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 سيرورة 

 النّشاط التقويمي
 

        

   

التقييم مسرية متعّددة األبعاد، متكاملة العناصر، وهي أبعد من أن تكون جمّرد "عدد" نبوح به إىل أوراق       
َُحرّرَر يف نووننا تالميذنا يف شيء من التجّرد أحيانا، وكثري  من انانبباعية حينا خرر، احاكم به التلييذ دون أن 

 شيئا من مراجعتنا ألنشبتنا التعلييية أو التقيييية، مهيا ترّهلت األعداد أو اشتّدت. 

إن مل  كّلنا واعون أن التلييذ جبّده أو توانيه، ُّدد إىل درجة كبرية نتائجره، ولكن أّي دور ألعبه أنا كيربّ         
أجنح يف تونيع دائرة "اجلّد" وتقليص مساحة "التواين" وتضييق املنافذ عليه عرب جتديد نشاطي التعلييي، وتنويعه. 

وهل تَحعوي مسؤولية التلييذ كيقيَّم من مسؤولّييت كيعلِّم وكيقيِّم؟ مث هل أجد فرصة ملساءلة نشاطي الّّتبوي يف 
 ي لتعّليات تالميذي؟ جتّرد، أحسن من تلك اليت يوّفرها تقييي

من أجل تبارح هذه املسائل، وعلى ربى نلَو تقيييي عادل وحكيم أطرح هذه الورقة حول نريورة        
 النشاط التقيييي. 

 تمهيد: التّوافق الضّرورّي بين التّعليم والتّعلّم والتّقويم  

 قّيم؟ وكيف نقّيم؟ ينبغي أن نعرف ماذا نَحدّرس؟ وكيف ندّرس؟ حّّت نعرف ماذا نَح        

      
 أنشبة الّتعّلم                                                     أهداف الّتعّلم

 )كيف؟(                                                          )ماذا؟(         
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 أنشبة التقييم                                       

 )ماذا وكيف؟(                                      

 العزم على التقييم: )أو نيّة التقييم( المرحلة األولى:  

 هي مرحلة متكن املعّلم من اإلجابة على نؤالني رئيسيني:        

 ملاذا أقيم؟ -             

 مّت أقّيم؟ -             

I/ــم؟لماذا أقيـ  

 نقّيم عيوما هبدف انانتجابة إلحدى وظيويت التقومي البيداغوجي : 

 الوظيوة التكوينّية       -

 الوظيوة اجلزائية       -

   

 / التقويم الجزائي 1  

وهي وظيوة تقوميية تعتيد يف هناية درس أو حمور أو برنامج دراني يهدف ترتييب أو إشهادي       -
 , أو للتأكد من جدوى برنامج أو درس. أو لتقييم درجة التبور

  أهم ما تتييز يه:      -

       أهنا ترجع بالنظر إىل األنتاذ واملؤنسة 

       تقوم أنانا على احلكم على درجة حتصيل األهداف املراد حتقيقها من الربنامج أو
  من جزء منه

      يا أو باإلشهاد أو بالتوجيه. توضي إىل اختاذ قرارات متعلقة باملرور إىل أقسام عل
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  )قرارات ذات طابع جزائي(

 / التقويم التكويني: 2    

 يرمي إىل توفري مساعدة بيداغوجية عاجلة للتلييذ       -

 يهدف إىل إعالم التلييذ بدرجة إجنازه للهدف التعلييي       -

 تتيوضع يف بداية مقبع تعلييي أو ونبه أو يف هنايته       -

    أهم ما يتييز به:      -

       أنه مسعى راص باألنتاذ دارل قسيه 

       أنه يهدف إىل تقنني أنشبة التعلم, ودعم جهود التالميذ وتبني مكتسباهتم يف
مراحل خمتلوة: فاألنتاذ يف حالة إعانة عاجلة للتالميذ، وذلك بغاية ضيان التبور 

اجلة و تصحيح, أو أنشبة دعم، أو أنشبة املستير واملستقر للتعليات عرب أنشبة مع
إغناء، وهو ما يتبلب من األنتاذ تتّبعا لسري تالميذه، واكتشاف نقاط القّوة ونقاط 

الّضعف عندهم، وذلك حّت يتيّكن من اجللب العاجل للتعديالت الالزمة، ومن 
  .حوزهم على مواصلة التعلم. فالتقومي التكويين يَحعاش على مدى األيام واملراحل

       أنّه يَحوضي إىل قرارات ذات طبيعة بيداغوجية، فهي ليست بقرارات هنائية، وهي
هتدف أنانا إىل إعالم األولياء والتالميذ بالتعّليات اليت على هذا األرري أن يصّححها 

  أو ُّسنها، وبالونائل املساعدة على ذلك.

