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التعرٌف اللغوي
ٌّة، على تعدد مشتقاته،  ٌفٌد لفظ التقٌٌم أو التقوٌم فً كل المعاجم العرب

:المعانً التالٌة
التدبٌر والتسٌٌرتقدٌر الشًء وإصالح االعوجاج،

:ٌد الكلمة أو أحد مشتقاتها فً القوامٌس ما ٌلًفوت
تفٌد االعتدال واالتزان :االستقامة

".إن هذا القرآن ٌهدي للتً هً أقوم"معناه العدل ومنه اآلٌة  :القوام
.النظام وقوام األمر نظامه وعماده وقوام الجسم تمامه :القوام

ٌفٌد الدرء وإزالة االعوجاج، وتقوٌم السلع واستقامتها تقدٌرها  :التقوٌم

".استقام المتاع أي قومه"لقول أهل مكة 
.ثمن الشًء بالتقوٌم :القٌمة

ٌّم أي مستقٌمة ال زٌغ فٌها " فٌها كتب قٌمة"مستقٌم ومنه اآلٌة  :أمر ق

.وال مٌل عن الحق
م القوم ٌّ .مقومهم وسائس أمرهم :ق

.بمعنى حددت قٌمته :قٌمت الشًء تقٌٌما



 من مشتقة كلمة التقٌٌم كلمة أنّ  :القول خالصة
ٌّة ظاهرة وهذه قٌمة كلمة  النحاة ٌسمٌها نحو

 الكلمة جذر من ال "المشتق من االشتقاق"

 كما خاص معنى ألداء أو التعبٌر فً للتوسع

 معنى بٌن اللبس إزالة أو للتفرقة هنا الحال

 كتعدٌل التقوٌم معنى وبٌن للقٌمة كتحدٌد التقٌٌم

.وإصالح



التعرٌف االصطالحً

 ألدوات منالمستعملة  اإلجراءات والعملٌاتمجموعة من "
أو  فئات معٌنة أو شخص آخرتكلف بتعلٌم  طرف شخص

، والتً تكون مبنٌة بكٌفٌة تمكن المستهدف من المتعلم ذاته

ن ك  ٌم تنفٌذ انجازاتأو  الجواب عن أسئلةأو  أداء مهام

علٌها وعلى  وإصدار الحكمتنفٌذها  قٌاس درجةمن  فحصها

ه أو ٌخص  عملٌة تعلٌمه ذاتها واتخاذ قرارها ذ  منف ".ٌخص 

("119معجم علوم التربٌة، عبد الكرٌم غرٌب وآخرون، ص )



ة اخت” ٌّ ار درجة التالؤم بٌن مجموعة من المعارف بعمل

، والهدف الذي تم  من جهة ...ومجموعة من المعاٌٌر

"تحدٌده سلفا من جهة ثانٌة، بقصد اتخاذ قرارات

De Ketele dans ) les méthodes d’évaluation scolaire )



:أن التقٌٌم بٌداغوجٌا ٌفٌد معانً حاجًٌرى شارل 
والتقدٌر  (jugement) والمحاكمة  (vérification) البرهنة " 

((estimation التحدٌد و(situer )  والعرض(représentation) 
"(donner un avis)وإبداء الرأي  (détermination)والتعٌٌن 

Charles Hadji, « l’évaluation, règles du jeu, p : 21)



