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: المقدمة

تؤكد االتجاىات التربوية المعاصرة الحاجة إلى نظاـ تعميمي تتحقؽ فيو الجودة 
عادة النظر  الشاممة، فتتميز عممياتو؛ وتبدع مخرجاتو، لذلؾ كاف مف الضروري النظر، وا 
بصورة مستمرة في استراتيجيات التقويـ التربوي وأدواتو، وتطويرىا، بحيث تحقؽ شروط 

التقويـ الجيد الذي يتسـ باالستمرارية والشمولية والمرونة والموضوعية والواقعية، وتتناسب 
مع متطمبات التطور المستمر لممجتمعات، وبناء اإلنساف المبدع الواعي، المدرؾ لمشكالت 

  .مجتمعو وحاجاتو ومتطمبات نموه وتقدمو

وفي ضوء ىذا المنظور الرحب، لـ َتعد عممية التقويـ غاية في ذاتيا، لتحديد نجاح 
نما  المتعمميف، وانتقاليـ إلى الصفوؼ العميا أو المراحؿ التعميمية الالحقة أو رسوبيـ، وا 

أصبحت جزءًا مف عممية التعميـ، توجييا وتعززىا، وتصحح مسارىا، وىذا يتطمب التحوؿ 
مف أساليب ونظـ االمتحانات التقميدية السائدة، والدرجات والتقديرات الرقمية التي تقتصر 
عمى الموازنة بيف أداء المتعمـ وأداء أقرانو، إلى أساليب ونظـ تنمي الشخصية المتكاممة 
والمتوازنة لممتعمـ، وما يمتمكو مف ميارات وظيفية، وفيـ عميؽ لمضموف المواد الدراسية 

التي يكتسبيا خالؿ التعمـ الذاتي، وحب االستطالع، مما يمكنو مف التعامؿ مع بيئتو 
ثرائيا، ويدفع بو إلى العمؿ المبدع، وغيرىا مف الميارات وىذا يستدعي اشتراؾ المشاركيف .وا 

. كافة في العمؿ التربوي وتعاونيـ، وزيادة الترابط بيف النظاـ التعميمي والمجتمع

فالتقويـ ىو المدخؿ الحقيقي إلصالح العممية التعميمية التعممية، ألننا نحكـ مف 
خاللو عمى مالءمة المناىج والكتب المدرسية، وعمى استراتيجيات التدريس المستخدمة 

. واإلدارة المدرسية واألنشطة التربوية، وعمى قدرة المعمـ، وعمى مستوى أداء الطالب، وغيرىا

في ىذه الورقة سأتكمـ عف تقويـ ميارات الكتابة لمصفوؼ الثالثة األولى ألنيا تشكؿ 
بمعنى أف الصؼ الرابع يمحؽ بالمرحمة الثانية، حيث . مرحمة مستقمة عف المراحؿ الالحقة

تختمؼ ميارة الكتابة عنيا في الصفوؼ الثالثة األولى، فالصفوؼ الثالثة األولى تكوف 
. ميارة الكتابة موظفة في كتاب الطالب، وفي ودفتر الكتابة
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: مدخل

إّنيا إحدى النتاجات : تعد الكتابة مف أىـ وسائؿ االتصاؿ اإلنساني، بؿ يمكف القوؿ
وُتعّد الكتابة ميارة مف . الرئيسة التي نسعى إلى تحقيقيا مف خالؿ تعميـ المغة العربية

ميارات الحياة التي يخدـ بيا اإلنساف نفسو، فإذا كاف اإلنساف، في مواقؼ الحياة العادّية، 
يعّبر عف أفكاره ومشاعره مف غير حاجة إلى توّخي فصيح الكالـ، فإّنو يغدو بحاجة ماّسة 

. إلى ذلؾ حينما يكتب مقااًل لصحيفة أو مجّمة
 ولمتعبير الكتابي قيمو اجتماعية كبيرة، فالمجتمع يحتاج إلى التعبير الكتابي لتدويف 

، وحفظ األعماؿ العامة والخاصة بؿ إّف قيمتو تتجّمى بشكؿ واضح في ، المعارؼ والعمـو
باإلضافة إلى ربط منجزات ،حفظ التراث البشري في مختمؼ مراحمو القديمة والحديثة 

وتأخذ ىذه القيمة مكانتيا الرفيعة فيما يتمّتع بو أصحاب ، الشعوب الحاضرة بماضييا
وفي االعتماد عمييـ ،المواىب العالية في التعبير الكتابي مف احتراـ وتقدير في مجتمعيـ 

في أمور الحياة المختمفة، التي تتمثؿ في الدعاية والسياسة، واإلرشاد، وفي الكتابات الفنية 
. الجمالية

 والتعبير الكتابي يعطي الطمبة فرصًا لمتفكير والتدبر، ومف ثـ اختيار األفكار 
المناسبة، وانتقاء األلفاظ والتراكيب ليبرز الطالب ما لديو مف مفاىيـ ومشاعر، وتسجيؿ ما 

وكثيرًا ما .يود تسجيمو مف حوادث ووقائع، إضافة إلى تنسيؽ األسموب، وجودة الصياغة
يكوف الخطأ الكتابي في اإلمالء أو في عرض الفكرة سببًا في قمب المعنى وتشويو الكتابة 

ويحوؿ دوف فيميا فيما صائبًا، ومف ثـ فإف الكتابة الصحيحة عممية ميمة في التعميـ عمى 
اعتبار أنيا عنصر أساسي مف عناصر الثقافة وضرورة اجتماعية لنقؿ األفكار والتعبير 
عنيا والوقوؼ عمى أفكار اآلخريف واإللماـ بيا، وتعد الكتابة أحد األبعاد األساسية لمبعد 

.  (2007 عطية،) المعرفي
ومف ناحية أخرى، يعتمد الطالب في تعمـ رسـ الحروؼ والكممات، عمى نحو أساسي، 
عمى النمذجة، لذلؾ فإف لممعمـ أىمية كبيرة ليكوف نموذجا يتقدى بو، وخاصة في المراحؿ 
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األولى، لما لو مف تأثير كبير في الطفؿ لتشكيؿ الحروؼ والكممات ورسميا؛ ألف السنوات 
األولى في غاية األىمية، إذ فييا يتـ بناء الميارات األساسية عمى نحو عاـ، وخاصة 

. ميارات الكتابة

فالكتابة التي ىي عممية رسـ الحروؼ أو الكممات، باالعتماد عمى الشكؿ والصوت، 
لمتعبير مف خالليا عف الذات اإلنسانية بما فييا مف مفاىيـ ومعاٍف وتخيالت، إنما ىي شكؿ 

.  مف أشكاؿ التواصؿ المغوي، وميارة ال تقؿ أىمية عف ميارة القراءة

والمتتبع ألداء ميارة الكتابة عند الطمبة، يمحظ أف فئة منيـ تعاني مف مشكالت عدة 
عدـ الترتيب، وعدـ تسمسؿ الكممات عمى خط واحد، : في الكتابة، تظير في أشكاؿ، منيا

والصعود والنزوؿ عف خط الكتابة، والصعوبة في رسـ الحروؼ، وعدـ إتقاف شكميا 
النقصاف في شكؿ الحرؼ كإضافة  وحجميا، والصعوبة في تذكر شكؿ الحرؼ، والزيادة أو

نقطة أو حذفيا مثاًل، وترؾ مسافات غير متساوية بيف الكممات أو داخؿ الكممة الواحدة، 
ويستغرؽ بعض الطمبة وقتًا أطوؿ في أثناء الكتابة مقارنة مع زمالئو اآلخريف، ىذا عدا عف 