 /بين نوعي التقويم: 3  

توريق ببريقة كاريكاتورية بني وظيويت التقييم: التكوينية واجلزائية فقال: "إذا ( ال7691حاول "نتيك" )       
 ذاق البّباخ شربته، فذلك الّتكويين، فإذا أكلها الّضيوف، فذلك هو اجلزائي" 

  II/متى أقيّـــم؟  

قة مبا نريد إجنازه يف املقبع للّتعّرف على مكتسبات التالميذ القبلّية من املعارف واملهارات املتعلّ  / قبل الّتعّلم:1  
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 التعّليّي اجلديد. 

لتتّبع الّتبّور احلاصل يف ربوات الّتعّلم، وتشخيص نقاط القّوة ونقاط الّضعف فيه، وإدراَ  / وسط الّتعّلم:2  
 أنباهبا ورصد الّتعديالت اليت يستوجبها. 

املقبع، واختاذ القرار باملواصلة أو بالعود  لتبنّي درجة حتقيق األهداف املرادة بذلك / خاتمة مقطع تعّلمّي:3  
 على بدء جللب املعاجلات الالزمة. 

لتبنّي درجة حتقيق األهداف املرادة ببنامج معنّي، واختاذ القرار مبنح التلييذ املرور إىل  / خاتمة الّتعّلمات:4  
 ا التالميذ يف إطار تربوي معني. القسم املوايل أو باحلصول على شهادة، ولتبنّي نوعّية التعّليات اليت حّققه
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 القيـــــس المرحلة الثانية: 

 يستوجب القيس ثالث عيليات نا ختتلف يف درجة أمهيتها:        

I/:جمع المعطيات  

ة: عرب انتعيال أداة قيس مثل انانتجواب شوويا كان أو كتابيا، أو شبكة       - ببريقتني: صُر
ة: عرب املالحظة أو درانة تقومي وصوية أو نّلم نلوكات،  أو شبكة تقييم ذايت. أو غري صُر

  إجابات التالميذ.

  ينبغي أن يراعى يف طريقة اجليع وأداته الغاية األولية للتقييم، والقرار املزمع اختاذه يف هنايته.      -

II/ :تنظيم المعطيات 

 وذلك عرب مرحلتني:        

  تها، وجتريدها عن غريهااصبواء املعبيات املراد دران      -

  توزيعها على جميوعات وفق أنواعها ورصائصها املشّتكة      -

III/ :تأويل الّنتائج وتفسيرها 

تلك املعبيات، ورببها بأنباهبا متهيدا لتغيريها إذا كانت نلبية، أو وذلك عرب البحث يف دنانات        
لدعيها إذا كانت إجيابية. فين الغريب أن ممارناتنا الّتبوية مل تعرف بعد تقليد املراجعة الذاتية ألنشبتنا 

، فضال إذا كان التعلييية أو التقيييية حّت يف حالة املعبيات املثرية لالنتغراب كوشل أغلب القسم يف انارتبار
ذلك الوشل يف أغلب األقسام، ومن باب أوىل إذا كان على مدى العام الدراني. والتوسري الغالب لدينا هو 

على مساءلة  -ويف شجاعة وأمانة–ذلك الّسهل بإلقاء تبعات الوشل على التالميذ دون غريهم، دون أن نتجرّأ 
 نلوكنا التعلييي أو التقيييي. 

 منهجان: وللّتأويل        

تأويل قياني: نبحث فيه عن موقع التلييذ من النتائج واألعداد احملّصلة، ومنوضعه بالنسبة       -
  ملعّدل قسيه
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تأويل معيارّي: نبحث فيه عن موقع التلييذ من األهداف املرادة، حماولني بيان مساحة اجلودة       -
  اليت حققها التلييذ بالنسبة لألهداف املراد حتقيقها.

 الحكــــــم المرحلة الثالثة:   

I/:ـــم   مجال الحكــ

 / حول نوعية التعليات املراد حتصيلها: 7  

 بأن يصل األنتاذ إىل اختاذ القرارات التالية:   وذلك       

 هذه املعبيات حتتاج إىل مزيد عيل...       -

حمل الصعوبة نيعاود طرحها يف هنا بعض الصعوبات, ولكن هذه املعبيات التعلييية ذاهتا       -
  حمور ناحق...

