند تعرّضها للحرارة ويزداد حجمها.

السؤال التطبيقي: مــا هو االفرتاض الذي ستفكر فيه عندما مُترر ماء ســـاخنا فوق 

غطاء معدين لوعاء زجاجي لفتح الغطـــاء؟

أ. الغطاء املعدين والوعاء الزجاجي سيزداد حجمهام بنفس النسبة.

ب. الوعاء الزجاجي سيزداد حجمه بنسبة أكرب من الغطاء املعدين.

ج. الغطاء املعدين سيزداد حجمه بنسبة أكرب من الوعاء الزجاجي. * 

د. املعدن والزجاج ال يلتصقان معا بزيادة كمية املاء املنسكبة عليهام.

11. املفهوم: معظم املعادن تتمدد عند تعرّضها للحرارة ويزداد حجمها.

السؤال التطبيقي: إذا تّم تعريض عملة معدنية مفتوحة من الوسط للحرارة، ماذا 

سيحدث لحجم الفتحة؟ 

أ. الفتحة سيقل حجمها.

ب. الفتحة سيبقى حجمها كام هو.

ج. الفتحة سيزداد حجمها.

د. الفتحة ستصبح غري منتظمة الشكل.

12. املفهوم: درجة حرارة البخار يكن أن تكون نفس درجة حرارة غليان املاء، لكن 

بخار املاء يتلك طاقة حرارية يكن أن يفقدها خالل تكثّفه وتحّوله إىل ماء. 
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أكرث  رضرا  يكون  أن  يكن  التالية  الحروق  أنواع  من  نوع  أّي  التطبيقي:  السؤال 

للجلد؟ 

أ. الحروق الناتجة عن املاء املغيل.

ب. الحروق الناتجة عن البخار * 

ج. الحروق الناتجة عن تبخر املاء.

د. الحروق الناتجة عن ماء الحنفية الساخن.

13. املفهوم: يُحدد لون األجسام من خـــالل أطوال أمواج الضوء املنعكسة وتلك 

التي تّم امتصاصها.

السؤال التطبيقـي: أّي من األقوال التالية يُفرّس سبب كــون معظم النباتات خضـراء 

اللـون؟ 

أ. اللون األخرض ينعكس من النباتات.

ب. اللون األخرض متتصه النباتات.

ج. اللون األخضــر ال تحتــاج إليــه النباتات.

د. اللون األخضـر ضــار للنبـاتات.

أمثلـــة علـــى املجــال اإلبـــــداعـــي

تحفيــز اإلبـــداع مـــن خــــــالل املـــواقف اإلبداعّية )املجــال اإلبـــداعـــي(

استخدام الكتابة اإلبداعية طــريقة لتحفيز اإلبداع لدى الطلبة، وهناك عدة طرق 

الطلبة  إثــــارة  إىل  تؤدي  أسئلة  طرح  خالل  من  الطلبة  لدى  اإلبداع  لتحفيز  أخرى 

وتحّفزهم للتخيّل ضمن املفاهيم التي اكتسبها سابقا، ومفاهيم عــــديدة أخـــرى قد 

يـــراها املعلّم مناسبة لطلبته وتتالءم مع مراحلهم الدراسيّة.

من الرضوري عىل املعلّم أن يُحّدد املرحلة العمرية املناسبة لعرض األسئلة املطروحة 

أو املوضوع املقّدم للكتابة اإلبداعية، ومثـــــال ذلك:

بعض  لكم  سأقّدم  )أو  عليكم  األسئلة  بعض  بطرح  “سأقوم  لطلبته:  املعلم  يقول 

املواقف( التي تُظهر كيف يكن أن تفّكروا فيها وتقّدموا أفكارا جديدة وحلوال لتلك 

التفكريية  وقدراتكم  مخياالتكم  تستخدموا  أن  منكم  أريد  فيها.  املتضّمنة  املشاكل 
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املختلفة، واعتربوا هذا املوضوع كلعبة أو مسابقة لتدريب عقولكم، وبعد أن تتخيّلوا 

تلك األفكار يف عقولكم حّولوها )ترجموها( إىل كلامت مكتوبة. حاولوا التفكري يف أكرب 

عدد من األفكار،حاولوا التفكري يف أفكار مثرية وغري اعتيادية وذكية، وال يهم أن تكون 

تلك األفكار مشابهةألفكار اآلخرين يف الصف أو أنك اقرتحت اقرتاحا مل يقرتحه أحد أو 

مل يفكر فيه”.

وهنا مثاالن لألسئلة التي يكن طرحها حسب املرحلة الدراسية: 

املرحلة األساسية: “ماذا سيكون شكل العامل إذا أمطرت السامء قطرات شوكوالتة؟”

املرحلة الثانوية: “ماذا سيحدث لو تجّمدت البحريات من القاع أوال؟”

نفس  ويف  الدرس،  مبوضوع  مرتبطة  للطلبة  املُعطاة  املواقف  تكون  أن  املهم  من 

الوقت يجب أن ال تكون تلك املواقف مأخوذة من الدرس بشكل حريف. وعليه يجب 

الحذر يف هذا األمر حتى ال يكون املوقف املُعطى اختبارا للمعرفة، ألّن الهدف هو تنمية 

وتحفيز اإلبداع لدى الطلبة وليس اسرتجاع املعرفة واستذكارها.

درسوها  التي  املفاهيم  مع  تتّسق  للطلبة  املُعطاة  املواقف  تكون  أن  األفضل  من 

سابقا، ومن ثّم يستطيع الطلبة االستجابة لتلك املواقف عرب التعبري عنها كتابيا، ومن 

األمثلة عىل تلك املواقف واألسئلة املطروحة ما ييل )حسب املرحلة الدراسية(:

الصف األول االبتدايئ: “عندما استيقظ محمد من النوم، وجد ديناصورات يف ساحة 

منزله”

ماذا ستكون ردة فعلك تجاه ذلك؟    

الصف الثالث االبتدايئ: “افرتض أننا نعيش يف عالَم بدون حرشات”

ماذا ستكون ردة فعلك تجاه ذلك؟    

الصف الخامس االبتدايئ: “تظاهر )تخيّل( بأنه مل يعد هناك تلّوث يف العالَم”

      ماذا ستكون ردة فعلك تجاه ذلك؟

الصف السابع االبتدايئ: “افرتض أنه مل يعد هناك أمراض يف العالَم”
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    ماذا ستكون ردة فعلك تجاه ذلك؟

بشكل عام: “توقف يوسف عند محطة الوقود لرشاء وقود لسيّارته”

ماذا ستكون ردة فعلك تجاه ذلك؟    

تقييم )قياس( العمل اإلبداعي

الهدف من قياس العمل اإلبداعي هو معرفة كيفيّة تفكري الطلبة وطريقة تحليلهم 

للمواقف املختلفة بناءاً عىل خرباتهم السابقة وقدراتهم املتنوعة، وذلك ملحاولة تقييم 

الطلبة ضمن املواد املكتوبة من قبلهم والتي اعتمدوا فيها عىل تخياّلتهم واستجاباتهم 

نحو املوقف وكيفيّة استنباطهم ألسئلة أخرى متعلّقة باملوقف.

وتلك االستجابات ستكون مبثابة املفتاح لبداية اإلبداع لديهم، وتلك األسئلة )التي 

استنبطها الطلبة( يكن استخدامها ملعرفة مدى اإلبداع املُتولد لدى الطلبة من خــــالل 

التحقق من عاملني: 

أ.  عدد األسئلة والعبارات التي استنبطها الطالب وكتبها.

ب. نوعية األسئلة والعبارات التي كتبها الطالب ومدى غرابتها )التفرّد فيها(.

وينبغي الحذر عند تقديم تلك املواقف للطلبة بحيث يكن تلقي استجابات من 

استيقظ  “عندما  التايل:  للموقف  االستجابة  منهم  طُلب  الطلبة  أن  ولنفرتض  الطالب، 

محمد من النوم، وجد ديناصورات يف ساحة منزله”، أحد الطلبة سيقول إّن هذا سببه 

هذه  تكون  قد  الزمن،  يف  اختالل  هناك  وأصبح  للوراء  بالزمن  رجعت  األرض  أّن  هو 

بنفس اإلجابة  أجابوا  الطلبة  إذا كان معظم  )اإلجابة( فريدة ومميّزة، لكن  االستجابة 

األفالم  مشاهدة  هو  سببه  يكون  قد  وهذا  بينهم،  مشرتكة  االستجابة  أن  يعني  فهذا 

الكرتونية التي تُولّد مثل تلك األفكار لدى معظم الطلبة، وبالتايل يجب عىل املعلّم حرص 

جميع االستجابات املختلفة املوجودة لدى الطلبة ليقّرر يف ضوئها االستجابات الفريدة 

من نوعها والتي تتميز عن بقية االستجابات.

 )Coding System( استجابات الطلبة يكن تقويها من خالل استخدام نظام ترميز

قائم عىل املالءمة، واملشاركة )االشرتاك(، والتفرّد، كام يف املثال التايل:

املوقف: افرتض أنك صحوت يوما ما ومل يكن هناك جاذبية عىل األرض.
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مثال عىل استجابة طالب: الكالب ستطارد القطط

يكن الحكم عىل تلك اإلجابة )االستجابة( بأنها غري صحيحة لعدم ارتباطها بالسؤال 

املطروح، وإذا أجاب طالب آخر “بأننا سنطري بعيداعن األرض يف حال مل توجد جاذبية”، 

فتلك اإلجابة ستكون مشرتكة بني معظم الطلبة،وبالتايل لن تكون فريدة )مبدعة(، فقد 

تكون اإلجابة املبدعة عندما يجيب أحد الطلبة “يف حال عدم وجود جاذبية عىل األرض 

حينها نستطيع القفز عالياجدا وبسهولة اللتقاط الفواكه من األشجار”.

بعد تقويم استجابات الطلبة املختلفة وفقا ملعايري نظام الرتميز، يجب حرص تلك 

االستجابات يف كل معيار من تلك املعايري.      

للتذكري: عّزز اإلبداع، وال تُرغم الطالب عىل اإلبداع

إن إعطاء الطلبة األنشطة املتنوعة )املواقف( من وقت إىل آخر يدرّب العقل عىل 

مختلفة،  استجابات  املتشابهة  املواقف  عن  تصدر  وقد  ويعّززهام،  واإلبداع  التفكري 

التقييم  من  النوع  هذا  استخدام  عند  االعتبار  يف  أخذهام  يجب  واملوثوقية  فالصدق 

للخروج بأحكام دقيقة وصحيحة عن مدى إبداع الطالب.

ومن املفّضل أن تكون تلك املواقف )األنشطة( تتضّمن مرحا ولعبا لتحّفز الطلبة 

عىل التفكري واإلبداع )تدريب العقل والتفكري(، ويف نفس الوقت يجب تحايش الحكم 

التقييم،  من  النوع  هذا  يف  نتائجـــه  عىل  بناءاً  واستجاباته  الطالب  أداء  عىل  النهايئ 

فاإلبداع يجب تعزيزه وليس إرغام الطالب عليه.

تشجيع التفكري التامثيل )التشبيهي( واالستعاري )املجال اإلبداعي(

إعطاء  من خالل  يتم  الصّف  يف  الطلبة  لدى  واالستعاري  التامثيل  التفكري  تشجيع 

ومدى  وتفسريها  التامثلية  األفكار  توليد  ليستطيعوا  للتفكري،  للطلبة  الكافية  الفرصة 

تشابهها أو اختالفها، وعىل سبيل املثال يكن إعطاء الطلبة متاثالت حول تركيب جسم 

اإلنسان، ففي البداية يكن الطلب من الطلبة استكامل العبارات التالية:

القلب يف اإلنسان يشبه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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العقل يف اإلنسان يشبه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

الهيكل العظمي يف اإلنسان يشبه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

بعد ذلك، يُطلب من الطالب تحليل وتفسري ذلك التشابه بناءاً عىل ما كتبه سابقا، 

الطالب  إجابة  تكون  قد  ــــــــــــــــــــــــــ”،  يشبه  اإلنسان  يف  “العقل  عبارة  مثال 

عليها كالتايل: “العقل يف اإلنسان يشبه الكمبيوتر”. قد تكون هذه املقارنة التي قام بها 

الطالب بناءاً عىل كون العقل يعالج املعلومات،وقد تكون تلك املقارنة غري دقيقة ألّن 

عقولنا تفكر باستقاللية يف حني أن الكمبيوتر ال يستطيع التفكري باستقاللية. 

املوضوع  عىل  تعتمد  ألنها  سهلة  ليست  األنشطة  تلك  تقييم  عملية  فإّن  وبالتايل 

قدرات  ُمفيدا ملالحظة  يكون  قد  األنشطة  النوع من  فهذا  للطلبة،  إعطاؤه  يتم  الذي 

الطلبة وإمكانياتهم. واملدارس عادةاً تُشجع الطلبة ذوي التفكري املميز. والتفكري التامثيل 

قد  ولكنها  تقييمها،  السهولة  من  وليس  العليا،  التفكري  مستويات  يدعم  واالستعاري 

تُعطي مؤرشات جيدة عن طريقة تفكري الطالب، وبالتايل يجب توثيقها.  

تقييم التفكري اإلبداعي من خالل نتاج الرسم )املجال اإلبداعي(

بأساليب  تعليمها  يتم  التي  الصفوف  يف  إهامله  يتم  قد  العلوم  مجال  يف  اإلبداع 

التدريس التقليدية، ولكن تبقى روح اإلبداع السمة التي يتميز بها العلامء.

املثال  الطلبة ملواقف معيّنة تتطلب منهم حلوال برصية، كام يف  يتعرّض  أن  يكن 

)املوقف( التايل:

“كان هناك عالِم يقوم برسم ما ولكنه انشغل بأمٍر مفاجئ وترك ما كان يرسمه، 

وأنت وجدت هذا الرسم وأردت استكامله، وقد تستطيع استكامل الرسم بالطريقة التي 

تراها مناسبة، علام بأّن العالِم سوف يعود بعد ربع ساعة مثال، وعليه يجب أن تنهي 

استكامل الرسم خالل تلك املدة.”
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كيف ميكن أن تقّيم نتاج الرسم DP – Drawing Production /إنتاج الرسومات

نتاج الرسم يّكن الطلبـة يف معظم األعمـار والقدرات من ترجمـة ما يفكـرون فيه 

من أجـل الحصول عىل نتاج إبداعـي وتطويره، وهذه املقاربـة ظهرت كإضافـة مهّمة 

يف ثقافة التقييم العادل للقدرات اإلبداعية )جيلني و أربان، 1986(. واختبـار التفكيـر 

Creative Thinking-Drawing Production – ”TCT-( اإلبداعـي عرب نتـاج الرسـم

“DP( تّم تطويره لجعله أكرث شمولية للكشف عن اإلبداع لدى الطلبة )أربان، 2004(.

  ويكن تقييم الرسم من خالل بعض املعايري املشابهه ملعايري اإلبداع، والتي تحتوي 

عىل عنارص مهمة يكن االستناد إليها يف عملية التقويم، ومن أهم تلك العنارص: الطالقة، 

يكن  اإلبداع  عنارص  من  أخرى  عنارص  ثالثة  أيضا  وهناك  واإلعداد.  األصالة  املرونة، 

استخدامها للتقييم باإلضافة إىل العنارص السابقة وهي: املخاطرة )املغامرة(،والرتكيب، 

والفكاهة )الُدعابة(، وتُعترب )الفكاهة( إحدى القدرات املتعلقة باملعرفة العاطفية التي 

تُحرر العقل من الجمود )التزّمت( والحقائق غري السارة )جيلني وأربان، 1986؛ أربان، 

.)2004

يكن إعطاء الطلبة رسام توضيحيّا غري مكتمل أو منقوص العنارص، ويُطلب منهم 

استكامل الرسم، وهنــاك تقريبا أربعة عرش )14( عنرصا تُعترب مبثابة مفاتيح لعملية 

تقويم الرسم، كام تُعترب كاختبار للتفكري اإلبداعي عرب نتاج الرسم، ويكن الرجوع إىل 

.)http://www.tvtc.com( تلك العنارص عبــر املوقع

أنشطة لتحفيز )تشجيع( اإلبداع

تقييم اإلبداع ليس عملية سهلة، لكن يكن تحفيز وتشجيع اإلبداع يف الغرف الصفيّة 

من خالل تــــزويد الطلبة بأنشطة مختلفة تتضمن مشاريع ومواقف حقيقية يكن من 

خاللها مالحظة استجابات الطلبة.

وعىل سبيل املثال، يكن تقديم مثال عن “مدينة فلودڤيل” كام هو موضح بالشكل 

)6-6(، والذي يكن ربطه مبوضوعات أخـــرى مثل الكوارث الطبيعية، القضايا البيئية، 

األنظمة البيئية، دورة املياه، تلّوث املياه، تخطيط املدن، االقتصاد، مهارات التخطيط، 

املشاركة الحكومية والعديد من األحـــداث العاملية الحقيقية.
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الفيضانات )املجال اإلبداعي(

1. استحدث نّصا )سيناريو(:مدينة فلودڤيل هي بلدة أُنشئت عىل ضفاف نهر فييض 

يتميّز بعمق كبري، يكن استخدامه لالنتقال من مكان إىل آخر ولركوب الزوارق والصيد، 

والعديد من الناس يلكون بيوتا مطلة عىل النهر.

مدينة فلودڤيل تقع يف واٍد ُمحاط بتالل كانت يوما من األيام مغطاة باألشجار، وتلك 

األشجار كانت مصدرا رئيسيّا لألخشاب، وتلك التالل منخفضة بحيث يكن استخدامها 

يف الزراعة.

النهر يفيض عادةاً يف فصل الربيع، ويؤدي عادةاً إىل دمار قليل نسبيا يف البيوت وغلق 

بعض الطرق، وكل عرش سنوات -تقريبا- يحدث فيضان كبري جدا يؤدي إىل دمار واسع 

وخسائر مادية فادحة.

شكل 6-6 : خريطة ملدينة فلودڤيل والنهر الفييض

الحكومة  الطلبة:  أفعال  ردود  قضايا )عصف ذهني( ملالحظة  أو  أسئلة  طرح   .2

تقرتح نقل مدينة فلودڤيل إىل مناطق أعىل، وهذا سيتضّمن ترحيل 250 عائلة ومدرسة 

وكنيستني ومصنعني صغريين ومحل للخرضوات ومكاتب البلدة ومحطتني للوقود.

إليها وستبحث  تحتاج  التي  املعلومات  ما هي  البلدة،  أنك من سكان هذه  تخيّل 

عنها قبل أن تدعم هذا القرار؟ ماذا ستقرتح كبديل مناسب عن عملية نقل البلدة؟ ما 
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هي الحجج التي يكن أن تقّدمها ملعارضة هذا االقرتاح الذي تقدمت به الحكومة لنقل 

البلدة؟ ما هي التغريات البيئية التي ستحصل إذا تّم تنفيذ هذا املقرتح والتي ستكون 

أسوأ من الفيضانات نفسها؟ كيف يكن أن يكون ترك املزارع سببا يف حدوث املشاكل؟ 

هل بناء سّد أو جدار سيساعد يف حّل املشكلة؟

3. ربط املوضوع مبواضيع أخرى ذات صلة: هذا النوع من النصوص )السيناريو( 

يكن أن ينقلنا إىل مواضيع أخرى ذات صلة به مثل: هل سيكون من املسموح به أن يتم 

بناء األبنية بجانب األنهار )أو بجوانب الشواطئ املعرضة لألعاصري،أواملناطق املشهورة 

بالزالزل(. لعب األدوار طريقة رائعة يكن تطبيقها ملناقشة مثل تلك املواضيع.

