
      

 
 

 
 

 

  

 
 

 التكویني التقییم: للتعلیم التوجیھي التقییم  
 للقراءة العالمیة الشبكة مواضیع سلسلة

 

 

 2019 یونیو
 بناء ببرنامج المتعلقة النشرة ھذه إعداد تم وقد. الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة طریق عن األمریكي الشعب دعم  بفضل النشرة  ھذه وضع تم

 لتعلیما بلمكت  االبتدائیة الصفوف في القراءة على المساعدة تحسین أجل من الدولیة للتنمیة األمریكیة للوكالة التابع االبتكار دعم و األدلة
)E3/ED ( و University Research CO  و LLC، رقم العقد .AID- OAA-M-14-00001, MOBIS#: GS-10F-0182T . 

 

 

 
 



      

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الغالف على

 .الصفیة الممارسة لتوجیھ التكویني التقییم استخدام للمدرسین یمكن
 

 رویترز/  بیراونجمیثا عتیت: الصورة



      

 
 

 
 

 

 

 

 التكویني التقییم: للتعلیم التوجیھي  التقییم
 للقراءة العالمیة الشبكة مواضیع سلسلة

 
 
 
 
 
 
 

 2019 یونیو /جوان
 
 

 كیم  غریس سوك یونغ
 ایرفین كالیفورنیا، جامعة

 
 دیفیدسون مارسیا

FHI 360 
 
 
 
 
 
 
 

 النشرة ھذه إعداد تم وقد. الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة طریق عن األمریكي الشعب دعم  بفضل النشرة  ھذه وضع تم
 على المساعدة تحسین أجل من الدولیة للتنمیة األمریكیة للوكالة التابع االبتكار دعم و  األدلة بناء ببرنامج المتعلقة

 .رقم العقد  ،LLC و University Research CO و)  E3/ED( التعلیم بلمكت  االبتدائیة الصفوف في  القراءة
 .AID-OAA-M-14-00001, MOBIS#: GS-10F-0182T رقم العقد

 
 
 

 

 

 
 

 الذمة  إبراء

 .الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة نظر وجھات بالضرورة تعكس ال المنشور ھذا في عنھا المعبر اآلراء



      

 
 

 
 

 الحقوق واإلذن بالطبع والنشر

  Creative Commons: الدولیة الرخصة بموجب التكویني التقییم: للتعلیم التوجیھي التقییم ترخیص تقدیم تم  ذلك، خالف یذكر لم ما 
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-NC-SA 4.0)،   

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0  / 

 المواد  مشاركة في ،Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike رخیص ت  بموجب الحریة، كامل لك
 :التالیة للشروط وفقًا تنسیقھا أو وسیلة بأي وتكییفھا

 القیام  یمكنك. ادخالھا حالة في  تغییراتال إلى واإلشارة المرخصة  للمواد رابط وتوفیر المناسبة اإلشادة تقدیم علیك یتعینی  :الفكریة الملكیة اسناد
 ھذه  أسفل في المقترح االقتباس یظھر. استخدامك یؤید أو یؤیدك الرخصة مانح أن إلى تشیر طریقة بأي لیس  ولكن معقولة، طریقة بأي بذلك

 الدولیة  للتنمیة األمریكیة الوكالة بدعم ،Reading in Reach قبل من الوثیقة ھذه تطویر تم : مایلي إلى  االشارة  أیًضا  ویرجى  الصفحة، 
)USAID  (ترخیص بموجب  لھا الترخیص تم قد وأنھ Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 .   

  .تجاریة ألغراض المواد استخدام  لك یجوز  ال : تجاري غیر

 الوكالة  بواسطة الترجمة ھذه إنشاء یتم لم: اإلسناد مع التالي المسؤولیة إخالء إضافة فیرجى العمل، لھذا ترجمة بإجراء متق إذا: الترجمة
 أیة الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة تتحمل وال. الدولیة للتنمیة األمریكیة للوكالة رسمیة ترجمة اعتبارھا ینبغي وال الدولیة للتنمیة األمریكیة

 .الترجمة ھذه في  خطأ أو محتوى أي عن سؤولیة م

 للتنمیة األمریكیة للوكالة تابع أصلي لعمل تكیف ھذا: التالي اإلسناد مع المسؤولیة إخالء إضافة فیرجى العمل، ھذا بتكییف قمت إذا: التكییفات
 تقرھا  وال وحدھم، كاتبیھ أو االقتباس كاتب  عاتق ىعل حصرا المكیف العمل في عنھا الُمعبَّر واآلراء النظر وجھات مسؤولیة وتقع. الدولیة
 .الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة

  .العمل في الموجود المحتوى  من مكون  كل بالضرورة الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة تملك ال: الثالث  الطرف محتوى
 ینتھك لن العمل  في  وارد  ثالث طرف من مملوك  جزء أو  فردي  كونم أي  استخدام بأن الدولیة للتنمیة األمریكیة  الوكالة  تضمن ال لذلك،
 استخدام  إعادة في ترغب كنت إذا. وحدك عاتقك على المساس ھذا مثل عن تنشأ قد دعاوى أیة مخاطر وتقع. الثالثة األطراف تلك حقوق
 حقوق  مالك من  إذن على والحصول  ستخداماال إلعادة  إذن على للحصول  حاجة ھناك كان إذا ما تحدید مسؤولیتك فمن العمل، من مكون

 .الصور أو األشكال  أو  الجداول الحصر، ال المثال سبیل على المكونات، أمثلة تتضمن أن ویمكن. المؤلف

  .الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة نظر  وجھات بالضرورة المنشور ھذا في عنھا المعبر اآلراء تعكس ال  :مسئولیة إخالء 

 الشبكة مواضیع سلسلة. التكویني التقییم: للتعلیمات التوجیھي التقییم). Kim، Y.-SG، & Davidson، M ) .2019: ترحالمق االقتباس
  ،.University Research Co شركة قبل من التقییم ھذا إعداد تم لقد. الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة: العاصمة واشنطن للقراءة العالمیة

LLC (URC) الید متناول  في القراءة ادرة مب  إطار في )REACH ( لمكتب االبتدائي الصف مساعدة لتحسین االبتكار ودعم األدلة ببناء الخاصة 
   . www.globalreadingnetwork.net: التالي الرابط على متوفر ). E3 / ED( التعلیم
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 شكر وتقدیر تم
 

 
 من بتمویل سنوات خمس مدتھا مبادرة وھي ،)REACH( الید متناول في  القراءة مبادرة خالل  من المورد  ھذا  إعداد
 ویتمثل. University Research Co., LLC (URC) شركة قبل من تنفیذھا یتم) USAID( الدولیة  التنمیة وكالة

 ةالمبكر وفللصف القراءة وتنفیذ بتصمیم یقومون الذین  األشخاص دعم في  REACH من الغرض
 برمجة في االبتكارات دعم و المھني التطویر وفرص الموارد توفیر خالل من الدخل والمتوسطة المنخفضة السیاقات في) EGR( مبادرات

 تجمع  ممارسین مجموعة تمثل التي  ،)  GRN ، www.globalreadingnetwork.net( العالمیة القراءة شبكة ودعم  المبكر للصف القراءة
 .اآلخرین المصلحة وأصحاب المدني المجتمع ومجموعات الحكومیة وغیر الحكومیة والمنظمات الممارسین بین

 دعم  بقصد المبكرة القراءة في الممارسات أفضل حول والخبرات البحوث توحید على تركز التي المصادر أحد ھو المورد  ھذا ویعتبر
 من  الورقة  ھذه تألیف تم. المبكر للصف القراءة معرفة برنامج وتنفیذ تطویر إدارة أو  تنفیذ أو تصمیم في المعنیین المصلحة ابأصح جمیع

 كیم، سوك یونغ قبل
 ،REACH لـ  الفني المستشار باالنجیو، إیمي من  كل قام . خبیرة ممارسة دیفیدسون، مارسیا من  مھمة فنیة مدخالت مع مستقل، مستشار

 من  فائدة أقصى  لضمان  مفیدة ومساعدة فنیة  مراجعة  بإجراء  ،School-to-School International من لیند  ومارك ثوكرال تالوھی
 الفنیة المراجعات في التكویني التقییم حول  واألفكار المعلومات العالمیة القراءة شبكة أعضاء  وتبادل. والمنفذین البرامج  لمصممي الورقة 
 البرید على ذلك إرسال فیرجى العالمیة، القراءة شبكة مع المبكر للصف القراءة برنامج موارد أو التكویني تقییمك شاركةلم. للورقة السابقة

  .chs.com-grn@urc: التالي االلكتروني

mailto:grn@urc-chs.com
mailto:grn@urc-chs.com
mailto:grn@urc-chs.com
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 University Research Co., LLC :URC 
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 الغرض من الورقة یتمثل
 

 التعلم، تقییم عن  عامة لمحة تقدیم في یتمثل الورقة ھذه من دفناه
 عدة بین. التكویني بالتقییم یسمى ما عادة الذي
 الممارسة التكویني التقییم یوجھ التقییم، من مختلفة أنواع

 صحیح، بشكل إجرائھ تم الذي التكویني، التقییم یعتبر. مباشرة أكثر بشكل التعلیمیة
 .االبتدائي للصف  للقراءة الفعال التعلیم في أساسي  عنصر

 بتنمیة الصلة  ذات التكویني بالتقییم المتعلقة  الرئیسیة الجوانب بمراجعة ورقتنا تبدأ
 بدورة وروابطھا التكویني، التقییم أنواع ذلك في  بما والكتابة، القراءة معرفة
 بعد فیما ونقدم. التكویني الجودة لتقییم المطلوبة والسمات التعلیمي، القرار

  

دقیق؟  بشكل التقییم ھو ما  

 وتفسیرھا وتحلیلھا المعلومات جمع ھو لتقییما
 التعلیمیة، السیاقات في. منھجي بشكل وتقییمھا

 أنماط بین والتداخل للتعلم التقییم إجراء یتم
 الطالب، لدى التحصیل ومستویات التعلم
 أن من  الرغم على  االختبار، یتضمن ما وعادةً 
 المقابالت مثل األخرى التقییم أشكال

مھمة أدوات أیًضا ھي والمالحظات  
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 و
 

 التكویني  نظرة عامة على التقییم
 

 

 التكویني؟ ما ھو التقییم
 التعلیمي التقییم 0F1.التعلم أو التعلیم تحسین لغرض الطالب أداء حول  معلومات بجمع التكویني التقییم یقوم
 .التعلم من مستخلص ولیس التعلم بغرض تقییم ھو

 من النوع ھذا یقدم. التلخیصي بالتقییم ذلك یسمى ما وغالبا. التعلم بتقییم درایة  أكثر والطالب  واألسر  المعلمون یكون قد  السیاقات، من العدید في
 و  المعلم من كل إلى التقییم

 ویمّكن  ، )العام أو  الدراسي  الفصل نھایة  المثال، سبیل  على ( محدد  وقت  في  الطالب یعرفھ  الذي  المحتوى  أو  المعرفة  مقدار  حول بیانات ككل  المنظومة 
 .أقرانھ أداء أو توقعات  أو لمعاییر وفقًا ھا/  أدائھ یمتقی  من والمنظومة معلمیھ