ترؾ بعض الحروؼ، وعدـ التمييز بيف بعضيا اآلخر، مثؿ األلؼ الممدودة والمقصورة، 
والتاء المربوطة والمفتوحة، وىمزتي القطع والوصؿ، وكتابة واو الجماعة، والتاء المربوطة 

. والياء، والضاد والظاء، وأف جمؿ الطمبة المكتوبة متماثمة مع ألفاظيـ المنطوقة

 لذا يواجو الطمبة، عمى اختالؼ مراحميـ، مشكالت عدة تؤرؽ التربوييف عامة، 
 المشكالت ضعؼ ميارات الكتابة التي يعاني منيا عدد ال بأس والمعمميف خاصة، ومف تمؾ

. بو مف أبنائنا الطمبة
: أسباب ضعف الطمبة في مهارة الكتابة

وىي سمة تؤثر سمبًا عمى نحو عاـ في كؿ : تدني الدافعية لدى الطمبة- 1
الجوانب األكاديمية ومف ضمنيا ميارات الكتابة، وقد يكوف سببيا ذاتيًا متعمقًا بالفرد 
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 أو قد تكوف لعوامؿ خارجية تؤدي إلى تدني ،نفسو كنتيجة لعوامؿ وراثية وبيئية
دافعية الطفؿ كأساليب التربية الوالدية، والمستوى االجتماعي واالقتصادي، والمستوى 

الثقافي لموالديف، وحجـ األسرة، وعدـ حرص الوالديف عمى متابعة أطفاليـ بسبب 
. الظرؼ االجتماعية، وغيرىا مف األمور

أف لممعمـ دورًا كبيرًا في تعمـ الطفؿ مف خالؿ كفاياتو : المعمـ والتدريس-2
لذا يعّد األساس في جعؿ الطالب محبا . المينية والشخصية والمعرفية واالجتماعية

كما أف الستراتيجيات . لممدرسة أو كارىًا ليا عمى نحو عاـ، والصؼ نحو عاـ خاص
التدريس المعتمدة دورىا في جعؿ الطفؿ يكتسب الميارات األكاديمية األساسية، 
وخاصة القراءة والكتابة، فالمعمـ يجب أف يمتمؾ الميارة الكافية الختيار وتطبيؽ 

مكانات الطفؿ، استراتيجية  التدريس التي تناسب الموقؼ التعميمي وتناسب قدرات وا 
. األمر الذي يؤدي إلى تفاعؿ الطفؿ معو

تتعدد صور بعض : اختالؼ صورة الحرؼ باختالؼ موضعو مف الكممة- 3
الحروؼ في الكممة، فيناؾ حروؼ تبقى عمى صورة واحدة، وحروؼ أخرى ليا أكثر 

رباكو،  مف صورة، وىذا التغير يؤدي إلى إجياد ذىف الطالب خالؿ تعمـ الكتابة وا 
ذلؾ أف الطالب في محاولتو تعمـ الكتابة، يربط صورة المدرؾ والصوت الذي يدؿ 

عميو، والرمز المكتوب، فإذا جعمنا لمحرؼ الواحد عدة صور، زدنا ىذه العممية 
 .(2007عطية،) تعقيدًا، وصار تقدـ الطفؿ في تعمـ الكتابة بطيئا

 قمة حب الطالب وضعؼ االىتماـ بو، وكثرة النقد الموجو إليو؛ فالطمبة - 4
الذيف ال يتمقوف أال القميؿ مف الحب واالىتماـ، والذيف دائما ما يتعرضوف لمنقد 
والتعنيؼ، يكونوف أكثر مياًل إلى االنطواء وضعؼ االىتماـ بمجريات الحصة 

 .الصفية
: يأتي ويمكن معالجة هذا الضعف بتنفيذ ما

 ويكوف ذلؾ بدراسة أسباب تدني دافعية الطالب ومحاولة : زيادة دافعية الطالب
معالجتيا، فعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف تدني الدافعية ذاتيًا نتيجة لعوامؿ وراثية 
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 تدريس تراعي الفروؽ الفردية بيف استراتيجيةفيمكف معالجتيا إذا اختار المعمـ 
ذا كانت خارجية فيتعاوف المعمـ مع ولي األمر لمعالجة المشكمة  .الطمبة، وا 

 ة ربط الحرؼ مع اآلخر، يتعميـ الطالب الطريقة التي يبدأ بيا كتابة الحرؼ وكيؼ
 .وأف يخصص المعمـ وقتًا كافيا لتعميـ ىذه الميارة

  التدرج في تعميـ الصور المختمفة لألحرؼ التي ليا أكثر مف صورة لمكتابة، فيتـ
اختيار الكممات التي تتضمف صورة معينة لمحرؼ؛ ليتدّرب الطالب عمى كتابتيا، 

 .وىكذا... وعند التأكد مف إتقاف الصورة يتـ االنتقاؿ لمصورة األخرى لمحرؼ،

 طالبو أف يبتكر المعمـ وسائؿ مختمفة في تعميـ الخط بالطريقة التي تناسب. 

  إدراؾ معمـ الصفوؼ الثالثة األولى أىمية الميمة الموكمة إليو؛ إذ إف مسؤولية
 .تأسيسية والخط تقع عمى عاتقو، و ىذه الميارة ميارة الكتابة

 عمى األسرة متابعة أبنائيا وأف تتعاوف كشريؾ ميـ في حؿ مشكمة الكتابة لدييـ. 

  يجب عمى المعمـ أف يدرؾ أف تعزيز الطالب ماديًا أو معنويًا يزيد مف دافعتيو
 .لمتعمـ

  نما إيجاد وسيمة عدـ المجوء إلى لنقد والتعنيؼ عند وقوع الطالب في خطأ، وا 
 .تربوية لتوجييو إلى تصحيح الخطأ

 في أثناء تعمـ الكتابة، عمى المعمـ أف يتأكد مف أف: 

ذلؾ لكؿ  جميع الطمبة يكتبوف الحروؼ بطريقة صحيحة بدايًة ونيايًة، ويتابع- 
 .منيـ

 .جميع الطالب يكتبوف أشكاؿ الحروؼ ويضعونيا عمى السطور بطريقة صحيحة- 

جميع الطالب يكتبوف الكممات في الجممة بطريقة صحيحة، وأف يتأكد مف أف - 
 .لدييـ القدرة عمى قراءة ما يكتبوف
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والخط، تقع عمى عاتؽ معممي الصفوؼ الثالثة األولى  فمسؤولية تعميـ الكتابة
كما أف متابعة األسرة ألبنائيا وتعاونيا مع  .تأسيسية خاصة، وذلؾ ألنيا ميارة

 .المدرسة كشريؾ أمر ميـ في حؿ مشكمة الكتابة عمى وجو الخصوص

: مراحل تعميم الطمبة مهارة الكتابة

:  عممية تعميم الطمبة لمهارة الكتابة بثالث مراحل أساسية، هيينتمر
 . (2007عطية،)

مرحمة االستعداد لمكتابة، وىي مرحمة يتـ فييا تييئة : المرحمة األولى
العضالت الدقيقة ألصابع اليد، ليبدأ الطالب عممية الكتابة،ويتـ تنمية التآزر 

. البصري الحركي لديو
مرحمة الرسـ الكتابي، و تتضمف رسـ الرموز، أو الشكؿ : المرحمة الثانية

. المكتوب لأللفاظ التي تحمؿ المعاني
مرحمة التعبير الكتابي، وىو الكالـ المكتوب الذي يعبر بو :المرحمة الثالثة

والتعبير يتضمف المفظ . الطالب عف حاجاتو، ومشاعره وانطباعاتو، وردود فعمو
. والمعنى