التي  الحلول  يف  يتضح  الطالب  عند  اإلبداع  تشّكل  اإلبداع:  )تشجيع(  تحفيز   .4

يقدمها واملتعلّقة بالنّص )السيناريو( والتي تعتمد عىل مدى ابتداعه للحلول املقدمة 

واقعية  تكون  أن  يجب  اإلبداعية  الحلول  وتلك  الطلبة،  من  غريه  حلول  عن  ومتيزها 

وحقيقية يكن تطبيقها عىل أرض الواقع. وعند التقييم من املهم الرتكيز عىل مهارات 

حّل املشكالت ومهارات مستويات التفكري العليا.

التعلّمي بعض سالمل  مارزانو، بيكرينج ومكتيفي )1993( يقّدمون ضمن منوذجهم 

التقدير املقرتحة واملفيدة لتقييم املهارات آنفة الذكر. 

تقييم االتجاهات، التفضيالت والعمليات

أدوات التقييم الثالث التالية )األشكال من 6 - 7 إىل 6 - 9( والتي أُخذت من عدة 

مصادر ُصّممت لتقييم الطالب من عدة جوانب، وال يكن مالحظتها بسهولة أو الوصول 

إليها من خالل محتوى املناهج الدراسية. 
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شكل 6 - 7 : االتجاهات نحو العلوم، التكنولوجيا واملجتمع )مجال االتجاهات(29

ضع دائرة حول الحرف )األحرف( الذي يُعرّب بدقة عن شعورك تجاه العبارة املكتوبة.

م ش     ←   موافق بشدة

م     ←   موافق

مح     ←   محايد

غ م     ←   غري موافق

غ م ش ←     غري موافق بشدة

العبارات
موافق 

بشدة
غري موافقمحايدموافق

غري موافق 

بشدة
املشاكل  جميع  ستحّل  النهاية  يف  التكنولوجيا   .1

املجتمعية
م ش

م
غ ممح

غ م ش

غ م شغ ممحمم ش2. املشاكل الناتجة عن العلوم أوالتكنولوجيا تؤثر يف
غ م شغ ممحمم ش3. أريد أن أعرف أكرث كيف يكن أن أقلّل التلّوث
غ م شغ ممحمم ش4. أريد أن أعرف أكرث عن مصادر الطاقة البديلة
غ م شغ ممحمم ش5. أريد أن أعرف أكرث عن األغذية املعّدلة وراثيا

ستؤثر  للزراعة  الستخدامها  املطرية  الغابات  إزالة   .6
فقط عىل بيئة املناطق التي أزيلت منها الغابات

م ش
م

غ ممح
غ م ش

املرتبطة  القضايا  يف  ستؤثر  كيف  أعرف  أن  أريد   .7
بالعلم والتكنولوجيا واملجتمع

م ش
م

غ ممح
غ م ش

بالعلم  املرتبطة  القضايا  عن  أكرث  عرفت  إذا   .8
معها  التعامل  فسأستطيع  واملجتمع،  والتكنولوجيا 

بشكل أفضل
م ش

م
غ ممح

غ م ش

املرتبطة  القضايا  مع  يتفاعلوا  لن  الناس  معظم   .9
بالعلم والتكنولوجيا واملجتمع حتى لو فهموا التفاعل 

معها
م ش

م
غ ممح

غ م ش

10. أنا عىل علم باملشاكل البيئية من خالل ما يهمني 
منها فقط

م ش
م

غ ممح
غ م ش

29  Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Stu-
dent Understanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, 
by Sandra K. Enger and Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.
corwinpress.com. Reproduction authorized only for the local school site or 
non-profit organization that has purchased this book.
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إيجاد حلول  أمثايل يحاولون بجدية  11. املستهلكون 
للمشاكل املتعلقة بالعلم والتكنولوجيا واملجتمع

غ م شغ ممحمم ش

حلـول  إيجـاد  بجـديـة  تحـاول  الحكـومـة   .12
للمشاكـل املتعلقـة بالعلم والتكنولوجيا واملجتمع

غ م شغ ممحمم ش

القضايا  العلوم  دروس  جميع  تتضمن  أن  يجب   .13
واملجتمع يف  والتكنولوجيا  بالـعلم  املتعلقة  واملواضيع 

املنهاج
غ م شغ ممحمم ش

14. أنا عىل استعداد لدفع %10 عىل األقل من املال 
لرشاء يشء ما إذا استخدمت املصانع ذلك املال للتقليل 

من التلّوث الناتج عنها
غ م شغ ممحمم ش

تقدير  لتحسني  مسؤولية  عليهم  املجتمع  أفراد   .15
واحرتام حقوق اآلخرين يف املجتمع نفسه

غ م شغ ممحمم ش

يجب  واملجتمع،  والتكنولوجيا  الـعلم  لتعلّم   .16
استخدام طريقة حّل املشكالت

غ م شغ ممحمم ش

تهديدا  سيشكل  وجودتها  البيئة  نوعية  تدهور   .17
رفاهية  وعىل  مستقبالاً  الصحة  عىل  حقيقيّا  وخطرا 

معظم األمريكان
غ م شغ ممحمم ش

18. النقاشات املفتوحة، مثل لقاءات املجتمع املحيل، 
يجب أن تكون اسرتاتيجية وطريقة رئيسية تُستخدم يف 

تعليم الـعلم والتكنولوجيا واملجتمع
غ م شغ ممحمم ش

ما هي )برأيك( القضية األهم املرتبطة بالعلم والتكنولوجيا واملجتمع والتي تواجه 

العامل حاليا؟ وملاذا تعتقد ذلك؟

شكل 6 - 8 : تقييم االتجاهات والتفضيل يف العلوم، من الصف 4 وحتى الصف 12 
)مجال االتجاهات(30

مقابل العبارات من 1 إىل 18، ضع دائرة حول الرقم الذي يُعرّب بدقة عن وجهة نظرك

استخدم مقياس التصنيف التايل:

30  Source: Adapted from National Assessement of Educational Program (NAEP). 
(1978). The Third Assessement of Science (1976-1977). Denver, CO. Author.
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1 ← أبدا 2 ← نادرا  3 ← أحيانا  4 ← تقريبا دامئا  

أبدانادراأحياناتقريبا دامئاالعبارات

14321. دروس العلوم ممتعة
24321. دروس العلوم تزيدين فضوالاً )حب االستطالع(

حيايت  يف  يل  مفيد  العلوم  دروس  خالل  نتعلمه  ما   .3
اليومية

4
3

21

44321. دروس العلوم تساعدين عىل اختبار أفكاري
5. معلم العلوم يعرتف بعدم وجود إجابات عىل بعض 

أسئلتي
4

3
21

6. دروس العلوم تساعدين عىل استخدام املهارات خارج 
املدرسة

4
3

21

بها  جاء  التي  املعلومات  مع  تتعامل  العلوم  دروس   .7
العلامء

4
3

21

84321. دروس العلوم مثرية
التي  األسئلة  ملتابعة  دافعا  تعطيني  العلوم  دروس   .9

يطرحها عقيل
4

3
21

104321. معلم العلوم يشجعني عىل طرح األسئلة
114321. كل الناس يستطيعون مامرسة العلوم األساسية

124321. من املمتع أن تكون عالاِم
134321. سيشعر الشخص باألهمية إذا كان عالاِم

144321. دروس العلوم مملة
154321. ستشعر بالوحدة إذا كنت عالاِم

164321. إذا كنت عالاِم فذلك سيجعلك ثريا
17. إذا كنت عالاِم فهذا يعني أنك ستستغني عن بعض 

اهتامماتك املحببة
4

3
21

184321. العلامء يكتشفون معلومات صعبة الفهم
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ضع أمام املواضيع )املواد الدراسية( املدرجة من 19 إىل 26، دائرة حول “1” إذا كنت 

تفّضل املوضوع أ، ودائرة حول “2” إذا كنت ال تفّضل املوضوع، وأخريا ضع دائرة حول 

املوضوع املفّضل لديك بشكل أكرب.

1                232. رياضة بدنية1                192. لغة أجنبية
1                242. فنون1                202. علوم

1                252. قراءة1                212. رياضيات
1                262. موسيقى1                222. دراسات اجتامعية

شكل 6 - 9 : اختبار عمليات العلم31

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    : الطالب  اسم 

التاريخ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   : املعلم  اسم 

املادة : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضع دائرة حول الحرف الذي يثلك:

1. الجنس : a = أنثى،b = ذكر

b  a   

2. األصل العرقي: a =آسيوي , b = زنجي ،c =إسباين، التيني، d=قوقازي،e =أمرييك 

األصل، أالسكا األصل

 e  d  c  b  a   

    أخرى )اكتبها(: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

31  Source: Adapted from the Mason City Schools. Mason City, Iowa. 1993; and from 
National Assessmen of Education Program (NAFP) (1978). The Third Assessment 
of Science (1976-1977). Denver, CO.
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12 = e    11 = d    10 = c     9 = b    8 ,7 ,6 = a : 3. املرحلة الدراسية

 e  d  c  b  a   

ضع أمام األسئلة التالية دائرة حول الحرف الذي ُيثّل أفضل إجابة:

أداء املالحظات

4. أي مام ييل يُعترب مالحظة فقط؟

أ. قطعة املعدن ُمحمرّة، وبالتايل من املؤكد أنها حامية.  

ب. الشارع مبتل، وبالتايل من املؤكد أنها أمطرت.  

ج. الطاولة كأنها مصنوعة من الخشب.  

د. الكتلة برتقالية اللون.  

5. أي مام ييل يكن مالحظته باستخدام حاسة البرص؟

أ. التغري يف حرارة الجو.  

ب. التغري يف أطوال النباتات.  

ج. التغري يف طعم مادة كيميائية جديدة.  

د. التغري يف الضوضاء الصادر عن املحرك.  

استخدام عالقات الزمان واملكان
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6. إذا بدأ املتسابقان س، ص يف نفس الوقت، ووصال إىل خط النهاية “ع” يف نفس 

اللحظة، من منهام كان يركض أرسع؟

أ.  س كان يركض أرسع من ص.

ب.  ص كان يركض أرسع من س.

ج.  س ، ص  كانا يركضان بنفس الرسعة.

د.   ص كان يركض بشكل أبطأ من س.

7. أي شكل من الظل قد ال تشكله األسطوانة املصمتة؟ 

أ. دائرة   

ب. مربع  

ج. مستطيل  

د. مثلث  

8. بناءاً عىل الرسوم السابقة، أي وعائني يحتويان عىل أحجام متساوية تقريبا من 

املاء داخلهام؟ 

أ. الوعاءان 1 , 2  

ب. الوعاءان 2 , 3  

ج. الوعاءان 3 , 5  

د. االوعاءان 2 , 5  
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التصنيف

9. الجدول التايل يتضمن بعض املعلومات عن طلبة مدرسة جونز األساسية:

5. سنة دخول املدرسة4. الجنسية3. الوالدة2. الجنس1. االسم

2004أمريكييونيو 1998أنثىم.جون

2004بريطانيمارس 1998ذكرب.ثامس

2004أمريكيديسمبر 1997ذكرأ.شارلي

2004أمريكيمايو 1998أنثىر.ثومبسون

2004أندوني�سيأكتوبر 1997ذكرر.علي

2004برتغاليأغسطس 1997ذكرب.جومبال

إذا أردت أن تعمل عىل فرز )تصنيف( هؤالء الطلبة إىل مجموعتني مختلفتني، أي 

من الفئات التالية ال يكن استخدامها لعمل ذلك؟

أ. الجنس )ذكر أو أنثى(    

ب. سنة الوالدة  

ج. الجنسية  

د. سنة دخول املدرسة  

إىل  التالية  األشكال  لتصنيف  استخدامها  يكن  )خاصية(  ميزة  أفضل  هي  ما   .10

مجموعتني؟ 
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أ. مربع مقابل غري مربع.  
ب. جوانب غري مستقيمة مقابل أربعة جوانب مستقيمة.  

ج. دائرة مقابل مثلث.  
د. حواف منحنية مقابل حواف مستقيمة.  

هـ. عدد فردي للجوانب مقابل عدد زوجي للجوانب.  

األنابيب  إىل  انظر  فيه بشكل أرسع.  السكر  أكرث،يذوب  املاء ساخنا  كان  11. كلام 

املرسومة التالية، كل أنبوب يحتوي نفس الكمية من السكر، رتّب األنابيب بالتسلسل 

من معدل ذوبان السكر األبطأ إىل معدل ذوبان السكر األرسع:

 

D , C , B , A   .أ  

D , C , A , B .ب  

A , D , B , C  .ج  

A , B , C , D  .د  

استخدام األرقام

12. أي مجموعة من مجموعات األجسام تُعرّب عن تسلسل األجسام )من اليسار إىل 

اليمني( من األصغر رقام إىل األكرب رقام؟
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13. ما هو الرقم التايل يف سلسلة األرقام هذه:

أ. 19  

ب. 23  

ج. 24  

د. 28  

14. باألمس كانت درجة الحرارة )  -º 5 س (، اليوم درجة الحرارة )  º 10 س (، بكم 

درجة تفوق حراة اليوم حرارة األمس؟

أ. º 5 س أكرث دفئا  

ب. º 10 س أكرث دفئا  

ج. º 15 س أكرث دفئا  

د. -º 5 س أكرث دفئا  

القياس

15. درجـة حـرارة جسم اإلنسـان الطبيعيـة º 37 س، درجـة حـرارة جسم الشخـص 

املريـض ترتاوح من º 36 س إىل º 42 س، أي من موازين الحرارة التالية سيكون األفضل 

الستخدامه لقياس درجة حرارة جسم اإلنسان؟

A   .أ  

B .ب  

C  .ج  

D  .د  

E .هـ  
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القياس لديهم،  نبتة، ولتدريب مهارة  تّم إعطاء كل واحد منهم  16. أربعة طالب 

طُلب من كل طالب قياس طول النبتة أربع مرات خالل حصة صفية واحدة فقط، أي 

من الطالب حسب اعتقادك قام بعملية القياس بدقة وعناية؟

الطالب
عدد مرات القياس

1234
8 سم10 سم6 سم3 سمطول نبتة روستي

4 سم5 سم5 سم4 سمطول نبتة مايك
8 سم4 سم10 سم2 سمطول نبتة كارين
1 سم2 سم3 سم8 سمطول نبتة كارول

أ. روستي

ب. مايك

ج. كارين

د. كارول

17. دان وتوم رمى كل واحد منهم 20 رمية يف كل يوم وملدة 5 أيام )يف لعبة كرة 

السلة(. باستخدام الرسم البياين التايل، كم يوما استطاع دان أن يحقق عددا من الرميات 

يف السلة أكرث من توم؟

أ. يوم واحد

ب. يومان    

ج. ثالثة أيام

د. أربعة أيام

هـ. خمسة أيام
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االتصال

18. أي جسم يحتوي عىل 6 أوجه متساوية, 8 زوايا, 12 حافة, وحجم؟

أ. مكعب

ب. مربع

ج. كروي

د. مخروط

هـ. سدايس الزوايا

19. كرة تنس تّم إسقاطها من عدة ارتفاعات مختلفة، وتّم تسجيل ارتفاع ارتداد 

الكرة يف كل مرة بعد إسقاطها، أي من الطرق التالية ستكون الطريقة األفضل لتسجيل 

البيانات التي تّم جمعها؟

أ. نّص مكتوب

ب. محصلة عددة االرتدادات

ج. توزيع التكرارات

د. رسم بياين عامودي

هـ. مخطط دائري

من  أي  دفرت،  ورقة  عىل  املدرسة  لصفوف  بيانيّا  رسام  تعمل  أن  تريد  ماري   .20

الخيارات التالية يكن أن تستخدمه ليكون التدّرج مقنعا لها؟ 

أ. 1 بوصة = 1 ميل

ب. 1 بوصة = 1 سم

ج. 1 بوصة = 1 ياردة

د. 1 بوصة = 1 فدان

هـ. 1 بوصة = 1 بوصة
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االستدالالت

21. ما هو أفضل استدالل من االستدالالت التالية يدعم )يوّضح( املخطط أعاله؟ 

أ.  A و B  نفس السوائل 

ب. A و B  ليست نفس السوائل.

ج. B و C  نفس السوائل.

د. A و B و C  نفس السوائل.
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التنبؤ

22. تّم تسجيل معدل الحرارة يف كل شهر خالل األعوام العرش ة السابقة كام هو 

موّضح يف الرسوم البيانية أعاله، بناءاً عىل هذا الدليل، باعتقادك أي شهر سيكون األكرث 

برودة السنة القادمة؟ 

أ.  يونيو 

ب. سبتمرب

ج. نوفمرب

د. يناير

هـ. فرباير
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البالونات  الهواء( يف  الغازات )كثافتها أقل من  23. تّم وضع كميات متساوية من 

التالية، أي من البالونات باعتقادك سريتفع لألعىل بشكل أرسع؟

الوزن )باوند(
A 1000بالون
B 800بالون
C 500بالون
D 200بالون

24. انظر إىل األجسام التالية، أي منها باعتقادك سيغرق بشكل أرسع يف وعاء ماء؟

أ. علبة فارغة  

ب. رخام زجاجي  

ج. صندوق خشب  

د. قطعة إسفنج  

	  

	  

سفنجإإقطعة   علبة فاررغة ررخامم ززجاجي صندووقق خشب 
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25. أراد دان وداون أن يعرفا ما إذا كان هناك أية اختالفات بني دراجتني هوائتني ذايت 

إطارات مختلفتي مصدر التصنيع  من خالل األميال املتوقعة التي ستقطعها كلتاهام. 

دان سيضع عالمة مميزة عىل دراجته وكذلك داون ستضع عالمة مميزة عىل دراجتها، 

أي من املتغريات التالية سيكون األكرث أهمية خالل التجربة؟

أ.  وقت إجراء التجربة خالل اليوم 

ب. عدد األميال املقطوعة من كل نوع من اإلطارات.

ج. الحالة البدنية لراكب الدراجة.

د. الحالة الجوية.

هـ. وزن الدراجة املستخدمة.

26. مجموعة من الطلبة قاموا بإجراء تجربة لتحديد مدى تأثري التدفئة عىل إنبات 

بذور الفاصوليا، أي من املتغريات التالية سيكون األقل أهمية خالل التجربة؟

أ.  درجة حرارة التدفئة التي ستتعرّض لها البذور 

ب. املدة الزمنية التي ستتعرض لها البذور للتدفئة

ج. نوع الرتبة املستخدمة

د. كمية الرطوبة يف الرتبة

هـ. حجم الوعاء املستخدم إلنبات كل بذرة

27. أرادت طالبة أن تعرف مدى تأثري كمية املطر الحميض عىل عدد األسامك، فقامت 

بتجهيز وعاءين مملوءين بنفس الكمية من املاء، أضافت 50 نقطة من الخل )حامض( 

يف أحد الوعاءين ومل تُضف أّي يشء يف الوعاء اآلخر، ثم وضعت 10 أسامك متشابهة 

يف كل وعاء. كلتا املجموعتني من األسامك تم تزويدها باألكسجني والطعام...إلخ ضمن 

معايري متطابقة، وبعد مالحظة سلوك األسامك ملدة أسبوع، سجلت استنتاجاتها. ماذا 

تقرتح لتحسني هذه التجربة )بدون إضافة متغري آخر(؟

أ. تجهيز عدد أكرب من األوعية مملوءة بكميات مختلفة من الخل )حامض(.

