فرعملا فيكلاو مكلا سايق قرط

لمعلا ةشرو فادهأ
نيكراشملا نوكي نأ ىغبني لمعلا ةشرو نم ءاهتنالا دعب
:ىلع نيرداق

.ىفرعملا بناجلا سايقو مييقت تاودأ ديدحت
تايجيتارتسا ضعب مادختسا ةيمهأ ديدحت
صصختلا لاجم ىف ءادألا مييقت
اهباسحو اهطبضو بالطلا ءادأل ةظحالم ةقاطب ميمصت

لطلا تاراهم ةيمنت ىف ىفرعملا فيكلاو مكلا سايق رود ريدقت

رعملا فيكلاو مكلا سايق فادهأ
 .ةيقيقحلا ةيتايحلا تاراهملا ريوطت 1.
 .ايلعلا ةيلقعلا تاراهملا ةيمنت 2.
 .ةديدجلاو ةقالخلا تاباجتسالاو راكفألا ةيمنت 3.
ةيلمع يف جتنملاو تايلمعلا ىلع زيكرتلا 4.
 .ملعتلا
 .لماكتم عورشم نمض ةددعتم تاراهم ةيمنت 5.
 .يتاذلا ميوقتلا ىلع بلاطلا ةردق زيزعت 6.
قيقحت ةجرد نّيبت يتلا تانايبلا عمج 7.
 .ملعتلا تاجاتنل نيملعتملا
ةددعتم ميوقت تاودأو تايجيتارتسا مادختسا 8.
ملعتملا ةيصخش يف ةعونتملا بناوجلا سايقل

سايقلا بناوج
بناجلا
ىفرعملا
جئاتن •
ترابتخا
ةيليصحت
جئاتن •
تارابتخا
ةيلمع
ةيهفشو

بناجلا
ىراهملا
ةقاطب •
ةظحالم
ليلحت •
لمعلا

بناجلا
ىنادجولا
عالطتسا •
ىأر
سايقم •
لويم

سايقلا تاودأو بيلاسأ
 CHECKLISTدصرلا مئاوق •
 RATING SCALEىددعلا ريدقتلا ملس •
 RUBRICىظفللا ريدقتلا ملس •
 LEARNING LOGملعتلا ريس فصو لجس •
 ANECDOTAL RECORDىصصقلا لجسلا •
 PORTFOLIOلامعألا فلم •

دصرلا مئاوق
Check list
بلاطلا وأ  .ملعملا اهدصري يتلا تايكولسلا  /لاعفألا ةمئاق نع ةرابع
 .بلاطلا وأ ملعملا اهدصري ةيميلعت ةراهم وأ ةمهم ذيفنت ءانثأ
ىدل ةيميلعتلا تاجاتنلا ققحت ىدم سايقل ةبسانملا تاودألا نم دعت
.بالطلا
.ةيلاتلا جاوزألا نم نيتملكلا ىدحإ رايتخاب اهتارقف ىلع باجتسي و

أطخ وأ حص

ريغ وأ ىضرم
ىضرم

ال وأ معن

ردان وأ ابلاغ

ريغ وأ قفاوم
قفاوم

ريغ وأ بسانم
بسانم

شلا  /دصرلا مئاوق ميمصت تاوطخ
Check list
تاجاتن ىلع لوصحلل ىوتحملا ليمحت *
.ميلعتلا
.ميوقتلل ةبسانملا ريياعملا رايتخا *
ةرقف لكل ةبسانم ةمالع صيصخت *
.اهتيمهأ بسح
قافتالا و ةبلطلا عم مئاوقلا هذه ةشقانم *

ىددعلا ريدقتلا ملس
Rating Scale
تاراهم تناك اذإ اميف رهظت ةطيسب ةادأ وه
لك عضخت ثيح  ،ةعفترم وأ ةيندتم ملعتملا
 ،تايوتسم وأ تائف ةدع نم جيردتل ةرقف
ةفصلا دوجو وأ مادعنا هيفرط دحأ لثمي ثيح
فرطلا لثمي و  ،ليئض لكشب اهردقن يتلا
نيفرطلا نيب ام و  ،اهدوجو لامك وأ مامت رخآلا
 .اهدوجو نم ةتوافتم تاجرد لثمي