ٌ ة لٌس التقٌٌم أن :القول خالصة ٌ ة عمل  ركن هو وإن ما عرض

د لٌس وهو التنشٌطً الفعل فً جوهري  قٌمً حكم إضفاء مجر 

ٌ ة العملٌات من جملة هو بل وأعمالهم المتعلمٌن على  العقل

 بكل ٌحٌط ومتكامال كامال دٌداكتٌكٌا عمال تشكل التً المترابطة

ٌ ة جوانب ٌ ة العمل  تحققها ومدى األهداف من ٌنطلق حٌن التنشٌط

 من بحثا وظروفه االنجاز شروط وتقدٌر وتحلٌل دراسة إلى

 من العملٌة هذه جوانب كافة فً القصور واطنم عن ،جهة

 أخرى جهة ومن عمل، وشروط إتقان ومعاٌٌر وطرائق وسائل

ٌ ة العوامل عن  .وتأكٌدها ٌزهاعزت بغرض االٌجاب

ٌ ة لٌس التقٌٌم أن   كما ٌ ة عمل ٌ ة هو وإن ما ختام  تسبق متحركة عمل

.نشاط كل وتختم وتتخلل



أصناف التقٌٌم       

التقٌٌم التشخٌصً -

التقٌٌم التكوٌنً  -

االجمالًالتقٌٌم   -



أصناف التقٌٌم

Evaluation diagnostique:التقٌٌم التشخٌصً

ٌ ة مرتبطة بوضعٌات انطالق النشاط ٌقصد بها فحص  هو عمل

معالم هذه الوضعٌة وتشخٌصها بهدف الحصول على معلومات 

وبٌانات عن قدرات ومعارف ومواقف المستهدفٌن من النشاط 

ار سرٌع بلجوء إلى اختالالسابقة والضرورٌة لتحقٌق النشاط ك

ٌ ة أو حوار مفتوح للتعرف على مدى استعداد  أو أسئلة شفو

.الشبان للمشاركة فً النشاط واالستفادة منه



Evaluation formative: التقٌٌم التكوٌنً

وٌرافقه  هرهو نمط من التقٌٌم ٌرقى بالنشاط وٌطو  

بمعنى أنه األداة الضابطة والمصححة والموجهة 

.له

خبار ٌتدخل فً كل عملٌات النشاط قصد اإلو

ن الصعوبات واطبمستوى االنجاز وإبراز م

 واقتراح وسائل العالج إن وجدتها باسبأو

.والتجاوز



Evaluation sommative: التقٌٌم اإلجمالً

فً ختام  ىوٌسمى كذلك بالتقٌٌم الختامً ألنه ٌجر

النشاط وله فً الغالب صفة الشمول الهتمامه 

تحدٌد النتائج الفعلٌة قصد بفحص األهداف العامة 

ة وقٌاس الفارق بٌنه ا مومقارنتها بالنتائج المرجو 

.واتخاذ قرارات الدعم والتصحٌح



وظٌفة التقٌٌم              

المراقبة والتشخٌص-

التنبؤ-

الضبط-

التوقع واالحتٌاط-

التصحٌح-

التدعٌم-



 مراحل التقٌٌم                       

مرحلة جمع البٌانات1.

مرحلة القراءة والتأوٌل .2

مرحلة التوظٌف واالستثمار .3



منهجٌة التقٌٌم

 االنطالق أساسا من األهداف

 ضبط المقاٌٌس

 (تصمٌم األداة)إعداد وسائل القٌاس

  (إنجاز التقٌٌم)استخدام األداة

جمع وتأوٌل المعطٌات

  

صٌاغة األحكام

اتخاذ القرارات الالزمة



أداة التقٌٌم

 عند البٌانات جمع بها ٌتم وسٌلة عن عبارة التقٌٌم أداة

 على التعرف بهدف التنشٌطٌة العملٌة من معٌنة مراحل

 التصورات مع المحققة النتائج تناسق أو مالئمة مدى

 أو النشاط وراء من المستهدفة األولٌة والمسارات

  ...البرنامج



اختٌار وتصمٌم أداة التقٌٌم

:تتوقف هذه العملٌة على اإلجابة على عدد من األسئلة

 ما هً البٌانات المطلوبة

 ما نوعٌة هذه البٌانات

 كٌف سنستخدمها ؟

 من سٌستخدمها ؟

 كٌف سٌتّم تحلٌلها ؟

 هل ٌجب اختبار األداة ؟

 هل األداة سهلة الفهم ؟

 هل هً بسٌطة ؟

 ما هً تكلفتها ؟



أنواع أدوات التقٌٌم

      ( االستبٌان ) نماذج استطالع الرأي

  مسوح الرأي واالتجاهات

  االختبارات

  المقابالت

   المالحظات

 والوثائقسجالت ال



شروط التقٌٌم

الصدق   Validité

الثبات   Standardisation

  التجانس        Cohérence

لموضوعٌةا      Objectivité

التمٌٌز الدقٌق بٌن المفحوصٌن: لدقةا

 النفعٌة    Utilité



شكرا على حسن المتابعة