ب. إضافة عدد أكرب من األسامك يف األوعية املستخدمة فعليا يف التجربة.
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ج. زيادة عدد األوعية ووضع أسامك مختلفة فيها وكميات مختلفة من الخل يف كل 

وعاء.

د. إضافة كمية أكرب من الخل يف الوعاءين املستخدمني فعليا يف التجربة.

تفسري البيانات

28. البيانات التالية تّم جمعها من خالل تجربة:

درجة الحرارة
)املعدل(

كتلة البذور
)جرام(

امتصاص املاء
)مل/اليوم(

التعرض للضوء
)دقيقة/اليوم(

طول النبتة
)سم/20يوم(

º 202,2102020,2 س
º 502,3102020,3 س
º 302,3102020,2 س
º 252,1102020,3 س
º 252,3103021,9 س
º 252,2104022,8 س
º 202,2103021,8 س
º 202,1203021,9 س
º 202,2303022,0 س

اعتامدا عىل البيانات املوجودة يف الجدول أعاله، أي عامل باعتقادك كان له التأثري 

األكرب يف معدل منو النبات؟ 

أ.  درجة حرارة املكان الذي منا فيه النبات 

ب. كتلة البذرة

ج. كمية املاء التي تّم امتصاصها كل يوم

د. طول املدة الزمنية التي تعرض فيها النبات للضوء



202203

29. هذه تجربة تُظهر كيفية منو بعض نباتات الفول السوداين خالل 20 يوما: 

اُنظر للمعلومات املدونة عىل الرسم التخطيطي السابق، ما هو أفضل استنتاج لهذه 

التجربة؟

أ.  كلام زادت كمية الغذاء املُضافة للنبات، كان منوه أرسع 

ب. كلام زادت كمية الغذاء املُضافة للنبات، كان منوه أبطأ

ج. كلام زادت كمية املاء املُضافة للنبات، كان منوه أرسع

د. كلام زادت كمية املاء املُضافة للنبات، كان منوه أبطأ

صياغة الفرضيات

30. جّهز بوب وعاءين زجاجيني متامثلني، يحتوي كل منهام عىل ماء ُمحىّل )ماء 

)العتمة(،  الظالم  يف  ُوضع  أحدهام  للهواء،  ومعرض  الغطاء  مفتوح  وكالهام  وسكر(، 

واآلخر ُوضع يف الضوء. أي عنرص )واحد( اختلف من وعاء إىل آخر؟ 

أ. التعرّض للضوء

ب. شكل الوعاء

ج. التعرّض للهواء

د. كمية السكر

31. أي من هذه العبارات يعد مثاال عىل النظرية العلمية؟

	  



204205

أ. هذا املغناطيس يجذب 12 مشبك ورق

ب. الحليب يف هذه القنينة يتجّمد يف 20 دقيقة.

ج. النبات املنزيل قد يكون مات بسبب كرثة سقيه باملاء .

د. األوراق يف شجرة القيقب تلك تحّولت جميعها إىل اللون األحمر.

هـ. عىل هذا املُعدل، سيمتلئ حوض السباحة يف 10 دقائق.

اعتامدا عىل  مناسبة  فرضية  أفضل  التايل،واخرت  الجدول  البيانات ضمن  اُدرس   .32

معدل وقت الذوبان ودرجة حرارة املاء.

املادة
معدل وقت الذوبان )بالثانية(

ماء º 60 سماء º 50 سماء º 40 سماء º 20 س

208040205 غم سكر

206030163 غم ملح

أ. ال يوجد اختالف يف معدل ذوبان املواد ناتج عن درجة حرارة املاء 

ب. كلام كانت درجة حرارة املاء منخفضة، احتاجت املواد لوقت أقل للذوبان

ج. كلام كانت درجة حرارة املاء مرتفعة، احتاجت املواد لوقت أقل للذوبان 

د. من املستحيل وضع فرضية بناءاً عىل املعلومات املُعطاة ضمن الجدول السابق

التعريفات اإلجرائية:

33. أي من التعريفات التالية كُتب بطريقة التعريف اإلجرايئ؟

أ. مبا أّن كثافة الزيت أقل من كثافة املاء، وعند خلط املاء بالزيت، فإّن الزيت عند 

خلطه باملاء يطفو عىل سطح املاء.

ب. رسعة الطائرة النفاثة )الخارقة للصوت( مشابهة لرسعة املوجات الصوتية.

تضغط عىل  أن  عليك  ينبغي  الساعة،  ميال يف  تقود سيارتك برسعة 30  عندما  ج. 

الفرامل قبل 300 قدم من النقطة التي خططت للتوقف عندها. 

د. رسعة السيارة ستقّل عندما تضطر لالنعطاف يينا أو يسارا.
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التجريب :

34. أراد طالب أن يخترب مــا إذا كان لون القامش سيؤثر عىل مقدار الحرارة املمتصة، 

فقام بالتخطيط لتجربة باستخدام قطعتني من القامش ذايت ألوان مختلفة ولّفهام حول 

كأسني مختلفتني، كلتا الكأسني تحتوي عىل نفس الكمية من املاء، إحدى الكأسني تّم 

تغطيتها بقطعة قامش خرضاء، واألخرى تّم تغطيتها بقطعة قامش صفراء، ثم وضعتا 

تحت الشمس ووضع يف كل واحدة منهام ميزان حرارة ملالحظة درجة الحرارة، ما هي 

األشياء التي يكن أن تقرتحها لتحسني االختبار؟ 

أ. إضافة عدد أكرب من الكؤوس ملفوفة بالقامش.

ب. تقليل كمية املاء يف الكأسني.

ج. تجهيز عدد أكرب من األوعية، وكل وعاء ملفوف يف قطعة قامش مختلفة اللون.

د. مضاعفة سمك القامش املُستخدم يف تغطية الكأس.

35. مثان بذور فاصوليا تّم استنباتها، وبعد ذلك تّم تقسيمها إىل أربع مجموعات 

ومجموعة  أزرق،  ضوء  تحت  منوها  استكامل  تّم  مجموعة  بذرتان،  مجموعة  كل  يف 

الرابعة تحت ضوء أبيض.  تحت ضوء أخرض،ومجموعة تحت ضوء أحمر، واملجموعة 

النباتات لرؤية أية مجموعة منها منت  بعد أسبوعني، تّم قياس منّو كل مجموعة من 

بشكل أكرب. هذه التجربة يكن تحسينها )تطويرها(، فأّي من األعامل التالية يكن فعله 

لتحسني هذه التجربة؟ 

أ. إضافة املزيد من املاء إىل النباتات التي تّم استكامل منوها تحت الضوء األحمر. 

ب. زيادة عدد البذور يف كل مجموعة من املجموعات األربع.

بقية  وزراعة  رملية،  تربة  يف  فقط  األبيض  الضوء  تحت  التي  النباتات  زراعة  ج. 

النباتات يف تربة خصبة.

د. إضافة مجموعة أخرى للتجربة تتكون من بذرتني وزراعتهام تحت ضوء بنفسجي.

من  أي  لألسامك.  )املناسبة(  املفضلة  الحرارة  درجة  تحّدد  أن  جلوريا  تريد   .36

اإلجراءات التالية يفضل اتباعه لتحديد ذلك؟
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أ. أحرض 5 أحواض سمك، وضع 5 أسامك متشابهة يف كل حوض، حافظ عىل درجة 

حرارة ثابتة يف كل حوض بحيث تكون º 25 س.

ب. ضع 5 أسامك يف حوض سمك واحد، وبعد كل 10 دقائق قم بتغيري درجة الحرارة 

من º 10 س إىل º 15 س، إىل º 20 س، إىل º 25 س، وأخريا إىل º 30 س، والحظ سلوك 

األسامك بعد كل تغيري  يف درجة الحرارة. 

ج. أحرض 5 أحواض سمك، وضع 5 أسامك متشابهة يف كل حوض، حافظ عىل درجة 

حرارة املاء ثابتة بحيث تكون تقريبا º 25 س، ثم الحظ سلوك األسامك يف كــل حوض.

د. أحرض 5 أحواض سمك، وضع 5 أسامك متشابهة يف كل حوض، يجب أن تكون 
درجة الحرارة يف األحواض مختلفة عىل النحو التايل: º 15 س،º 20 س،º 25 س،º 30 س،35 

º س، والحظ سلوك األسامك يف كل حوض.
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الفصل السابع

)K-4( أمثلة من مناذج التقييم للصفوف من الروضة وحتى الصف الرابع

يعرض هذا الفصل مناذج  مقرتحة لآليت:

 - تصميم اختبارات منِصفة وعادلة
 - طرح أسئلة ذات عالقة بالتطبيقات املتمركزة حول املفهوم. 

 - تقييم اتجاهات الطلبة نحو العلوم. 
 - التقييم الذايت للطلبة.

 - تقييم وجهة نظر الطلبة نحو العلامء.

تطبيق عمليات العلم وتصميم التجارب العملية

هل يختلف حجم بالون اللبان )العلكة( باختالف نوعها واسمها التجاري؟

إن استخدام املهارات العملية يكن تدعيمه من خالل إجراء التجارب العلمية يف إطار 

سياقات يسهل عىل الطلبة إنشاء الروابط  من خاللها. عىل سبيل املثال، إذا أراد الطلبة أن 

يعرفوا أي نوع تجاري من أنواع اللبان )العلكة( يكنهم استخدامه من أجل صنع الفقاعة 

األكرب عند نفخها، فإنه يكنهم يف البداية أن يطرحوا سؤاال واضحا مثل: أي نوع تجاري 

من اللبان يكن استخدامه من أجل الحصول عىل البالون األكبـر؟ أما السؤال الثاين الذي 

يكنهم طرحه فهو: كيف يكننا دراسة )اختبار( هذا السؤال؟  ومن هنا يكن لكل من 

الطلبة واملعلم أن يضعوا خطة تنفيذية من أجل الوصول إىل إجابات لهذه األسئلة.

الصفية  النقاشات  فإن  املطروحة،  األسئلة  ملعالجة  التنفيذية  الخطة  وضع  وخالل 

بإجراء  الطلبة  يقوم  أن  اختبارات عادلة. يكن  يتم توجيهها من أجل إجراء  أن  يكن 

جلسة عصف ذهني لجمع األسئلة التي تحتاج إىل إجابة مثل:

 -  كم نوعا من أنواع اللبان ) العلكة ( يجب أن نخترب؟
 - هل للسكر عالقة باملوضوع؟

 - ما طول املدة الزمنية التي يجب علينا فيها مضغ العلكة قبل البدء بنفخ الفقاعة؟
 - ما الطرق أو التقنيات التي يكن اتباعها لنفخ الفقاعة؟

 - هل االختالف يف االسم التجاري للبان )العلكة( يؤدي إىل اختالف يف حجم البالون عند نفخها؟
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وفيام يتعلق باألطفال يف العمر األصغر سنا، فإن التحكم يف املتغريات سيكون أمرا 

أكرث صعوبة،ولكن مناقشتهم لألسباب التي تدفعهم إىل اإلبقاء عىل األمور عىل حالها 

عند إجراء أي اختبارات منصفة )عادلة( سيكون طريقة مناسبة لتوصيل املعلومة لهم.  

اللبان)العلكة(  نوع  استخدام  عىل  فيها  يعملون  خطة  معا  يصّمموا  أن  للطلبة  يكن 

الخايل من السكر، ومن ثّم يكنهم أن يقّرروا املدة الزمنية التي سيستغرقونها يف مضغ 

اللبان والتشاور يف الطريقة التي يكنهم بها نفخ فقاعة اللبان. ويكن أن يطلب من 

الطالب أن يقّدروا حجم الفقاعة التــي يكنهم نفخها كام يكن أن يطلب منهم الرتكيز 

التي  التقنية  وصف  ثم  ومن  الفقاعة،  بنفخ  بها  سيقومون  التي  الطريقة  عىل  فقط 

استخدموها كتابيا للوصول إىل هدفهم. 

وبعد ذلك يكن للطلبة أن يختاروا أنواعا أخرى من العلكة )اللبان الخايل من السكر( 

ويكن أن يتم ذلك بوصفه مرشوعا تتقاسم مجموعات الطلبة العمل عليه بشكل تعاوين 

بحيث يقوم أحد الطلبة مبهمة نفخ الفقاعة، بينام يجمع أحدهم املعلومات، فيام يقوم 

آخران بتسجيل املعلومات والتأكد من جودة القيام باملهمة وفق الخطة التي اتفق عليها.

وبعد أن يقوم الطلبة بجمع البيانات املطلوبة يكن تكليفهم برتتيبها ضمن إطار 

التـي  املعلومات  كافة  وتلخيص  وتحليل  عرض  ويكن  إليه.  توّصلوا  ما  وكتابة  معنّي، 

توصلوا إليها، باإلضافة إىل إمكانية قيامهم برتتيب وصياغة ما جمعوه من معلومات، 

ومن ثّم كتابة تقرير يخاطبون به الرشكة املصّنعة لهذا النوع أو ذاك من اللبان )العلكة(.

إن اختبار قدرة بعض أنواع األقمشة عىل امتصاص املاء أو جودة صنع بعض أنواع 

املناشف الورقية القادرة عىل امتصاص املاء يكن أن يكون بديال عن االختبار املتعلق 

عىل  الصغرية  الورقية  الطيارات  أنواع  بعض  قدرة  دراسة  يكن  كام  )العلكة(،  باللبان 

التعديالت عليها. ويكن أن يكون هذا املرشوع بديال غيـر  القيام ببعض  إثر  الطريان 

بقياس  القيام  أيضا،  إجراؤها  املمكن  األخرى  املشاريع  ومن  أعاله.  للمشاريع  مكلف 

تأثري املحاليل املختلفة الكثافة لكل من املاء و الجليرسين و الصابون السائل عىل عدد 

الفقاقيع التي يكن إنتاجها باملقارنة بني محلول وآخر. 

يكن اعتامد النموذج الخاص مبتابعة وتسجيل املالحظات التي يتوصل إليها الطلبة 

أثناء إجراء التجارب كأداة لتوثيق مجريات عمل الطلبة أثناء استخدام املهارات العملية، 

ويف تصميم التجارب األخرى.
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التحسني أظهر الطلبة قدرة عىل تكوين أسئلة للبحث )استقصاء(ال نعم  مجاالت 
)التطوير(

أظهر الطلبة قدرة عىل وضع خطة عمل للسري عليها.ال نعم 
كان الطالب قادرين عىل وضع اختبار عادلال نعم 
كان الطلبة قادرين عىل تصميم جداول املعلومات ال نعم 
الطلبة قادرون عىل تنفيذ )إجراء( اختبار عادل ال نعم 
كان الطلبة قادرين عىل تسجيل البياناتال نعم 
استخدم الطلبة أدوات جمع املعلومات بطرق مناسبةال نعم 
كان الطلبة قادرين عىل جدولة البيانات التي جمعوهاال نعم 
يف ال نعم  جمعوها  التي  املعلومات  متثيل  عىل  قادرين  الطلبة  كان 

رسومات بيانية
كان الطلبة قادرين عىل استخالص النتائج وكتابة التقارير حول ال نعم 

ما توّصلوا إليه 

األسايس  الثالث  وحتى  الروضة  من  للصفوف  التطبيق  مجال  يف  التقييم  أدوات 

)K-3(

من  للصفوف  التطبيق  مجال  يف  التقييم  أدوات  من  عينات  الشكل)7.1(   يعرض 

الروضة وحتى الثالث األسايس.

الشكل )7.1( : عينة أو مثال للتقييم يف مجال التطبيق للصفوف: الروضة – الثالث 

األسايس )مجال التطبيق(

 - املفهوم : الطائر يخرج من البيضة 
عليك   ، الشجرة  البيض يف عش عىل  بعض  لقد وجدت  التطبيق(:  )مجال  السؤال 

مراقبة العش ومراقبة البيض حني ينفقس. ارسم صورة للحيوان الذي تعتقد أنه سيخرج 

من البيضة  )يكن استخدام الصورة الكتشاف ردود الطلبة(.

 - املفهوم: تسمى حركة دوران املاء بني األرض والهواء  “بدورة املياه يف الطبيعة”.
السؤال : يف املساء وحني كنت تلعب خارج املنـزل، قمت باللعب وعمل مجسم من 

الطني. كان الطني مبلال جدا لذلك قمت بتـرك املجسم يف الخارج. إذا كان اليوم التايل 

مشمسا قم برسم صورة لحالة مجسم الطني التـي وجدته عليها.

لتحريك  القوة  من  مزيد  إىل  الحاجة  يعني  ذلك  فإن  املقاومة  تزداد  املفهوم: حني   - 
األجسام.
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السؤال: أي األطفال يعمل بجهد أكبـر من أجل تحريك جسم ما؟ أنت هنا بحاجة 

إىل صورتني متشابهتني تكون إحداهام لطفل يجر عربة فارغة، والثانية لطفل يجر عربة 

عليها جسم ما. 

 - املفهوم: البيئات واملواطن تتغري باستمرار. 
السؤال : تقوم إحدى الرشكات بتعبيد شارع عىل أرض كانت جزءا من الغابة. ارسم 

التي  التغريات  تبني  أخرى  الطريق وصورة  قبل شق  الطريق  فيها شكل  توضح  صورة 

حدثت بعد شق الطريق.

 - املفهوم: املرت يستخدم لقياس املسافات:
ما هي وحدة  الصفية.  الغرفة  تقيس طول  أن  املعلمة  منك  لقد طلبت   : السؤال 

القياس التــي ستقوم باستخدامها؟ ضع دائرة عىل رمز اإلجابة الصحيحة ووضح سبب 

اختيارك:

 الكيلو مرت    --  املرت    -- الغرام --   اللرت .

قياس اتجاهات الطلبة نحو العلوم

يوضح الشكالن) 7. 2  و 3.7 (  طرقا يكن استخدامها لقياس أو دراسة اتجاهات 

الطلبة نحو مادة العلوم. 

الثاين إلجراء  الجدول األول يحتوي عىل وجوه تعبريية بينام يكن اختبار الجدول 

مقابالت معيّنة.

الشكل )7: 2(: كيف أشعر تجاه مادة العلوم ) األطفال من مرحلة الروضة وحتى 
32 )K-3()الصف الثالث

االسم: .................................... الصف املدريس: ..............................................

32  Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student 
Understanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by Sandra 
K. Enger and Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.com. 
Reproduction authorized only for the local school site or non-profit organization that 
has purchased this book.
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كيف تسعى نحو صف العلوم الخاص بك؟ ........................................................

...................

 ضع إشارة عند الوجه التعبريي الذي يعرب عن إجابتك بعد قراءة كل جملة:

الجيدنعم
العلوم  حصة  خالل  الوقت 

ممتع

العلوم  حصة  يف  أتعلمه  ما 
يف  األشياء  فهم  يف  يساعدين 

املنزل

األمور  تطبيق  أستطيع 
العلمية اآلن

ممتعة يف حصة  بأشياء  نقوم 
العلوم

 تسعد  معلمتــي مبا أطرحه 
من  األسئلة، يف حصة العلوم

رمبا سأسعى إىل إيجاد وظيفة 
علمية حني أكرب.

بحصة  تتعلق  بأعامل  يقومون  وهم  ألنفسهم  صورة  برسم  الطلبة  تكليف  يكن 

العلوم.