 احتیاجات  حول األدلة بجمع للمدرسین للسماح التقییمات تنظیم یتم عندما التعلم تقییم یتم. التعلم أجل من التقییم أو التكویني، التقییم على الورقة ھذه في سنركز
 بالعملیة متصال یكون أن  یجب فإنھ تكوینیا، التقییم یكون وحتى. مناسب بشكل التعلیمیة األسالیب وتغییر تعدیل على مساعدتھم أجل من التعلیمیة الطالب 
 الطالب  كان إذا  ما تُعلم التي  األدلة أنواع جمع على خاص  بشكل التكویني التقییم یركز  أن یجب . والمواد المھارات تدریس بھا یتم التي والطریقة  التعلیمیة

 .الطالب تعلم عملیة  في المعلم  اختاره الذي التعلیم منھج افاد مدى  أي وإلى ، مؤخًرا تدریسھا تم يالت  المھارات  أتقنوا قد

 یقدم). التكویني التقییم( التعلم أجل  من التقییم لغرض أو ،)التلخیصي التقییم أي( ،التعلم تقییم لغرض إما التقییم مھام استخدام یمكن األحیان، بعض في
 .أمثلة 1 الجدول

 
 

 )التكویني( وللتعلم) الملخص( التعلم لتقییم أمثلة  1 لجدولا
 

  )التكویني( التعلم أجل من  )التلخیصي( التعلم  تقییمال مھمة

 الطالب من یطلب  - الطالقة تقییم
 بصوت  المتصلة النصوص قراءة
  .والسرعة الدقة من للتحقق  عالٍ 

 الصفوف  قراءة  تقییم باستخدام  إجراؤه  ویتم
 أخرى  موحدة تقییمات أو) EGRA( المبكرة
 بمعاییر مقارنة  الطالب أداء عن لإلبالغ
 البرنامج لتقییم بیانات لتوفیر أو  الطالقة

 .أكبر بشكل

 أو  EGRA باستخدام المعلم قبل  من بانتظام إجراؤه یتم كما
 للتطویر، المناسبة األخرى  النصوص

 الطالقة  يف كافیا تقدما یحقق الطالب كان إذا ما لتحدید
 مناھج المعلم فسینفذ كذلك، األمر یكن لم إذا. القراءة في

 المثال، سبیل على( الحاجة لتلبیة تعلیمیة
 ).المتكرر الموقوتة القراءة أو التشفیر فك تعلیمات

 الفھم  أسئلة طرح یتم - الفھم تقییم
 فھم لتحدید النصوص قراءة بعد

  .للنص الطالب 

 الصفوف  قراءة  تقییم باستخدام  إجرائھ  یتم
 الموحدة  التقییمات أو ) EGRA( المبكرة
 مقارنةً  الفھم على الطالب قدرة لتقییم األخرى
 لتقییم  بیانات لتوفیر  أو  توقعاتھ  أو  بأقرانھ

 .أكبر بشكل البرنامج

 على قادًرا الطالب كان إذا ما لتحدید منتظم بشكل تنفیذه یتم كما
 االحتیاجات تحدید على المعلم دةومساع قراءتھ  تمت ما فھم

 في النظر إعادة كیفیة تدریس المثال، سبیل على( التعلیمیة
 ).األمر لزم إذا التدریس أثناء النص

 
 على قادرین ویكونوا المعلمون یتعلمھ أن یجب ما: متغیر لعالم المعلمین إعداد في" التقییم" ، رأست وفرانسیس ھاموند، -دارلینج لیندا ھامیرنیس،  كارین شیبارد،  لوري 1

 .326–275 ، )2005 باس،  جوسي: كالیفورنیا فرانسیسكو،  سان( برانسفورد وجون ھاموند-دارلینج لیندا. أد فعلھ، 
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 دورة التقییم التكویني والقرار التعلیمي  
 نقاط في كبیر حد إلى یختلفون األطفال أن  یدرك الدراسي،  الفصل في  وقتا قضى  شخص  كل  

 احتیاجات یلبي أال شأنھ  من االطفال لجمیع التعلیم نفس تقدیم فإن وبالتالي، لدیھم، والضعف القوة
 للمالحظ وضوحا أقل  یكون قد ما. المحتملة التعلیم فرص من حرمھمی أن یمكن أو األطفال جمیع

 سیتم ما نظریة بین الفعال التعلیم في  التكافلیة والعالقة یمحى ال الذي الرابط ھو العادي

 

 المقدم  والتعلیم الطالب مھارات وتقییم ،)الرسمیة المناھج وتسلسل نطاق أو محتوى أي( تعلیمھ
 .المعلم قبل من

 الشكل،  في). 1 الشكل انظر( ² سالتدری لنجاح الالزمة الثالثة العناصر أحد التقییم یعتبر

) القراءة المثال، سبیل على( مستھدفة مھارة أو بنیة تشرح التي المنظمة والمبادئ لألفكار نظام ھي النظریة. والتقییم والتعلیم النظریة نجد
 المثال،  سبیل على( المھارات حول الموجودة بالنظریة والتقییم التدریس یسترشد. صارمة تجریبیة لدراسات وتخضع

 حول معلومات تقدم التي التقییم نتائج على  أیًضا التعلیم یعتمد ذلك، ومع. والتقییم للتدریس) المفردات األبجدیة، الحروف الصوتي، الوعي
 الدینامیكیة العالقة النموذج في االتجاه ثنائیة األسھم تُظھر). الصوتي الوعي مثل( النظریة الناحیة من المھمة المجاالت في  الطالب أداء كیفیة

 یوظف التي الطرق لتشكیل التقییم من للمعلومات المعلم استخدام  لكیفیة نتیجة للطفل الدراسیة الفصول  تجربة تعتبر. الثالثة العناصر ھذه بین
 .نظریًا المحددة المھارات لتدریس ومھاراتھ معرفتھ بھا

 سوف یدرك الممارس الذي یفھم ھذه العالقة  الدینامیكیة ذات العالقة الثالثیة بسھولة كیف یجب أن  یكون التقییم التكویني، الفعال، مرتبطًا 
 ارتباطًا وثیقًا بعملیات صنع القرار لدى  المعلمین .عند االستخدام  بشكل صحیح، یمكن أن  یكون التقییم التكویني أداة أساسیة للمعلمین أثناء
 عملھم على  تفسیر "إحیاء "التعلیم المقدم لھم  في مناھجھم الوطنیة أو أدلة المعلمین أو الدروس أو نصوص الطالب لمجموعة  واسعة  من

 الطالب

 

2  التالي  القسم  أنظر) "الفحص" التكویني، التقییم من  واحد نوع یرتبط كیف أدناه 
F1.الشكل یوضح

 ،للحصول على مزید من التفاصیل  (بطریقة دائریة بقرارات المعلم حول التمییز بین التدریس، والتي
  .بمجرد تنفیذھا، تغذي خیاراتھ  /ھا بشأن زیادة متابعة تقدم الطالب

 كما یوضح ھذا الشكل واستنادً ا إلى المعلومات المستقاة من الفحص، یتخذ المعلمون قرارات بشأن نقاط 
 القوة والضعف لدى الطالب ومجموعتھم التعلیمیة .وبعد ذلك، یخطط المعلمون ویقدمون تعلیما لیلبي
 احتیاجات الطالب التعلیمیة، ثم یتحققون مرة أخرى من تقدم الطالب لتقییم الغرض من تكییف تعلیمھم 

 .بشكل أفضل  مع احتیاجات الطالب

 صالحة  تقییم بیانات استخدام  في تتمثل التي" البیانات على القائم القرار صنع مسار" العملیة ھذه تشكل
 لتخطیط وتفسیرھا البیانات بجمع المعلمون یقوم. التدریس وكیفیة محتوى لتحدید وموثوقة

 عن  فضال  إضافي  تكمیلي عم د  إلى یحتاجون الذین  الطالب وتحدید قصد  عن  وتعدیلھ التعلیم
 .االحتیاجات تلك لتلبیة الالزمة االستراتیجیات وتحدید إلیھ یحتاجون الذي  الدعم نوع تحدید

 مستمرة كدورة تعمل البیانات على القائمة القرار صنع عملیة فإن فاعلیة، أكثر ذلك یكون وعندما

 
 ).2009( 79 التربویة،  البحوث مراجعة" والتعلیم والتقییم المنھج بین التماثل تقییم" ،  Stephen G. Sireci و Andrea Martone مثل،  2

 والتقییم النظریة بین العالقة. 1 الشكل
 الفعال  التدریس في والتعلیم

 القرار صنع دورة. 2 الشكل
 البیانات= على  القائم التعلیمي

 النظریة

 التعلیم تقییم

 الفحص

التعلم / التعلیم  
الفحص أساس على متبیانة  

التقدم رصد  
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  تعدیل المعلمون یواصل. التكوینیة التقییمات نتائج تغذیھا متكررة

 خالل  من أفضل  درایة  على  ویصبحون وضبطھا والتعلیمات المجموعات
 الدوري  التجمیع

 أثبتت إذا. الطالب من  فرعیة  مجموعة لكل) التقدم مراقبة تقییم( للمعلومات
 على  تقدم إحراز  في تفشل الطالب من  مجموعة أي  أن التكویني التقییم نتائج

 أكثر تعلیم لتقدیم التخطیط للمدرسین نیمك فإنھ المناسب التعلیم من الرغم
2F. كثافة

3
3F

4 

 بعض  لدى یكون أن یمكن. القراءة صف بدایة في المثال، سبیل على أنظر،
 الطالب  لدى یكون أن ویمكن. األبجدیة للحروف متقدمة معرفة الطالب
 ویمكن . ومنھجي صریح تعلیم إلى ویحتاجون بالحروف قلیلة معرفة اآلخرین
  معرفة لدیھم الذین األطفال تجمیع المناسب، التكویني التقییم خالل  من للمعلم،

 مناسبا تعلیما یقدم ثمة ومن مًعا ضعیفة معرفة لدیھم الذین وأولئك مًعا متطورة
 .احتیاجاتھم على  بناءً  مجموعة لكل

 
 دلیل إستخدام التقییم التكویني

 فإنھ  بفعالیة التكوینیة التقییمات المعلمون یستخدم عندما أنھ إلى الدالئل تشیر
 صف  عن  النظر بغض ثابت أمر وھذا الطالب، نتائج تتحسن لذلك كنتیجة

4F5.التعلم عجز ودرجة الطالب
5F

 على  الفعل ردود كانت فقد ذلك، إلى  باإلضافة 6
 التكویني التقییم بیانات أساس

6Fالطالب،  لتعلم الظاھر التحسن

 محددة  ةمھم على التعلیقات كانت عندما خاصة  7
 .فعالیة أكثر بشكل المھمة إتمام عملیة  وعلى

 في ) 70=. التأثیر حجم( مدھش كبیر تأثیر وجود للدراسات مراجعة وجدت لقد
 الطالب  تقدم مراقبة لغرض التكویني التقییم المعلمون یستخدم عندما الطالب تعلم
 صریحة  دقواع المعلمون اتبع عندما أقوى  التأثیر كان لقد . مستھدفة مھارة في

 7F8.الخاص حكمھم استخدام من بدالً  البیانات تقییم في ونظامیة

 یلبي تعلیم توفیر في التكویني التقییم ھدف یتمثل أعاله، مذكور ھو كما
 

 مدرسة في األول المستوى من القراءة تدخل على مثال: التقییم على القائمة التدخل أطر" مكوماس،  وجنیفر ھیلمان،  لوري بولس، . م ساندرا بیرنز، . ك ماثیو 3
 واشنطن( بلیك. ج وجامیلیا جریفز لي سكوت. أد ،  األدلة على القائمة النھج: العرقیة األقلیات أطفال أجل من والتدخل االجتماعي-النفسي التقییم في ، " حضریة
 .182-165 ، ) 2016 النفسي،  لطبل األمریكیة الجمعیة: العاصمة