 االستعداد لمكتابة: المرحمة األولى

 :(1989 محمد، مطاوع،) وتتطمب ىذه المرحمة النقاط اآلتية

تنمية العضالت الدقيقة، وذلؾ مف خالؿ بعض التمرينات التي تكسب . 1
 .العضالت الدقيقة ألصابع يد الطفؿ المرونة المطموبة

 .تنمية التآزر البصري الحركي لمطالب. 2

.  والتدرج في استخداميا،توفير األدوات التي تساعد عمى الكتابة. 3
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ويمكف أف يستخدـ المعمـ تدريبات لتييئة الطالب لمكتابة مف خالؿ تدريبيـ 
عمى استخداـ األلواف بمختمؼ أنواعيا، وتدريبيـ عمى التنقيط داخؿ مساحة 

مغمقة، وتوصيؿ النقط بعضيا ببعض، ورسـ خطوط متعرجة ومستقيمة،وكيفية 
. اإلمساؾ بالقمـ، وغير ذلؾ

 (الرسم الكتابي) الكتابة الفعمية: المرحمة الثانية

مف مرحمة االستعداد لمكتابة، حيث يزيد  تبدأ مرحمة الكتابة الفعمية بعد االنتياء
في  (المحاكاة)ومف ىنا تبدأ مرحمة النمذجة  التآزر البصري الحركي لمطالب،

 أو الكتابة مف خالؿ ،الكتابة؛ حيث تقميد كتابة الحروؼ ونسخيا أسفؿ الكممة
.  أو األرقاـ واألعداد،األحرؼ المفرغة

:  (2002ىديب، )أتي يوتتميز ىذه المرحمة بما 

. اليجائية تمكيف الطمبة مف كتابة الحروؼ -

 .تمكيف الطمبة مف كتابة وتركيب بعض الكممات -

جراء العمميات الحسابية البسيطة ،تمكيف الطمبة مف كتابة األعداد -  .وا 

 مع استخداـ ،األخرى  والرسومات،تمكيف الطمبة مف رسـ األشكاؿ اليندسية -
 .الموف

 .تمكيف الطمبة مف كتابة أسمائيـ، وأسماء ذوييـ، وزمالئيـ -

 .تمكيف الطمبة مف استعماؿ كممات في جمؿ مفيدة -

 .تمكيف الطمبة مف كتابة كممة قصيرة -

 .تدريب الطمبة عمى فف اإللقاء لما يكتبوف -

 .تدريب الطمبة عمى كتابة ممخص لمدروس والمواد التي يقرؤونيا -



 746 

 .تدريب الطمبة عمى ترتيب أفكارىـ في ما يكتبوف -

 .تدريب الطمبة عمى حسف الخط، واستخداـ عالمات الترقيـ، وصحة الرسـ -

ونمحظ مف خالؿ ما تتميز بو ىذه المرحمة ضرورة التكامؿ بيف فروع المعرفة 
عربية ورياضيات وعمـو وغيرىا مف المباحث، وقدرة  ومختمؼ المباحث مف لغة

الطمبة عمى التعبير عف أفكارىـ بكتابة جمؿ قصيرة ذات معنى، ووصؼ مشاىدات 
. حية بجمؿ قصيرة

 التعبير الكتابي: المرحمة الثالثة

التعبير الكتابي ىو كالـ ذو غايات ومقاصد يتطمب االلتزاـ بقواعد الرسـ، 
وعالمات الترقيـ زيادة عمى االلتزاـ بما يقتضي المقاـ، وسياؽ الكالـ مف أساليب 

ولمتعبير الكتابي أغراض ومقاصد، وىذه األغراض قد تكوف وظيفية تتطمبيا . تعبير
مواقؼ الحياة اليومية لمطالب، وقد تكوف إبداعية تقتضييا مواقؼ التعبير عف 

المشاعر واألحاسيس، وبالتالي يمكف تحديد أنواع التعبير الكتابي مف حيث وظيفتو 
: بنوعيف

 يتضمف الخطابات بشؤوف الحياة اليومية ذات : التعبير الكتابي الوظيفي
كأف يكتب الطالب اسمو الثالثي، وجماًل قصيرة يعبر بيا . الطبيعة النفعية

أنا اسكف في مدينة عماف، أنا احتـر معممي، السالـ : عف مواقؼ معينة، مثؿ
عميكـ، كتابة التياني، وكتابة رسالة إلى أبيو، كتابة بطاقة دعوة، كتابة توجيو 

 .إلى زمالئو لاللتزاـ بالنظاـ المدرسي

 وفي ىذا النوع مف الكتابة يعبر الطالب عف : التعبير الكتابي اإلبداعي
المشاعر والعواطؼ واألحاسيس والخياؿ بعبارات تتسـ بالجماؿ والقدرة عمى 

. الخ....مثؿ أف يكتب الطالب قصة، وخواطر. اإلثارة
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بالرجوع إلى مناىج وكتب المغة العربية لمصفوؼ الثالثة األولى والمطبقة في 
مدارس المممكة األردنية الياشمية، يمكف استخالص الميارات األساسية المتعمقة 

:  (2003 وزارة التربية والتعميـ،) بميارة الكتابة عمى النحو اآلتي
:  مهارات الكتابة األساسية لمصف األول األساسي: أوال

 .يتعرؼ أشكاؿ الحروؼ والحركات والمقاطع -

 .يجّرد الحروؼ -

 . يتدرب عمى ميارة التحميؿ والتركيب -

 .يكتب المقطع بشكمو الصحيح -

 .يتعرؼ الكممات بشكميا المرسوـ -

 .يكتب الكممات والجمؿ كتابة صحيحة -

يكتب غيبًا ما يسمعو أو يممى عميو مف كممات وجمؿ قصيرة يتوافؽ نطقيا  -
 .الصوتي مع رسميا الكتابي

 .يميز بيف الحروؼ المتشابية -

 .يعنى بكتابة الكممات والجمؿ -

 .يكتب كؿ ما يسمعو أو يممى عميو مف كممات وجمؿ مألوفة بخط واضح -

. يبدي رغبة في كتابة الحروؼ والكممات والجمؿ -

:  مهارات الكتابة األساسية لمصف الثاني األساسي: ثانياًا 

 .يتعرؼ طريقة الكتابة الصحيحة -

 .يكتب فقرات محددة وقصيرة -
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 . (عالمة السؤاؿ، النقطة) يضع بعض عالمات الترقيـ -
 .يكتب إجابات قصيرة ألسئمة متنوعة تطرح عميو -
 .يعبر كتابًة عف مشاىداتو والمحيط حولو -
 .يعبر كتابًة عف المدرسة أو المنزؿ مراعيًا كؿ ما عرفو وتدرب عميو -
 .يكتب ما يسمعو أو يممى عميو مف كممات وجمؿ بخط واضح -
 .يكتب جماًل بسيطة يعبر مف خالليا عف حبو ألمو ومعممتو -
يبدي رغبة في التدرب عمى كتابة الجمؿ والفقرات المتوافؽ نطؽ صوتيا مع  -

 .رسميا
. يبدي رغبة في التدرب عمى التعبير الكتابي -

:  مهارات الكتابة األساسية لمصف الثالث األساسي: ثالثاًا 
يتدرب عمى الكتابة التي يقرؤىا أو ُتممى عميو أو يسمعيا وفؽ زمف مناسب مع  -

. مراعاة عالمات الترقيـ
يكتب كتابة صحيحة بسرعة مناسبة ما يقرؤه أو ُيممي عميو أو يسمعو مف فقرات  -