الشكل )3:7( : كيف أشعر تجاه العلوم ) طلبة الصفوف الثاين وحتــــى الرابع( 
33)4 - 2(

ما هي بعض أفكارك حول العلوم ؟

33  Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student 
Understanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by San-
dra K. Enger and Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.
com. Reproduction authorized only for the local school site or non-profit organization 
that has purchased this book.
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 1 - ماذا يكن أن تكتب أو تقول لتنهي الجملة التالية؟ بالنسبة إيّل، فإن العلوم هي ...
.............................

 2 - أخربين بكل الطرق التي تطبق فيها العلوم يف اليوم العادي؟

 3 - ما  األمور التي تحبها يف مادة العلوم ؟

 4 - ما  األمور التي ال تحبها يف مادة العلوم؟

إذا أخربك أحدهم أن مادة العلوم غري مهمة، أخربين ملاذا قد تؤيد أو تعارض ما   - 5 
يقوله؟

ما أنواع األشياء التي تعتقد أن العلامء يقومون بها؟

التقييم الذايت للطلبة

بعد االنتهاء من إجراء نشاط يتعلق بقياس أجسام مختلفة، يكن للطلبة توضيح ما 

استطاعوا القيام به باستخدام أدوات القياس يف الشكل )7: 4(.  يجب توفري أدوات العمل 

لهم لتمكينهم من مشاركة غيــرهم ما توّصلوا إليه من معلومات، ويكن تكليف الطلبة 

برسم نجمة بجوار كل نشاط استطاعوا القيام به. وهذه خطوة لدمج الطلبة يف عملية 

 )NSES( التقييم الذايت يف مرحلة عمرية مبكرة. وأوصت املعايري القومية لتعليم العلوم

 )NRC( للبحوث  القومي  واملجلس    National Science Education Standards

برضورة توفري أدوات قياس حقيقية للطلبة كاملساطر وموازين الحرارة واملوازين للعمل 

بها وتعديل قامئة التقويم والتقييم بحسب ما يتوفر من أدوات.

 إن عملية القياس تكون مرتية عادة ولكن يف حاالت األطفال األصغر سنا، فإنه يكن 

استخدام املقاييس الربيطانية كإطار معريف أويل لهم. كام يجب اختيار املواد العلمية 

بعناية لتناسب الفئة العمرية لألطفال محّل الدراسة. كمثال: إذا كـــان الطلبة يتعلّمون 

القياس باستخدام املسطرة فإنه من الرضوري أن تكون القياسات املكتوبة عىل املسطرة 

املستخدمة تتناسب ومعارفهم ومرحلتهم العمرية.

الشكل 7: 4  أستطيع القياس باستخدام املسطرة )مجاالت الدمج(

 1 - أستطيع البدء بالنهاية اليرسى من املسطرة 

 2 - أستطيع القياس بوحدة االنش 
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 3 - أستطيع القياس بوحدة القدم

 4 - أستطيع قياس أربعة أشياء مختلفة

 5 - أستطيع رسم صورة لكل يشء قمت بقياسه

 6 - أستطيع أن أكتب القياس تحت كل صورة.

أنشطــــة األداء

 لتحقيق القول »أستطيع أن« يكن تصميم مواقف معيّنة للطلبة، والطلب منهم 

القيام مبهاّمت القياس املختلفة، كرسم خطوط بأطوال مختلفة عىل ورقة بحيث يطلب 

الخيوط  من  قطع  بقص  تكليفهم  يكن  كام  وتسجيلها.  أطوالها  بقياس  القيام  منهم 

الصوفية بأطوال مختلفة، وقياس أطوال أجسام مختلفة يف الغرفة الصفيّة من مثل سطح 

املرقم  املتـــر  من  قطع  لصق  كذلك  الرصاص وهكذا. يكن  وأقــالم  والكتب  الطاولة 

الاّلصق عىل الحائط وتكليف الطلبة بقياس أطوالهم باعتامد االنش و القدم كوحدات 

قياس تسهل مهّمة الطلبة. أيضا يكن قص أوراق بأطوال مختلفة وتكليف الطلبة بجمع 

األوراق الالزمة للوصول اىل قياس معني.

وإذا كان الطلبة يف مرحلة عمرية متكنهم من تعلم القياسات املرتية، فمن املمكن 

اشتقاقها وهنالك العديد من الصفوف التي تقوم باألعامل اليدوية والتي يكن اشتقاقها 

كذلك. إذا كان الطلبة يدرسون الكسور فهذا النوع من القياسات يكن أن يساهم يف 

البحث واالستكشاف. 

تقييم وجهات نظر الطلبة حول العلامء

قد يكون لدى الطلبة معرفة منطية حول العلامء وما يقومون به من أعامل. يكن 

استخدام أدوات القياس اآلتية يف بداية العام الدرايس، ومن ثّم مقارنتها بوجهات نظرهم 

حول العلامء يف نهاية العام الدرايس للنظر يف مدى تغرّيها. ومن أجل تغيري هذه املعرفة 

فإنه ال بد من تضمني الحصص الصفيّة مواد تطرح بعض املعرفة الخطأ حول العلامء، ومن 

املفيد هنا أن يطلب من الطلبة أن يرسموا ما يعرفونه وما هي أفكارهم حول العلامء.

لدى  كان  نفسه:إذا  املعلم  فليسأل   ”If-then“ بعد”  “إذا-  االعتبار  يف  أخذنا  وإذا 

لتغيري  كمعلّم  ستفعله  الذي  فام  به؛  يقومون  وما  العلامء  عن  منطيّة  صور  الطلبة 

هذه التصّورات؟ يف دراسة أجراها فورت وفارنيه )Fort and Varney; )1989 أظهرا 
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جاءت  أفكارهم  رسم  منهم  والطلب  بالعلامء  معرفتهم  حول  الطلبة  سئل  عندما  أنه 

املعلومات لتظهر أن معارفهم تقول بأن العلامء يف الغالب رجال، بيض البرشة، وأشخاص 

دراسة،  يف  للمشاركة  العلوم  معلّمي  دعا   Barnum  )1996,1997( بارنوم  خيّــرون. 

بارنوم  اقرتح  كام  عنهم،  الكتابة  ثم  ومن  للعلامء  صورة  برسم  طلبتهم  يقوم  بحيث 

تكليف الطلبة بالقيام برسم أنفسهم وهم يارسون )يجربون( العلم واقتــرح أن يقوم 

املعلّمون بتسجيل مقابالت مسجلة مع الطلبة.

رسم العلامء )مجـــال طبيعة العلم(

طرح  و  العلامء  إىل  األطفال  بها  ينظر  التي  الطريقة  حول  صورة  تكوين  الهدف: 

أفكارهم حول ما يقوم به العلامء. 

التقييم القبيل: اُطلب من الطلبة رسم صورة لعامل. ورشح مــا قاموا برسمه ورأيهم 

حول ما يقوم به العامل.  

التدريس الفعيل: إذا كان لدى الطلبة معرفة منطيّة حول العلامء فإنه من الرضوري 

العلوم تجارب عملية تسعى لتغيري أفكار الطلبة عن العلامء. يكن  أن يتضّمن تدريس 

للمعلّم أن يقوم بذلك من خالل طرح األمثلة التي تثبت أّن العلامء ليسوا إال برشا وأّن كل 

ما يقومون به من تجارب وأعامل هو طبيعي جدا. كام أّن جزءا من جهد املعلم يجب أن 

يركز عىل توجيه اهتامم الطلبة إىل تنوع التخّصصات التي يتلكها العلامء يف كافة املجاالت.

التقييم البعدي: اُطلب من الطلبة رسم صورة أخرى ومن ثم اُطلب منهم شــــرح ما 

قاموا برسمه وما يعتقدون أن العلامء يقومون به. يكن استخدام هذا التقييم البعدي 

يف كل وقت، ولكن سيكون أكرث فائدة يف منتصف العام الدرايس أو نهايته. 

تقييم الرسومات: يطلب من الطلبة وصف أية فروقات بني الرسومات التي قّدموها 

يف بداية العام ويف منتصفه أو آخره. إذا تغرّيت انطباعاتهم فإنه يكن الطلب منهم تربير 

 fort and varney  )1989( وفورت وفارنيه Barnum )1996,1997( هذا التغري، بارنوم

قدموا أدلة إرشادية لتقييم رسومات الطلبة، ويكن الحصول عىل مزيد من املعلومات 

الرسومات  وتفسري   )DAST(Draw a-Scientist Test العالِم”  رسم  “اختبار  حول 

  Thomas, Pederson and )2001( بيديرسينوفينسون  توماس،  اإلنرتنت.  من خالل 

رسم  من  الطلبة  متّكن   DASTلـــ نسخة  بتصميم DASTT-C وهي  قاموا   Finson

معلّمي العلوم.
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الفصل الثامن

مناذج تقييم للصفوف من )الخامس وحتى الثامن:(

يقدم هذا الفصل االقرتاحات اآلتية:

 - تصميم مهامت األداء.
 - توظيف السياق من أجل تثبيت فروع االختيار من متعدد.

 - تضمني ملفات الفيديو أو امللفات اإللكرتونية.
 - إرشاك األهل يف مراجعة ملفات الطلبة.

 - تصميم تقييم الزمالء الستخدامه يف املجموعات التفاعلية.

 - تصميم تقييم املجموعات الستخدامه يف األدوار التعاونية.
 - تصميم التقييم الصفي ملشاريع العروض التقديية للمجموعات.

 - استخدام تقييم الطلبة الذايت لدورهم الفردي يف مشاريع املجموعات.

تطوير مهامت األداء للمجموعات

نشوء فكرة اللعب، العودة إىل املستقبل )الدمج بني املجاالت املختلفة(

عملية  ذاتها  حد  يف  هي  الصفية  األداء  مهامت  وتصميم  تطوير  عىل  العمل  إن 

تطويرية. الفكرة الرئيسية ملهمة األداء هذه يكن توسيع نطاقها بطرق عدة لتتضمن 

القاعدة فإن كل مهمة تعليمية  السلوك، وبحسب  املهارات وقواعد  طيفا متنوعا من 

جيدة تحمل يف ذاتها القدرة عىل التحول إىل مهمة أدائية ناجحة.

الفكرة الرئيسية ملهمة األداء:

هناك رشكة ألعاب رائدة اتخذت شعارا يقول )تطور األلعاب: العودة إىل املستقبل(. 

قامت هذه الرشكة بطرح إعالن تطلب فيه تصاميم لأللعاب، وفريقك املكون من 4 

اللعبة،  هذه  تصميم  يف  الرشوع  وقبل  اللعبة.  هذه  وتسليم  بتصميم  مهتمون  زمالء 

سيقوم الفريق بالنظر يف كيفية صناعة األلعاب يف السنوات املاضية وباإلمكان الرتكيز 

عىل فرتة زمنية معينة. كيف كانت األلعاب قبل اخرتاع القطع اإللكرتونية؟ فاأللعاب 

باالعتامد عىل  اآلن.  وحتى  اخرتاعها  منذ  كثرياًا  تغريت  قد  الفيديو  وألعاب  اإللكرتونية 



216217

عىل  العمل  ستبدأ  فإنك  األخرى،  املعلومات  مصادر  وعىل  األلعاب  مجال  يف  خرباتك 

مقارنة األلعاب حالياًا مبا كانت عليه قبل عدة سنوات.

اعتامد  تودون  فرمبا   ،1940 عام  األلعاب  دراسة  ستعملون عىل  أنكم  فرض  وعىل 

يف  مستخدمة  كانت  التي  التكنولوجيا  عىل  باالعتامد  البحث:  هذا  يف  التالية  اآللية 

األلعاب التي كان األطفال يلعبون بها يف العام 1940 سنقوم بوصف ثالثة فروقات تبني 

االختالف بني حياة طفل من ذلك العام، وحياتك يف عام 2000.عىل فريقك أن يحرض 

بحثاًا مكوناًا من ورقتني أو ثالث ورقات عىل األقل تصف اثنتني من األلعاب التي قمتم 

بعمل استدالالتكم عليها حول حياة طفل يف فرتة األربعينيات من القرن العرشين. قم 

بتضمني صورة أو رسم لهذه األلعاب التي يتم دراستها، وقم بوصف طريقة عمل اللعبة. 

ا تقديياًا ال تزيد مدته عىل خمس دقائق حول  كام يتوجب عىل فريقك أن يقدم عرضاً

النتائج التي خلص إليها بحثكم أمام باقي زمالئه يف الصف.

توقعات األداء

فيام ييل بعض توقعات األداء:

البحثية ستتم حول  االستدالالت  فإن  األلعاب،  املستخدمة يف  التكنولوجيا  باعتامد 

كيف تختلف حياة طفل عاش يف العام 1940 عن حياة الطفل اآلن.

 - سيتم دعم االستدالالت بعدد من املصادر و املراجع.
 - سيتم توثيق هذه املراجع و املصادر يف بند خاص بها.

 - سيتم تقديم البحث يف صفحتني أو ثالث صفحات.
 - سيتم تضمني صور أو رسومات لأللعاب محل البحث وكيفية عملها.

 - ستقوم املجموعة بتقديم عرض شفوي مدته خمس دقائق.
 - من املفرتض أن يشارك كل فرد يف املجموعة يف العرض التقديي الذي تقدمه املجموعة.

 - يتم اإلشادة بكل املهارات الفردية ضمن العمل الجامعي.
 - سيتم اإلشادة بكل املناهج املستحدثة و األفكار اإلبداعية الخاصة باملنتجات.

التوسعات املحتملة يف املهمة األصلية

 - يكن رسم األلعاب املختارة عىل مقياس معنّي.
 - يكن للرسومات املوضوعة عىل املعيار أن يتم إمتامها باستخدام الربامج الحاسوبية.
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 - يكن الخروج بتصميم منوذج أويل للعبة.
 - يكن أن يتم احتساب تكاليف تصميم أو إنتاج مناذج من اللعبة.

 - يكن تصميم مطويات تسويقية.
 - يكن استخدام األلعاب املصنعة كأدوات لدراسة مفاهيم الفيزياء.

 - يكن أن يتم دراسة تاريخ األربعينيات.
 - يكن اختبار بعض العنارص اإلبداعية.

 - يكن أن يقوم الطلبة بتصنيع لعبة جديدة.

مهمة أداء جامعية أو فردية 

العناية باملهمالت ) الدمج بني املجاالت(

الفكرة  الرئيسية ملهمة األداء:

أنت تشاهد صناديق املهمالت يتم تفريغها كل يوم يف منطقة سكنك. وملعرفتك بأن 

املئات من صناديق املهمالت يتم تفريغها كل يوم، فإنك تنوي جعل حياة العاملني يف 

هذا املجال أسهل من خالل اخرتاع أداة ميكانيكية تعمل عىل رفع صناديق املهمالت 

وتفريغ ما فيها يف العربة املخصصة لذلك. وتتلخص مهمتك يف تصميم منوذج باستخدام 

الكرتون املقوى عىل شكل األداة التي تنوي صنعها ومن ثم رشح وتفسري آلية عملها 

كآلة.

توقعات األداء:

فيام ييل بعض توقعات األداء لهذه املهمة:

 - يجب تصميم الرسم عىل معيار معني.
 - يجب إنشاء منوذج للمنتج.

 - يجب تقديم رشح عن آلية عمل النموذج.
 - يكن رشح املفاهيم الفيزيائية و الهندسية املستخدمة يف النموذج.

 - يكن اختبار العنارص اإلبداعية يف املنتج.
التوسعات املحتملة يف املهمة األساسية

 - يكن توثيق املصادر واملراجع يف قامئة املراجع.
 - يكن تضمني الحديث عن تاريخ التصاميم التكنولوجية والثورة الصناعية.
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 - يكن تصميم مطوية تسويقية.
 - يكن تقييم النموذج من قبل مهندس.

 - يكن العمل عىل مناذج التحقق من براءات االخرتاع.
 - يكن التحدث عن املخرتعني املشهورين.

 - يكن اإلشارة إىل الخطوات اإلبداعية يف عملية صنع املنتج.

أفكار أخرى:

املهمة.  الطلبة إلمتام  يدفع  بهدف  البدء  ا من  متأكداً األداء، كن  كانت مهمة  مهام 

يكن أن يقوم الطالب برشح أو عمل رسومات توضيحيّة لكتب تخص الصفوف الدنيا، 

كام يكن أن يقّدموا تصمياماً ملنطاد،أو لطائرة ورقية،أو عربات صغرية تعمل كمصيدة 

للفرئان، أو قراءة القصة بواسطة أداة إلكرتونية، أو تقديم الشعر، أو تصميم األلعاب 

اإللكرتونية، أو تصميم الرجل اآليل، أوغريها مام ال حرص له من األفكار، حتى إن هذه 

ا. املشاريع يكن أن تتضّمن منتجات خدمية أيضاً

التحضري لالختبارات املعيارية: 

يتضّمن تحضري الطلبة للخضوع لالختبارات املعيارية تدريبهم أوالاً عىل سياق معنّي 

ثم يتم اختيار عدد من أسئلة االختيار من متعدد . هذا النمط من االختبارات يحتاج 

إىل مهارات إدراكية ذات مستوى عال. ويقدم بيرت فريونيست الباحث يف مركز اختبارات 

الهامة  الحقائق  عىل  يحتوي  وجدوال  أولية  معلومات   )1990( العامة  التعليم  تطوير 

اإلجابة  إىل جانب  نجمة  إضافة  تم  بها، حيث  املتعلقة  متعدد  االختيار من  وإجابات 

األفضل من بني اإلجابات املطروحة.

منوذج تطبيقي الختبار اختيار من متعدد

مفاهيم فصائل الدم املختلفة/ )مجال تطبيقي(

معلومات أولية حول فصائل الدم املختلفة:

بدأت عمليات نقل الدم فعلياًا يف العام 1800، وتم حينها نقل الدم من شخص إىل 

آخر. كانت بعض حاالت نقل الدم هذه ناجحة بشكل مذهل. بينام عاىن آخرون حينها 

من آالم كثرية نتيجة هذه العملية، إضافة إىل اإلحساس بالوخز، ويف حاالت أخرى وصل 
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األمر إىل املوت. يف العام 1901، اكتشف األساس العلمي الصحيح لعمليات نقل الدم 

الناجحة. وقد تم اكتشاف أن بعض أنواع فصائل الدم فقط هي ما يكن نقله بنجاح 

بني شخص وآخر.

وإذا ما تم نقل فصيلة الدم الخطأ لشخص ما، فإن خاليا الدم لديه سوف تلتصق 

ببعضها البعض. هذا االلتصاق يأيت نتيجة لتفاعل املضادات واألجسام املضادة يف الدم. 

الجسم  يفرز  وعادة  الجسم،  يف  مناعية  استجابة  تنتج  مادة  أي  هو  املضاد  الجسم 

مضادات حيوية يف مواجهة هذه األجسام. تقوم املضادات الحيوية مبهاجمة املضادات 

ا غريبة. حيث يعتربها الجسم أجساماً

الدم  خاليا  غطاء  يحتوي  الدم.   خاليا  مضادات  لتصنيف   )ABO( نظام  يستخدم 

الحمراء من األنواع  A و Bو AB عىل مواد تترصف كمضادات. تعد عملية نقل الدم 

ناجحة حني تكون فصيلة الدم لدى املتربع واملستفيد واحدة. فالعامل املؤثر هو تفاعل 

مضادات دم املتربع باألجسام املضادة لدى الشخص املستفيد، فإذا ما اختلفت الفصيلة 

تسبب ذلك يف االلتصاق. 