ىددعلا ريدقتلا ملس دادعا تاوطخ
Rating Scale

قر ةفصلا دوجو هيف جردني و  :يددعلا ريدقتلا ملس
ىدم ددحي مقر عضو مث بالطلا ءامسأب ةمئاق لمعب ملعملا موقي
ةكراشم ةيلاعلا ةجردلا ددحت ثيح ًالثم  9رهش يف بلاطلا ةكراشم
ةدودحم ةكراشم ةضفخنملا ةجردلاو ةيلاع

:دادعالا تاوطخ
ةعومجم ىلإ وأ رغصألا ماهملا نم ةعومجم ىلإ ةمهملا وأ ةراهملا ةئزجت 1.
 .ةبولطملا ةراهملل ةنوكملا تايكولسلا نم
لسلست بسح سايقلا ديق ةراهملل ةنوكملا تاكولسلا بيترت 2.
نيملعتملا لبق نم اهذيفنت بسحب وأ اهثودح
و ةراهملا زاجنإ ىدم ريدقتلا ملس ىلع بسانملا جيردتلا رايتخا 3.
اهيف ةنمضتملا تايكولسلا ةعومجم و ةراهملا ةعيبطل ًاقفو كلذ
.نوملعتملا اهيدؤيس يتلاو

ىددعلا ريدقتلا ملس مادختسا ايازم
Rating Scale
دهج رفوت ةيداصتقاو ةلاّعف ةروصب همادختسا نكمي 1.
 .هتقوو ملعملا
وه امم ىلعأ تابثلاو ةيعوضوملا نم ةجردب فصتي 2.
ةظحالملا ىلع ةمئاقلا ميوقتلا بيلاسأ يف رفوتم
 .ةيداعلا
ءادأ نم ةددعتمو ةفلتخم عاونأ ميوقت يف مدختسي 3.
 .نيملعتملا
ءادأ يف فعضلاو ةوقلا نطاوم حضاو لكشب ددحي 4.

يظفللا ريدقتلا ملس
Rubric
 .ميوقتلا ليجست تايجيتارتسا دحأ وه
نيبت يتلا ةرصتخملا تافصلا نم ةلسلس نع ةرابع وهو
 .ةفلتخم تايوتسم يف بلاطلا ءادأ
رثكأ ةداعلا يف هنكلو  ,ريدقتلا ملس ًامامت هبشي
بلاطلل ةدعاسم رثكأ ملسلا اذه لعجي امم ,هنم ًاليصفت
 .نسحتلا يف ةيلاتلا هتاوطخ ديدحت يف
ديجلا لمعلل ةحضاو تارشؤم ملسلا اذه رفوي نأ بجيو
 .بولطملا

 Learning Logملعتلا ريس فصو لجس
لوح تارابع تقولا ربع بلاطلا هيف بتكي مظنم لجس
ثيح  ,ةصاخلا هتايح يف اهب ّرم وأ اهدهاش وأ اهأرق ءايشأ
هتاباجتساو ةصاخلا هءارآ نع ةيّرحب ريبعتلاب هل حمسي
 .هملعت ام لوح

 Anecdotal Recordsيصصقلا لجسلا
هلعفي ام لجسيل  ,ملعملا نم ريصق فصو نع ةرابع
نم ًالثم  .ةظحالملا اهدنع تمت يتلا ةلاحلاو  ،ملعتملا
 ،ةعومجم نمض ملعتملا لمع فيك ملعملا نودي نأ نكمملا
نمض لمعلا تاراهم لوح ةيمهأ تاظحالملا رثكأ نودي ثيح
) ينواعتلا لمعلا ( قيرفلا ةعومجم