 ).2006( 1. عدد ، 41 الفصلیة،  البحوث قراءة" صالحیتھا؟ ومدى ولماذا ماذا: التدخل لالستجابة مقدمة" فوكس،  ودوغالس فوش. إس لین 4
 ).1998( أكتوبر كابان،  دلتا فاي" الدراسي الفصل تقییم خالل من المعاییر رفع: األسود الصندوق داخل" ،  Dylan William و Paul Black المثال،  سبیل على 5
 ).1986( ،  53 استثنائیون،  أطفال" استخالصي تحلیل: المنھجي التكویني التقییم آثار" فوكس،  ودوغالس فوش. إس لین 6
 الوكالة: العاصمة واشنطن( ،  المنظم التدریس أصول علم خالل من الناجحة والكتابة القراءة مھارات اكتساب تعزیز ،  دیفیدسون ومارسیا كیم غریس سوك یونغ 7

 ).2019 ،  الدولیة للتنمیة األمریكیة
 "استخالصي تحلیل: المنھجي التكویني التقییم آثار" ،  sFuchs and Fuch) 2007( 77 التربویة،  البحوث مراجعة" التعلیقات قوة" تیمبرلي،  وھیلین ھاتي جون 8
 

 الدراجة ركوب تعلم: عملي مثال
 النظریة  تأثیر لكیفیة الجیدة البسیطة األمثلة  أحد

 ھو البعض بعضھا مع باستمرار والتعلیم والتقییم
 األطفال نعلم ال نحن . الدراجة ركوب تعلم عملیة

 مع مكتبي، درس توفیر خالل من  الدراجة ركوب
 بدالً  بل،. االختبار إدارة ثم ومن رسومات، منظم

 الدراجة  ركوب ونظریة عملیة  نقدم  ذلك،  من
 الدراجة  على  الطفل  نضع ثم بسیطة بطریقة

 وأثناء. ركوبھا لةمحاو في  یبدأون عندما وندعمھم
 - الخطأ ھو  ما لنرى بعنایة نراقب لألمام، تقدمھم
 أقدامھم  ھل. أساسي بشكل التكویني التقییم إجراء
 یفھمون ھل الدّوادات، إلى الوصول  على  قادرة

 یتحركون وھل  والتوجیھ للدواسة المدمجة العملیة
 الحفاظ بإمكانھم وھل االنقالب لمنع كافیة بسرعة

 ھذه  من  أیًا نرى أن  بمجرد   توازنھا؟ على 
 وعملیة موجزة - فوریة تعلیمات نقدم المشكالت،

 طریقھم في نرسلھم ثم. جدیدا تعلیما - ما حد وإلى
 تقدمھم أثناء الخلف من  وندعمھم أخرى مرة

 .لألمام

 عملیة نقدم كیف المثال، ھذا  في نرى، أن یمكننا
 الناحیة  من مناسبة بطریقة المھارة ومفھوم

 بشكل المستمر التقییم بیانات وجمع التطویریة
 تعلیم توفیر خالل من الفوریة واالستجابة شامل
 المتعلمین جمیع یتقن الطریقة  وبھذه. مكیف

 ینبغي أنھ نتذكر أن المھم ومن عملیة، مھارات
 مھارات أنھا على التعلم مھارات جمیع اعتبار
 .الحقیقي العالم  بیئات في تطبیقھا لیتم عملیة
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. الطالب تعلم  على  كبیر تأثیر لھ  التقییم بنتائج المستنیر یناالمتب التعلیم أن  على واضحة  الدالئل تعبتر. متباین تعلیم - التعلیمیة الطالب احتیاجات
 التأثیرات كانت وقد بذلك، یقوموا لم الذین أولئك على التقییم معلومات إلى استناًدا متباینًا تعلیًما تلقوا الذین الطالب تفوق لقد المثال، سبیل فعلى
 .أعاله المتباینة علیماتللت ملموسة أمثلة على  العثور یمكن 8F9.سنوات عدة في مستداًما متباینًا تعلیماً  الطالب تلقى عندما أقوى

 

 

 
  

 
 األول الصف من الطالب قراءة على الفردیة والكتابة القراءة لتعلیم المتراكمة اآلثار على عنقودیة عشوائیة طولیة مضبوطة دراسة" وآخرون،  كونور ماكدونالد كارول9

 )2013( 24 النفسیة العلوم" الثالث الصف حتى
 الوكالة: العاصمة واشنطن( المنظم،  التدریس أصول علم خالل من الناجحة والكتابة القراءة مھارات اكتساب تعزیز دیفیدسون،  ومارسیا كیم غریس سوك یونغ 10

 ).2019 ،  الدولیة للتنمیة األمریكیة

 الم التعلیم على أمثلة
 احتیاجات على بناءً  صغیر جماعي تعلیم توفیر .1

 في صعوبات یواجھون الذین  الطالب مثل( الطالب
 باقي مع بالمقارنة الصوت/  الحروف روابط إتقان

 ).الصف

 الذین  للطالب إضافیة  تدریب فرص توفیر .2
 .صعوبات یواجھون

 ومجموعة المحتوى من المزید توفیر .3
 في للتسریع المستعدین للطالب المشكالت

 .قراءتھم

 للطالب مرئي تذكیر أو مكتوب توجیھ توفیر .4
 أو  السمع  ضعاف أو الصمم  من یعانون الذین 
 دعم إلى  یحتاج الذي  للطالب فردي  توجیھ تقدیم

 .إضافي

 الذي  للطالب واالجتماعي  النفسي الدعم تقدیم .5
 على  للتأثیر یكفي بما دیدةش صدمة من عانى
 .التعلم على قدرتھ

 

 :الھیكلیة والتربیة التكویني التقییم
 التقاطع

 تعلیمیة فرص خلق في التكویني التقییم من النھائي الھدف یتمثل
 لذلك، ). المتباین التعلیم أي( المختلفة  الطالب احتیاجات تلبي

 دقیق تحدید إجراء  في  الفعال التعلیم في  األولى  الخطوة تتمثل
. التعلیمیة القرارات التخاذ التقییم باستخدام الطالب الحتیاجات

 المنظم التربیة لعلم األساسیة المبادئ أحد ینيالتكو التقییم یعتبر
 من العدید واستخدام الطالب تعلم لتشجیع تعلیمي إطار -

 التعلیم مثل( التجریبیة األدلة على  القائمة األساسیة المبادئ
 یكون عندما) ذلك إلى وما والسقاالت، والمنھجي الصریح
 لطالب ا تعلم بمكاسب تتعلق محددة ببیانات مزودین المعلمون

 استھداف  على قدرة أكثر یكونون فإنھم المستمرة واحتیاجاتھم
 وتلبیة تعلیمھم جودة وتحسین بدقة والمھارات المحتوى

 علم حول المعلومات من لمزید. أفضل بشكل الطالب احتیاجات
 القراءة مھارات اكتساب تشجیع انظر المھیكل، التدریس أصول

 10.المنظم التدریس أصول علم  خالل من  الناجحة والكتابة
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 أنواع التقییم التكویني ف
 من  العدید في  .التفصیل من بمزید جزء كل شرح یتم ثم. امنھ أربعة 2 الجدول  یلخص. التكویني التقییم من متعددة أنواع یلي یما

 النوع ھذا  یزود. التلخیصي بالتقییم ذلك یسمى ما وغالبا. التعلم بتقییم درایة  أكثر والطالب واألسر المعلمون یكون قد السیاقات،
 المثال، سبیل على( محدد وقت في الطالب یعرفھ  الذي المحتوى أو المعرفة مقدار حول بیانات ككل المنظومة و المعلم التقییم من

 .زمیلھ أداء أو اتتوقع أو لمعاییر وفقًا ھا/  أدائھ تقییم من والمنظومة معلمیھ ویمّكن ،)العام أو الدراسي  الفصل نھایة

 من  التالیة األربعة األنواع استخدام یمكن فإنھ منھجي، بشكل الطالب احتیاجات حول المعلومات جمع أجل من
 .التكمیلي التكویني التقییم

 صوت معرفة المثال، سبیل على( الرئیسیة المستھدفة المھارات في  الطالب مستویات حول  شاملة أولیة صورة تطویر في الھدف یتمثل: الفحص
 بالتقییم ذلك ویسمى( بھم الخاصة الضعف نقاط مصادر لتحدید المفصل التقییم من مزید إلى یحتاجون قد الذین الطالب وتحدید) األبجدیة

  تقییم في المحددة) التشخیصي

 بإجراء المعلمون یقوم قد المثال، سبیل فعلى. الطالب لجمیع العام بدایة في الرئیسیة للمھارات موجًزا تقییًما عادةً  الفحص یشمل. الفحص
 .التعلیم متابعة كیفیة لتحدید األولى  السنة بدایة في) واألصوات األسماء معرفة( للحروف الطالب معرفة  لتحدید الفحص

  تدریسھ یتم الذي للمحتوى الطالب تعلم قیاس إلى  یھدف: التعلم إتقان  رصد
 التعلیم وإعادة المالحظات لتقدیم فرصة توفر كما یومي بشكل الطالب تقدم تتبع على المعلمین اإلتقان مراقبة عملیة تساعد. الیوم ذلك في
 والتمارین  األسئلة وطرح المالحظات اإلتقان مراقبة تقییم یشمل أن یمكن. الوقت نفس في
 وكیفیة  المرات عدد بشأن المعلم لتوجیھ روسالد وخطط الدراسیة المناھج خطط في اإلتقان تعلم تقییم مھمة 10F11 دمج ینبغي.االختبارات و

 .الیوم درس في تدریسھا یتم معینة حروف/حرف استخدام على الطالب قدرة المعلم یقیس قد المثال، سبیل على. التقییمات ھذه إجراء

 بیانات توفر. التعلیمیة األھداف یحققوا لم الذین للطالب األساسیة المھارات في المحرز قرب، عن التقدم، متابعة إلى یھدف: التقدم رصد
 عما و یتخلفون أم بالركب یلحقون الطالب كان سواءً  - الدراسي الصف مستوى أھداف نحو الطالب تقدم عن معلملل معلومات التقدم مراقبة

 ال أم  ذلك یریدون كانوا إذا
 

 

 التكوینیة التقییمات من أنواع أربعة. 2 الجدول
 

  التكویني التقییم نوع
 الھدف 

 
 متى

 
 من

 المحتملة االحتیاجات لتحدید الطالب فحص  الفحص 
 التدخل  أو التقییم من لمزید

 الفصل أو الدراسیة السنة بدایة
 الدراسي 

 المتدربین كل

 تدریسھ تم الذي للمحتوى  الطالب تعلم قیاس التعلم إتقان رصد
 الیوم  ذلك في

 المتدربین كل )التعلیم سیاق  في( یومیًا

 تقدماً  یحرزون الطالب كان إذا  ما مراقبة التقدم  مراقبة
 كافیاً 

 كل أو  أسبوع كل العام، مدار على
 حسب أسابیع، 4 إلى أسبوعین

 االحتیاجات 

 یحققوا لم الذین الطالب 
 التعلیمیة األھداف

 مستوى یستوفون الطالب كان إذا ما لتقییم المعیار تقییم
 المستھدف  األداء

 المتدربین كل العام  نھایة أو /  و منتصف

 