ونصوص قصيرة مف البيئة الخاصة بالصؼ ومف خارجيا بما يتوافؽ ومستواه 
 .النمائي

 .يكتب عبارات ذات أماط لغوية متنوعة -
 .يعبر كتابة عف مشاعره وحاجاتو مستعينًا باألنماط المغوية التي تعّمميا -
الالـ : يتعرؼ أنماطًا لغوية يختمؼ رسميا الكتابي عف نطقيا الصوتي مثؿ -

 .(ىذا)ىاذا  (لكف )الشمسية والالـ القمرية، الكف 
يتدرب إمالئيًا عمى األنماط المغوية التي يختمؼ رسميا الكتابي عف نطقيا  -

 . الصوتي
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يميز األنماط المغوية التي يختمؼ رسميا الكتابي عف نطقيا الصوتي عند  -
 . الكتابة والقراءة والمحادثة

 .يكتب األنماط المغوية كتابة صحيحة -

 .يعبر كتابة ومشافية باألنماط المغوية في المواقؼ المتنوعة -

يكتب بعض مشاىداتو وأفكاره ويعبر عف مشاعره مستعينًا باألنماط المغوية  -
 .المتنوعة

 .يكتب معبرًا بفقرات قصيرة عف حبو لوطنو -
كيف ُنقوم مهارات الكتابة؟  

ُيعد التقويـ عممية منيجية تتطمب جمع بيانات موضوعية وصادقة مف مصادر 
متعددة بصورة مستمرة وباستخداـ استراتيجيات وأدوات متنوعة في ضوء نتاجات 

محددة بغرض اتخاذ قرارات مناسبة تتعمؽ باالستمرار في عممية التدريس وفؽ الخطة 
المعدة، أو تغيرىا إذا شعر المعمـ مف خالؿ عممية التقويـ بأف ما خطط لو لـ يتحقؽ 
عمى نحو كمي أو لـ يتحقؽ عمى نحو جزئي، ومما ال شؾ فيو أف لعممية التقويـ اثر 

وزارة التربية )كبير في تقدـ مستوى أداء الطالب نحو تحقيؽ النتاجات المرجوة 
.  (2004والتعميـ، 

ولتحقيؽ نتاجات الكتابة المرجوة لمصفوؼ الثالثة األولى يجب أف يتـ تقويميا 
لكؿ طالب عمى نحو مستمر، ومتابعة مدى تقدـ مستوى أدائو مع الزمف، وعدـ مقارنة 
أدائو مع أقرانو، ليعمؿ المعمـ عمى وضع خطط عالجية تصؿ بكؿ طالب إلى مستوى 

.  درجة اإلتقاف
 تدريس وتقويـ مناسبة لمنتاج التعممي، ىناؾ ثالثة أسئمة استراتيجيةوالختيار 

: أساسية يجب اإلجابة عنيا مف قبؿ المعمميف قبؿ البدء بعممية التدريس
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ما المعارؼ والميارات األساسية التي أحاوؿ أف أعمميا لمطمبة؟  - 
 كيؼ أتأكد مف أف الطمبة قد تعمموىا بالفعؿ؟- 
كيؼ أساعد الطمبة عمى التعمـ عمى نحو أفضؿ؟  - 

وبــذلك يمكن أن تتحدد العالقة بين نتاجات التعمم والتقويم الصفي من خالل 
: أربع خطوات

:  الخطوة األولى
، بمعنى (ميارات الكتابة) تحديد النتاجات المرغوب في تحققيا لدى الطمبة

ماذا نريد مف الطالب أف يعرؼ؟ وماذا نريد منو أف يعمؿ؟  
: الخطوة الثانية

، (ميارات الكتابة )تحديد آلية قياس مدى امتالؾ الطمبة لنتاجات التعمـ 
. وتوضيح معايير األداء المطموب ومستواه

: الخطوة الثالثة
. مقارنة مستوى أداء الطمبة بالنتاجات المطموب تحقيقيا

: الخطوة الرابعة
عادة تصميميا، في  تعديؿ مدخالت عناصر عمميتي التعميـ والتقويـ، وا 

. ضوء نتاجات التعمـ المطموب تحقيقيا
: (2008النمر، ) ويكون التقويم مقبوالًا إذا خضع لمجموعة من األسس، منها

 مناسبتو لطمبة الصفوؼ الدنيا. 
 اتصافو بالمرونة. 

 إعداده مف قبؿ معمـ متمكف باستراتيجيات التدريس والتقويـ. 
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 مرافقة التقويـ لكؿ مراحؿ تدريس ميارات الكتابة. 

 التزاـ المعمـ بالموضوعية التامة عند تقويـ الطمبة. 

  التقويـ التي تناسب مستوى الطمبة، والموقؼ التعممي استراتيجيةاختيار 
 .المراد تقويمو

  مراعاة الفروؽ الفردية بيف الطمبة في قدراتيـ، وأنماط تعمميـ، وذلؾ مف
خالؿ توفير العديد مف نشاطات التقويـ التي يتـ مف خالليا تحديد 

 .اإلنجاز الذي حققو كؿ طالب
: دور المعمم في عممية التقويم

عمى المعمـ أف يدرؾ أف عممية التعمـ عممية مستمرة تحتاج إلى اإلعداد 
والتحضير ضمف برنامج مرف مخطط ومعد مسبقًا، إضافة إلى أىمية التعاوف مع 

إف دور المعمـ يكمف في معرفتو أف التقويـ جزء ىاـ . األىؿ واإلدارة في المدرسة
في العممية التعميمية التعممية، كما أنو أحد عناصر المنياج، وجزء ميـ لمتابعة 

 التي ،مدخالت المدرسة التي ستصبح عمى شكؿ مخرجات مف خالؿ أداء الطالب
وعمى المعمـ أيضًا معرفة أف لمبيئة . يمكف الكشؼ عنيا بوسائؿ التقويـ المختمفة

التربوية االجتماعية والمادية في المدرسة دورًا ميمًا في نجاح برنامج طمبة 
وتعد البيئة الصفية مف العناصر . المدرسة، لمساعدتيـ عمى التطور والنمو

األساسية التي تساعد المعمـ عمى الوقاية مف المشكالت التي قد تحدث داخؿ 
. الغرفة الصفية

 : وعمى المعمـ توجيو األسئمة اآلتية إلى نفسو لمساعدتو عمى معرفة دوره

ما تأثير تقييمي عمى الطمبة؟ وكيؼ أستطيع العمؿ عمى تطوير مياراتيـ  .1
 وتنمية قدراتيـ بناًء عمى نتائج التقويـ التي توصمت إلييا؟



 752 

 كيؼ سأعمؿ عمى اإلفادة مف التقويـ لتطوير استعدادي لمعمؿ مع الطمبة؟ .2

 كيؼ أستطيع مساعدة األىؿ لمعرفة طبيعة أبنائيـ مف خالؿ التقويـ؟ .3

 يجب عمى المعمـ أف يعرؼ أنواع التقويـ حتى يقوـ بميمتو عمى نحو ،لذا
: (1999 عودة،)  وىذه األنواع ىي،واع ودقيؽ

 يتـ في بداية العاـ الدراسي الف األطفاؿ يأتوف مف :التقويم المبدئي -
خمفيات اجتماعية واقتصادية وثقافية مختمفة، فالمعمـ يحتاج إلى تعرُّؼ كؿ طفؿ 

عف طريؽ قراءة ممفو بعناية، ومقابمة أىمو لمعرفة خمفياتيـ االقتصادية 
. واالجتماعية والثقافية ليتمكف مف التعامؿ معو عمى نحو خاص وفؽ ما تـ تعرُّفو