بالطلل زاجنالا فلم
بلاطلا لامعأل قثوملا فداهلا عمجلا وه -ةرابع طسبأب  -بلاطلا زاجنا فلم
.ام ررقم وأ لاجم يف هتازاجناو هليصحتو همدقتو هدهج ىدم سكعت يتلاو
نم جذامن نم ادج ةريثك ءايشأ لمشت  artifactsتانيعلا وا لامعألا هذه
تاءارقو يتاذ دقنو ءارآو تاعابطناو تاباتكو تارابتخالاو تابجاولا
بلاطلا اهب ماق ثاحبأو تاعورشمو تاجتنمو تاصاصق عمجو تاصخلمو
.ةددحم ةينمز ةرتف ىدم ىلعو يمكارت لكشب
:اهنم تايمست ةدعب ةيبرعلا تايبدألا يف  Portfolioحلطصم مجرتيو
،زاجنالا فلم ،ملعتلا فلم ،بلاطلا لامعأ فلم ،ةيقئاثولا ةبيقحلا
.يمانلا لجسلا ،ءادألا فلم ،ملعتلا ةبيقح ،ويلوفتروبلا
فلملا ميمصت نم لوحتلا وهف  E-Portfolioينورتكلالا زاجنالا فلم امأ
طئاسولا مادختسا لالخ نم ينورتكلا لكشب هميمصت ىلإ يقرو لكشب
نم بلطتي اذهو .ايديمربياهو ايديميتلم نم ةثيدحلا ةينورتكلالا
اذه ىلع قلطيو .ةيبوساحلاو ةينقتلا تاراهملاب املم نوكي نأ بلاطلا
ةيزيلجنالا ةيوبرتلا تايبدألا يف تايمسم ةدع ينورتكلالا فلملا
:electronic portfolio,اهنمو

زاجنالا فلم مادختسا دئاوف
.ذيمالتلا ملعت بناوج نم ةددعتم تالاجم سيقي 1.
.يميداكألا هومنو هدهجو بلاطلا لامعأ لضفأ قيثوت 2.
 ( Assessment forملعتلل ميوقتلا موهفم خسري 3.
نيسحتل يفصلا ميوقتلا مادختسا وهو )Learning
.ملعتلا
 (Assessmentملعتلل ةليسوك ميوقتلا موهفم خسري 4.
نع الزعنم سيل ميوقتلا ةيلمع نأ ثيح )as Learning
.ملعتلا ةيلمع
ليصألا ملعتلاو ميوقتلا بيلاسأ نم بولسأ ربتعي 5.
Authentic Assessment/Learning.
زيكرتلا6.
ىلع
داعبأ
ةددعتم
مييقتلل
وه امك دحاو دعب نم الدب Multidimensionality Scaling

زاجنالا فلم مادختسا دئاوف
يلمعلا ءادألاو ةفرعملا قيبطت ىلع بلاطلا ةردق نع فشكلا 7.
 .ريكفتلاو
هل حيتي يذلاو بلاطلل يتاذلا ميوقتلا بيلاسأ دحا ربتعي 8.
 .يساردلا .همدقتو هلامعأ لمأت
رارقلا ذاختاو ةيلوؤسملا لمحت ىلع ةردقلا بلاطلا ىدل يمني 9.
 .هناقتإب مامتهالاو ،لمعلا يف صالخإلاو
 .بلاطلا ىدل ةيعادبإلا بهاوملا نع فشكلا بيلاسأ دحا 10.
ةيقبو بلاطلا نيبو ملعملاو بلاطلا نيب لعافتلل ةليسو 11.
 .نيرخآلل هفلم ضرع وا فلم يف كارتشالا ةلاح يف بالطلا
 .رمتسملا ميوقتلا أدبم ققحي 12.
تاذلا ريدقتو ،يتاذلا ملعتلا تايجيتارتسا يمني 13.
تاراهم ةيمنتو ) )Met cognitionريكفتلا لوح ريكفتلاو
 .تالكشملا لحو ثحبلا تاراهمو ،دقانلاو يعاولا ريكفتلا
 .هدوهجو هلامعأل ةذفانو بلاطلل قثوم عجرم ةباثمب ربتعي14.
 Formativeرمتسملا ميوقتلل ةادأك لمعي 15.
 Summative Evaluationيئاهنلا ميوقتلاو Evaluation

عامتسالا نسح ىلع مكركشن