 معرفة مراقبة للمدرس یمكن المثال، سبیل على. السنة مدار على ذلك إدارة تتم. العام نھایة أھداف لتحقیق) كثافة أكثر تعلیم( الدعم من مزید إلى یحتاج
 ).أسبوعین أو أسبوع  كل المثال، سبیل  على( محددة  فترة خالل تدریسھا یتم التي بالرسائل الطالب 

 
 ).2013( 1 والتربوي، المدرسي النفس لعلم  الدولیة المجلة" إفریقیا في والتدریب التكویني التقییم استخدام مراجعة" بیري، لیندسي  11
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 الثالثي،( معینة مھمة نقطة عند) المرجعي أو( المستھدف المستوى یلبي الطالب أداء كان إذا ما قیاس في ذلك من الھدف یتمثل: المعیار تقییم
 یمكن المثال، سبیل على. مسبقًا محدد ھدف  نحو الطالب تقدم لتمییز األداء من مستویات ھي المعیاریة المقاییس ).العام ونھایة منتصف أو

) حرفًا 17 المثال، سبیل على ( 1 العام منتصف بحلول تعلمھا یتم أن المتوقع من  التي األبجدیة الحروف وأصوات. األسماء تحدید للطالب
 بنجاح؟ القراءة تطور لضمان

 :أجل من التقییمات ھذه یاناتب استخدام یمكن

 عالیة  مخاطر أو منخفضة مخاطر إلى معرضین أو للخطر معرضین  غیر الطالب كان سواء — الطالب إنجازات حالة تحدید .1
 القراءة، لصعوبات

 و الطالب، احتیاجات لتلبیة التدریس خطة .2

 .الضرورة حسب التجمیع إعادة  أو للتعلیم الطالب مجموعة .3
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 إجراء التقییم التكویني عالي الجودة في القراءة 
 
 

 یمكن. للمدرسین. المقدمة الدراسیة والمواد  الدروس في دمجھا یتم األحیان من كثیر في. مختلفة أشكاال التكوینیة التقییمات تخذ
 .كافیین وفھم بتدریب بأنفسھم التكوینیة التقییمات تصمیم أیًضا للمعلمین

 :التالیة األساسیة األربعة المیزات عن یقل ال ما توضح  أن یجب فإنھ  فعالة التكوینیة التقییمات تكون وحتى
)a( وصالحة موثوقة معلومات توفر أن یجب. 

)b( الصلة ذات القراءة مھارات قیاس علیھم یجب. 

)c( والمعاییر التعلم تقدم حول معلومات إلى تستند أن یجب. 
)d( التكوینیة التقییم تدابیر استخدام على الالزمین والقدرة المعرفة یمالتقی في المصلحة  أصحاب لدى  یكون أن یجب. 

 .أدناه القراءة في الفعال التكویني التقییم أجل من المتطلبات ھذه من كل نعالج نحن

 
 تصمیم التقییمات التي توفر معلومات موثوقة وصالحة

 .ھذه من كل في نفكر دعونا .أفضل بشكل التعلیم توجیھ أجل من وصحیحة موثوقة معلومات التكوینیة التقییمات توفر أن جب

 بعد مرتین التقییم نفس على الطالب تقییم تم إذا المثال، سبیل على". متسقة" للكلمة كمرادف السیاق، ھذا في ،"موثوقة" كلمة فھم یمكن
 لیست متسقة غیر نتائج تقدم التي  االختبارات تكون. كبیر حد  ى إل متشابھة االختبارین كال في  الطالب درجة تكون أن  یجب فإنھ  أیام  بضعة

 ذلك  یعنیھ ما بل. مرتین األطفال تقییم المدرسین على یجب أنھ یعني ال ذلك أن غیر. النتائج من واثقین نكون أن یمكننا ال وبالتالي، موثوقة،
 إذا ). EGRA المثال، سبیل على( لھم متاحة التقییمات تكون عندما الموثوقیة حول معلومات عن للبحث یحتاجون أنھم ھو الفصل لمعلمي

 إنشاؤھا  تم التي التقییمات موثوقیة تقییم خالل  من وتسلسل،  نطاق أو معین منھج على بناءً  بھ الخاصة  التكوینیة تقییماتھ یصمم المعلم كان
 الموثوقیة  أدلة من مختلفة أنواع إلى حاجة ھناك أي، ( النفسي القیاس حول فنیة  معرفة یتطلب ألنھ نموذجي بشكل عملي غیر نحو على

 ).التقییمات طبیعة على اعتماًدا

 .تسجیلھم في االتساق وكذلك تقییمھم في المدرجة العناصر طبیعة تناسق بمدى درایة على المعلمون یكون أن یجب ذلك، ومع

 ھذا لقیاس الدقیق للغرض أیًضا ویستخدم القیاس منھ المقصود المحتوى الصحیح  التقییم یقیس". صالحة" التكوینیة التقییمات تكون أن یجب
 معرفة تقیس عناصر المحتوى یتضمن أن  یجب الطالب، حرف معرفة قیاس ھو التقییم من الھدف  كان إذا المثال، سبیل على. المحتوى
 .الصلة ذي غیر المحتوى ولیس للحروف الطالب

 یجب. التلخیصیة للتقییمات واضح  رابط والقیاس، الفحص مثل التكوینیة، التقییمات عضلب یكون أن یجب فإنھ صحیحة،  اعتبارھا یتم وحتى
 القیاس أو الفحص تقییمات قدرة خالل من واضًحا  الرابط ھذا  یكون أن

 حققوا أو  م العا بدایة  في التقییمات فحص في جیدة نتائج حققوا الذین  الطالب على یجب. نھائي تلخیصي  تقییم في الطالب أداء تنبؤ أجل  من
 التلخیصي  التقییم في  العام نھایة في جیًدا  أداءً  یحققوا أن  العام  خالل  المرجعي التقییم في المستھدف األداء مستوى

 ).التنبؤیة صحة أي ( صالحة والمعاییر للفحص التقییمات تلك كانت إذا للقراءة،

 قد . المعلم سیطرة خارج  یكون وقد  تطویر سیاق في  الصعب من  یكون قد  أنھ  إال  وضروري،  مثالي المنھجي المنھج ھذا  أن  من الرغم  على 
 باإلضافة ). والصالحیة الموثوقیة أي( السیكومتریة األدلة  مع واسع نطاق على المتاحة التقییم أدوات إلى الوصول من المعلمون یتمكن ال

 من تجعل متنافسة مبادرات أو سیاسات ھناك تكون قد أخیًرا،. التقییمات ھذه لتطویر الالزمة  األساسیة المعرفة لدیھم یكون ال قد ذلك،  إلى
 .للتقییم المعیار بھذا الوفاء علیھم الصعب
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 معرفة لدیھم المعلمون كان  لو حتى مخیفًا، یبدو ھذا أن من الرغم على
  زالوا ما أنھم إال محدود، وقت أو وصول أو محدودة

 األول الفھم یتمثل. منتظم بشكل التكویني التقییم إجراء على قادرین
 الفصل  في والمنتجات األنشطة جمیع توفر  أن  في للمعلمین أھمیة األكثر

 المتعلقة القرارات اتخاذ  خاللھا من  یمكن التي األدلة  من ثروة الدراسي 
 طریق نع التقییم فرص توفیر یمكن ثانیاً،. القادمة التعلیمیة بالخطوات

 من الرغم على  للتعلیم، المعلمون علیھا یحصل  التي المواد  أن من التأكد
 الھامة  الكفاءات في مھمة تقییم مھام تشمل محدودة،  تكون أن إمكانیة
 التكویني التقییم على  التدریب إدراج یساھم سوف  أخیًرا،. للطالب

 في  ،الخدمة  أثناء والتدریب الخدمة قبل المعلمین تدریب في األساسي
 انظر( تعلیمھم من منتظم كجزء التقییم دمج طریق على المعلمین وضع
 الوكاالت بین المشتركة الشبكة). أدناه

 نتائج لتقییم إضافیة معاییر) INEE( الطوارئ حاالت في التعلیم یوفر
 الخوف من تزید ال االختبارات أن تضمن أخالق  مدونة باستخدام التعلم

 :التالي الرابط في الموارد ھذه دإیجا یمكن. الضیق تسبب أو
-and-teaching-3-https://inee.org/standards/domain

learning 

 
 قیاس مھارات القراءة ذات الصلة

 األساسیة  المھارات الماضیة األربعة  العقود خالل  البحث دد
 تنمویة تعلیمیة برامج أظھرت كما القراءة نجاح تضمن  التي
 والتقییم التعلیم مع النظریة بین الروابط انظر( المھارات لھذه
12F13)سابقا 1 شكل  في

13F

 جمیع  إنشاء  صمیم في  التقدم ھذا یتواجد 14
 .القراءة في  الفعالة التكوینیة التقییمات

 األشكال مثل( القراءة في  الھجائیة الرموز ومعرفة  الصوتي الوعي  یعد
 الناشئة  المھارات بین من) األبجدیة الحروف من واألصوات واألسماء

 ینبغي لذلك،. الكلمات لقراءة أساًسا  تشكل التي  والكتابة القراءة  للتعلم
 من  وبالمثل،. القراءة لتطویر األولى المرحلة  خالل وتدریسھا تقییمھا
 حتى  واالستیعاب الشفھیة اللغة  مھارات معالجة  في  مبكرا نبدأ  أن  المھم
 .الفھم وإظھار النص قراءة على  محدودة قدرة الطالب لدى یكون عندما

 قراءة  تقییم الوقت، مرور مع ینبغي، فإنھ  التطوري التقدم یشیر كما
 یواجھون الذین ألولئك تقییمھ یتم یزال ال الرسالة ومعرفة الصوتي الوعي أن حین في الطالب، لجمیع القراءة وفھم النص قراءة وطالقة الكلمات

 على وتقییمھا االستماع وفھم الشفھیة المفردات من كل تتضمن التي الشفھیة، اللغة تدریس یجب أعاله، مذكور ھو كما. التعلم في صعوبات
 من  العدید أن الحظ 14F15.)3 الجدول  انظر( لتطویرھا طویالً  وقتًا تستغرق أنھا كما ة القراء لفھم  أساسیة  مھارة تعتبر ألنھا نظرا  التعلیم فترة  إمتداد

 خاصة وضروري مفید ذلك ویعتبر. عالٍ  بصوت المقدمة  والنصوص  الكلمات الطالب  یقرأ  حیث - الشفھي الوضع في  قیاسھا یتم المھارات  ھذه
 

 )2015( ،  40 ،  التعلیمیة للتنمیة الدولیة المجلة" والقیود ،  والغرض ،  النظري األساس): EGRA( األول الصف قراءة تقییم" ،  غوف وأمبر دوبیك. م مارغریت 12
 واشنطن( ،  المبكرة المرحلة في والكتابة القراءة تعلم مشھد تقریر ،  ناكامورا وبوجا ،  زویلكوفسكي إس تیفاني وش بویل،  إن وھیلین كیم،  غریس سوك یونغ 13

 ).2016 ،  الدولیة للتنمیة األمریكیة الوكالة: العاصمة
 وآثاره القراءة في العلمي البحث ألدب األدلة على مبني تقییم ھو: لألطفال القراءة تعلیم. الوطنیة القراءة لجنة تقریر البشریة،  والتنمیة الطفل لصحة الوطني المعھد 14