 يتـ في بداية العاـ الدراسي بيدؼ تعرُّؼ عمى :التقويم التشخيصي -
حاجات الطمبة التعميمية لمساعدة المعمـ عمى تقديـ الخدمة التعميمية المتميزة، 
 .ووضع الحموؿ المناسبة لمطمبة الذيف يعانوف مف مشكالت معينة في التحصيؿ

تحدث في  (منظمة) عممية تقويمية منيجية :(التكويني )التقويم المستمر -
وغرضيا تزويد المعمـ والطالب بتغذية راجعة مف أجؿ تحسيف . أثناء التدريس

العممية التعميمية التعممية ومعرفة مدى تقدـ الطالب، ولمتأكد مف سالمة سير 
العممية التدريسية البد مف إجراء تقويـ عمى نحو دوري ومستمر خالؿ المدة 

فالتقويـ الذي يجري في ىذه المرحمة ىو . الزمنية التي حّددت لتدريس الوحدة
التقويـ التكويني، فإذا كانت المعمومات التي يتـ جمعيا بأدوات التقويـ تشير إلى 
جراء تدريس عالجي . أف التقدـ غير مرٍض فال بد مف تحديد جوانب الضعؼ وا 

فالتقويـ . أما إذا كاف التقدـ مرضًيا فإف عممية التدريس تستمر حسب ما خطط ليا
التكويني يسير جنبًا إلى جنب مع عممية التدريس ؛ فيو يزّود المعمـ والطالب 

 .بالتغذية الراجعة، فاليدؼ األساسي منو توجيو تنفيذ عممية التعمـ
يعد التقويـ الختامي أحد الطرؽ الرسمية في التقويـ : التقويم الختامي -

الذي يبنى عمى معايير واضحة، ويبدأ مف جمع المعمومات عف الطفؿ ويستمر 
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باستمرار التقويـ المستمر، وينتيي بإرساؿ بطاقة التقويـ الصفي إلى ولي أمر 
. الطالب في نياية كؿ فصؿ دراسي

  عمى المعمـ أف يدرؾ أف عممية التعمـ عممية مستمرة تحتاج إلى اإلعداد
والتحضير ضمف برنامج مرف مخطط ومعد مسبقا، إضافة إلى أىمية 

إف دور المعمـ يكمف في معرفتو . التعاوف مع األىؿ واإلدارة في المدرسة
بأف التقويـ جزء ميـ في العممية التعميمية التعممية، كما أنو أحد عناصر 

المنياج،فيو جزء ميـ لمتابعة مداخالت المدرسة التي ستصبح عمى شكؿ 
مخرجات مف خالؿ أداء الطالب، و يمكف الكشؼ عنيا بوسائؿ التقويـ 

 . المختمفة

وزارة التربية ) استراتيجيات تقويم مهارة الكتابة لمصفوف الثالثة األولى
: (2004والتعميم،

:  المالحظةاستراتيجية: أوالًا 

يعتمد التقويـ بالمالحظة عمى جمع المعمومات عف سموؾ المتعمـ 
ووصفو وصفًا لفظيًا، وىو مف أنواع التقويـ النوعي؛ حيث تدوف فيو سموكات 

. المتعمـ مف قبؿ المعمـ أو المرشد التربوي، أو األقراف، أو ولي أمر المتعمـ
إف ىذا النوع مف التقويـ يتطمب تكرار المالحظة خالؿ مدة زمنية محددة، 

 اىتمامات المتعمميف تعرُّؼوتنويع مصادر المعمومات؛ لممساعدة عمى 
. وميوليـ واتجاىاتيـ وتفاعميـ االجتماعي مع زمالئيـ

ُتعطي المالحظة دالئؿ مباشرة عف تعمـ المتعمميف، وتشمؿ ما يعمموف 
وما يستطيعوف عممو وما ال يستطيعوف عممو؛ حيث توفر ىذه المعمومات 
الفرصة لممعمـ لوضع خطة الستثمار قدرات المتعمميف والبدء بتعزيز نقاط 

فيي عممية يتوجو فييا المعمـ بحواسو المختمفة نحو المتعمـ؛ . القوة لدييـ
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بقصد مراقبتو في موقؼ نشط،وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى معمومات تفيد 
. في الحكـ عميو، وفي تقويـ مياراتو وقيمو وسموكو وأخالقياتو وطريقة تفكيره

يحتاج المعمـ إلى سجؿ خاص يستخدمو يوميًا لمالحظة الطمبة يستطيع 
تقسيمو بعدد ميارات الكتابة لمصؼ المعني وفؽ معايير متفؽ عمييا؛ حيث 
يدوف فيو مدى إتقاف الطمبة لمميارة المالحظة، ثـ يقدـ ليـ التغذية الراجعة، 

. ويصوب األخطاء ويعدليا
: خطوات تصميـ المالحظة

 .تحديد الغرض مف المالحظة .1
 .تحديد نتاجات التعمـ المراد مالحظتيا .2
المتعمقة بالممارسات والميمات المطموبة )تحديد معايير األداء ومؤشراتيا  .3

 .(لتحقيؽ نتاجات التعمـ
 . ترتيب معايير األداء في جدوؿ حسب تسمسؿ منطقي .4
 .تحديد مستويات األداء .5
سمـ تقدير، قائمة ) تصميـ أداة تسجيؿ ليذه الممارسات والمؤشرات، مثؿ .6

 . (شطب
:  المالحظةاستراتيجيةمثال عمى 
 .األوؿ األساسي: الصؼ
. المغة العربية: المبحث

. يرسـ حروؼ اليجاء: الموقؼ التعميمي
. المالحظة: االستراتيجية
. قائمة رصد: أداة التقويـ
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يكتب الحرؼ مف  ينسخ الحرؼ وفؽ اتجاىو الصحيحيمسؾ القمـ بصورة صحيحة المعيار 
األعمى إلى األسفؿ 

 

اسـ الطالب 
ال نعـ ال نعـ ال نعـ 

      أحمد  

      برىاف  

      تحسيف 

      ثامر 

      طارؽ 

      فريد  

      وليد 

مف خالؿ نتائج التقويـ، يمكف لممعمـ أف يحدد نقاط الضعؼ : التغذية الراجعة
ـّ يمكف لممعمـ أف يعالج نقاط الضعؼ لدى الطالب لتحقيؽ  لدى الطالب، ومف ث

ذا كانت نقاط الضعؼ مكرورة لدى معظـ الطالب فيذا مؤشر  النتاجات المرجوة، وا 
إلى أف الخطة المعدة لعممية التدريس يجب أف تراجع لموصوؿ إلى تحقيؽ 

.  النتاجات المرجوة
 :ستراتيجية التقويم المعتمد عمى األداءا: ثانياًا 

 التقويـ المعتمد عمى ةويمكف تقويـ ميارة الكتابة مف خالؿ استخداـ استراتيجي
األداء، حيف يتطمب إظيار المتعمـ لتعممو مف خالؿ عمؿ يقدـ مؤشرات دالة عمى 

: فاألداء يوفر لممتعمـ فرصة استخداـ مواد حسية، مثؿ. اكتسابو تمؾ الميارات
 .وغيرىا؛ لتدريبو عمى ميارات الكتابة... القمـ، والمعجوف، والمجسمات
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قياـ المتعمـ بتوضيح تعممو، مف خالؿ توظيؼ مياراتو في مواقؼ : التعريؼ
حياتيو حقيقية، أو مواقؼ تحاكي المواقؼ الحقيقية، أو قيامو بعروض عممية يظير 
مف خالليا مدى إتقانو لما اكتسب مف ميارات، في ضوء النتاجات التعميمية المراد 

