التقويم
 -1تعريف التقويم
هو العملٌة التً ٌتم بواسطتها إصدار حكم معٌن على مدى وصول العملٌة التربوٌة إلى أهدافها
ومدى تحقٌقها ألغراضها ,والكشف عن نواحً النقص فٌها أثناء سٌرها ,واقتراح الوسائل
المناسبة لتالفً هذا النقص .

 -2أهداف التقويم
 التعرف على تحصٌل التالمٌد والتأكد من مدى تحقق األهداف التربوٌة للدرس من خاللأسئلة كتابٌة أو شفوٌة أو من خالل وضعٌات اختبارٌة من أجل تحدٌد مواطن القوة
والضعف لدٌهم من أجل تحسٌن طرق التدرٌس وتسهٌل عملٌة تعلم التالمٌذ للمادة التعلٌمٌة
ومن ث َّم البحث عن األنشطة والمواقف التربوٌة الالزمة إلثراء وتعزٌز مواطن القوة
وتحسٌن ومعالجة مواطن .
 تقوٌم البرامج من أجل تحسٌنها وتطوٌرهاٌ :جرى التقوٌم لٌستفاد من نتائجه فً تحسٌنوتطوٌر برامج تعلٌم الرٌاضٌات ،وفً تطوٌر مناهج الرٌاضٌات حٌث إن نتائج التقوٌم
تعد معٌاراً مهما ً للحكم على فاعلٌة البرامج والمناهج الدراسٌة.

 -3أنواع التقويم
أ -التقويم التشخيصي
وٌكون عند بداٌة الدرس أو فقرة أي قبل عملٌة التعلم ,وٌهدف إلى تحدٌد مدى تمكن التلمٌذ
من بعض الم عارف والمهارات الالزمة لتعلم المفهوم الجدٌد .
ب -التقويم التكويني
وٌتم أثناء عملٌة التعلم وٌهدف إلى معرفة مدى سٌر التعلم فً الطرٌق الصحٌح وتوجٌهه نحو
تحقٌق األهداف ,وٌمكن من خالله تصحٌح األخطاء وعالجها ,وتقدٌم التغذٌة الراجعة
المناسبة ,وتعتبر التمارٌن التطبٌقٌة والواجبات المنزلٌة من أسالٌب هذا النوع من التقوٌم.
ج -التقويم اإلجمالي
وٌتم فً نهاٌة أو ختام البرنامج التعلٌمً وٌهدف إلى التعرف على ما تحقق من نتائج ,وٌهتم
التقوٌم النهائً إلى مدى تحقق األهداف العامة ,كما ٌهدف إلى إصدار أحكام وإعطاء تقدٌرات
للمتعلمٌن تبٌن مدى كفاءتهم فً تحصٌل ما تتضمنه األهداف العامة.

 -4خاصيات وضعيات التقويم :
 الواقعية  - :تتطلب من المتعلم أن ٌقوم بحل وضعٌات مرتبطة بالحٌاة العادٌة أو المجال العام. تحترم المدة الزمنٌة المخصصة للتقوٌم والموارد المتاحة له. معبرة ومحفزة  - :تقترح مستوى معقوال من التحدي لتحفٌز المتعلمٌن على التعلم ومالءمةمناسبة لحاجاتهم.
 تشجع على المبادرة والمساهمة. تشجع على التفكٌر فً مواصلة العمل وسٌروراته. تحترم خصائص المتعلم (إٌقاع وأسلوب التعلم ،إلخ.)... تتٌح للمتعلم فرصة إعادة بناء أجوبته. مناسبة ومرنة  - :تسمح بمالحظة اإلجراءات والنتائج المتوصل إلٌها. تتطور حسب تفاعل المتعلمٌن مع تعلماتهم والنتائج المحصل علٌها.1

 تبسط للمتعلم بناء أجوبته. منسجمة ومتناسقة  - :مرتبطة بالمنهاج الدراسً وبالتعلم (كفاٌات ممتدة ،كفاٌاتمرتبطة بالمادة الدراسٌة وبمجال التعلمات).
 تسمح بتقوٌم الكفاٌات حسب معاٌٌر وانتظارات المقرر الدراسً. دقيقة وموضوعية - :تفرض عمال جٌدا من لدن المتعلمٌن. تقدم االنتظارات والتعلٌمات للمتعلمٌن بشكل واضح. -تقدم معاٌٌر التقوٌم للمتعلمٌن وتدفع بهم إلى احترامها (التقوٌم الذاتً).