 ).2000 الوطنیة،  القراءة لجنة: العاصمة واشنطن( القراءة،  تعلیم على
 .التفاصیل من لمزید المبكرة المرحلة في والكتابة القراءة معرفة عن یةالطبیع المناظر تقریر وآل،  كیم انظر 15

 القراءة  في التكویني التقییم أدوات
 و EGRA مثل( القراءة اختبارات من العدید تطویر تم

ASER (العقد  في النامیة البلدان في واستخدامھا 
 القراءة  تقییم یعتبر ذلك، على  مثال وكمثال. الماضي

 تطویره تم كمثال) EGRA( المبكرة للصفوف
. دولة 100 من أكثر يف  واسع نطاق على واستخدامھ

 المذكورة  األساسیة المھارات EGRA نموذج یتضمن
 وقراءة  الحروف ومعرفة الصوتي الوعي مثل أعاله،

 وطالقة  ،)الحقیقیة غیر كلماتال القراءة أو( الكلمات
 األخیرة  الجھود  وتشمل ،مقروءال وفھم  النص قراءة

  EGRA استخدام  إلى باإلضافة. الشفویة اللغة مھارات
 بعض تكییف یمكن والبرامج،  النظم بیانات علجم

 الفصل  في التكویني لالستخدام EGRA مكونات
 الفرعیة  االختبارات استخدام یمكن أنھ بمعنى. الدراسي

 أو )  ASER( السنوي التعلیمیة الحالة تقریر أو  EGRA لـ
 لتوجیھ  والمراقبة الفحص ألغراض أخرى أدوات
 الجودة  میزات تلبي التقییمات ھذه أن طالما  12التعلیم

 متطلبات انظر( الطالب من ة المستھدف فئاتلل األساسیة
 یجب أنھ أي). التالي القسم في التكوینیة التقییمات
 القرارات  لتوجیھ ھذه التقییم أدوات نتائج استخدام
 استخدام  أیًضا یمكن. وضبطھ التعلیم وتخطیط التعلیمیة
. األغراض ھذه  لمثل ASER مثل خرى أ قراءة تقییمات

 من التقییم لمكونات تكراًرا األكثر اإلدارة أن الحظ
EGRA أو ASER )لیست وحدھا) أخرى أدوات أو 

 نتائج ربط یجب فإنھ ذلك، من وبدالً . تكوینیًا تقییًما
 ینبغي آخر، بمعنى و. التعلیمیة القرارات باتخاذ التقییم
 تستخدم  أن  ویجب ،واضح تكویني لغرض البیانات جمع

 الطالب، حیث من( المناسبة األسالیب بدورھا
 .الغرض ھذا لتحقیق) التوقیت المحتوى،

 

https://inee.org/standards/domain-3-teaching-and-learning
https://inee.org/standards/domain-3-teaching-and-learning
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 .جید غیر أو جید بشكل الطالب بھ  قوم ما حول دقیقة معلومات جمع من المعلمون یتمكن حتى المبتدئین للقراء بالنسبة

 المھارات  ھذه تطور سرعة  مدى أن إال اللغات، مختلف بین یتشابھ القراءة في  الشامل التنموي التقدم أن من الرغم على
 بناءا تعدیلھ ویجب إرشادیا دلیال الزمني الجدول ھذا یعتبر لذلك،. والسیاقات اللغات باختالف تختلف فإنھا تقییمھا یتم عندما وبالتالي، ،

 اإلنجلیزیة المثال، سبیل على ( متناسقة غیر الصوت  مراسالت فیھا تكون  التي اللغات في المثال، سبیل على. والسیاقات اللغة على 
 الصوتیة  المراسالت فیھا تتوافق التي اللغات من أطول وقتًا تشفیر فك تعلم یستغرق ومنھجیة، صریحة تعلیمات وجود مع حتى ،)والفرنسیة

 اكتساب  یمكن جیًدا، تدریسھا یتم عندما اإلسبانیة، اللغة في المثال، سبیل على  15F16.))والسواحیلیة اإلسبانیة المثال، سبیل على ( الحروف مع
 یتم  قد وبالتالي، سنوات، 3-2 شفرة فك تعلم یستغرق ما  عادة فإنھ  اإلنجلیزیة، اللغة  وفي . التدریس من  عام ن غضو في  التشفیر فك مھارة
 .اإلسبانیة اللغة في الوقت من أطول لفترة للطالب الكلمات قراءة مھارات تقییم

 تحدث فقد األطفال، لدى  مألوف غیر  والكتابة راءةالق تعلیم كان  إذا المثال، سبیل على . مراعاتھ یجب آخر سیاقي  عامل  التدریس لغة وتعتبر
. الثانیة اللغة  في  التقییم جدول تغییر یمكن كما ،3 الجدول  في مذكور ھو مما الحق  وقت في  والكتابة القراءة تعلم مھارات بعض تنمیة

 االنتقال أو اللغة ثنائیة برامج المثال، سبیل على( واحدة لغة من بأكثر القراءة الطالب من یُتوقع حیث اللغات متعددة السیاقات في وبالمثل،
 .المستھدفة اللغات بجمیع القراءة تقییم اجراء  یتم سوف ، )L2 إلى L1 من

 
 

 

 المبكر للصف  القراءة في والتعلیم للتقییم الرئیسیة المجاالت. 3 الجدول
 

 
 
 

 السنة 

 
 

 الصوتي  الوعي

 
 

 الرموز معرفة
 الھجائیة

 
 

 قراءة
 الكلمات

 
 

 طالقة
 قراءة

 النصوص 

 
 

 القراءة  استیعاب

 والتعبیریة الشفویة اللغة
 أو الكالم وفھم المفردات(

  )العالمات

 √   √ √ √ 1 السنة

 √ √ √ √   الثانیة السنة

 √ √ √ √   الثالثة  السنة

 بناء التقییمات على أساس المعاییر
 معاییر أنھ غیر العام، لنھایة فقط تحدیدھا یتم ما وغالبًا. الفرعیة المھارات كل داخل نسبیا األجل قصیرة أھداف المعاییر عتبر-

 .التكویني التقییم ألغراض للغایة مفیدة للمعلمین بوضوح شرحھا یتم التي الثلث معاییر أو العام منتصف

 الوطنیة  التعلیم وكالة بواسطة وتوضیحھا أساسیة مھارة كل معاییر تحدید یجب فإنھ التقییم، بیانات على بناءً  تعلیمیة قرارات المعلم یتخذ ولكي
 .تجریبیة أدلة على بناءً 

 مسار في الطالب أن من للتأكد الدراسي  العام  خالل ھامة زمنیة نقاط في مرجعیة تقییمات إجراء ذلك بعد للمعلمین یمكن معاییر، وضع وعند
 .بنجاح القراءة الكتساب متوقع تعلم

 في  عالٍ  بصوت حرفًا 18 بدقة  تحدد  األول األثلوث في  الحروف  صوت لمعرفة المستھدفة القیاسیة النتیجة إن  نقول دعنا المثال، سبیل  على
 .واحدة دقیقة

 الحروف أصوات تستھدف التي الحروف ألصوات المعلم فسیخطط األول، الفصل نھایة في المعیار ھذا  یستوفون ال الطالب بعض كان  إذا
 لمراعاة التعلیم بین التمییز سیتم الطریقة، وبھذه. المختلفة التعلم مھام على المعاییر استوفوا الذین الطالب یركز. الطالب من  المجموعة ذهلھ

 .للمجموعتین المختلفة المستویات

 أدلة إلى  أیًضا المعاییر تستند أن یجب. والسیاقات اللغة حسب تختلف تكون بینما للسیاق ومحددة وممكنة معقولة المعاییر تكون أن یجب

 
 ).2003( 94 ،  النفس لعلم البریطانیة المجلة" األوروبیة الفنیة األعمال في الكتابة و القراءة اكتسابمعرفة" ،  إرسكین إم وجین ،  آرو میكو سیمور،  كیھ إتش فیلیب 16
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 ي

 ویمكن. الحقًا القراءة بنجاح بالتحدید معینة قیاس عالمة تتنبأ وكیف مستھدفة مھارة في النموذجیین األطفال تطور كیفیة حول بیانات - علمیة
 من النوع ھذا وفي. كبیرة شكلةم یشكل فیھ  الحضور یكون وأو متقطعا الطالب تعلیم فیھا یكون قد التي السیاقات في تحدیا ذلك  یشكل أن

 بعدد الخاصة  األھداف تعدیل ویجب القراءة لتعلیم األمثل الوصول لدیھم الذین للطالب المتوقع األداء إلى المعاییر تستند قد السیاقات،
 .لذلك وفقًا المعیار ھذا  یستوفون سوف الذین  الطالب

 بناء قدرات أصحاب المصلحة
 من  واحدة العالم أنحاء جمیع في السیاقات من العدید في بالتقییم یتعلق فیما المصلحة ألصحاب المھنیة المعارف إلى االفتقار عتبر
 توجیھ  ھو التكویني التقییم من الغرض كان إذا  الواضح،  من 16F17.التكویني التقییم لبیانات الفعال االستخدام دون  تحول التي  العوائق أكبر

. المناسبة التعلیمیة باالستراتیجیات وربطھا التقییم نتائج من دقیقة استنتاجات استخالص كیفیة معرفة لىإ  بحاجة المعلمون فإنالتعلیم،
 القرارات التخاذ البیانات واستخدام وتفسیر جمع كیفیة على لتدریبھم للتعلیم ومناصرین كوكالء المعلمین دور الحدیثة األبحاث تؤكد

 من  وغیرھا التجمیع خالل  من( لألطفال المختلفة  التعلیمیة لالحتیاجات بنجاح الستجابةا على  القدرة تكون أن  یجب 17F18.التعلیمیة
 تدریب  خالل  من  الكفایة فیھ بما متطورة كلھا التكنولوجیة والمعرفة التربویة والمعرفة المعلمین محتوى ومعرفة) االستراتیجیات

 المھني التطویر احتیاجات تلبي التي العالمیة القراءة  شبكة من  ةاإلضافی الموارد تتضمن. الوظیفة في المدمج والتدریب المعلمین
 :یلي ما للمعلمین

 المبكر للصف والكتابة القراءة معرفة مشھد تقریر •

 والحساب والكتابة القراءة معرفة لبرامج شاملة برامج وتنفیذ تصمیم نحو •

 المنظم التدریس أصول علم خالل من والكتابة القراءة لمھارات الناجح االكتساب تشجیع •

 والتوصیات والخبرات األدلة : المبكر للصف  القراءة برامج في التدریب •

 األدوات لجمیع والكتابة القراءة معرفة •

 اإللكتروني الموقع( الطوارئ حاالت في للتعلیم الوكاالت بین المشتركة للشبكة الدنیا المعاییر كتیب •
)https://inee.org/standards.( 

 الخدمة،  أثناء المعلمین تدریب وراء ما 18F19.التكویني التقییم الخدمة أثناء أو الخدمة قبل والمناھج التدریب یشمل أن یجب

 أن  یجب. المعلم دراسة  مجموعات أو  الصف ستوىم حسب مًعا یعملون الذین  المدرسون ذلك في  بما أخرى، إبداعیة  طرق استكشاف یمكن
 مركز  حدد الخصوص، وجھ  على. الفصل في التكویني التقییم تطبیق تفاصیل على التكویني التقییم في المعلمین تدریب یركز

19Fواالبتكار التربوي البحث

 :واضح مھني تطویر إلى  فیھا المعلمون یحتاج التي التكویني التقییم لتنفیذ التالیة الستة العناصر 20

