
www.massira.jo



371.3

عبداهلل بن خميس امبوسعيدي/ منى بنت محمد العفيفي

التقومي الصفي الفعال

2019/11/5993

استراتيجيات التعلم/ اساليب التدريس/ التفاعل 
الصفي/ الطالب/ التعليم

عمان – دار المسيرة للنشر والتوزيع 

تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف األولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية

األولـى  2020م – 1441هـالطبعة 

حقوق الطبع محفوظة للـنـاشر

األردن  – عّمان  للنشر والتوزيع  المسيرة  لدار  والفنية محفوظة  األدبية  امللكية  جميع حقوق 
ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيـد الكتاب كامالً أو مجزاً أو تسجيله على اشرطة 
كاسيت او إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على إسطوانات ضوئية إال مبوافقة الناشر خطياً

Copyright  c  All rights reserved

No part of this publication may be translated,
reproduced, distributed in any form or by any means,or stored in a data base 
or retrieval system , without the prior written permisson of  the publisher 

عنوان الدار

الرئيسي :  عمان - العبـدلـي - مقـابل البنك العـربي    هاتف : 5627049 6 962+    فاكس : 5627059 6 962+
الفرع : عمان - ساحة املسجد احلسيني - سوق البتراء    هاتف : 4640950 6 962+    فاكس : 4617640 6 962+

صندوق بريد 7218 عمان - 11118 األردن

 E-mail: Info@massira.jo   .  Website: www.massira.jo

التصميم واالخراج : دائرة االنتاج

www.massira.jo



www.massira.jo



7

فهر�س املحتويات
اإلهداء.................................................................... 4 ●
● 5 ........................................................... نبذة عن املؤلفني
مقدمة الكتاب.......................................................... ..15 ●

الف�سل الأول
التقومي يف العملية التعليمية

● 19 ................................................................... املقدمة
العالقة بني التعليم والتعلم والتقويم ...................................... 20 ●
تعريف عملية التقويم.....................................................  10 ●
أغراض عملية التقويم.................................................... 22 ●
مشكالت عملية التقويم واحلاجة للتغري................................... 24 ●
أنواع التقويم الرتبوي.....................................................  26 ●
● 29  .......................................... التقويم البنائي والتقويم اخلتامي

30  ........................................................... التقويم البنائي
33 .......................       تأثري التقويم البنائي عىل كل من املعلم والطالب
36  ..................................................       دورة التقويم البنائي
40  ..................................       البيئة الصفية الداعمة للتقويم البنائي

● 43 ................................................... التقويم من أجل التعلم
● 44  ........................................... خصائص عملية التقويم اجليدة
● 46 .................................................... جماالت عملية التقويم
● 51 ................................................. أخالقيات عملية التقويم
● 52 ............................ التقويم البديل وتقويم األداء والتقويم احلقيقي
التقويامت املشرتكة........................................................ 54 ●

www.massira.jo



8

إرشادات عامة يف تفعيل عملية التقويم.................................... 57 ●
● 60 .................................................................... اخلامتة 
● 61 ..................................................... مراجع الفصل األول

الف�سل الثاين
اأدوات وا�سرتاتيجيات التقومي ال�سفي ال�سائدة

● 69 ................................................................... املقدمة
االختيار من متعدد ....................................................... 70 ●
االختيار من متعدد ذي الشقني............................................  76 ●
● 81 ................................... االختيار من متعدد لقياس مستوى الثقة
● 85  .................................. االختيار من متعدد من نوع قائمة الطعام
أسئلة الصواب واخلطأ.................................................... 89 ●
● 92  .................................................... تفرع الصواب واخلطأ
أسئلة املزاوجة أو املقابلة..................................................  95 ●
أسئلة اإلكامل.............................................................  98 ●
● 101 ........................................................... أسئلة الرتتيب
أسئلة حتليل العالقات ................................................... 104 ●
أسئلة مقارنات الكميات.................................................  106 ●
أسئلة االرتباط بأربع خيارات............................................  108 ●
األسئلة املقالية...........................................................  111 ●
األسئلة الرتكيبية......................................................... 115  ●
● 119  ............................................................ أسئلة الشبكة
● 124 ........................................................ أسئلة أشكال فن 
● 128  .......................................................... خرائط املفاهيم
● 131  .................................................. خرائط املفاهيم املطورة
● 134  ........................................................... أسئلة املكعب
● 137 ................................................... أسئلة اختبارات التتمة