 -5المهام:
ٌقوم المدرس ببلورة المهام الضرورٌة لحل وضعٌة تعلمٌة أو تقوٌمٌة وفً هذا الصددٌ ،جب
على المدرس أن:
 ٌصف كل مهمة بدقة. ٌوضح متطلبات إنجاز المهام الموصوفة. ٌعد الموارد الضرورٌة لتنفٌذ تلك المهام. ٌحرر تعلٌمات واضحة تحترم استقاللٌة المتعلمٌن مع الحرص على المحافظة على مراقبةتسلسل العملٌات المؤدٌة إلى إنجاز المهام.
 ٌسهر على استعمال وسائل تعلٌمٌة مساعدة.ٌ -حرص على احترام الوقت المخصص لإلنجاز.

 -6معايير ومؤشرات التقويم:
كلما تم تحدٌد المهامٌ ،جب تحدٌد مؤشرات التقوٌم .وتتعلق هذه المؤشرات بفعالٌة اإلجراءات أو
كٌفٌة سٌرورة النشاط المستعمل وجودة اإلنتاج .فاختٌار مؤشرات تقوٌم الكفاٌات المرتبطة بمادة
الرٌاضٌات مرتبط بالكفاٌات الواردة فً المنهاج ،وتكون هذه المؤشرات مكٌفة مع خصائص
الوضعٌة المشكلة وبمراحل السنة الدراسٌة (البرنامج السنوي للرٌاضٌات مقسم إلى مراحل)
وبمكتسبات المتعلمٌن وكذلك بالمحتوى الدراسً للمادة والذي ٌحدد المهام الالزم تحقٌقها لدى
المتعلمٌن.
 المعايير
هً صفات العمل المنتظر من إنتاج التلمٌذٌ ،تم تحدٌدها عند صٌاغة الكفاٌة وتتصف بكونها
مجردة أو عامة .
مثال :مالءمة اإلنجاز ،انسجام المنتوج ،التقدٌم الجٌد ،جدة المنتوج.
و لتقوٌم كفاٌة ما نحدد لها معاٌٌر .وتستعمل نفس المعاٌٌر لتقوٌم فئة من الوضعٌات المتعلقة
بكفاٌة معٌنة .كما ٌجب أن تعكس هذه المعاٌٌر ما تستهدفه الكفاٌة ،وهو ما ٌسمح باإلقرار بدرجة
اكتساب هذه الكفاٌة من لدن التلمٌذ.
 المؤشرات
 المؤشر عنصر محسوس ،قابل للمالحظة والقٌاس. المؤشر ٌوفّر للمصحّح بٌانات عن درجة تحقّق المعٌار. من األحسن االكتفاء بعدد محدود من المؤشرات لك ّل معٌار (واحد أو إثنٌن) ٌرىالمصحّح أنها كافٌة العتبار المعٌار مكتسبا ً.
المؤشرات مرتبطة بالمعاٌٌر كما هو موضح فً الخطاطات التالٌة:
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نشبط لبثم نهًالحظخ وانميبش
Activité observable et mesurable

تنجس ين طرف انًتعهى

تحديد انًهًخ

A réaliser par l’apprenant

Définir la tâche

لصد ثهىغ أهداف تعهًيخ
En vue d’atteindre des objectifs d’apprentissage

 يب هى انًطهىة ين انًتعهًين إنجبزه:ويعجر عنهب ثبإلجبثخ عن انسؤال
S’exprime en répondant à la question : que doivent réaliser les apprenants