 .التقییم أدوات واستخدام التفاعل  على  تشجع التي الدراسي الفصل ثقافة تأسیس .1

 .األھداف ھذه تحقیق نحو الفردي  الطالب تقدم وتتبع التعلم أھداف تحدید .2

20F21.المتنوعة الطالب احتیاجات لتلبیة تنوعةم تعلیمیة أسالیب استخدام .3
21F

22 

 

 وأنیل براون ھنري. أد ،  والتقییم واالبتكار التقییم خالل من التعلیم تحسین في ، " النامیة الدول في التعلیم لتحسین التقییم استخدام" ،  بروكھارت. م سوزان 17
 ).2011 للفنون،  األمریكیة األكادیمیة: ماساتشوستس كامبریدج، ( كریمر ومایكل بیتنجر وإریك كانجي

: التعلیم في التقییم" أوسلو جامعة في المعلمین تعلیم برنامج في للتعلم التقییم دمج" ،  إنغلین لینجفور وكریستي بالس،  بلیكستاد ومارت بریفیك، . إم لیسبث 18
  ).2017( ،  24 ،  والممارسة والسیاسة المبادئ

 .المثال سبیل على ، " المعلمین إعداد تحدي: للطالب الذاتي والتنظیم التقییم على القدرة" ،  Gayle Eyers و Fiona R. Ell و Mary F. Hill انظر 19
 التربویة البحوث لمركز الدولي المؤتمر/  والتطویر االقتصادي التعاون منظمة عرض، " (التكویني التقییم: التعلم تقییم" واالبتكار،  التربویة البحوث مركز 20

 .)2008 مایو ،  باریس واالبتكار، 
. NBER Working Paper No( الھند،  في" الصحیح المستوى في للتدریس" العشوائیة التقییمات من أدلة: الفعال التدخل تعمیم وآخرون،  بانیرجي أبھیجیت21

22746 ، 2016.(  
  31g Paper No 229WorkinNBER( ،  التطبیق مع والحلول،  التحدیات: للتطویر القابلة السیاسات إلى المفھوم إثبات من وآخرون،  بانیرجي أبھیجیت 22

https://inee.org/standards
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 .الطالب فھم لتقییم متنوعة أسالیب استخدام .4

 .المحددة االحتیاجات لتلبیة التعلیم وتكییف الطالب أداء حول التعلیقات .5

 سبیل على( وتنظیمھا بھم الخاصة  التعلم بعملیة درایة  على  الطالب یكون بحیث التعلم  عملیة في للطالب الفعالة المشاركة .6
 ).بھم الخاصة التعلم عملیة وتقییم األھداف  تحدید المثال،

 عملیة  في األھمیة غایة في مصلحة أصحاب ھم  المعلمین أن  من الرغم  على أنھ  في  األبحاث إلیھا توصلت التي المھمة النتائج أحد تتمثل
 القراءة تعلم تقییم في مشاركة تكون أن یجب التي التعلیمیة المصلحة أصحاب  من واسعة مجموعة بالفعل توجد انھ إال التكویني، التقییم

 أن  یجب. والكتابة القراءة تعلم مدربي وكذلك التعلیمیة والمناطق والتعلیم التربیة  وزارة  في . الموظفین المصلحة أصحاب  یشمل 22F23.والكتابة
 والتقدم  القراءة تطویر حول  المعرفة إلى باإلضافة  23F24 بالتعلیم، یتعلق فیما التقییم نظام حول  كافیة معرفة المھنیین ھؤالء جمیع لدى یكون

 ھو كما ءةالقرا تعلیم في التكویني التقییم فیھا ینفذ لم  التي السیاقات  في 24F25.وتعلیمھمو تقییمھم لتوجیھ والمعاییر التربویة والمناھج التنموي
 لھذه القدرات بناء تطویر في للبدء مكانًا سیكون الموجودة التقییم وممارسات تقالید لماھیة مشھد تحلیل فإن الموجز، ھذا  في موصوف
 لماوك التكویني التقییم حول الوزارة  وخبراء والمدربین التعلیمیة والسلطات المعلمین فھم زاد  كلما. المصلحة أصحاب من الواسعة  المجموعة

 الستخدام  معین سیاق في  للمعلمین أسھل ذلك  كان كلما بالمعیار، والمتعلقة الصلة  وذات وصحیحة موثوقیة األكثر التكویني التقییم أدوات كانت
 .التعلیم لتوجیھ التكویني التقییم

  

 
2017 ( 

 ).2009( ، 48 الممارسة،  في النظریة" أساسي؟ أم زائل: للمعلمین والكتابة القراءة معرفة تقییم" بوبھام، . و جورج 23
: والمساءلة الدراسیة الفصول تقییم بین التماسك نحو في" النظام ومساءلة الدراسیة الفصول تقییم بین المفاھیمیة الفجوة سد" ماسترز،  وجیوف فورستر مارغریت 24

 .73-51 ، ) 2004 ،  شیكاغو جامعة مطبعة: شیكاغو( ویلسون إد الثاني الجزء التعلیم،  لدراسة الوطنیة للجمعیة 103 السنوي الكتاب
 ).2007( ، 89 كابان،  دلتا فاي" وفعلھ؟ معرفتھ إلى المعلمون یحتاج ماذا: التكویني تقییمال" ھیریتج،  مارغریت 25
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 دراسة حالة: التقییم التكویني في الفصل الدراسي للقراءة ي
 

 التقییم من  اجدید انوع مؤخرا قدم. سنة 13 لمدة ویدرس مسجال طالبا  37 لدیھ. حكومیة مدرسة في الثاني الصف  كریم السید سیدر
. دراسي فصل  كل في  واحدة مرة المناھج معاییر من. االختبارات كریم السید  اجرى  الحالي،  الدراسي العام قبل. الدراسي فصلھ  في

 ذلك،  ومع. الفصل ھذا خالل الطالب یتعلمھ أن المفترض من كان الذي حتوىالم عن المعلومات بعض المكتوبة االختبارات قدمت
 في  صعوبة آخرون  وواجھ. القراءة یتعلموا أن  دون  فصلھ الطالب بعض دخل  أوالً،. المعلومات ھذه عن راضیا كریم السید  یكن  لم

 عدم  أو االختبار أسئلة  قراءة على القدرة عدم إلى یرجع الضعیف األداء كان إذا ما الواضح غیر من كان  وبالتالي،. عام بشكل التعلم
 یحرزون  طالبھ كان  إذا  ما حول معلومات أي یقدم ولم  وملخًصا  عاًما االختبار كان ثانیاً،. األسئلة على صحیح  بشكل الرد  على  القدرة
 یدرك. تعلمھ الذي التقییم من اجدید اوعن یستخدم ان كریم السید قرر . الحكومة حددتھا التي السنویة التعلم أھداف نحو مناسبًا تقدًما
 قضاء وعدم  بحكمة التدریس وقت  استخدام  علیھ  یجب أنھ  أیًضا یعلم أنھ  غیر التعلیم توجیھ إلى  یھدف التكویني التقییم أن كریم السید
 تقدماً  یحققون كانوا إذا وما بالفعل بتدریسھ قام  ما أتقنوا قد الطالب كان إذا  ما یعرف أن  یرید أنھ إذ . الطالب اختبار في طویل وقت
 .الصف نھایة أھداف تحقیق نحو كافیاً 

 التعلم من نوع وھو أسبوعي، إمالئي اختبار في األول النوع ویتمثل. فصلھ في للقراءة التكویني التقییم أدوات من نوعین كریم السید یستخدم
. البسیطة الكلمات تھجئة/  قراءة یتعلموا حتى  اإلمالء من  األصوات/  الحروف أسماء بكتابة الطالب  بقیام یبدأ والذي ، التكویني للتقییم المتقن

 على . لدیھم الخلط یخلق ما معرفة و یعرفونھ وال الطالب یعرفھ ما حول أدلة عن ویبحث الطالب استجابات ویقیم ھجاء كلمات 10-5 یملي ثم
 من  الكلمات اختیار  یتم. الكلمات في  المضمنة لألصوات  متوقعة ف حرو على  تشتمل الطالب  تھجئة كانت إذا  ما یفحص فھو المثال، سبیل

 التشفیر فك  على  قادرین یكونوا أن  یتوقع وبالتالي،  للطالب، تدریسھا تم التي )  at, cat, sat, mat، المثال سبیل على( واألنماط الكلمات
 شائعة إمالئیة أخطاء وجد إذا التعلیمات ضبط بإمكانھ أنھ و للكلمات الطالب قراءة كیفیة على نافذة ھو اإلمالء أن كریم السید یعتبر. والتھجئة

 معھم یعمل فھو األسبوعي، اإلمالء اختبار في صعوبة یواجھون فقط طالب بضعة أو واحد  ھناك كان وإذا . األسبوعیة الطالب اختبارات في
 .الضروریة التشفیر فك مھارة یتعلمون أنھم من للتأكد المدرسة بعد أو قبل

 أساس  على الطالب نتائج یتتبع كما. اجراؤھا تتم التي  التقییم أداة  واسم  بتواریخ وأعمدة  طالب كل  اسم  بھ مالحظات بدفتر كریم السید یحتفظ
 اإلمالء عالمات نقل یمكنھ اإلضافي، الوقت بعض البیانات تسجیل یستغرق وبینما. الوقت مدار على التقدم صدر من یتمكن حتى أسبوعي
 استبدال( األخطاء نفس یرتكبون معظمھم كان إذا ما الطالب أوراق من بسرعة یالحظ أن أیًضا یمكنھ. إجاباتھم یكتبون الطالب ألن بسھولة

 یمكن. یتھجونھا التي الكلمات في الحروف نفس بحذف یقومون كانوا إذا ما أو  ،)"d" و" b" المثال، سبیل على متشابھة، تبدو التي الحروف
 على  للعمل الفصل قبل إضافي وقت إلى  یحتاجون الطالب وأي تدریسھ، إعادة أو مراجعتھ إلى یحتاج ما أسبوع كل بسرعة یرى أن كریم للسید

 .تعلمھا إلى یحتاجون التي المھارات

. یرتكبونھا التي األخطاء ألنواع وفقًا تجمیعھا على قادر كریم السید فإن المھارات، نفس في صعوبات یواجھون ما غالبًا الطالب ألن نظًرا
 طریق  عن مماثلة أخطاء طالب ثالثة وارتكب  المقاطع متعددة الكلمات من العدید  تھجئة أسبوع لمدة الطالب من  طُلب المثال،  سبیل على 

"  a" باستخدام"  masa" كـ"  mesa" اإلسبانیة الكلمة بتھجئة الطالب قام. الكلمات إحدى في مقطعین في الصحیح غیر الحرف نفس استبدال
 معھم الوقت  بعض قضى لذلك ،”e" للحرف الصوت وممارسة سماع إلى یحتاجون قد  الطالب ھؤالء أن كریم السید أدرك. علة حرف كأول

 بشكل الصوت تھجئة من ویتمكنوا مربًكا یعد لم بحیث"  e" بـ األخرى الكلمات لتھجئة الطالب مع العمل ثم"  e" الحرف صوت تعلیم إعادة في
 التشفیر فك لمھارات الطالب فھم مدى حول قیّمة تعلیقات وتوفر والتسجیل نجازاإل في  جًدا سریعة البسیطة اإلمالء اختبارات تعتبر. صحیح