www.massira.jo



9

● 140 .................................................... DART اختبارات ال
املفاهيم الكرتونية........................................................  143 ●
● 148 .......................................... الرسوم التي تعرب عن العالقات
التعيينات................................................................ 151 ●
االستبيان................................................................  155 ●
املقاييس النفسية ......................................................... 160 ●
املقابلة...................................................................  165 ●
جمموعات الرتكيز........................................................  170 ●
● 175 ................................................................ املالحظة 
● 180  ..................................................... االختبارات الشفهية
اختبارات الكتاب املفتوح................................................  182 ●
● 185 ...................................................... االختبارات املنزلية 
مراجعة الكتب/القصص................................................ 189 ●
االختبارات العملية الكتابية..............................................  193 ●
اختبارات التحديد.......................................................  196 ●
اختبارات عينة العمل....................................................  199 ●
تقارير العمل املخربي....................................................  203 ●
امللف الوثائقي........................................................... 208 ●
● 212  ............................................ املرشوعات الفردية واجلامعية
التقويم الذايت............................................................  217 ●
● 220  ........................................................... تقويم األقران
● 223  ....................................................... التقويم االبتكاري
● 225 ..................................................... مراجع الفصل الثاين

الف�سل الثالث 
اأدوات وا�سرتاتيجيات التقومي البنائي

● 229 .................................................................. املقدمة

www.massira.jo



10

ألصقها..................................................................  230 ●
● 233 .............................................................. ربطة العنق
● 236  ......................................................... التحرك الدائري
● 240 ............................................ رشيط الرسم البياين الالصق 
● 243 ............................................................ القمة والقاع 
● 246  ....................................................... تصنيف البطاقات
تسلسل رشيط الكرتون..................................................  249 ●
● 253 ..................................................... العبارات املفاهيمية 
● 257  ............................................. األخطاء املتعمدة واملقصودة
● 260 .......................................................... مذكرات العامل 
الرسومات املرشوحة .................................................... 263 ●
● 266 ......................... املنظم التخطيطي: املنطقية من خالل التشبيهات 
املنظم التخطيطي: العالقة بني الكل واألجزاء ............................ 269 ●
توليد جمموعة من التعليامت..............................................  272 ●
● 275 ............................................................ KWL شبكة
● 278 ............................................................. كتابة رسالة 
● 281  .............................................................. عمل قائمة
● 284 ....................................................... التقارير اإلخبارية 
● 289 ................................................... حذف اليشء الغريب 
● 292 .................................................. البوسرتات واملطويات 
● 295 ........................................................ تنبأ، الحظ، فرس
● 298 ........................................................... توليد األسئلة 
● 302 .............................................................. اإلعالنات 
● 305 ........................................................ تعريف الكلامت 
● 309 ............................................................... كن خبريًا 
● 312 ................................................ تذكرة الدخول/اخلروج 