  كل التالميذ جنحوا يف إجناز املهيات التقوميية بنجاح... أو بعض املهيات بصعوبة...      -

  كل التالميذ جنحوا يف إدراَ عتبة النجاح وانتجابوا لليتبلبات اليت ضببت...      -

 / حول التيشي التعّليي التعلييي: 2  

 يتساءل األنتاذ حول نري التالميذ وتبورهم من حيث املعارف واملهارات كأن يقول مثال:  وذلك بأن - 

      ...هنا عائق ميكن أن يعرقل التعّليات إذا مل أتدرل نريعا بأنشبة تصحيحية أو داعية  

      ...بعض التالميذ نا ميلكون املصبلحات األنانية لوهم نصوص من مستواهم  

ئل متّشيره الّتعلييي يف مستوياته املختلوة: كالتخبيط وانانّتاتيجيات ونوع األنشبة... وذلك بأن أو بأن يسا - 
 يصل األنتاذ إىل اختاذ القرارات التالية: 

      ...كان علي أن أعتين أكثر بالبعد التببيقي  

         نّي نقاط الضعف يف لعلي مل أفسح اجملال الكايف للتالميذ حّت يَحعرِبوا عن أنوسهم فأتب
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      حتصيلهم...

  / حول الظروف احمليبة بانارتبار:3  

  II/ :مرتكزات الحكــم 

 / معايير الجودة: 1  

أ/ هي يف السؤال املغلق ذي الببيعة املوضوعية تنحصر يف اإلجابة السليية, وذلك برصد نقبة للتلييذ 
 إذا أصاب وصور يف حالة العكس 

وتوح أكثر تعقيدا، ولذلك نابد من أن يعيرد األنتاذ إىل "شبكة تقدير" أو تثيني ب/ وهي يف السؤال امل
حتوي مجلة املعايري الواجب وضعها يف احلسبان عند تقييم عيل التلييذ. وهذه الشبكة من شأهنا أن توفر أمرين 

ين حماصرة صعوبات هامني: األول منهيا التخلص من أكثر ما ميكن من الذاتية اليت ينبوي كل "حكم". والثا
 التالميذ. 

وهي ربوة تلي وضع املعايري حيث نا بد من التساؤل حول كيوية التقدير الرشيد  / سّلم تقدير أو تثمين:2  
 والعادل لكل معيار من تلك املعايري, مث حول مدى جناح التالميذ يف بلوغها. 

معيار اجلودة جيد التقدمي إنا إذا كان متضينا ونعين هبا عتبة النجاح. فال يكون  / الحّد األدنى للجودة:3  
حلد أدىن للجودة الذي يتخذ مؤشرا واضحا إجرائيا على بلوغ األهداف أو عدمه, وعلى جناح التعّليات أو عدم 
جناحها. ونالحظ أنه نا ميكن حتديد هذه املعايري واملؤشرات يف معزل عن مجلة من اناعتبارات مثل ِجّدة الّتعلم, 

  درجة تعقيده.ومّدته و 

  القــــــرارالمرحلة الرابعة:   

I/:أنواع القــرار  

 / قرارات لضمان تطّور التعّلمات: 1  

 وذلك يف نباق الوظيوة التكوينية وهي يف ذاهتا نوعان رئيسيان:   

 القسم أو اجمليوعة: أ/ إقرار مجلة من األنشبة املتنوعة املستجيبة حلاجيات تالميذه الوردية أو حلاجات كل        
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 أنشبة معاجلة وتصحيح لتجاوز صعوبات       -

 أنشبة دعم لتجاوز احلد األدىن من اجلودة       -

 أنشبة إغناء       -

  أنشبة تكييلية      -

ب/ املرور إىل مقبع تعلييي جديد إذا كان كل التالميذ قد جنحوا يف حتصيل التعليات املرادة من 
  املرحلة السابقة.

 / قرارات لضمان التقدير العادل للّتعّلمات: 2    

  وذلك بتيكني التالميذ الذين بلغوا العتبة الّدنيا للجودة املرجّوة من املرور إىل القسم األعلى.

  II/ :القرار المناسب 

 / يف التقييم التكويين: 7  

 أ/ قبل مقبع تعلييي: 

 إقرار أنشبة معينة تقتضيها احلالة       -

  تغيري املخبط الّتعلييي وتعديله مبا يتنانب مع نتائج التشخيص      -

 ب/ املساوق ملقبع تعلييي: 

 التوكري يف أنشبة إغناء       -

 التوكري يف أنشبة دعم       -

 التوكري يف أنشبة معاجلة       -

 ج/ الالحق على املقبع التعلييي 
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 ختبيط أنشبة دعم       -

 رين إضافية تنجز فرديا يف البيت ختبيط متا      -

   مواصلة التعليات يف حالة بلوغ األهداف املرجوة      -

   

ويكون تتوجيا للّتعّليات املقّررة يف برنامج درانّي ناقّتاح املرور إىل األقسام املوالية   / في التقييم الجزائي:2  
من الّتعّليات املقّررة يف الربنامج، واقّتاح معاودة نوس بالنسبة للتالميذ الذين جنحوا يف حتقيق األهداف املرجّوة 

 الّتعّليات بالنسبة لبعض التالميذ الذين مل يبلغوا تلك األهدا

 