 .تدریسھا یتم التي

 لرصد  سؤال عن عبارة وھو العام نھایة ھدافأ تحقیقل" الصحیح المسار على" الطالب كان إذا فیما كریم للسید اآلخر التقییم سؤال ویتمثل
 فھو  لذلك، . تعلمھا إلى یحتاجون  التي األساسیة المھارات . الطالب لتعلیم الدراسي  العام  نھایة في  الوقت  من ینفد أن  كریم السید  یرید  ال. التقدم
 إذا  ما إلى لإلشارة فصل  لكل قیاسیة معاییر وضع وقد. دراسي فصل  كل في  واحدة مرة للطالب ُمكیف ASER26 تكویني تقییم بإدارة یقوم
 لكل  الفھم أسئلة من اثنین مع العام نھایة قراءة فقرة بتطویر قام ،ASER لتقییم وبالنسبة. المھارات اكتساب في تقدما یحرزون الطالب كان

 قدر  بأدنى كامل مقطع قراءة یستطیعون ال الذین الطالب یتمكن حتى وحروف كلمات وقائمة جمل وعدة فقرة بتضمین أیضا قام كما. منھما
 .األصوات/  الحروف أسماء ووأخیرا وكلمات جمل  قراءة محاولة فیمكنھم ذلك، في ینجحوا لم وإذا فقرة، قراءة محاولة من  قةالد من

 ھذه التقییم أداة تحدید یتم لم. معین نموذج أي طالب أي یحفظ ال بحیث للطالب عشوائي بشكل یختارھا التي المكافئة النماذج من العدید لدیھ
 كریم السید یستخدم. األساسیة القراءة مھارات في الطالب یحرزه الذي  التقدم لتقدیر بسیطة طریقة  توفر وبالتالي الدقة على تركز أنھا إال بوقت
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 الیوم  من جزء خالل اآلخر تلو واحًدا الطالب تقییم كریم السید یستطیع. الطالب جمیع مع دراسي فصل لكل واحدة مرة المكیفة ASER أداة
 المعلومات ولكن  الطالب مع 25F26ASER إلكمال أیام عدة ذلك یستغرق قد. شریك مع القراءة أو التمرین كتاب في واجباتھم طالبال یكمل عندما
 األخطاء. ویالحظ مسبقًا، نجزالم ASER من أدائھم في یتحسنون الطالب كان إذا ما لمعرفة. ASER بیانات في كریم السید یبحث. للغایة مفیدة

 .التصحیحیة الجلسات خالل تدریسھا یتم المھارة أن من التأكد أجل من

 أكثر  قراءة تقییمات بإجراء  كریم السید  یقدم الدراسیة،  الصفوف مستوى من  أعلى  أو  بطالقة  القراءة یجیدون الذین  بالطالب یتعلق وفیما
 على  الطالب ھؤالء مع ویعمل 5 الصف ھایةن وفي  4و 3 الصفوف في  الصعوبة مستویات من المقتطفات من  مجموعة لدیھ حیث. صعوبة

 .قرأوه لما موجًزا ملخًصا یكتبوا أن الطالب ھؤالء من یطلب كما. الفھم ناحیة من أكثر معقدة أسئلة

 أقل  أو ٪ 75 أو ٪ 80 أو ٪ 90 بإمالء یقومون الذین  الطالب نسبة لقیاس األسبوعیة اإلمالء اختبارات من الطالب درجات كریم السید یلخص
 .بأقرانھم اللحاق على لمساعدتھم إضافي تعلیم إلى یحتاجون الذین الطالب عدد  عن  لمحة ذلك  لھ  یوفر و. بدقة الكلمات من ٪ 75 من

 للطالب التقدم عن بیانات مھمة كل في الفصل  عالمات یتجاوزون أو یجتمعون الذین للطالب المئویة النسبة توفر ،ASER الختبار وبالنسبة
 كانوا إذا وما كریم السید یدرسھ ما تطبیق للطالب یمكن كان إذا ما حول مھمة معلومات البیانات ھذه توفر كما. راسيد فصل كل نھایة في

 .أكفاء قراء یصبحوا أن في كافیاً  تقدماً  یحققون

 المدرسیة الحصص  بعد دورات یوفر فھو وبالتالي  الركب، خلف  ھم  الذین بالطالب للحاق وقت تخصیص المھم من  أنھ كریم السید یعتبر
 أھدافًا كریم  والسید الطالب من كل  حدد فقد وبالتالي التكوینیة التقییمات في تقدمھم مدى كریم السید یعرف. صعوبات یواجھون الذین  للطالب

 جھدھم على بناءً  قیقھالتح متحمسین ویصبحون علیھا العمل یمكنھم لھم  ملموسة أھدافًا أیًضا  ویوفر یحفزھم للطالب مرئیًا التعلم  جعل  إن . للتعلم
 یطورون الطالب وأن أفضل  تعلم إلى یؤدي ومركزة موجزة یومیة جلسات في مستواھم في طالبھ مھارات تدریس أن  كریم السید وجد .الفردي
 مجموعات في  مساعدةلل متاحین متطوعین أي  ھناك كان إذا  وما التقدم لمناقشة شھریًا الرئیسي المعلم مع ویجتمع. مھاراتھم في الثقة  من المزید

 اآلباء مجلس اجتماعات لحضور  كریم السید ویرتب ،)أحیانًا منطقتھ في  بالمدارس تكلیفھم یتم  الوطنیة الخدمة  لطالب  مدرسون  یوجد( التدریس
 .القراءة تعلم في  أطفالھم لدعم  بنصائح وتزویدھم األمور أولیاء مع المعلومات لمشاركة فصل كل  في والمدرسین

 بعد إضافیة  مساعدة إلى یحتاجون الذین الطالب عدد  في كبیر انخفاض بمالحظة سعیًدا كریم السید  كان الثاني، الدراسي الفصل  بنھایة
 .أھدافھم وتحقیق والممارسة بالتعلم والتمتع التعلم في التقدم معنى وفھم بالتحفیز فصلھ في . الطالب یشعر. المدرسة
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 الخطوات التالیة في سیاقك: التكوینيالتقییم  م
 
 

 من  العدید في ذلك، ومع. الطالب نتائج على إیجابي تأثیر ترك في التكوینیة للتقییمات الصحیح االستخدام یساھم سابقا، رأینا مثلما
 ھذا  في ،وندرج. بھ المرتبطة واالحتیاجات العوامل  من  عدد  بسبب وحواجز تحدیات التكویني التقییم تنفیذ یواجھ  الدولیة، . السیاقات

 نقدم  نحن. القارئ سیاق في التكویني للتقییم الفعال االستخدام وتحسین توسیع كیفیة لتحدید. تستكشفھا قد التي األسئلة من سلسلة القسم،
 الجدول  انظر( القارئ  سیاق في  التكویني التقییم ممارسة لتعزیز خطوات اتخاذ على  لمساعدتك واألفكار تعلیقاتال بعض استفسار لكل

4.( 
 

 

 16 التكویني التقییم تطبیق حول وتوصیات استفسارات. 4 الجدول
 

 والتوصیات  االعتبارات االستفسار 

 القراءة في التكویني التقییم ھل
 بشكل مفھوم) وتنفیذه وظیفتھ(

 سیاقك؟  في صحیح

 باستخدام  المتكرر التقییم یشكل  ال . أساسیة انطالق  نقطة ) ولیس( ھو التكویني التقییم عن  الواضح التعبیر إن
 البیانات  جمع كیفیة وراء الدافع ھو البیانات جمع من الغرض یكون أن یجب. تكوینیًا تقییًما المتاحة  االختبارات

 باالھتمام  جدیرا التكویني التقییم یكون. البیانات فیھا تستخدم التي القرار صنع عملیة وماھیة جمعھا یتم وممن
 الموضحة  المسبقة المتطلبات یتتبع عندما فقط  عالیة جودة  ذي  ویكون. التعلیم یوجھ كان  إذا  فقط) فقط والتكویني(

 في  التقییم حول  المصلحة  أصحاب  وممارسات  واقفوم لمعارف  المشھد مراجعة  إجراء  في أنظر. الورقة ھذه  في
 التكویني  التقییم في المصلحة أصحاب قدرات  لبناء المستقبلیة الخطط وضع في  ذلك  وسیساعد. القراءة فصول
 .القراءة لتحسین

 واضحة  عالمات ھناك ھل
 تكوینیة تقییم أدوات ألي

 بك؟ الخاص  السیاق في  للقراءة

 للتقییمات  الواضحة العالمات وتساعد. استخدامھا وكیفیة التقییم أدوات ذلك في بما شائع التقییم حول االرتباك یعتبر
. ولماذا سیاقك  في  المستخدمة  للتقییمات مفصل  فھم عن ابحث. االرتباك تقلیل في ) كذلك لیست  التي وتلك( التكوینیة

 .التكویني للتقییم فعلیًا متُستخد الحالیة أدواتك من أي  كانت إذا ما تحدید في  ذلك وسیساعدك
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 والتوصیات  االعتبارات االستفسار 

 أدوات  إلى سیاقك یفتقر ھل
 للقراءة؟ التكویني التقییم

 ھذه اتخاذ یتم أن یجب عام، بشكل. التالیة الخطوات فاتبع متاحة، للقراءة التكویني التقییم أدوات  تكن لم إذا
 .الدراسیة الفصول  مدرس قبل من ولیس الخارجي، البرنامج مقدم أو التعلیم وزارة  قبل من الخطوات

 :من تأكد. التقییمات تطویر أو  الحالیة التقییمات الختیار معاییر وضع قم .1
a. دراسي مستوى كل في القراءة بأداء تنبًؤا األكثر المھارات األدوات تُقیِّم. 
b. وصالحة موثوقة األدوات  تكون ان. 
c. نتائجھا وتحقیق األدوات إدارة یسھل. 
d. القرارات  التخاذ البیانات استخدام من المعلمون یتمكن حتى للتنفیذ قابلة النتائج تكون 

 .التعلیمیة
e. التلخیصیة والتقییمات المناھج مع األدوات تتماشى. 