استخدم املعلومات اآلتية لإلجابة عىل األسئلة التي تليه من 1 اىل 5: 

تحمل البالزمامتلك خاليا الدم الحمراءنوع الدم

A

B

AB

O

 A مولدا مضادا

 B مولدا مضادا

كال من A و  B كمولد مضاد 

كال من A و  B ليس مولدا 

مضادا 

   Bأجساما مضادة ضد

A  أجساما مضادة ضد

ليس هناك أجسام مضادة 

B أوA ضد

أجسام مضادة ضد كل من 

B و A

األسئلة :

املختربات خالل  )الفني( يف  العامل  التقني  مع  الدم من خمس مشاكل  بنك  عاىن   .1 

عامه األول، أي املشاكل املذكورة أدناه سيعتربها املرشف عىل هذا التقني )الفني( أكرث 

املشاكل جدية؟ 

 - الحضور إىل العمل متأخرا.
 - إتالف خمس وحدات من الدم.
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 - العمل بشكل بطئ جدا.
 - كتابة أربعة عناوين من عينات الدم بشكل خطأ *

 - كرس عدسات امليكروسكوب.
التي تقف وراء موت بعض  األسباب  أبرز  املتوفرة، فإن أحد  املعلومات   2. من خالل 

الناس يف العام 1800 بعد نقل وحدات من الدم إليهم، أو تحسن حالة آخرين هو:

 - نوع املرض الذي يعاين منه الشخص.
 - مهارة الطبيب.

 - درجة تعقيم األدوات املستخدمة.
 - استالم الشخص فصيلة الدم املناسبة من عدمه.*

 - كمية الدم املفقودة خالل العملية.
التالية صفاتهم قد خضع لعملية نقل دم:  ) أ( طفل   3. تخيل أن كال من األشخاص 

يف الرابعة من عمره، )ب( رجل متوسط العمر، )ج( امرأة كبرية يف السن. أي الحاالت 

ستتعرض اللتصاق الخاليا عند عملية نقل الدم بطريقة خاطئة: 

 - أ  فقط 
 - ب فقط 
 - ج فقط

 - ب و ج فقط 
 - أ و ب و ج *

 4. أي من الحاالت التالية من املتوقع أن تتسبب يف االلتصاق؟ 

 - الخلط بني األنواع املتشابهة من فصائل الدم.
 - فصل خاليا الدم عن البالزما.

 - ردة فعل مولدات املضادات تجاه املولدات األخرى.
 - ردة فعل األجسام املضادة تجاه املضادات الغريبة عىل الجسم.*

 - التربع بالدم لبنك الدم.
 5. املستفيد الشامل هو الشخص الذي يكنه أن يستلم تربعات الدم من كافة الفصائل 
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 : ا شامالاً املختلفة، أي نوع أو أنواع من الدم يحتاج املرء امتالكها حتى يكون مستفيداً

 - النوع A فقط
 - النوع B  فقط 

 - النوع AB فقط *
 - النوع O فقط

O أوAB  النوع - 
مالحظة: يجب اإلشارة إىل العامل الرايزييس يف عملية نقل الدم

ملفات اإلنجاز )املحفظة( اإللكرتونية للطلبة

قد يطلب املعلم من الطلبة العمل عىل أرشفة إنجازاتهم واالحتفاظ بأعاملهم يف 

ملف إلكرتوين، بحيث تجعل هذه الوسائل التقنية املهمة ممتعة للطالب، فباستخدام 

الكامريات الرقمية وسهولة استخدام الربامج الحاسوبية يكن للطلبة إنشاء ملفات إنجاز 

إلكرتونية توثق كل أعاملهم، كام تسهم يف توسيع مهاراتهم يف استخدام الحاسوب، وخالل 

املجموعات،   ومهامت  واملشاريع  التقديية  العروض  كافة  توثيق  يكن  الدرايس  العام 

وهذا األمر يتطلب توفري األدوات اإللكرتونية الرضورية والربامج الحاسوبية إلمتام هذه 

املهمة.

يكن للطالب واملعلم و املدير وحتى األهل مشاهدة هذه امللفات اإللكرتونية من 

الطالب، كام  أداء  تطور  ومتابعة  الدرايس  العام  دوري خالل  بشكل  وفيديو  صفحات 

يكن أن تستخدم هذه امللفات من أجل الحصول عىل التغذية الراجعة وكذلك ألرشفة 

الخاصة  املدرسة  قوانني  اتباع  هنا  يجب  كله.  الدرايس  العام  يف  الطالب  عمل  وحفظ 

بالتميز والخصوصية، و إذا ما تم اعتامد امللفات الرقمية فإنه يكن إرسال نسخة منها 

عرب اإلنرتنت إىل الطالب واألهل حتى يتمّكنوا من مراجعتها كام يكنهم مراجعتها معا 

ونقدها إن لزم األمر، مع رضورة مراجعة قوانني املدرسة للتأكد من أمان التعامل عىل 

شبكة اإلنرتنت ومن وجود أّي سياسات يتوجب اتباعها يف هذا املجال، كام يكن القيام 

بعمل أية تعديالت عىل طبيعة استخدام الشبكة العنكبوتية إذا ما كان لدى األهل بعض 

املحددات الستخدامها. الشكل )8.1( أمنوذج للمراسالت التي يكن إرسالها للمنزل.
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الشكل )8.1(: منوذج رسالة لألهل ملراجعةعمل الطالب إلكرتونيًّا:34

السيد /                                       املحرتم

األب/ الويص 

يف  منه  املطلوب  العمل  بتصميم  قام  الطالب(،قد  )اسم   ............................. إن 

املراجعة  . ونرجو أن تشمل هذه  العلوم، ويرغب يف أن تشاركه يف مراجعته  حصص 

مناقشة/ والتعليق عىل النقاط املذكورة أدناه. مع الرتكيز  عىل نقاط القوة والنقاط التي 

تحتاج إىل تحسني.

االهتامم بالعمل:

ما هو األمر األكرث أهمية يف ما قام به الطالب من عمل بالنسبة إليك؟

جودة العمل:

بعد مراجعة امللف، ما هو الجزء الذي ترى أنه أنجز بكفاءة؟

هل هناك أي جزء يحتاج إىل مزيد من العمل عليه؟

التغذية الراجعة البنك:

قم برتك مالحظة إيجابية البنك حول العمل الذي قمت مبراجعته معه.

نشكر لكم إعطاءنا الوقت الكايف واالهتامم مبراجعة تعلم ابنكم، و نحن فخورون 

ا بالعمل الذي نقوم به وقد أحببنا أن ندعوكم للمشاركة يف جزء منه. جدًّ

34 Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student 
Understanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by San-
dra K. Enger and Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.
com. Reproduction authorized only for the local school site or non-profit organization 
that has purchased this book.
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املخلصون 

...............................) توقيع الطالب(

...............................) توقيع املعلم(

تصميم تقييم الزمالء )األقران( الستخدامه يف املجموعات التعاونية

يعطي  الصفيّة، حيث  الغرف  يف  التعاونية  املجموعات  أسلوب  اعتامد  ا  شائعاً بات 

لتحّمل مسؤولياته عن دوره يف  الفرصة لكل فرد من املجموعة  الزمالء  تقييم  اعتامد 

املجموعة. يكن استخدام هذا النوع من التقييم كتقييم لكل فرد من قبل كل زمالئه 

يف املجموعة أو لتقييم املجموعة ككل. وتعد األشكال )8.4-8.2( مناذج يكن اعتامدها 

لهذا النوع من التقييم.
الشكل)8.2(تقييم الزمالء ضمن مجموعات العمل التعاونية )الدمج بني املجاالت(35

عضو املجموعة: ....................................................................

تغذية راجعة من .....................................................................

ما جودة مشاركة هذا العضو يف املجموعة، ضع دائرة عىل اإلجابة الصحيحة فيام 

ييل :

35 Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student 
Understanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by San-
dra K. Enger and Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.
com. Reproduction authorized only for the local school site or non-profit organization 
that has purchased this book.
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بحاجة اىل تحسنيمقبولممتازالفعل

يرتدد يف البدءيحتاج إىل تشجيعبشكل فوريبدأ بعمل املهامت 

نادراجيد ولكن يكن تطويرهغالبااالستمرار يف العمل 

عىل  اإلجابة  يحاول 

أسئلته الشخصية

نادراجيد ولكن يكن تطويرهغالبا

عىل  الحفاظ  يحاول 

من  منخفض  مستوى 

اإلزعاج

نادراجيد ولكن يكن تطويرهغالبا

نادراجيد ولكن يكن تطويرهغالبايلتزم بالوقت املحدد

يف  غريه  يرشك 

مسئوليات العمل

نادراجيد ولكن يكن تطويرهغالبا

نادراجيد ولكن يكن تطويرهغالبايشجع اآلخرين

نادراجيد ولكن يكن تطويرهغالبايساهم يف األفكار 

نظافة  عىل  يحافظ 

مكان العمل 

نادراجيد ولكن يكن تطويرهغالبا

ضمن  العمل  يحسن 

فريق 

نادراجيد ولكن يكن تطويرهغالبا

املالحظات : .....................................................................

مالحظة: يعد قرار تزويد الطالب بتغذية راجعة من زميله يف الغرفة الصفية قرارا 

يتخذه املعلم. كام يتطلب تعلم تقديم تغذية راجعة بناءة والتأمل يف العمل واختيار 

وعائقا   تحديا  تشكل  قد  الراجعة  التغذية  مهمة  أّن  ذلك  تشجيعية،  إيجابية  كلامت 

هذا  يف  املستخدمة  الراجعة  التغذية  إن  إليها.  حاجة  يف  نحن  التي  التحسني  لعملية 

عملهم  تحسني  إىل  يحتاجون  الذين  الطلبة  مع  باالجتامع  تسمح  أن  يكن  النموذج 

ليحدد ويرشد  السلطة  بيده  الذي  للمعلم  النموذج  يعاد هذا  أن  التعاوين، كام يجب 

حول كيفية استخدام هذه املعلومات.
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الشكل)8.3(   تقييم الزمالء ضمن العمل الجامعي ) الدمج بني املجاالت(36

عضو الفريق : ......................................................

تغذية راجعة من .....................................................

ما جودة مشاركة هذا العضو يف عمل املجموعة؟ ضع عالمة ضمن العمود الذي يعرب 

عن رأيك يف عمل هذا العضو ضمن املجموعة:

الفعل
أصاب مركز 

الدائرة)ممتاز(

أصاب الهدف 

)جيد جًدا(

مل يصب الهدف

)غري مقبول(

بدأ بعمل املهامت 
االستمرار يف العمل 

يحاول اإلجابة عىل أسئلته الشخصية
يحاول الحفاظ عىل مستوى منخفض من اإلزعاج

يلتزم بالوقت املحدد
يرشك غريه مسئوليات العمل

يشجع اآلخرين
يساهم يف األفكار 

يحافظ عىل نظافة مكان العمل 
يحسن العمل ضمن فريق 

ما األمر الذي أجاد هذا العضو يف عمله؟

ما األمر الذي يكن لهذا العضو أن يعمل عىل تحسينه؟

36 Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student Un-
derstanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by Sandra K. Enger 
and Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.com. Reproduction au-
thorized only for the local school site or non-profit organization that has purchased this book.
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الشكل )8.4(: تقييم الزمالء ضمن العمل الجامعي ) الدمج بني املجاالت(37

عضو الفريق : ......................................................

تغذية راجعة من .....................................................

ما جودة مشاركة هذا العضو يف عمل املجموعة؟ ضع عالمة ضمن العمود الذي يعرب 

عن رأيك يف عمل هذا العضو ضمن املجموعة:

الفعلالفعل

تشارك مسؤوليات العملالبدء بعمل املهامت

يشجع اآلخريناالستمرار يف العمل

يساهم يف األفكاريحاول اإلجابة عىل أسئلته الشخصية

يحافظ عىل نظافة مكان العمليحاول الحفاظ عىل مستوى منخفض من اإلزعاج

يحسن العمل ضمن فريقيلتزم بالوقت املحدد

37 Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student Un-
derstanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by Sandra K. Enger 
and Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.com. Reproduction au-
thorized only for the local school site or non-profit organization that has purchased this book.
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ما األمر الذي أجاد هذا العضو يف عمله؟

ما األمر الذي يكن لهذا العضو أن يعمل عىل تحسينه؟

التقييم الصفي للعروض التقييمية للمجموعات التفاعلية

إذا ما أتم الطلبة عمل العروض التقديية ضمن عمل جامعي، فإنه يكن للمعلم 

الطالب عىل معايري  االتفاق مع  يتوجب  العرض.  تقييم هذا  الصف  الزمالء يف  وباقي 

العرض التقديي املطلوب قبل البدء بتنفيذه، كام أن معلومات من قبيل عدد ونوع 

املصادر التي يكن استخدامها يجب أن تكون ضمن املعايري التي يتم االتفاق مع الطلبة 

املادة  أو  املطلوب  الدرس  عنوان  مع  يتناسب  مبا  املعايري  حرص  يكن  ا.  مسبقاً عليها 

العلمية املحددة، يف األشكال)8.5 و 8.6( توضع األرقام 4 و 2 يف حال كان تقييم هذا 

املعيار يقع ضمن اإلطار:
الشكل)8.5(: تقييم الزمالء لعرض تقدميي ملجموعةعمل:)الدمج بني املجاالت (38

اسم املرشوع:.....................      اسم املجموعة: .............................

معايري العرض التقييمي: 

بحاجة إىل تطوير )1(2مقبول )3(4ممتاز )5(املعيار
 األعضاء ملمون فهم املوضوع

باملوضوع الذي 

يتحدثون عنه 

ملمون  األعضاء   

من  األكرب  بالجزء 

املوضوع، هناك بعض 

األخطاء

املجموعة  أعضاء 

وهناك  مرتددون 

الكثري من األخطاء

األسئلة حول 

املوضوع 

يستطيع 

األعضاء اإلجابة 

عىل كل األسئلة 

األعضــــاء  يستطيع 

معظم  عىل  اإلجابة 

األسئلة 

قادرة  املجموعةغري 

عىل  اإلجابة  عىل 

معظم األسئلة 
العالقة 

بوحدة 

الدراسة 

يدعم املرشوع 

وحدة الدراسة 

بشكل قوي

املشــروع  يرتبــــط 

بوحدة الدراسة ولكن 

الضعف  بعض  هناك 

يف الروابط

واضح  غري  املرشوع 

وغري مرتابط 

38 Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student Un-
derstanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by Sandra K. Enger 
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مهارات 

التقديم

اهتامم عال، 

ومهارات تواصل 

برصي عالية، 

ومهارة توصيل 

معلومة عالية، 

وتنظيم عال

متواضع،  اهتامم 

تواصل  ومهارات 

متوسطة،  برصي 

توصيل  ومهــارة 

إىل  بحاجة  املعلومة 

عناية، وتنظيم جيد

ضعيف،  اهتامم 

برصي  وتواصل 

ومهارات  ضعيف، 

معلومة  توصيل 

إىل  وبحاجة  ضعيفة، 

الرتكيز عىل التنظيم
املصادر 

املرئية 

والبرصية 

املساعدة

عززت الصور 

واملرئيات أداء 

العرض التقديي

من  القليل  هناك 

واملرئيات،  الصور 

أو  املزيد  إىل  بحاجة 

إىل نوعية أفضل

غري  أو  جدا  محدودة 

متوفرة 

مشاركة 

أعضاء 

املجموعة 

لكل عضو يف 

املجموعة دوره 

يف العرض

أعضاء  معظم 

يف  شاركوا  املجموعة 

العرض 

أنه  أو  جدا  محدودة 

مشاركة  هناك  ليس 

من أعضاء املجموعة 
مصادر 

البحث

كل املصادر 

األولية والثانوية 

مستخدمة، 

وتتعدى معايري 

املرشوع

املصادر: قليلة أو غري 

يف  كانت   - متنوعة 

الحد األدىن من حيث 

العدد

حيث  من  محدودة 

مع  تتطابق  مل  النوع، 

معايري العرض

العالمة ......... / 35 

ما نقاط القوة يف العرض املقدم من املجموعة ؟

ما االقرتاحات من أجل تطوير عمل املجموعة ؟

بني  )الدمج  املجموعات  عمل  يف  الطالب  لدور  ذايت  تقييم  منوذج   8.6  : الشكل 
املجاالت(:39

اسم املرشوع:

اسم الطالب:

دليل التقييم الذايت:

39 Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student Un-
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بحاجة إىل تطوير 2مقبول 43ممتاز 5املعيار

)1(
تعلمت الكثري ماذا تعلمت 

من األشياء حول 

املوضوع

تعلمت بعض األشياء 

حول املوضوع

مل أتعلم الكثري 

حول املوضوع

درجة إتقاين 

للمفاهيم 

أتقن املفاهيم 

بشكل يسمح يل 

برشحها لآلخرين 

أتقن املفاهيم بشكل 

متوسط ولكن لدي 

بعض األسئلة 

واجهت صعوبات 

كبرية يف إتقان 

املفاهيم املطلوبة
تحديد وإيجاد 

املصادر 

واملراجع

كنت قادراًا عىل 

تحديد املراجع 

واملصادر بدون أي 

تحديات أو بوجود 

القليل منها

واجهت بعض 

الصعوبات يف 

إيجادها

مل أكن قادرا عىل 

إيجاد املصادر 

واملراجع 

أساعد اآلخرين مشاركتي 

غالبا يف مهامتهم 

أساعد اآلخرين يف 

مهامتهم يف بعض 

األحيان 

كان لدي الوقت 

للعمل عىل مهامي 

الشخصية فقط 
مهارايت 

االجتامعية

تعمل مجموعتي 

معا بشكل جيد 

واجهت مجموعتي 

بعض املشكالت  

لكننا استطعنا العمل 

معا يف معظم الوقت 

مل تعمل مجموعتي 

معا بشكل جيد 

أنهيت جميع القيام مبهامي 

مهامي ضمن 

اإلطار الزمني 

املحدد

أنهيت معظم مهامي 

يف الوقت املحدد

هناك بعض املهام 

التي مل أستطع 

إنهاءها

العالمة : .........../ 30

مشاركتي األهم يف عمل املجموعة كانت..............................................................

ما تعلمته من خالل العمل يف هذا املرشوع ضمن هذه املجموعة هو :................

...............

يف املرة القادمة التي أعمل فيها ضمن مجموعة سأعمل عىل تطوير ....................

.........................
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الفصل التاسع
مناذج أمثلة لتقييم طلبة الصفوف التاسع وحتى الثاين عرش)9 - 12(

يطرح هذا الفصل مجموعة من االقرتاحات و النامذج املتعلقة بالتقييم والتي تقدم 

اآليت: 

- عمليات العلم.   
- فهم بعض املفاهيم العلمية الخاصة بالكهرباء.   

-  مفهوم الحرارة ودرجة الحرارة.   
- فهم العلوم البيئية.   

- السالسل والشبكات الغذائية.    
- رؤية الطلبة لكيفية حدوث العلم.   

- فهم طبيعة العلم.   
- مصادر أسئلة أخرى.   