www.massira.jo



11

● 316 ..................................................... امللخصات الرسيعة 
رسوم املواجهة الرسيعة..................................................  319 ●
كتابة ورقة يف دقيقة ...................................................... 322 ●
● 325 ........................................................ اسرتاتيجية فراير 
العرشون سؤاال ......................................................... 328 ●
فكر ، زاوج ، شارك ..................................................... 331 ●
● 334 ............................................................ التداعي احلر
التصنيف احلر ........................................................... 337 ●
● 340 .............................................................. آخر سؤال 
● 343 ............................................................. خلية التعلم 
● 347 ...................................................... أسئلة شكل القمع 
● 350 ........................................... عبارات املوافقة/ غري املوافقة 
● 353 ........................................................... دوائر االتفاق 
● 356 .............................................. التصويبات التعاونية الدالة 
● 360 ...................................................... سلسلة املالحظات 
● 363 .............................................................. التزم وارم 
● 367 ......................................................... مطابقة البيانات 
● 371 .................................................. إعادة الصياغة املوجهة 
● 374 .......................................... الكلمة األوىل والكلمة األخرية 
● 377 ..................................... حوض السمك للتفكري بصوت عال
التصويت بقبضة اليد .................................................... 382 ●
● 385 ......................................................... األركان األربعة
● 388 ............................................................ أعطني مخسة 
● 392 .................................................. خمطط التوزيع البرشي 
● 395 ......................................................... مقياس االهتامم 
● 398 .......................................................... القائمة املركزة 

www.massira.jo



12

أنا اعتقد- نحن نعتقد ................................................... 402 ●
● 405 ......................................... كنت اعتقد واآلن رصت أعرف 
بنك أهداف التعلم ...................................................... 408 ●
انظر للخلف ............................................................ 410 ●
● 413 ................................................... النقطة األكثر غموضا 
النقطة األكثر أمهية  ...................................................... 416 ●
● 419 ....................................................... أعواد اآليسكريم 
● 422 ............................ التذكر، الرشح،النتائج، الظنية، التعلم اجلديد 
● 425 ........................................ فحص بنك املصطلحات العلمية 
تآلف األشتات .......................................................... 429 ●
● 432 ............................................................ عرشة-اثنان 
● 434 ........................................................... سجل التفكري
● 347 ...................................................... ثالثة-اثنان-واحد
بطاقات اإلشارة الضوئية ................................................ 440 ●
● 443 ....................................................... اثنان أو ثالثة قبيل 
● 445 .......................................................... نجمتان وأمنية 
ماذا تفعل؟ وملاذا؟....................................................... 448 ●
● 450 ................................................... مراجع الفصل الثالث

الف�سل الرابع 
تقومي املهارات والقدرات املعرفية

املقدمة .................................................................. 453 ●
مستويات التعلم ومهارات التفكري....................................... 453 ●

453 ..................................... أوال: تصنيف بلوم يف املجال املعريف
يف الدولية  التوجهات  دراسة  وفق  التعلم  مستويات  تصنيف  ثانيا: 

 456 ...................................... TIMSS الرياضيات والعلوم          
457 ......................................)Retrieving( مستوى املعرفة          

www.massira.jo



13

458 ........................................ )Applying( مستوى التطبيق      
462 ................................... )Combining( مستوى االستدالل      

مهارات حل املشكالت..................................................  478 ●
479  ........................ أوال: التصنيف التقليدي ملهارات حل املشكالت
481  ............................ ثانيا: تصنيف حديث ملهارات حل املشكالت
485 ............................. ثالثا: تصنيف نيتكو ملهارات حل املشكالت 

● 488 ................................................. مهارات  عمليات العلم 
مهارات االستقصاء العلمي..............................................  495 ●
● 499 ................................................................... اخلامتة 
● 500  .................................................... مراجع الفصل الرابع

الف�سل اخلام�س 
مفاهيم وم�سطلحات يف التقومي ال�سفي الفعال

● 505 .................................................................. املقدمة
● 505 .................................... مصطلحات رضورية للتقويم الصفي

505 ........................................................... أوال: الصدق
ثانيا: الثبات............................................................. 507
ثالثا: معامالت الصعوبة والتمييز........................................ 508

التحليل الكمي والكيفي للبيانات........................................ 510 ●
أوال: البيانات الكمية.................................................... 511
516 ................................................... ثانيا: البيانات الكيفية

الرصد والتقديرات/الدرجات والتقارير................................. 517 ●
● 526 .................................................. مراجع الفصل اخلامس

www.massira.jo