 لتوجیھ الصفوف من مستوى كل في لألدوات) مقطوعة درجات( جاترالد تستھدف معاییر وضع .2
 .المعلم قرار  اتخاذ عملیة

 وتفسیر التكوینیة التقییمات وتقییم لتنفیذ المعنیین المصلحة أصحاب  إلعداد المھني التطویر خطة وضع .3
 .التعلیم لتوجیھ البیانات واستخدام النتائج

 عالیة بیانات إلنتاج األھمیة بالغ أمًرا تعد لألدوات التقنیة المالءمة أن التكوینیة التقییمات تطویر عند تذكر،
 .التعلیمي القرار صنع جودة على بدورھا تؤثر التي الجودة

 على  سیاقك یحتوي ھل
 التقییم أدوات بعض

 كمیة ذات لكنھا التكویني،
 أو /  و معروفة  غیر

 واضحة؟  غیر استخدام  إجراءات 

 البرنامج مقدم أو التعلیم وزارة قبل من المراجعة ھذه إجراء یتم ما عادة. المتاحة لألدوات  مراجعة إجراء
 :أن  المراجعة على یجب. الفصل في معلمال قبل من ولیس الخارجي،

 .مستوى كل في صلة األكثر القراءة مھارات تقیس التقییمات كانت إذا ما تحدد .1

 .وصالحة موثوقة أداة كل أن من التأكد مع داة،أ لكل التقنیة المالءمة تقیم .2

 .التلخیصیة التقییمات مع اشیةممت  األدوات كانت إذا ما تحدد .3

 .البیانات استخدام كیفیة تحدد .4

 لتنفیذ المعلمین إلعداد المھني للتطویر خطة  فضع التعلیمیة، القرارات التخاذ البیانات استخدام یتم لم إذا .5
 .التعلیم لتوجیھ  البیانات واستخدام النتائج وتفسیر التكوینیة التقییمات وتقییم

 الوصول  للمعلمین یمكن
 في  المھني التطویر إلى

 والمواد التكویني التقییم
 تنفیذه؟ تدعم التي

 التكویني للتقییم العملیة  واألمثلة والعملیات المفاھیم دمج یجب التكویني، التقییم وإجراء فھم للمعلمین یتسنى وحتى
 .التعلیم لتوجیھ واستخدامھا النتائج وتفسیر اإلدارة ذلك في بما المعلمین، تدریب في

 أفضل  وفي. التكویني التقییم فرص التدریب أثناء المقدمة التعلیمیة المواد جمیع تدمج أن یجب  ذلك،  إلى باإلضافة 
 والسیاق  باللغة خاصة  واضحة  تكوینیة تقییم اتإرشاد الدرس  وخطة الدراسیة  المناھج نماذج  توفر أن ینبغي األحوال،

 .التقییم ھذا  إلجراء أدوات توفر مع
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 والتوصیات  االعتبارات االستفسار 

 القراءة تعلم مدربي یعتبر ھل
 قادرین  سیاقك في والكتابة

 في  المعلمین دعم على
 التكویني؟ التقییم استخدام

 عالیاً  تدریباً  مدربین المدربون یكون أن یجب الدراسیة، الفصول روتین في التكویني التقییم دمج في المعلمین لدعم
 .التكویني التقییم وأدوات وعملیة  قیمة على

 بما المحددة، التدریب استراتیجیات من أساسیًا جزًءا القیادة لتعلیم التقییم مناقشة تكون أن یجب التدریب، وأثناء
 :ذلك في

a. التكویني التقییم وعملیات ألدوات  المشترك التطویر 

b. الفصل  في نيالتكوی  التقییم نمذجة 

c. التكویني التقییم نتائج وتفسیر مشترك التحلیل 

d. التكویني التقییم نتائج على بناءً  التعلیمیة القرارات  اتخاذ نمذجة 

 في  المدارس قادة یعتبر ھل
 قادرین بك الخاص السیاق

 التقییم تنفیذ دعم على
 التكویني؟

 التدریب  توفیر. مدارسھم في بفعالیة التكویني التقییم دعم المناسب، التدریب خالل من المدارس، لقادة یمكن
 :في  لمساعدتھم المدارس  لمدیري

a. التكوینیة للتقییمات الناجح للتنفیذ المعلمین دعم 

b. التكویني الدوري للتقییم التوقعات تحدید 

c. ودعم لطالبا لمجموعات الشامل التقدم ومراقبة التكویني التقییم نتائج لتحلیل المعلمین مع بالتعاون العمل 
 التكویني التقییم نتائج لمناقشة واألسر للمدرسین فرص خلق. التعلیمي بالتمایز المتعلقة القرارات  اتخاذ

 التعلم احتیاجات  معالجة  كیفیة حول  المعلومات وتبادل الفردیین لألطفال
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 ف
 االستجابة للتحدیات في تطبیق التقییم التكویني

 
 القطریة، السیاقات من . العدید في  توجد. فعالیة الطرق بأكثر واستخدامھ التكویني التقییم تطبیق الصعب من یكون قد  الظروف،  أفضل  في

 التقییم أن بحقیقة العوامل ھذه من الكثیر ویرتبط. القراءة تعلیم في التكویني للتقییم السلیم  االستخدام تباطؤ إلى  أدت كبیرة تحدیات
 الموارد، إلى تفتقر التي الكبیرة الدراسیة الفصول  في  حدة؛ على طالب كل قدرات عن بیانات توفیر إلى یھدف تعریفھ، بحكم التكویني،

 مالوي؛ في  دراسي  فصل  في  طالبًا 250 لـ تقییم أو  فحص  إجراء إلى االضطرار تخیل. (الھدف ھذا  یحقق أن للغایة  الصعب من  أنھ  غیر
 ھذه لحل السبل بعض واقتراح الكبیرة الصفوف حاالت في تنشأ أن یمكن التي التحدیات بعض یلي، فیما نستكشف، !).جًدا شاق أمر ھذا

 .اتالصعوب

 العدید أن حین في الطالب، من مجموعات في بعضھا تدار أن یمكن. طفل لكل كبیًرا وقتًا التكوینیة التقییمات من العدید تستغرق قد: الوقت .1
 كن یم. الكبیرة الفصول  في تحد یعتبر ما وھو) الشفویة القراءة في  الطالقة المثال، سبیل على( األفراد الطالب مع العمل إلى یحتاجون منھم

 :خالل من الكبیرة، الفصول في ذلك، على التغلب

 إلى المطاف، نھایة في ،والوصول األساسیة الكفاءات حول على طالب 5-3 مع سریعة تقییمات إلجراء یومیًا دقائق 5 تخصیص .أ
 شھر  غضون في الطالب جمیع

 بحرف تبدأ كلمة تسمع عندما إبھامك وارفع عینیك أغمض" المثال، سبیل على  - بذلك التقییمات تسمح عندما جماعیة تقییمات إجراء .ب
 ."السین

 :خالل من الكبیرة، الفصول في ذلك، على  التغلب یمكن. طفل كل مع أداة استخدام التكویني التقییم استراتیجیات بعض تتطلب: المواد .2

 .والملصقات الفالش وبطاقات الصور مثل والتقییم، للتدریس مستھلكة غیر دموا استخدام .أ

 بسبب التحدي ھذا من الكبیرة الصفوف تزید. الطالب احتیاجات یلبي تعلیم توفیر في التكویني التقییم من الھدف یتمثل: بالتعلیم الربط .3
 :خالل من ذلك على التغلب یمكن. المساعدة إلى  یحتاجون الذین  األطفال عدد

 مع  العمل كیفیة حول تعلیمات تقدیم إلى المعلمون یحتاج. األضعف الطالب األقوى الطالب یساعد حیث أزواج، إلى الطالب تقسیم .أ
 .الصغار لألطفال تحدیًا یمثل ذلك ألن البعض، بعضھم

 العمل( مستقلة ممارسة عمل فیرتو. ذلك یحققون ال الذین واألطالب الكفاءة یحققون الذین أولئك مجموعتین، إلى الطالب تقسیم .ب
 ال  الذین  الطالب مع مباشرة ویعملون الكفاءة لدیھم الذین  للطالب) المعلم من المباشر اإلشراف من  القلیل مع بھ  القیام یمكن الذي 

 .بالكفاءة یتمتعون
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 ت

 توصیات لبعثات الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة  
 
 

 
 موظفي على ینبغي البرنامج، تنفیذ في بنجاح التكویني التقییم الدولیة للتنمیة األمریكیة لوكالةا طرف من قراءةال برامج دمج ضمان أجل ن

 :البعثة

 المعلمین دعم وكیفیة برامجھا تصمیم في رئیسي كعنصر التكویني التقییم تضمین كیفیة مباشر بشكل المقترحات  ردود تتناول أن تطلب أن .أ
 .لدعمھا والمدربین والمدارس 

 .الدوري التكویني التقییم متطلبات تتضمن والتسلسل  النطاق  ووثائق المناھج ھیاكل أن من للتأكد البرنامج مواد تراجع أن .ب
 .تكوینیة تقییمات إنشاء كیفیة حول  إرشادات وكذلك التكوینیة، التقییمات من عینة تشمل أنھا من للتأكد البرنامج مواد جعترا أن .ت

 .تكوینیة تقییمات إنشاء وكیفیة التكوینیة التقییم نماذج تنفیذ كیفیة على المعلمین تدریب من للتأكد البرنامج تدریب خطط تراجع أن .ث

 .دعمھ دور وتوضیح المصلحة ألصحاب التكویني التقییم توضیح لضمان والمدربین القیادة تدریب ومواد  عملیات تراجع أن .ج

 
 لمزید من البحث في التقییم التكویني لتحسین معرفة القراءة والكتابة ا

 

 تعزیز یمكننا كیف في الحاسم السؤال یتمثل لذلك،. التكویني للتقییم الناجح التنفیذ في  األساسیة  العناصر من المصلحة أصحاب معرفة تعتبر
 ذلك،  على عالوة. الخدمة وأثناء الخدمة قبل  ما  تدریب ذلك في بما التكویني، بالتقییم یتعلق فیما وقدرتھم المصلحة أصحاب معارف  فعالیة

 غالبیة  فإن ، الطالب  قراءة نتائج تحسین إلى  یؤدي التكوینیة للتقییمات المناسب االستخدام  أن إلى تشیر البحثیة  األدلة أن من الرغم ىعل
  .النامیة البلدان من تجریبیة أدلة  إلى  حاجة وجود  إلى ، ،بالتالي تشیر المتقدمة البلدان من الدراسات 

 :يیل ما حول  أدلة إلى أیضا  حاجة ھناك

 التكوینیة، التقییمات فائدة •

 ، المناسبة المعاییر •
 والعائد،  التكلفة تحلیالت •

 و التكویني، التقییم تنفیذ في المھني التطویر فعالیة •

 وكذلك الفردیة  االحتیاجات لتحدید المجموعة تقییمات إدارة فعالیة ذلك في بما الكبیرة، الصفوف  سیاقات في التكویني التقییم استخدام •
 .الكبیرة الصفوف في الفردیة التقییمات إلدارة الفعالة  الطرق
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 االستنتاج ل
 

 وتفسیر بجمع تعریفھ، بحكم التكویني، التقییم یقوم. .والكتابة القراءة تعلیم سیاقات  في  التكوینیة التقییمات أساسیات الورقة، ھذه في  استعرضنا، لقد
 شاملة  مجموعة من جزًءا التكویني التقییم یكون أن ینبغي النحو، ھذا وعلى. التدریس توجیھ أجل من التعلیمیة الطالب احتیاجات حول المعلومات

 مختلف  في التعلیم في اآلخرین المصلحة وأصحاب المعلمین مساعدة بدایة في  فقط  نكون قد ربما .والكتابة القراءة تعلیم في  المنفذة الممارسات من
 في  األدلة إلى المستندة االقتراحات تقدیم ویتم. التدریس بین التمییز أجل من التكویني التقییم الستخدام الالزمة واألدوات  المعرفة على العالم أرجاء

 .ام یوما واقعا ذلك یصبح أن أمل على الورقة ھذه
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 الموجز إعداد
 علم  مثل متعددة مجاالت في الصلة ذات واألدلة  األدبیات المؤلفون راجع لقد

 معرفة  تنمیة حول  المعلومات  لجمع والتربویة التعلیمیة والمنھجیة  التنموي النفس
 تفصیلي  مخطط في المواد ھذه تطویر تم ثم. والتقییمات والتعلیم والكتابة القراءة

 لكتابة  تكراریة عملیة في  ذلك  بعد المؤلفون شارك. خارجیة مالحظات  جمع فیھ تم
. والمیسر المؤلفین بین ودمجھا المالحظات على  الحصول أجل من المسودات 

 قبل  التعلیقات ودمج الخارجیین المراجعین من مالحظات ذلك إلى أضیفت كما
 .البحث من االنتھاء
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