 .إنجازىا

: خطوات تصميـ التقويـ المعتمد عمى األداء

 :تمّر عممية تصميـ التقويـ المعتمد عمى األداء بالخطوات اآلتية

 .تحديد الغرض مف التقويـ .1

 .تحديد النتاجات الخاصة المراد تقويميا .2

والمتعمقة بالميارات المعرفية، والوجدانية، )راتيا شتحديد معايير األداء ومؤ .3
 .(واالجتماعية، واألدائية

 . ترتيب معايير األداء في جدوؿ حسب تسمسؿ منطقي .4

 .تحديد مستويات األداء .5

 .تحديد وقت اإلنجاز .6

سمـ تقدير، وقائمة : تصميـ أداة تسجيؿ ليذه الممارسات والمؤشرات مثؿ .7
وسجؿ – (سجؿ المعمـ)رصد، وسمـ تقدير لفظي، والسجؿ القصصي 

 .(سجؿ المتعمـ)وصؼ سير التعمـ 

:  التقويم المعتمد عمى األداءاستراتيجيةمثال عمى 

. المرحمة األساسية الدنيا: الصؼ

. المغة العربية: المبحث
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عمى نحو  الباء، والتاء، والثاء،: أف يكتب المتعمـ حروؼ: النتاج التعميمي
. صحيح باستخداـ القمـ

. األداء: االستراتيجية
. سمـ تقدير: أداة التقويـ

. أربعة مستويات: مستويات األداء
 .(حصة صفية): الوقت المحدد إلنجاز الميمة

.  الباء والتاء والثاء: سمـ تقدير مقترح لتقويـ أداء المتعمـ في ميارة كتابة حروؼ
مقبوؿ  جيد جيد جداً  ممتاز اإلنجازمعايير  ـ
     يمسؾ القمـ عمى نحو صحيح 1
     يستخدـ اليد اليمنى عند كتابة األحرؼ 2
يكتب أحرؼ الباء، والتاء، والثاء، عمى  3

 نحو صحيح
    

     يكتب في المكاف المحدد بخط واضح 4
     يحافظ عمى النظافة والترتيب 5
     يراعي الزمف المحدد لو في الكتابة 6

:  التقويم المعتمد عمى األداءاستراتيجيةمثال عمى 
. المرحمة األساسية الدنيا: الصؼ
. المغة العربية: المبحث

. أف يكتب الطالب الحروؼ: النتاج التعميمي
. األداء: االستراتيجية 

. سمـ تقدير لفظي: أداة التقويـ
 .(حصص صفية 3): الوقت المحدد إلنجاز الميمة
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نموذج تقويم مهارات كتابة 

التاريخ : االسـ

 :الموضوع اسـ المعمـ

 المعايير
 العالمة مؤشرات األداء

1 2 3 4  

 (بنية)تكويف 
 الحرؼ

مف الحروؼ % 40
 عمى نحومكتوبة 

صحيح 

مف % 60
الحروؼ مكتوبة 

 صحيح عمى نحو

مف الحروؼ % 80
 عمى نحومكتوبة 

صحيح ما 

 األحرؼجميع 
 عمى نحومكتوبة 

صحيح 

 

النظافة 

عمى الورقة ىنالؾ 
 أماكف 6أكثر مف 

عمى مشطوبة ظاىرة 
 .واضحنحو 

عمى الورقة ىنالؾ 
 أماكف 3-5

مشطوبة ظاىرة 
 . واضحعمى نحو

عمى الورقة ىنالؾ 
 أماكف 1-2

مشطوبة ظاىرة 
 . واضحعمى نحو

الورقة نظيفة وال 
يوجد عمييا أي 

شيء 

 

موقع  مراعاة 
الحرؼ 
بالنسبة 
 لمسطر

ستة  أكثر مف 
عمى أحرؼ مكتوبة 

 خطأ بالنسبة نحو
لموقعيا عمى السطر 

 6-4ىنالؾ مف 
أحرؼ مكتوبة 

 خطأ عمى نحو
بالنسبة لموقعيا 
عمى السطر 

 3-1ىنالؾ مف 
أحرؼ مكتوبة 

 خطأ عمى نحو
بالنسبة لموقعيا 
 عمى السطر

 األحرؼجميع 
مكتوبة عمى نحو 
صحيح بالنسبة 
لموقعيا عمى 

 السطر

 

     المجموع 

: مالحظات المعمم

بعد االنتياء مف ميمة التقويـ، يمكف لممعمـ أف يكّوف فكرة عف : التغذية الراجعة 
 . ثرائية والخطط العالجية لمطمبةإلي ضوئيا يبني الخطط اؼمستوى أداء الطمبة و

ستراتيجية التقويم بالقمم والورقة  ا: ثالثاًا 

 بأنواعيا  التقويم القائمة عمى القمم والورقة المتمثمة في االختباراتاستراتيجيةتعد 
، مف االستراتيجيات الميمة التي تقيس قدرات وميارات المتعمـ في مجاالت معينة 
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وتيدؼ ىذه االستراتيجية إلى ، وتشكؿ جزءًا ميمًا مف برنامج التقويـ في المدرسة 
قياس مستوى امتالؾ المتعمميف لمميارات العقمية واألدائية المتضمنة في النتاجات 

حكاـ . التعميمية لموضوع أو مبحث معيف باستخداـ أدوات معدة بعناية وا 
:  وتنقسـ أنواع الفقرات االختبارية إلى نوعيف، ىما

فقرات الصواب والخطأ، االختيار مف : الفقرات ذات اإلجابة المنتقاة وتشمؿ -1
 .متعدد، والمطابقة

فقرات التكميؿ، واإلجابة القصيرة، : الفقرات ذات اإلجابة الموجية وتشمؿ -2
 .والفقرات اإلنشائية المحددة

 القمـ والورقة حيث؛ استراتيجيةويمكف لممعمـ أف يستخدـ في الصفوؼ الدنيا 
كما يكمف أف يطمب المعمـ .يممي المعمـ عمى الطمبة كممات وجمؿ تعمميا في الصؼ

: مف الطمبة أف يكتبوا عدد مف الكممات ضمف ضوابط معينة عمى النحو اآلتي
.......... الصؼ.......... مدرسة 

........ العالمة....... اسـ الطالب
 :اكتب في ىذا الجدوؿ خمس كممات تنتيي بالتاء المربوطة -1

     

 :اكتب في ىذا الجدوؿ خمس كممات تنتيي بالتاء المبسوطة -2

     

 :اكتب في ىذا الجدوؿ خمس كممات تنتيي بتنويف الفتح -3

     

 :اكتب في ىذا الجدوؿ خمس كممات تنتيي بتنويف الضـ -4
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 :اكتب في ىذا الجدوؿ خمس كممات تنتيي بتنويف الكسر -5

     

  :(دواء)اكتب في ىذا الجدوؿ خمس كممات تنتيي باليمزة كما في المثاؿ -6

     

 :اكتب في ىذا الجدوؿ خمس كممات تنتيي ب حرؼ الياء -7

     
 استراتيجيةويمكف أف ُيقّوـ المعمـ الطمبة عمى التعبير مف خالؿ استخداـ 

: (2005 وزارة التربية والتعميـ،) الورقة والقمـ عمى النحو اآلتي
 .الثالث األساسي: الصؼ
. المغة العربية: المبحث

. يعبر عف برنامجو بجمؿ صحيحة: الموقؼ التعميمي
. الورقة والقمـ: اإلستراتيجية
. سمـ التقدير: أداة التقويـ

اكتب خمس جمؿ بعد الجممة اآلتية؛ بحيث تبيف في ىذه الجمؿ بعض  -
: األعماؿ التي تقـو بيا كؿ يوـ