استخدام املخترب

القامئة البيئية

يعد التعليم من خالل توظيف املخترب جزءا أساسيا من دروس العلوم. وبالرغم من 

الكثري من الحقائق حول التعلم بالعمل اليدوي وما أشارت إليه العديد من الدراسات، 

السؤال هو  أّن  إالّ  باملامرسة،  للتعلّم  يعّدأفضل طريقة  املخترب  التعليم من خالل  فإّن 

تعلمهم  مستوى  وعىل  الطلبة  عىل  املختربات  هذه  استخدام  أثر  قياس  يكن  كيف 

فريزر  فإّن كال من  الكتاب،  الخامس من هذا  الفصل  إليه يف  واتجاهاتهم؟ كام أرشنا 

وجيدنغ و ماكرويب )frazer, giddings and mcRobbie)1992 قد صّمموا قامئة للبيئة 

 )SLEI(Student Laboratory Environment الطلبة  معها  يتعامل  التي  املخربية 

Inventory الستخدامها يف املواقف التي يتم فيها التعامل مع املخترب بشكل منفصل 

عن الحصة الصفية. وكام أرشنا يف الفصل السابق، فإن هذه القامئة تقوم عىل الدمج 

بني التخصصات املختلفة وتتكون من )35( فقرة  مصممة لقياس خمسة أبعاد مختلفة  

ويكن  األحيان(.  معظم  يف  وغالبا،  وأحيانا،  ونادرا،  )إطالقا،  اآليت  التدّرج  وتستخدم 
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الطلبة  من  يطلب  الذي  الفعيل،  النموذج  هام:  القامئة  هذه  من  منوذجني  استخدام 

اإلشارة إىل وصف ما يحصل بالفعل يف مخترب العلوم، والنموذج املفضل، الذي يطلب 

من الطلبة اإلشارة إىل ما يفضلون أن يحدث من إجراءات يف داخل املخترب.

النظر)التمحيص( يف عمليات العلم

يكن للطلبة استخدام أكرث من مهارة واحدة خـــالل الحصة التدريسية، كام يكن 

من  الطلبة  به  قام  ما  لتوثيق  املالحظة  لقوائم  سابقة  مناذج  أي  يستخدم  أن  للمعلم 

مهارات عمليات العلم  يف حصة نشاط معيّنة. ويوفر الشكل )9.1( مناذج من املعايري 

التي يكن استخدامها لتقييم بعض عمليات العلم املستخدمة. ويجب أن يكون الطلبة 

عىل علم مبختلف مستويات األداء  وما يكن اعتباره مؤرشا عىل استخدامهم لعمليات 

العلم.

تقييم مجاالت محددة من الفهم

إن  العلوم، حيث  يف  تحدياواضحاخاصة  الفهم  أجل  من  التدريس  يكون  أن  يكن 

الهدف الرئيس ليس وصف كيفيّة عمل العلم أو كيفيّة حدوث األشياء. بحسب ما ذُكر 

 )2005، للبحوث  الوطني  الصفية()املجلس  الغرفة  يف  العلوم  الطلبة:  يتعلّم  يف)كيف 

)National Research Council )NRC(,2005(، فالطلبة لديهم تصّورات ُمسبقة عن 

كيفيّة حدوث األشياء يف العامل. ويتم دعم عملية التعليم من »أجل الفهم« عندما يعرف 

املعلم كيفية تفكري الطلبة عن املفاهيم وفهم موقف الطلبة )من خالل التقييم القبيل( 

ومعرفة املخرجات التعليمية املتوقعة من الطلبة بشكل أسايس. إن التقييم القبيل يجب 

أن يقّدم تصّورا عميقا عن أنواع خربات التعلم التي تساعد يف تطوير ودعم فهم الطلبة. 

إّن خربات التعلّم التي تدعم تطّور الفهم هي يف األغلب الخربات التي تسمح للطلبة 

بإجراء التجارب بأنفسهم )عمل العلم(، ذلك أّن مجرّد القيام بعمل ما ليس كافيا فقط، 

بل يجب أن يتضّمن املناقشة وطرح األسئلـــة. 

نورد بعض األمثلة حول أدوات التقييم املتعلّقة بفهم الطلبة ملجال الكهرباء ودرجة 

الحرارة ومفهوم الحرارة  والعلوم البيئية،والسالسل والشبكات الغذائية يف األشكال)9.2 

.)9.6 –
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الشكل 9.1 : قامئة املالحظة الصفية40

وصف النشاط: ...................الطالب: .............................

تدريج املقياس:

ضعيفمتوسطممتاز

للطالب أداء ممتاز  يكن  محدود:  أداء 

إىل  يحتاج  لكنه  النشاط،  أداء 

املزيد من املامرسة

الطالب  يستطيع  ال  ضعيف  أداء 

املزيد  إىل  باملطلوب,يحتاج  القيام 

من التدريس و املامرسة.

ضع دائرة حول العمليات املطلوبة من أجل هذا النشاط: 

املالحظة              التصنيف                       التواصل                      القياس                  التنبوء                 

االستدالل  املتغريات) التجريبية و الضابطة(       الفرضيات )بناؤها و اختبارها (                تفسري 

البيانات                  التعريفات اإلجرائية                    التجريب                 النمذجة

أخرى: 

يستخدم الطالب مهارات عملية مناسبة عند القيام بالنشاط.

مالحظات:

ضعيفمتوسط ممتاز

النشاط  وإمتام  الستكامل  مناسبة  عملية  مهارات  الطالب  يستخدم 

املطلوب.

مالحظات:

ضعيفمتوسط ممتاز

تم إنهاء العمل عىل املالحظات يف دفرت الطالب وسجل املتابعة. 

مالحظات:

ضعيفمتوسط ممتاز

هناك حاجة إىل املزيد من املتابعة فيام يتعلق باملهارات اآلتية:

40 Copyright © 2009 by Corwin. All rights reserved. Reprinted from Assessing Student Un-
derstanding in Science: A standards-Based K-12 Handobok, 2nd edition, by Sandra K. Enger 
and Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.com. Reproduction au-
thorized only for the local school site or non-profit organization that has purchased this book.
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التوصيات: 
الشكل 9.2: مفاهيم العلوم البيئية )املجال املفاهيمي(41

اخرت اإلجابة األفضل:

1- يف مجتمع بيئي مكون من األعشاب واألرانب و الثعالب، إذا ما حصلت موجة 

جفاف مستمرة فإن التأثري املبارش األكرب سيكون:

 أ- نقص يف عدد الثعالب.

 ب- نقص يف عدد األرانب.

ج-نقص يف كمية األعشاب.

د-زيادة يف عدد األرانب.

بيئية  تحتل مساحة  التي  الثدييات  و  الحرشات  و  الطيور  إن عدد مجموعات   -1

معينة يعتمد يف األغلب عىل: 

أ- درجة التنافس بني املجموعات املختلفة.

ب-التنوع النبايت يف النظام.

ج-غياب الحيوانات املفرتسة.

د-الفرتة التي يكون فيها الغطاء النبايت أكرث ما يكن. 

الوعول،  التالية:  والنباتات  الحيوانات  عىل  تحتوي  التي  املنطقة  نوع  حدد   -1

والقوارض، واألشنات، والطحالب، واألعشاب القصرية والذئاب:

أ-التندرا يف شامل أمريكا.

ب-الغابات الرشقية متساقطة األوراق.

ج-الصحراء الجنوبية الغربية.

د-الغابات املطرية االستوائية.

41  Adapted from Fleetwood, G. R. (1972). Environmental Science Test. Raleigh, NC, NC: 
North Carolina Department of Public Instruction.
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1-إذا أصبحت املنتجات يف نظام بيئي معني غري قادرة فجأة عىل استغالل الطاقة 

اإلشعاعية من الشمس، فأي من الحاالت التالية يكن حدوثها: 

أ-يتوقف التنفس فجــأة لديها.

ب-يتوقف البناء الضويئ.

ج- يزيد النظام البيئي من كتلته الحيوية.

د- تتوقف املحلالت يف النظام البيئي عن العمل.

املنتجات يف نظام  العالقــة بني عــدد  األفضل لوصف  التالية هي  العبارات  1-أي 

بيئي مــا وعدد املستهلكات األولية )األساسية( يف هذا النظام:

أ- زيادة عدد املنتجات يرتافق عادة مع زيادة يف عدد املستهلكات األساسية.

ب- زيادة عدد املستهلكات األساسية يرتافق عادة مع زيادة يف عدد املنتجات.

ال  نفسه  النظام  يف  األساسية  املستهلكات  وعدد  بيئي  نظام  يف  املنتجات  ج-عدد 

تربطهام أية عالقة.

د-عدد املنتجات يف أي نظام بيئي يعتمد عىل عدد املستهلكات األساسية يف النظام.

الشكل)9.3(: التقييم القبيل ملستوى فهم درجات الحرارة ومفهوم الحرارة )املجال 
املفاهيمي(42

اُذكر ما إذا كانت كل من العبارات التالية صحيحة أم خطأ، ويف حال عدم تأكدك من 

صحة العبارة ضع دائرة حول خيار )غري متأكد(:

 1 - درجة الحرارة هي كمية الحرارة التي يتصها جسم ما:

صح .......                 خطأ ..........        غري متأكد......

2 -  عندما يتص جسم ما الحرارة فإن درجة حرارته غالبا ترتفع.

صح .......                 خطأ ..........        غري متأكد......

42  Source: Adapted from Guo, C. J. (1993). Alternative Frameworks of Motion, Force, Heat 
and Temperature: A Summary of Studies for Students in Taiwan. Paper presented at the an-
nual meeting of the National Association for Research in Science Teaching. Atlanta, Georgia.
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3 -  عندما يتخلص جسم ما من الحرارة فإن درجة حرارته غالبا تنخفض.

صح .......                 خطأ ..........        غري متأكد......

 4 - درجة الحرارة هي خاصية فيزيائية للامدة. بعض املواد باردة واآلخرى أكرث دفئا.

صح .......                 خطأ ..........        غري متأكد......

 5 - ترك بعض املواد يف مكان مغلق لفرتة طويلة يعني احتفـاظها بــدرجـــة الحرارة 

ذاتها.

صح .......                 خطأ ..........        غري متأكد......

 6 - يف حال تسخني املادة وبقاء درجة حرارتها عىل املستوى نفسه لفرتة طويلة فإنه من 

املتوقع أن يحصل تغري يف حالة املادة.

صح .......                 خطأ ..........        غري متأكد......

 7 - إن قطعة ثلج كبرية تكون ذات درجة حرارة منخفضة أكرث من قطعة ثلج أصغر 

حجام. ولذلك فإنها تنصهر ببطء أكرث  .

صح .......                 خطأ ..........        غري متأكد......

 8 - درجة الحرارة هي نوع من أنواع الطاقة. فاملواد ذات درجات الحرارة األكرب لديها 

حرارة أكرث، واملواد ذات درجة الحرارة املنخفضة لها حرارة أقل.

صح .......                 خطأ ..........        غري متأكد......

اكتب أية أمور أخرى تعرفها أو ال تعرف الكثري عنها حول موضوع الحرارة ودرجات 

الحرارة:

الشكل )9.4(: تطبيقات مفهوم الحرارة: تقييم قبيل حول مفهوم انتقال الحرارة 

)املجال التطبيقي(

رسم  الطلبة  عىل  ماء.   كأس  يف  الثلج  من  مكعبا  يرسم  أن  طالب  كل  من  اُطلب 

خطوط توضح اتجاه انتقال الحرارة من وإىل املكعب كام يتوجب عىل كل طالب أن 

يقدم رشحا وتفسريا للرسم الذي قــام به.

توصية)1(: لدعم هذه التجربة وفّر املواد الرضورية وموازين الحرارة حتى يتمكن 

الطلبة من توظيفها يف القياس أثناء تفكريهم ورسمهم للمطلوب منهم .
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ثم اُطلب من كل طالب أن يرسم شمعة مشتعلة، وينتظر من كل طالب أن يرسم 

أسهام توضح اتجاه الحرارة من وإىل الشمعة، كام يتوّجب عليه تقديم رشح و تفسري 

لرسوماته.

توصية)2(: لدعم هذه التجربة وفّر شموعا مشتعلة ليالحظها الطلبة، وتساعدهم 

يف التفكري والرسم.

يكن  رسم،  لكل  الالزمة  التفسريات  وكتابة  الرسم  مرحلة  من  الطلبة  انتهاء  بعد 

السامح للطلبة مبقارنة إجاباتهم ورسوماتهم مع اآلخرين، كام يكن للمعلم أن يحدد 

التقييم البعدي ملثل  األمور التي أيسء فهمها حتى يركز عليها أثناء الرشح الحقا. أما 

هذه التجربة فيكون من خالل تكليف الطلبة باإلجابة عىل أسئلة مشابهة، وللتأكّد من 

يقومون  التي  الرسومات  عىل  والتعليق  أخرى  مرة  بالرسم  تكليفهم  يتم  الطلبة،  فهم 

لهم مقارنتها  ليتسّنى  أول مرة  قاموا برسمها  التي  الرسومات  إعادة  يتم  ثم  بها، ومن 

بالرسومات الجديدة، ومن ثم مالحظة الكيفية التي بها تغرّي فهمهم.

الشكل 9.5 : تقييم فعالية الطاقة )املجال التطبيقي(

إليك مخططا لتصميم منزل. وبالرغم من نيّتك استخدام مكيف هواء إال أنك ترغب 

يف إبقاء قيمة فاتورة الكهرباء أقل ما يكن.حدد عىل الشكل التايل املكان األفضل لوضع 

األشجار حول املنزل للحفاظ عىل الطاقة، افرتض أنك قد بنيت املنزل يف منطقة تتساقط 

فيها الثلوج شتاءاً، وتصل درجات الحرارة فيها صيفا إىل 90 درجة فهرنهايت. بّرر سبب 

اختيارك للمكان الذي حددته لوضع األشجار حول املنزل.

الحديقة  

غرفة نوم غرفة نومغرفة الطعام

غرفة الجلوس   املطبخ

الشامل                         
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)املجال  الغذائية  والشبكات  الغذائية  بالسالسل  متعلقة  الشكل)9.6(:أسئلة 

التطبيقي(

عندما يصبح نوع من الكائنات الحية طعاما لنوع آخر، وحني تنتقل الطاقة نتيجة 

الغذائية. تبدأ  السلسلة  الطاقة هذه تسمى  انتقال  التهام كائن حي آلخر فإن عملية 

بامتصاص طاقة الشمس إلنتاج طعامها. ثم تقوم  املنتجات  السلسلة حني تقوم  هذه 

املستهلكات بالتهام املنتجات بهدف الحصول عىل الطاقة املتكونة فيها، وقد تكون هذه 

املستهلكات بدورها طعاما ملستهلكات أخرى. يكن متثيل هذه العالقات الغذائية بني 

الكائنات الحية من خالل الشبكة الغذائية كام يف الشكل التايل:

	  
	االثعالب  

	االصقورر   
 االفئراانن 

	االسناجب   

االطيیورر 
	ااألخرىى  

	ااألرراانب   

	االنباتاتت  	االحشرااتت  	االحبوبب وواالبذوورر  
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النموذج التايل يثل سلسلة غذائية:

نباتات،   -----<    حرشات،   -----<  فأر،  -----< صقر.

 يف النظام البيئي أن يلتهم كائن حي غريه ثم يصبح هو طعاما لغريه تعترب عملية 

املثال  يف  كام  غذائية،  شبكات  لتكّون  وتتشابك  الغذائية  السالسل  وتتداخل  معقدة، 

املوضح أعاله .

باستخدام املعلومات املوضحة أعاله حول السالسل والشبكات الغذائية، أجب عن 

األسئلة اآلتية:

 1 - عند إضافة عدد كبري من القطط إىل الشبكة الغذائية يف الرسم أعاله فسينتج عن 

ذلك التهام جميع الفرئان املوجودة. أيٌّ من الكائنات الحية اآلتية سيصبح األكرث عددا 

نتيجة لذلك؟ 

أ- الحرشات

الثعالب ب- 

ج- األرانب 

د- الصقور

هـ - السناجب

امليتة  الكائنات  وجثث  الفضالت  من  غذائها  عىل  تحصل  حية  كائنات  املحلالت:   -  2 

الشبكات  يف  مهمة  املحلالت  تعد  الغذائية.  الشبكة  يف  موضحة  غري  وهي  األخرى، 

الغذائية ألنها تقوم باملهمة التالية :

أ- إعادة تدوير الغذاء.

ب- متنع األمراض.

ه- تتحكم يف النمو السكاين.

ح- تنافس املنتجات.

هـ- تنافس املستهلكات.

 3 -  وعمليا، فإن شبكة الغذاء املرشوحة أعاله هي مثال افرتايض فقط، أما يف الواقع فإن 

الشبكات الغذائية يتوقع أن تكون:
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أ - شبيهة جدا بالرسم التوضيحي.

ب - أكرث تعقيدا من الرسم التوضيحي.

ه - أبسط من الرسم التوضيحي.

ح - غري مألوفة يف الطبيعة.

هـ - غري موجودة يف الطبيعة.

 4 - بناء عىل املعلومات املذكورة أعاله، أّي من الجمل اآلتية غري صحيحة:

أ- يعتمد كل مستوى من مستويات الشبكة الغذائية عىل املستوى الذي قبله.

ب- تنتقل الطاقة يف جميع االتجاهات يف الشبكة الغذائية.

ه- متثّل الشبكة الغذائية عددا متداخال من السالسل الغذائية.

ح- تتنافس املستهلكات فيام بينها عىل مصادر الطعام ذاتها.

هـ - معظم املستهلكات تتغذى عىل أنواع مختلفة من الكائنات الحية. 

 5 - أي من الكائنات التالية يعد من املنتجات يف املحيط؟  

الروبيان. أ- 

بلح البحر )رخويات(. ب- 

الطحالب. ه- 

امللح. ح- 

هـ- الحيتان.

 6 - يف السلسلة الغذائية يتم ترتيب املستهلكات وفق: 

أ- الحجم

ب-  الوزن

ه- مكان العيش

ح- طبيعة الطعام

هـ- كمية الطعام التي تتناولها
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تقييم وجهات نظر الطلبة حول عمليات العلم

يثل الشكالن )9.7( و)9.8(أمثلة عىل أدوات التقييم الذايت للطلبة املتعلقة مبجال 

طبيعة العلم.

مصادر أخرى لألسئلة:

     Field-Tested Learning Assessment Guideالتطبيقي التعلم  إن دليل تقييم 

 )http://www.flaguide.org/intro/intro.اإللكرتوين املوقع  عىل  )FLAG(املتوفر 

)php، يتضّمن عددا من أدوات التقييم مبا يف ذلك استبانة لقياس وجهات النظر حول 

طبيعة العلم  )view of nature of science queshionnaire)VNOS والتي تحتوي 

عىل ثالثة مناذج ذات األسئلة املفتوحة، منها النموذج )ب( )VNOS-B(  الذي يتكون 

من سبع فقرات للتقييم ومنها النموذج )ج( )VNOS-C( الذي يتكون من عرش فقرات.  

ويكن استخدام أدوات التقييم من الشبكة العنكبوتية،  وكل منها مصمم لغرض قياس 

وجهات نظر الطلبة حول عنارص مختلفة تتعلّق بطبيعة العلم. هناك معلومات أساسية 

النامذج  )VNOS-B , VNOS-C(  تم وضعها من قبل ليدرمان وعبد  لتطوير هذه 

إىل  تهدف    Lederman, Abd-El-Khalick& Schwartz )2002(وتشوارتز الخالق 

قياس كيفية فهم الطلبة لطبيعة العلم، حيث إّن هذه االستبانات مخّصصة للتأكد من 

تصّورات الطلبة وغريهم للطبيعة التفسريية للعلم وكيفية تطور الفهم العلمي. إن طبيعة 

األسئلة املفتوحة يف أدوات التقييم هذه  تثري التفكري وتركز الفهم عىل األفكار اآلتية:

املالحظة  الطبيعي،)  العامل  العلوم بشكل جوهري ولو جزئيا عىل مالحظة  تعتمد  	•
تقود العلم(. 