خصبئص انًنتىج انتعهيًي
Caractéristiques de la production attendue

ضجظ انًعبيير
Déterminer les critères

يستمهخ عن ثعضهب انجعض
Indépendance les uns des autres

أنىاع انًعبيير
Types de critères

انشًىنيخ

االنسجبو

انصىاثيخ

انًالءيخ

globalité

cohérence

correction

pertinence
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تحديد انعنبصر انالزو يالحظتهب في كم إنتبج
préciser les éléments à observer dans chaque
production de l’apprenant

تحديد يؤشراد انتمىيى
Déterminer les indicateurs d’évaluation

تسًح ثبنتنجؤ ثدرجخ انتحكى في انًعيبر
Permet d’estimer le degré de maîtrise

انسالنى انًتجبنسخ
Echelles uniformes

سالنى انتمدير
Echelles d’estimation

سالنى انىصفيخ
Echelles descriptives

انسالنى انًتجبنسخ
Echelles uniformes

انسهى انحرفي

انسهى انهفظي

Echelle littrée

Echelle verbale

انسهى انجيبني

انسهى انًرلى

Echelle graphique

Echelle chiffré

انسهى ذو انتفرغ انثنبئي
Echelle dichotomique

انتحمك ين اكتسبة أو عدو اكتسبة كم
عنصر ين عنبصر انًمرر اندراسي
Vérifier l’acquisition (ou non)
de chaque élément du contenu
جعم انًتعهى عهى استعداد نًىاجهخ
انتمىيى في كم يهًخ
Rendre l’apprenant prêt à
affronter l’évaluation

لبئًخ انضجظ
Liste de vérification
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تمسيى انًمرر اندراسي إنى وحداد
Diviser le contenu en unités
إعداد لبئًخ انضجظ
Elaboration d’une liste
de vérification

إرفبق كم وحدح ثًهًخ
Proposer une tâche à la fin de
chaque unité
إنحبق كم يهًخ ثمبئًخ ضجظ
Elaborer une liste de
vérification pour chaque tâche

إثراز انجىانت اإليجبثيخ وانسهجيخ

انتعبنيك

Mettre l’accent sur les points forts et
les points faibles

commentaires

: القرارات-7
 ٌمكنه أن ٌأخذ قرارات لدعم أو،بعد تعرف المدرس على الجوانب السلبٌة واإلٌجابٌة للتعلمات
:ًإغناء أو تعمٌق تعلمات التالمٌذ وفق ما ٌل
انمراراد
Décisions

كفبيخ يكتسجخ
Compétence acquise

كفبيخ ثحبجخ إنى دعى
Compétence à renforcer

كفبيخ في طىر االكتسبة
Compétence en cours
d’acquisition

كفبيخ غير يكتسجخ
Compétence non acquise
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 -8أدوات التقويم:
تمكن أدوات التقوٌم األستاذ من جمع المعطٌات الضرورٌة عن كل متعلم ،إلصدار حكم حول
تطور كفاٌاته ،وكذلك مستوى اكتسابه المعارف فً الرٌاضٌات .وتعتمد جودة الحكم بشكل عام،
على نجاعة بلورة واستغالل أدوات التقوٌم ،وتمكن بالتالً المتعلم من الحصول على معلومات
مفٌدة حول تعلماته والصعوبات التً تعترضه وكٌفٌة تقدمه فً العملٌة التعلٌمٌة-التعلمٌة.
وبالتالً نقدم بعض األدوات كما ٌلً:





أسئهخ تحريرQuestions à réponses élaborées

االختجبراد انتمهيديخ
Tests traditionnels

أسئهخ تعيين Questions à réponses désignées

انطىيهخ

أسئهخ انتحرير
Questions à réponses élaborées

انمصيرح

اختيبرين يتعدد
Choix multiple



ينبوثخ
Choix simple

أسئهخ انتعيين
Questions à réponses désignées

إعبدح انترتيت
Réarangement

تحديد انًهًخ
تحديد انًعبيير



Déterminer la tâche

Déterminer les critères

تحديد انًؤشراد

شجكخ انتصحيح

fixer les indicateurs

إعداد سالنى انتمدير
انمراراد
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Elaborer les échelles

Décisions