. أصحو مف النوـ باكراً  -
- ........................................... 
- ........................................... 
- ............................................ 
- .............................................. 
- .............................................. 
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الـزالمؤشر 
ف 

العالـ
ة 

إذا كتب جممتيف مقروءتيف مع أخطاء إمالئية، أو كتب 
. جممة واحدة خالية مف األخطاء

 1د  5

إذا كتب ثالث جمؿ مقروءة مع أخطاء اإلمالئية، أو 
. كتب جممتيف مف غير أخطاء إمالئية

 2د  5

إذا كتب أربع جمؿ مقروءة مع أخطاء اإلمالئية، أو 
. كتب ثالث جمؿ مف غير أخطاء إمالئية

 3د  5

إذا كتب خمس جمؿ فييا بعض األخطاء اإلمالئية، 
.  مف غير أخطاء إمالئيةاً أو كتب أربع

 4د  5

 5د  5. إذا كتب خمس جمؿ خالية مف األخطاء اإلمالئية

 .  مراجعة الذاتاستراتيجية: رابعاًا 

 مراجعة الذات مفتاحًا ميمًا إلظيار مدى النمو المعرفي استراتيجيةتعد 
لممتعمـ؛ حيث إف تزامف مراجعة الذات مع تقديـ دليؿ عمى التعمـ يعد مؤشرًا عمى 
تحقؽ مرحمة ميمة مف مراحؿ النمو المعرفي لممتعمـ، وىي مكوف أساسي لمتعمـ 

الذاتي الفعاؿ، والتعمـ المستمر، كذلؾ تعطي المتعمـ فرصة لتطوير الميارات فوؽ 
المعرفية، والتفكير الناقد، وميارة حؿ المشكالت، وتساعد المتعمميف في تشخيص 

ومف ابرز األدوات المستخدمة في . نقاط قوتيـ وتحديد حاجتيـ وتقييـ اتجاىاتيـ
. ىذا المجاؿ ممؼ أعماؿ الطالب

ممف أعمال الطالب * 
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يستخدـ الممؼ كدليؿ واضح عمى تقدـ الطالب عبر الوقت؛ ألنو يضـ 
أفضؿ أعماؿ الطالب، ويوضح إنجازاتو لكي يطمع عمييا ولي أمره والمعمـ، 

فالممؼ يظير نقاط القوة والضعؼ، ، وليتعرفوا نوعية ىذه اإلنجازات واألعماؿ
واعتمادًا عميو يمكف تحديد الخطوات الالحقة في عممية التعمـ، كما أف الممؼ 
يرّكز عمى قياس وتقويـ قدرات عقمية عميا، وعمى عمميات تعمـ ميمة يمكف 

فالممؼ يفتح آفاؽ البحث والمعرفة أماـ ، تطويرىا ومتابعتيا داخؿ وخارج المدرسة 
. الطالب

نجازاتو في مجاؿ دراسي  ؼ ىو إذف تجميع ىادؼ ومنظـ ألعماؿ المتعمـ وا 
معيف، يتـ انتقاؤىا بعناية لتظير مدى تقدـ الطالب، خالؿ مدة زمنية محددة، 

.  بغرض تقويـ أدائو
ممف أعمال الطالب 

يقـو الطالب تحت إشراؼ المعمـ بإعداد ممؼ واحد لكؿ سنة دراسية،  •
 :ويتضمف ىذا الممؼ إنجاز العناصر الرئيسة اآلتية

: وتشمؿ البيانات اآلتية: صفحة الغالؼ- 1
وزارة التربية والتعميـ 

........................  :اسـ المديرية
........................  :اسـ الطالب

........ .................... :الصؼ
 ................... :اسـ معمـ الصؼ

.  ويمكف وضع رسـ أو تصميـ يفضمو الطالب عمى الغالؼ الخارجي •

 : تعريؼ بممؼ إنجاز المتعمـ
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يعد الطالب فكرة عف نفسو واىتماماتو، وكذلؾ عف ممفو توضع بعد صفحة  •
.  الغالؼ

: ػمثاؿ يمكف االسترشاد ب •

أرجو أف تعجبكـ األعماؿ ...... ، أحب.....وفي الصؼ......... أنا اسمي •
 .التي يتضمنيا ممفي

 :  فهرس الممف
يسجؿ الطالب بمعاونة المعمـ أو ولي األمر بطريقة منتظمة مكونات ممفو  •

: بنفسو ويرتبيا بما يتناسب مع المحاور الرئيسة التي تتضمف اآلتي
. تعريؼ الطالب بنفسو-   .صفحة الغالؼ –
. مياـ التعمـ االختيارية  - .مياـ التعمـ األساسية –
. أفضؿ األعماؿ التي أداىا الطالب - .نتائج االختبارات –
  .أخػػرى –

  :قائمة بمهام التعمم األساسية واالختيارية
يتفؽ عمييا منسؽ المرحمة والمعمـ، لكؿ صؼ في بداية العاـ : األساسية –

.  الدراسي تحت إشراؼ المشرؼ التربوي

يقترح المعمـ مجموعة مف التكميفات يمكف لممتعمـ االختيار مف : االختيارية  –
 .بينيا وفؽ ميولو واىتماماتو، وقدراتو

 : نتائج األعمال التحريرية والشفهية 

.  وتشمؿ نتائج بعض األعماؿ الدورية التحريرية والشفيية –

 :نتائج تعميقات أداء الطالب
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القراءة والكتابة )تعميقات المعمـ التي تبيف تدرج نمو الميارات األساسية - أ
. والميارات العقمية والعممية لدى الطالب (....والحساب

نتائج تعميؽ تطور الجوانب الوجدانية والميارية لدى الطالب، وذلؾ مف - ب 
 :خالؿ

خالؿ  مختصر لسموؾ الطالب الذي يكشؼ عف اتجاىاتو وقيمو، وذلؾ مف - 
  .تعاممو مع أقرانو ومعمميو

 :أفضؿ األعماؿ التحريرية لمطالب كؿ شير، مثؿ- ج
.  اإلمالء والخط والتعبير –

.  (لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائي)تمخيص بعض الموضوعات   –

 . عينة مف إجابات الطالب –

. دفاتر واجبات الطالب  –

في  (مثؿ دفاتر واجبات الطالب)ال يشترط وضع جميع األعماؿ التحريرية  •
الممؼ، ويمكف أف ينوه الطالب عنيا كتابة بأسموبو، ويعمؽ عمييا المعمـ وولى 

 . في ذلؾاألمر إف رغب

 : ، وتتضمن ةمكونات اختياري
مجموعة متنوعة مف األنشطة المرتبطة بالمادة التي تحقؽ أىداؼ المنيج  •

: ويختار الطالب منيا عمميف مختمفيف، مثؿ

صور عف رحالت وزيارات الطالب، أسماء وعناويف لبعض القصص التي ) •
قرأىا، بعض الرسومات التي قاـ برسميا، بعض العمميات الحسابية واألشكاؿ، 
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كتابة كممات معينة، أو أية أنشطة تعميمية أخرى مع اآلخريف فرادى 
 .(وجماعات

.  يجب كتابة التاريخ عمي كؿ ورقة تدرج بالممؼ: مالحظة •
 :ممف اإلنجاز من خالل ضوابط عامة لتقويم أداء الطالب

يتـ تقويـ الممؼ مف خالؿ لجنة مكونة مف منسؽ الصفوؼ الدنيا ومعمـ 
الصؼ وتحت إشراؼ إدارة المدرسة وفقًا لقواعد يتـ االتفاؽ عمييا، وتكوف محاور 

: الممؼ ما يأتي 

استكماؿ مياـ التعمـ األساسية المتفؽ عمييا في بداية الفصؿ الدراسي بيف  •
 .جميع أطراؼ العممية التعميمية لكؿ صؼ دراسي حسب المواد