•	إن البحث واملعرفة العلمية يعتمدان عىل النظريات.
•	املعرفة العلمية مؤقتة وُعرضة للتغيري.

•	يعتمد العلم عىل األدلة.
•	 املعرفة العلمية تتضّمن اإلبداع و الخيال العلمي.

•	العلم مسعى إنساين يتأثر بالثقافة. 
ليس هناك طريقة علمية واحدة؛ فالعلامء يستخدمون طرقا منهجية متعددة يف  	•

البحث.

•النظريات العلمية شاملة و تفسريية.
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 National يكن الوصول إىل مناذج التقييم الخاصة بالتقييم الوطني لتطوير التعليم

 )Assessment of Educational Progress )NAEP من خـــالل املوقع اإللكرتوين 

مناذج  صفحة  من  والدخول   http://nces.ed.gov/NATIONSREPORTCAD.

األسئلة ثم الوصول إىل صفحة أدوات التقييم، حيث هناك أسئلة ومناذج تقييم للسنوات 

من 2000 وحتى 2005. تم وضع القسم التايل من اختبار NAEP للعلم يف ربيع عام 

2009، حيث تضمن مهامت أدائية، وهناك مناذج متوفرة للصفوف الرابع و الثامن و 

الثاين عرش بناء عىل ما تم الحصول عليه من إجابات الطلبة، حيث تّم تصنيف العنارص 

واإلجابة عليها ضمن فئات )سهل، ومتوسط، وصعب( ضمن أسئلة صّممت من نوع 

االختيار من متعّدد. يحتوي املوقع عىل مناذج لرصد النتائج ووضع العالمات مع توفر 

إجابات منوذجية ومناذج للمالحظات. يكن استخدام هذه النامذج لتخطيط أطر تقييم 

تكوينية وختامية حسب الحاجة، و يكن االختيار من األسئلة املطروحة بشكل انتقايئ 

من   معينة  وحدات  يف  معيّنة  ملفاهيم  الطلبة  فهم  الختبار  هي  كام  النامذج  أخذ  أو 

العلم.

الشكل )9.7(: ما الذي تعتقده حول طبيعة العلم )مجال طبيعة العلم(43

اسم الطالب: ................................

 ضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تتناسب واعتقادك حول طبيعة العلم:

43 Copyright © 2009 by Corwin. All rights reversed. Reprinted from Assessing Student Un-
derstanding in Science: A Standards-Based K-12 Handbook, 2nd edition, by Sandra K. Enger  
and Robert E. Yager. Thousand Oaks, CA: Corwin, www.corwinpress.com. Reproduction au-
thorized only for the local school site or nonprofit organization that has purchased this book.
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أوافق 

بشدة

ال أوافق

أوافق

ال أوافق 

بشدة

دجبأيُعنى العلم بالتساؤل، والرشح واالختبار1

تم 2 التي  املفاهيم  بدراسة  يُعنى  العلم 

تطويرها ومعرفتها من قبل  العلامء

دجبأ

العلم يعنى بالعمل مبواد مختلفة يف الغرفة 3

الصفية و املختربات

دجبأ

يُعنى العلم باألنشطة التي تؤثر عىل الحياة 4

يف املدارس واملنازل و املجتمعات و األمم

دجبأ

عن 5 باإلجابة  يُعنى  إنساين  نشاط  العلم 

األسئلة املتعلقة  بالكون

دجبأ

املتعلقة 6 املعرفة  من  منظم  جسم  العلم 

بالكون تطور عرب الزمن 

دجبأ

يكن تعريف العلم مبا يتلكه العلامء من 7

معارف 

دجبأ

يثل العلم محاولة ملعرفة املزيد عن العامل 8

من حولنا

دجبأ

يثل العلم طريقة للنظر إىل الكون وكيفية 9

عمله

دجبأ

املواد 10 استطالع  حب  عىل  العلم  يستند 

واألحداث يف الكون

دجبأ

عن 11 اإلجابة  محاولة  عىل  قائم  العلم 

التساؤالت حول املواد و األحداث يف الكون

دجبأ

يف 12 اختبارات  العلم  يتضمن  أن  يجب 

صدق  توضيح  خاللها  من  يتم  الطبيعة 

التفسريات الشخصية املقّدمة 

دجبأ

دجبأالعلم مسعى إنساين يصحح نفسه بنفسه 13

يكن تحدي واختبار أية نظرية أو مفهوم 14

علمي.

دجبأ
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الشكل)9.8(: وجهة نظرك حول كيفية حدوث العلم )مجال طبيعة العلم(44

اسم الطالب: ......................................

ضع دائرة حول رمز اإلجابة الذي يعرب عن رأيك يف كل مام ييل:

 1 - السبب الرئييس لقيام العلامء بدراسة النباتات هو:

أ- تعليم املزارعني كيفية زراعة املزيد من النباتات )لتأمني الغذاء(.

ب- تعلّم كيفية صناعة أدوية أفضل من النباتات.
ج- ليكونوا قادرين عىل تفسري كيفية منو النباتات*

د- ليكونوا قادرين عىل تحديد الرتبة األفضل لنمو النباتات.

الكواكب من  نيوتن حركة  العامل إسحاق  املاضية، رشح  الــــ)200(  األعوام   2 - خالل 

خالل مفهوم الجاذبية. قرر العلامء أن ما وصل إليه إسحاق نيوتن صحيح. ويف وقت 

الحق زعم عامل آخر يسمى ألربت أينشتاين أن مفهوم النسبية الذي وضعه يكن أن 

يعتمد  الجاذبية وأكرث. وحاليا  نيوتن من خالل مفهوم  ما فرسه  يفرس من خالله كل 

العلامء نظرية أينشتاين النسبية. ما رأي العلامء حول فكرة نيوتن؟

أ-فكرة نيوتن خاطئة، ألنه مل يدرس كاّم من املواد كام فعل أينشتاين.

ب-فكرة نيوتن صحيحة، إالّأنها مل تكن قادرة عىل رشح ظواهر بقدر فكرة أينشتاين.*

ج- يكن اعتبار فكرة نيوتن صحيحة فقط إذا طُبّقت عىل كوكب آخر يف مكان ما 

من الفضاء.

د- فكرة نيوتن أفضل من فكرة أينشتاين ألنها اُعتُِمدت لفرتة زمنية أطول.

الزهرة.  النباتات عىل كوكب  إنها وجدت شواهد عىل حياة  أسرتالية  عاملة  تقول   -  3 

سيصدق العلامء هذه العاملة إذا:
أ- استطاع علامء آخرون رؤية هذه الشواهد عىل حياة النباتات عىل الكوكب.*

ب- استطاعت هذه العاملة أن تحدد نوع هذه النباتات.

ج- دعمت الحكومة األسرتالية أبحاث هذه العاملة.

44  Source: Adapted from Cooley, W. W., and Klopfer, I., E., (1961). Test on Unders-
tanding Science. Princeton, NJ: Educational Testing Service.
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د- أيّد العلامء اآلخرون فكرة وجود أكسجني عىل كوكب الزهرة.

 4 - إذا سألنا رائد فضاء عن سبب كون بعض النجوم أكرث إضاءة من غريها، فإن الجواب 

قد يكون:

أ-إخبارنا عن أهمية اختالف النجوم يف درجة إضاءتها.
ب- استخدام القوانني العلمية. *

ج- اعتامدا عىل القوانني الرياضية واملعادالت.

د-استخدام املالحظات والبيانات املتعلقة بعلم الفضاء.

 5 - العلم هو محاولة من أجل:

أ- التأكد من أن ما تم اكتشافه من معلومات حول العامل صحيح.

ب- توفري النظريات والقوانني التي تساعد يف تفسري الظواهر الطبيعية.*

ج- اكتشاف وجمع و تصنيف املعلومات حول الطبيعة.

د-  إيجاد طرق لتحسني حياة البرش.

 6 - أي من العبارات اآلتية يكن من خاللها وصف املعرفة العلمية بأفضل طريقة:

أ-املعرفة العلمية هي جمع املعلومات والحقائق بشكل منظم جدا.
ب- تبنى املعرفة العلمية الحالية عىل املعلومات واألفكار املستوحاة من املايض*

ج-املعرفة العلمية الحالية مبنية عىل ما وجده العلامء املعارصون.

د-تتضمن املعرفة العلمية الحقائق العلمية الصحيحة 100%.

 7 - هل ترتبط مباحث الكيمياء و الفيزياء و األحياء ببعضها البعض؟

أ-إنها غري مرتابطة ألنها مبنية عىل معلومات أساسية مختلفة.
ب-إنها مرتابطة ألّن جزءا من األفكار يف كل منها مرتبط باألفكار يف مبحث آخر.*

ج-إنها مرتابطة ألن املعادالت الرياضية ترتبط ببعضها البعض.

د-إنها غري مرتابطة ألّن كال منها يدرس موضوعات مختلفة عام يدرسه املبحث اآلخر 

.
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 8 - يقوم العلامء اليوم باختبار إحدى نظريات أينشتاين التي تقول إّن األشعة الضوئية 

ستنحني إذا مرت بقرب جسم كبري مثل النجوم مثال، يعترب هذا مثاال عىل:
أ- الكيفية التي تقرتح فيها النظريات تجارب معينة للتحقق منها.*

ب- تحديد أهمية إيجاد قياسات دقيقة لتحديد رسعة انتقال الضوء.

ج-الكيفية التي يجب من خاللها إجراء التجارب إلثبات صحة فرضية ما.

د-الكيفية التي تُبقي النظريات محّل شك حتى بعد إثبات صحتها بسنوات طويلة.

 9 - إّن تصميم جهاز تلفاز يعد مجال عمل لـ:

أ- العلم، ألن تصميم هذا الجهاز يحتاج إىل طاقة عقلية.
ب- العلم، ألن التصميم يحتاج إىل إجراء الكثري من التجارب.

ج- التكنولوجيا ،ألن التصميم يؤدي إىل إيجاد أدوات مفيدة *

د- التكنولوجيا، ألّن التصميم يتضّمن العمل بالكهرباء.

 10 - تعكف الطالبة )بيتي( عىل إجراء تجارب لرتى إن كان عنرص البوتاسيوم مفيدا 

لنمو النبات. اقرتحت معلمتها أن يتم زراعة مجموعة من هذا النوع من النبات بإضافة 

املعلمة عىل  أن تقرتح  بد  البوتاسيوم. ال  النيرتوجني والفوسفور ودون إضافة  كل من 

بيتي أن تقوم بزراعة مجموعة من نفس النوع من هذا النبات، ولكن بإضافة:

أ-البوتاسيوم فقط.
ب-النيرتوجني والفوسفور والبوتاسيوم.*

ج-النيرتوجني والبوتاسيوم دون الفوسفور.

د-النيرتوجني والفوسفور دون البوتاسيوم.

 11 - جميع الفقرات اآلتية تتعلق مبدى ارتباط العلم بالتكنولوجيا. أي من هذه الفقرات 

تصف هذه العالقة بشكل أفضل:
أ- تستخدم التكنولوجيا املعارف العلمية من أجل حل املشكالت التطبيقية. *

ب- يعتمد العلم عىل التكنولوجيا من أجل األفكار ولهدف التخطيط للتجارب العلمية.

ج- القوانني املطبقة يف العلم مصدرها التكنولوجيا.

د-التكنولوجيا هي جزء من العلم معني  بحل املشكالت امليكانيكية.
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 12 - طلب من )جون( أن يفرس قانونا علميا، أي من الفقرات التالية يتوجب عليه أن 

يستخدم:

أ- القانون العلمي هو وصف دقيق ملا يالحظه العلامء.

الطبيعة بغريه من  ارتباط حدث معني يف  العلمي يتحدث عن طبيعة  ب-القانون 
األحداث.*

ج-القانون العلمي هو تفسري لحدث معني يف الطبيعة ويستخدم أمورا يكن رؤيتها.

د-القانون العلمي هو قاعدة تضعها الطبيعة، وال يكن نقضها.

 13 - يف حال عجز قانون معني عن تفسري عدد من الظواهر الطبيعية التي ينتظر منه 

تفسريها، ما الذي يكن للعلامء فعله يف هذه الحالة؟

أ- تغيري الحقائق التي ال يكن تفسريها حتى يصبح القانون قادرا عىل تفسريها.
ب- تغيري القانون نفسه حتى يصبح قادرا عىل تفسري مزيد من الظواهر.*

ج- إلغاء هذا القانون وإيجاد قانون آخر فورا.

د- توضيح عدم صحة القانون عند التعامل مع كافة الحقائق.

 14 - قام روبرت هوك بالكثري من التجارب حول الزنربكات املعدنية ووجد أن حجمها 

يتمدد إىل ضعفه حني يتضاعف وزن الثقل املربوط فيها، كام يتضاعف إىل ضعفي طوله 

إذا تضاعف وزن الثقل إىل الضعفني وهكذا...وهذا ما جعل هوك يستحدث قاعدة حول 

متدد الزنربك بحسب تضاعف وزن الثقل املربوط فيه. هذه القصة هي مثال عىل قيام 

بعض العلامء بـ:

أ-استحداث نظرية علمية.

ب-اختبار فرضية علمية.
ج-استحداث قانون علمي*

د-استحداث أفكار عن أمور واقعية من خالل أخرى ترتبط بأمور افرتاضية .

 15 - عند اقرتاح نظرية جديدة، يرى العلامء غالبا أن هذه النظرية جيدة إذا:

 أ- اعتقدوا أنها نظرية صحيحة.

 ب-  كانت النظرية قابلة للصياغة وفق معادلة رياضية.
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ج- كانت النظرية متوافقة مع مالحظات العلامء وأفكارهم.

د- كانت النظرية متوافقة مع املالحظات العلمية.*

 16 - إذا قرر العلامء قبول إحدى النظريات فيمكننا القول إن:
أ-  األفكار العلمية والتفسريات للطبيعة قد ازدادت. *

ب- هناك قانون آخر مختص بالطبيعة أصبح معروفا.

ج- االنتهاء من البحث يف املعرفة العلمية أصبح قريبا.  

د- العلم اكتشف دليال جديدا مجّربا.

يقوم  املثال  سبيل  فعىل  بهم،  سلوكيا خاصا  للعلامء منطا  أن  يظن  الناس  بعض   -  17 

أنهم دقيقون جدا يف  االستنتاج، كام  يترّسعون يف  بدقة، وال  املالحظة  بعملية  العلامء 

األفضل مشاهدتهم  الطريقة فمن  بهذه  يترصّفون  العلامء  أردنا مشاهدة  إذا  عملهم. 

وهم: 
أ- يقومون بــــإجراء التجارب *

ب- يقومون بأّي عمل خارج نطاق العلم.

ج- يقومون بأّي عمل.

د- مع عائالتهم وأصدقائهم.

 18 - يف مناقشة موضوع األسلحة النووية، قال عامل شهري إنه يتوجب علينا أن نستمر يف 

إجراء التجارب باألسلحة النووية. يحتمل أن يكون هذا العامل:

أ- محقا، ألن اتجاهاته العلمية تجعل الحلول التي يقدمها للمشاكل أكرث دقة.

ب-مخطئا، ألّن ذلك يوحي بأن العلامء يعملون عىل تدمري العامل.

ج- محقا ألّن النتائج العلمية تبدو يف كثري من األحيان صحيحة بخالف غريها من 

النتائج.
د-لن يكون محقا أو مخطئا أكرث من أّي شخص آخر ذيك، ما مل يقم بدراسة املشكلة. *

 19 - ورد يف كتاب متعلّق بالعلم أّن “العلامء يقومون بالتجارب ليطرحوا أسئلة عىل 

الطبيعة”، وهذا يعني أّن التجارب مستخدمة يف العلوم بُغية:

أ- إثبات أن الطبيعة تتبع قوانني معينة.
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معيّنة من خالل  الحلول ملشكلة  أفضل  إىل  الوصول  محاولة  ب-التعلم من خالل 

تجربة أكرث من حل حتى ينجح أحد الحلول . 
ج- معرفة صحة التوقّعات التي يفرضها العلامء.*

د-محاولة معرفة املزيد حول أصل النوع البرشي.

 20 - لدى )ليزا( خيال واسع. لكنها قد ال تستطيع أن تصبح عاملة بسبب:

أ-أنها ال تتنازل عن فكرة قدرتها عىل تخيّل ما تريد بحرية.

ب-األشخاص الذين يتلكون قوة تخيّل كبرية يصبحون عادة فنانني أو كتّابا.

ج- يكن أن تحب موضوعات أخرى أكرث من العلم.

د-  يتضّمن العلم حقائق كثرية.  

 21 - حني يقوم العلامء بتكرار قياس كميات من املواد بحذر ، فإنهم يتوقّعون أن:

أ- تكون القياسات متطابقة يف كل املحاوالت.

ب-اثنتني فقط من القياسات ستكونان متطابقتني.

ج-كل القياسات عدا واحدة ستكون متطابقة.
د-معظم القياسات ستكون متقاربة من بعضها ولكنها غري متطابقة متاما. *

22- أي مام ييل يصف النظرية العلمية؟ 

أ-النظرية العلمية تستخدم علم الحساب.

ب-النظرية العلمية تصف العامل.

ج-النظرية العلمية تصف تجربة.
د-النظرية العلمية تساعد عىل تفسري حدوث األشياء بطريقة معينة.*
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قامئة املصطلحات الخاصة بالتقييم

الرئيس: إىل أّي مدى يكن للطلبة أن يستخدموا بفاعلية  مجال التطبيق: السؤال 

 )Gronlund, 1988( ما تعلّموه وينقلوه إىل مواقف جديدة، خاصة يف مواقف حياتية

ويربط )يقدم( منحى العلم والتكنولوجيا واملجتمع )STS( العالقة بني املعرفة العلمية 

والخربات االجتامعية والحياتية للمتعلم، وذلك باستخدام القضايا االجتامعية الحالية، 

بحيث تساعد الطلبة عىل معرفة الرتابط يف املواقف الحياتية. والبدء باالهتامم بالعامل 

الحقيقي املحيط باملتعلم قد يكون طريقة لتخفيف الفجوة يف التعلّم بني خربات التعلم 

.)Yager and McCormack, 1989( املدرسية وخربات التكنولوجيا للمتعلّم

تعلم  هل  املعلمون؟  يعلم  كيف  الطلبة؟  يعرف  ماذا  الرئيسة:  األسئلة  التقييم: 

.)Kulm and Malcom, 1991( املدارس؟

االختبار من متعدد،  أسئلة  الذي يختلف عن  التقييم  بأنه  البديل: يعرف  التقييم 

االختبارات  من  الكثري  متيز  والتي  اإلجابة،  محددة  األسئلة  تعتمد عىل  التي  واملناحي 

 .)Marzano, Pickering and McTighte, 1993( املدرسية  واالختبارات  املقّننة 

والسبب الذي يشّجع عىل التقييم البديل هو تفادي تجاهل األداء الذي ال يكن قياسه 

باستخدام االختبارات املقّننة.