: تقويـ لمياـ التعمـ األساسية في ضوء مقاييس أداء لكؿ ميمة، مثؿ •

.  استكماؿ الميمة باستقاللية مف خالؿ عمؿ جماعي مف غير أية أخطاء •

. إتماـ الجانب األكبر مف الميمة، ويحتاج إلى المزيد مف التدريب •

تنوع وتعدد مياـ التعمـ األساسية واالختيارية التي قاـ الطالب بتنفيذىا، تحت  •
. إشراؼ المدرسة

 .إبراز اىتمامات وميوؿ الطالب •
. تسمسؿ األعماؿ وتتابعيا •

. تعميقات الطالب عمى أعمالو، ومستوى ميارتو في تقويـ ذاتو •

.  تعميقات المعمـ اإليجابية عمى أعماؿ الطالب •

 .تعميقات ولي األمر عمى أعماؿ الطالب •
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:  اختبار نياية الفصؿ الدراسي •

عمى األقؿ مف درجة االختبار % 40يجب أف يحصؿ الطالب عمى نسبة  –
. النيائي لكؿ مف الفصميف الدراسييف األوؿ والثاني

: التوصيات
تفعيؿ الدور التربوي لممدرسة الذي يكمف في تفعيؿ عمميات التعمـ النشط، بما  .1

.  يحقؽ التفاعؿ بيف المعمـ والطالب وجعميا بيئة جاذبة لمطمبة
تطوير دور المعمـ مف مجرد الناقؿ الوحيد لممعمومات إلى كونو ميسرًا لبيئة التعمـ  .2

 .ومصممًا لممواقؼ التعميمية
شعاره أف كؿ ما يتـ في العممية  .3 تنمية القيـ واالتجاىات اإليجابية لدى الطالب، وا 

 .التعميمية ىو مف أجمو
تاحة فرص متعددة  .4 إزالة رىبة االمتحانات، وعدـ التقيد بنظاـ الفرصة الواحدة، وا 

 .لمتقويـ بما يدعـ عممية التقويـ الذاتي
 .نشر ثقافة التقويـ الذاتي لدى أفراد المؤسسة التعميمية .5
سير عممية التقويـ وفؽ قوائـ التشخيص، وممؼ اإلنجاز، وما وصؿ إليو الطالب  .6

مف إنجاز، مع تحديد نقاط القوة والضعؼ في كؿ إنجاز، وبذلؾ يحدث تفاعؿ 
 .مستمر بيف الطالب والمعمـ

 .جعؿ التقويـ عممية إنتاجية تشاركيو بيف المعمـ والطالب وأولياء األمور .7
بناء أنشطة إثرائية لمطمبة المتميزيف، وأخرى عالجية لمتدني التحصيؿ، وفؽ  .8

 .يخطة تعتمد نتائج التقويـ المبدئي والتشخيص
 واألعماؿ التي اإلنجازاتتوجيو المعمـ إلى أف عممية تقويـ الطالب تتـ مف خالؿ  .9

 .يقـو بيا الطمبة بعد تعمميـ دوف تدخؿ المعمـ
توفير نماذج الستراتيجيات وأدوات التقويـ لمصفوؼ الثالثة تكوف دلياًل لممعمـ  .10

 .ليحتذي بيا
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بما أف ىذه المرحمة ىي مرحمة بنائية تراكمية لمطالب يبنى عمييا أداءه في  .11
كافة العمـو لممراحؿ القادمة، يفضؿ أف يكوف بطاقات تقويـ يسجؿ فييا مدى 

إتقاف الطالب لمميارات األساسية، وتبقى معو حتى نياية الصفوؼ الثالثة 
 .األولى
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التعليقات والمناقشات 

: أحد الحاضرين- 

فيما يخص تقويـ الكتابة يرى أف االتجاه الحديث في تدريس الكتابة غير 
مأخوذ بو عندنا، وينصُّ عمى أف الكتابة يجب أف تمر في خمس عمميات أساسية، 

التخطيط والبناء والمراجعة والتحرير والنشر وىذا ليس معموؿ بو في مدارسنا : وىي
وبذلؾ نحف بمعزؿ عف التخطيط؛ لذا تصبح الكتابة عندنا . في المستويات العميا

. عممية تكميميَّة ومؿء فراغ

 وبالنسبة لمطمبة يرى أنو ال بدَّ مف إتاحة فرصة انتقاؿ أثر التدريب والتعمـ في 
مواقؼ حية ووظيفيَّة في الحياة، ليستوعب الطالب الميارات المختمفة ويتواصؿ 

نما يتجاوزىا إلى  معيا ويفيميا عمى أرض الواقع وال يتوقؼ عند النظرية وا 
التطبيؽ؟ 

: عودة أبو عودة. د- 

سعيد لـ يفرِّؽ في بحثو بيف الخطأ الكتابي والخطأ اإلمالئي، . يرى أف د
والفرؽ بينيما كما . خاصًة وأف ورقتو ستعدُّ فيما بعد وثيقة عممية في ىذا الموضوع

أف الخطأ الكتابي ىو طريقة رسـ الحرؼ وىذا الخطأ ينبغي أف : عودة. يرى د
فيو خطأ في قواعد اإلمالء : يعالج قبؿ الخطأ اإلمالئي، أما الخطأ اإلمالئي

. كالخطأ في رسـ اليمزة واأللؼ المقصورة والممدودة وغيرىا

كما يرى أف التقويـ يجب أف يرافؽ عممية تعميـ الكتابة؛ ألف النظرية الحديثة 
في تعميـ الكتابة ىي الجمع بيف القراءة والكتابة، فعندما يجمع الطالب بيف القراءة 

" قالوا"كتابة : والكتابة ترسخ في ذىنو كتابة أشياء ال منطؽ ليا عندما يكبر مثؿ
. مع األلؼ الفارقة دوف لفظيا وغيرىا مف األحرؼ التي ُتكتب وال ُتمفظ
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 ويرى أف أفضؿ تعميـ لمكتابة ىو التصحيح أماـ الطالب ثـ ُيطمب إليو أف 
. يتعرَّض لمميارة مف جديد حتى يتعمـ كيؼ يكتب الحرؼ

: عبد الرحمن الهاشمي. د- 

يرى أف التقويـ التكويني جزء مف التعميـ، ونجاح التعميـ يقوـ عميو، فكيؼ 
! ُيدعى إلى عدـ مرافقتو لمحصة الدراسية؟

: مسارع الراوي، رئيس الجمسة. د. أ- 

يرى أف التقويـ أو التقييـ مف أصعب الجوانب العممية التربوية؛ فالتقويـ ليس 
. تراكميًا أو نيائيًا ولكنو عممية مستمرة، يوميو وشيرية ونصؼ سنوية وسنوية

عممية كمية أكثر : والتقويـ في كثير مف دولنا العربية ما زاؿ يعني االمتحانات، أي
إال عممية إصالحية بناًء -  في نظره–وما التقويـ . مف كونيا نوعية تتناوؿ النمو

عمى معرفتنا لبيئة الطالب وواقعو ومستواه العممي ومستوى نموه بأنماطو المختمفة، 
. عندىا نستطيع أف نعالج الخطأ إف وجد ونرفع مف واقع الطالب

ويرى أف األمؿ كبير أالَّ تقتصر عممية التقويـ عمى االختبارات واالمتحانات 
المعمـ : وىذا يتحقؽ في اشتماؿ العممية التربوية عمى كافة العناصر. المقنَّنة

. والمتعمـ والمنيج والطريقة واألسموب والتقويـ
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