التقييم الحقيقي )املوثوق(: يعرض هذا النوع من التقييم فكرة أنه يجب إدماج 

اليومية.  الطلبة يف تطبيق معرفتهم ومهاراتهم بنفس الطريقة املستخدمة يف حياتهم 

والنقطة األساس هي »اختبار الطلبة يف السياق« وعدم االقتصار عىل االختبارات املقننة. 

أجل  التدريس من  فإّن  لـــذا  الجيدة،  التدريسية  )املهارات(  الخربات  تعرض  أنها  كام 

االمتحان يعد مقبوال.

تضمني  يتم  وعندما  التدريسة،  العملية  املتضمن  التقييم  هو  الضمني:  التقييم 

الخربات التعليمية، فإّن فرص التقييم يجب تخطيطها، وتضمينها.

التقييم التكويني )املستمر(: التقييم الذي يستخدم لهدف تطوير عملية التدريس 

.)Brookhart and Nitko, 2008( وعملية تعلم الطلبة

الصفية،  الغرفة  داخل  الطلبة  تقييم  محاور  يشتمل عىل جميع  الشمويل:  التقييم 

وما يشبه تقييم األداء، ويتعدى مخرجات االختبارات، وهناك العديد من عنارص تعلم 
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الطلبة  عمل  لتقويم  للمعلم  املتميزة  الطرق  ومن  تقييمها رضوريا.  يعد  التي  الطلبة 

داخل الغرفة الصفية، أو املخترب، استخدام سالمل تقدير للمالحظة لتسجيل املالحظات، 

ووضع مالحظات عن أداء الطلبة. وتساعد هذه املالحظات املعلم عىل أخذ املالحظات 

األدوات،  استخدام  يف  صعوبة  يجدون  الذين  والطلبة  الجيّد،  األداء  ذوي  الطلبة  عن 

وكذلك معرفة الطلبة الذين يطرحون األفكار والطلبة الذين يرتددون يف طرح األفكار 

.)Raizen and Kaser, 1989(

تقييم األداء : مجموعة املهامت واملواقف التي من خاللها يتم إعطاء الفرصة للطلبة 

لتوضيح مدى فهمهم وتطبيق معارفهم مبهارة، ومهاراتهم وعادات العقل يف سياقات 

.)Marzano et al, 1993( مختلفة

بعد  الطلبة  تعلم  عىل  الحكم  إلعطاء  يستخدم  الذي  التقييم   : الختامي  التقييم 

 )Brookhart and Niko,2008(االنتهاء من عملية التدريس

أو شعور، ويستخدم هذا املصطلح بشكل كبري يف  مجال االتجاهات: حالة عقلية 

املناقشات املرتبطة بتعليم العلوم، ولكن بعدة معاٍن. وهنا يجب التمييز بني تصنيفني 

العلامء،  نحو  واالتجاهات  العلوم،  نحو  )امليل  العلوم  نحو  االتجاهات  هام  مختلفني 

واالتجاهات نحو املسؤولية االجتامعية( واالتجاهات العلمية )االنفتاح العلمي، واألمانة 

.)Garder, 1975( )العلمية، والشكية

وقد أصدرت الجمعية األمريكية للتقّدم العلمي )AAAS, 1990( الثقافة العلمية 

العلم والتكنولوجيا واملجتمع  القامئة عىل منحى  املناهج  لجميع األمريكيني. وتبني أن 

)STS( تساعد عىل تنمية اتجاهات إيجابية لدى الطلبة نحو العلوم تتمثل يف )أستطيع 

 Yager and( والبيئية  االجتامعية  القضايا  نحو  القرارات  واتخاذ  االتجاهات  عملها( 

.)McCormack, 1989

 )1987( مري  أشار  التعليم  يف  السلويك  املنحى  هذا  يف   : السلويك  التعليم  منحى 

التدريسية  الحسابات  بني  العالقة  هو  للمعلم  بالنسبة  املثري  اليشء  أن  إىل   Mayer;

أّن  الظاهري، يف حني  السلوك  املنحى بشكل أسايس عىل  يركز هذا  األداء.  ومخرجات 

املنحى املفاهيمي يركز عىل كل من السلوك الظاهري والباطني.

املنحى املفاهيمي يف التدريس:  يركز هذا املنحى عىل فهم النقاط اآلتية:
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 أ- كيفية تأثري املهارات التدريسية عىل العمليات املعرفية الداخلية من مثل شد االنتباه.

 ب- يركز عىل كيفية تأثري هذه العمليات يف اكتساب املعرفة الجديدة.

 ج- كيف تؤثر املعلومات الجديدة عىل األداء من مثل االختبارات.

الهدف األسايس هو تفسري العالقة بني املثري واالستجابة من خالل وصف العمليات 

املعرفية وتركيبها. 

املجال املفاهيمي: إّن املجال املفاهيمي يرتكّب من خالل النوع أو عىل شكل هرمي 

)مثال العصفور نوع من أنواع الكناري والكناري نوع من الطيور وهو نوع من أنواع 

الحيوانات وهونوع من الكائنات الحية( أو عىل شكل هرمي من الجزء إىل الكل )اإلصبع 

ثاغارد )1992(  الجسم،  الرجل والرجل جزء من  القدم والقدم جزء من  هو جزء من 

 .)Thagrad;

إن من املهام األساسية لتدريس العلوم مساعدة الطلبة عىل بناء عاملهم الطبيعي 

ضمن البنى املعرفية ملعارفهم العلمية.

يشتمل هذا املجال عىل الحقائق والقوانني والقواعد والنظريات واملعرفة الداخلية 

.Yager and McCormack; )1989( للمتعلم )ياجر و ماكروماك

عن  عبارة  وهي  الربط،  وكلامت  املفاهيم  الشتقاق  آلية  هي  املفاهيم:  خرائط 

مفهومني أو أكرث يتم ربطها ببعض الكلامت يف وحدات منظمة. تكون خرائط املفاهيم 

واضحة وتعرض بشكل واضح املفاهيم وكلامت الربط لدى الفرد، إنها تسمح لكل من 

لتوضيح  مناسبا  أو  كان جيدا  الربط سواء   اآلراء عن مستوى  بتبادل  واملتعلم  املعلم 

 .  Novak and Gowin. )1984 (الناقصة بني املفاهيم )نوفاك وجوين الربط  مواقع 

ودامئا تستخدم خرائط املفاهيم مع املقابالت لحرص معنى كل كلمة ربط.

سياق  ويف  املوجودة  خرباته  ضمن  املعنى  ويؤطر  املتعلم  يبني  حيث  البنائية: 

ضوء  ويف  وفاعلة  نشطة  بطريقة  تبنى  إنها  بل  للمتعلم  تُقّدم  ال  واملعرفة  اجتامعي، 

العامل  تنظيم  أجل  من  املتعلم  ويساعد  تكيفية  عملية  الفهم  يعد  السابقة.  الخربات 

الحقيقي وليس الكتشاف حقيقة الوجود، فاملتعلم ال يجد الحقيقة ولكنه يستطيع بناء 

.) Wheatley )1991(تفسريات واقعية يف ضوء خرباته الشخصية، )ويتيل

التعلم التعاوين: تدور النقاشات حو التوقع بأن املتعلم يكن أن يتعلم من خالل 
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املناقشات يف سياق اجتامعي وأّن التعلم الشخيص ال يكن أن يكون مستقال أو منفصال 

عن النشاطات االجتامعية الخارجية. إن العمل يف مجموعات صغرية قد يساعد الطالب 

عىل اكتساب فرص التحدي لفكر اآلخر، وهذا يساعدهم عىل إدراك حاجتهم لتنظيم 

 .)  Johnson and Johnson وجونسون)1990(  )جونسون  تفكريهم  طريقة  وترتيب 

وتوجد مؤرشات بأنه عند تعلم الطلبة للمزيد من املهارات االجتامعية، فإن أداءهم عىل 

مقياس الحسابات الرياضية املقنن يكون أفضل.

مجال اإلبداع: لقد وصف تورنسTorrance كام هو مشار إليه يف )بينيك )1996(

ومواقع  للمشكالت  حّساسا  املتعلم  خاللها  من  يصبح  عملية  بأنه  اإلبداع   )Penick;

ويشتمل  املتناغمة.  غري  والعنارص  املفقودة  والعنارص  املفاهيم  يف  واالختالل  القصور 

أو  التخمينات  وإيجاد  الحلول  إيجاد  محاولة  خالل  من  املشاكل  تحديد  عىل  اإلبداع 

والتطوير  للفرضيات  االختبار  وإعادة  واالختبار  الناقصة،  األشياء  عن  الفرضيات  فرض 

وإعادة الفحص، ويف النهاية محاكاة النتائج. ويف منحى أو اسرتاتيجية التدريس القامئة 

عىل منحى العلم والتكنولوجيا واملجتمع، فإنه يؤكد عىل دور التخمني كعنرص أسايس 

لإلبداع. وعندما يالحظ الطالب ظاهرة طبيعية، ومن أجل إثارة اإلبداع وتحليل النتائج، 

يجب أن يتم تشجيعهم عىل طرح تخمينات جديدة إليجاد أفكار مختلفة )متناقضة( 

.) Yager and McCormack )1989(ياغر و ماكروماك(

محيك املرجع: يستخدم هذا املعيار)محيك املرجع( ملقارنة أداء الطلبة مبجال األداء 

بالنسبة  املتعلم   درجة  يف  األداء  تقويم  تحديد  يتم  به.  خاص  محك  وضع  تم  الذي 

للمحك. ومستوى األداء يستخدم ملحاكاة النتائج.

اتخاذ قرار أو  البيانات وتحليلها وتفسريهامن أجل  التقويم: عملية منظمة لجمع 

حكم وتستخدم بشكل رئييس القياسات الكمية، ويف بعض الحاالت تستخدم البيانات 

النوعية، كام تحتوي أيضا عىل الحكم عىل القيم. ويف غرفة الصف يعد التقييم عملية 

تحليل أداء الطلبة ألغراض التقييم التكويني والختامي.

التقييم الرسمي: يختلف التقييم الرسمي بأشكاله املختلفة وعادة ما يكون ضمن 

داخل  مجدولة  اختبارات  بني  ما  يرتواح  الرسمي  والتقييم  له،  ومخطط  زمني  جدول 

الصفوف ، وقد يكون من خالل استخدام العالمات أو من خــــالل مناقشة األطروحات. 

التقويية واملقابالت وأعامل الوسائط  التقييم الرسمي عىل األداء، واملحفظة  ويشتمل 
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املتعددة وغريها. االختبارات املقننة عبارة عن التقييم الرسمي الذي  يعتمد عىل أنواع 

القرارات التي يكن اتخاذها باالعتامد عىل هذا التقييم. و بالضبط فهو يشبه املالبس 

الرسمية التي تكون باستمرار عىل مستوى من الرسمية.

االعتبار  يف  ويؤخذ  النهاية،  يف  توضع  التي  االختبارات  هي  الرسمية:  االختبارات 

متغرّيات الوقت ومعايري التدريس، حيث تقع يف هذا اإلطار اختبارات الوالية وغريها 

من االختبارات املقّننة.

التقييم غري الرسمي: هذه االختبارات يخطط لها يف بعض األحيان و تستخدم ملعرفة 

مستوى فهم الطلبة. ومن األمثلة عىل هذا النوع من التقييم األسئلة، و التقييم القبيل، 

واملالحظة، وسامع محادثات الطلبة أثناء عملهم. ويكن الحصول عىل مثل هذه البيانات 

من املالحظات العقلية، وبيانات التقييم القبيل وقوائم التقييم. والتقييم الرسمي هو 

التقييم الذي يقوم به املعلم أثناء تجواله يف غرفة الصف. واالختبارات الرسمية مفيدة 

لعملية التدريس، وهي بطبيعتها تعد اختبارات تكوينية. 

ملرة  وتستخدم  املعلم  قبل  من  إعدادها  يتم  التي  هي  الرسمية:  غري  االختبارات 

التي  والنتائج  املجموعات  بني  املقارنة  إن  حيث  الفرص،  من  محدد  لعدد  أو  واحدة 

يحصل عليها ال تعد أساسية.

بني  تربط  كمعادلة  العلمي  القانون  عن  التعبري  يتم  العلوم  يف  العلمي:  القانون 

مجموعة متغريات قابلة للقياس، والقانون العلمي يوضح العالقة الرياضية التي يحصل 

من خاللها عىل النتائج من متغريات عملية. والقوانني العلمية تعطينا معرفة الحقائق 

.)Dilworth; )1981( وليس تفسري سبب هذه الحقائق كام هي )ديلورث

القياس: هو عملية حرص لخصائص األفراد تبعا لقواعد محددة )وهي دامئا تشري إىل 

الجانب الكمي(.

مجال طبيعىة العلم: يقدم منحى العلم والتكنولوجيا واملجتمع طبيعة تطور املعرفة 

العلمية، والعوامل املجتمعية الخارجية، والتي بدورها تظهر بشكل مطلق موضوعية 

العلم، وقد حدد أبيمبوال )Abimbola )1983 املحاوراألساسية لطبيعة العلم:

وإعداد  االختبار  مشكلة  تحدد  املتوفرة  والنامذج  النظرية،  عىل  املالحظة  تعتمد 

األدوات وآلية عمل االستنتاجات والنامذج املستخدمة. ويف النهاية الجامعات العلمية 
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هي التي تحدد أو تختار األسئلة العلمية، ويتم استبدال املنطق املنظم باالعتامد عىل 

الدراسة املفصلة عن العلم، فاستمرار الجامعات العلمية يف البحث والنقد يعد النقطة 

املركزية للعلم. ويتطور العلم بطريقتني إّما التطور الطبيعي، وإما التطورالثوري للعلم، 

حيث يعمل التطور الطبيعي للعلم يف سياق استخدام النامذج املتوفرة، وهو املسؤول 

عن حدوث الثورات العلمية. واألحداث املهمة يف تاريخ العلم هي تلك الثورات العلمية 

النامذج.  التغري يف  العلمي ليس تراكميا بسبب  النامذج املوجودة. فالتطور  التي تغرّي 

النامذج  ألن  أخرى  إىل  علمية  ثورة  من  ثابتة  تبقى  ال  مالحظتها  تتم  التي  والبيانات 

العلمية غري قابلة للقياس، و ألن العلامء ينظرون من خالل النامذج الجديدة. واعترب 

ليدرمان)Lederman )1992 أن آراء الطلبة عن طبيعة العلم كانت غري كافية.

 Carrey, Evans, Honda,)1989(كام اعترب كل من )كريي وإيفانس، وهوندا وأنجر

التعلم. وقد رأى بعض  العلم قد تحسن عملية  تعليم طبيعة  أّن   )Jay and Unger.

الباحثني اآلخرين، مثل )ماثيوس )Mathews;)1991 (، أن استخدام الحاالت التاريخية 

تعد إحدى الطرق لبناء فهم الطلبة عن طبيعة العلم.

تكون  مرجعية،  مجموعة  أداء  مع  الطلبة  أداء  ملقارنة  يستخدم  املرجع:  معياري 

محددة بالضبط للمقارنة، وتخضع لنفس التقييم، وتحت ظروف محددة، ومضبوطة.

مجال العمليات )عمليات العلم(: العمل اليدوي الذي يشمل النشاطات اليدوية، 

واالستقصاء العلمي، والتجارب، التي تصنف كأهم منحى يف مساعدة الطلبة عىل فهم 

املعرفة العلمية. وقد ناقش )هودسون)Hodson;)1992 ( كيف أن املنحى القائم عىل 

املهارات من العمل اليدوي، كان من الناحية الفلسفية غري مفيد، وتربويا ال فائدة منه، 

وكطريقة تدريس فهو خطري. أما منحى “العلم والتكنولوجيا واملجتمع” فقد اقرتح نظرة 

مع  خاصة  التعلم،  عملية  يف  وواضحة  دقيقة  طريقة  إليجاد  تهدف  للتقييم،  شمولية 

 Yager)1989(الرتكيز عىل دور اإلبداع يف عملية تحليل البيانات. )ياجر وماك كورماك

) and McCormack;

الثبات: هو االتساق أو درجة االتساق بني قياسني أو أكرث لنفس اليشء. والسؤال 

الرئيس هو: 

 أ- هل أداء الطالب متّسق؟ 

 ب- وما هي درجته من االتساق؟
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والثبات العايل لالختبار ليس بالرضورة أن يوّضح درجة قياس جيّدة، ما مل يكن هناك 

درجة صدق عالية.

سالمل التقدير«محكات التصحيح«: 

التقدير  التقليدي، ومن ميزات سالمل  التقييم غري  التقدير لتصحيح  تستخدم سالمل 

أنها: 

 أ- تشتمل عىل )3 - 10( مستويات من األداء.

 ب- تحدد املجاالت الرئيسة الواجب تقييمها.

األداة. وقد تستخدم  أو  السؤال  والهامة عن خصائص  الرضورية  املعلومات  تقدم   ج- 

للتحليل الشامل، أو تستخدم لتحليل جزء محدد من سلّم التقدير.

االستقصاء العلمي: العملية التي يتم مـــن خـــاللها بحث الظاهرة وتحليل نتائج 

العلمية  املعرفة  إىل  الوصول  الطلبة  يستطيع  اإليجابية  النظر  املالحظات. ومن وجهة 

أن  تؤكد  والبحوث  الدراسات  من  العديد  تزال  ال  اآلن  ولحد  خارجية.  مساعدة  دون 

الخطأ،ماثيوس  الفهم  إىل  تؤدي  وقد  املتعلم  يشاهده  ما  تؤثر يف  قد  السابقة  املعرفة 

)1988(Mathews. وبحسب أوزبل )Ausubel )1968 فإن العامل األهم، والذي يؤثر 

فإن  )التحقق(،  التأكد  تم  وإذا  السابقة.  املعرفة  الطلبة، هو  تعلم  مبارش عىل  بشكل 

التدريس يجب أن يعكس املعرفة السابقة عند املتعلم.

االختبارات املعيارية )املقننة(: هي االختبارات التي يتم بناؤها ليك تستخدم ألكرث 

من موقع أو مكان أو شكل. وهي مقننة مبعنى طريقة توزيعها، وإدارتها، وتعليامتها، 

وأدواتها وتصحيحها.  وهي ثابتة بالنسبة ملصمميها. لذا فإن هذا النوع من االختبارات 

يكن أن يتم استخدامه وتصحيحه من قبل عدة ممتحنني، ويف مواقف مختلفة، وذلك 

لتحقيق نتائج متشابهة أو متقاربة خالل كل هذه االمتحانات.

االختبارات: عبارة عن إجراءات منظمة ملالحظة السلوك ووصفه، وذلك مبساعدة 

القياسات الرقمية أو من خالل تطوير مجاالت محددة.

التي يستطيع من خاللها مستخدم االختبار جمع  التصديق: عبارة عن اإلجراءات 

نتائج  من خالل  استنتاجها  التي يكن  )التنبؤات(  التفسريات  أنواع  تدعم  التي  األدلة 

.Crocker and Algina )1986( كروكر والغينا ،)االختبار )العالمات
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 Anastasi,(أناستازي لقياسه،  أعد  ما  قياس  عىل  االختبار  قدرة  درجة  الصدق: 

.)1982:28

واألمثلة الرئيسة هي: 

 أ- هل نخترب ما نريد أن نخترب؟

 ب- إىل أي درجة؟

وعادة يعد الصدق العايل )املرتفع( مؤرشا عىل الثبات العايل )املرتفع(.
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