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         قسم علم النفس     كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية                                                                                              

    التقويم التربوي: في مقياس لسداسي األولامتحان إ
                            رمضان خطوط/ د: األستاذ المشرف على المقياس

   2017 جانفي  22: التاريخ                                                                                          أولى ماستر سنة: توىـــالمس 
  ساعة ونصف  :متحاناالمدة                                                                                     إرشاد وتوجيه تربوي: التخصص

  :  التقویم التربوي: مقیاس التصحیح النموذجي
  :  )ن02( األولالسؤال     

خالل ما يقدمه لكل من املعلم واملتعلم، من خالل ما درسته ،   من نلمس ذلك  أنيلعب التقومي الرتبوي دورا مهما جدا يف العملية التعليمية التعلمية،وميكن 
  واملتعلم؟ املعلميساعد التقومي الرتبوي كال من  أنكيف ميكن 

  ) x4 0.5.....................................................................................................  (:اإلجــــــــــــــــــــابة 

  
  )x5 01( ..............................................................................: اآليتأكمل اجلدول :  )ن05(ثانيالسؤال ال   

واليت يصعب تفسريها يف غالب  -صح التعبري إن –على العالمة العقابية  )ااملمارس سابق(يركز التقومي  التقليدي : )ن 02.5(:   لثالثالسؤال ا   
  .أهم هذه اخلصائص  -بدقــــــــــــــــة  -على ضوء ما درست ، وضح   .األحيان، كما يتميز خبصائص عديدة

  )x5 0.5.......................................................................................................  ( :ابةــــــــــــــاإلج
  .أشكالهسيادة وظيفة املراقبة على وظيفة الضبط البيداغوجي بكل   -1

  :يقوم التقويم بمساعدة المعلم من خالل :يقوم التقويم بمساعدة المتعلم من خالل

 01 املتعلمنيتوفري املعلومات اخلاصة بسلوك  تشجيع العادات الدراسية اجليدة

 02 املساعدة يف وضع وحتسني وتوضيح األهداف  زيادة الدافعية

 03 حتديد مدى ودرجة حتقيق األهداف توفري تغذية راجعة

 04 حتديد وتقومي وحتسني التقنيات التعليمية تصحيح وتعديل املسار التعليمي

    :المفهوم  :المصطلح المقصود

 01 بعد االنتهاء منه أو أثناءه أوحيدث قبل التدريس  أننوع من التقومي ميكن  التقومي التشخيصي
    التقومي الدوسيمولوجي
laDocimologie 

العوامل اليت تتحكم يف تقومي املتعلم،كما يسعى ملعرفة اختالف نقطة  خمتلفعلم االمتحانات،ويبحث يف 
 .يف عملية التقومي ،وكذا تبيان العوامل اليت وراء هذا التباينآلخرالتلميذ من مصحح 

02 

 03 .بعد التقومي النهائي، واهلدف منه متابعة مدى استمرار عوامل جناح العملية التعليمية التعلمية  يأيت التقومي التتبعي
اية عملية التعلم،واهلدف منه التصديق على تعلمات التالميذ على مستوى الصف،املدرسة، املقاطعة التقومي املؤسسي  04 اخل....يف 

، التقومي األداءتقومي 
 املتطور

التقومي البديل، التقومي  أحياناحتاكيه، و يطلق عليه  أواملتعلم يف مواقف حياتية واقعية  أداءقياس  إىليهدف  
 . اخل...األصيل
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  .فصل املمارسات التقوميية عن الفعل الرتبوي -2

  .االشهاديةاقتصار التقومي على الوظيفة  -3

 .وإغفال اجلوانب األدائية ومهارات التفكري، على املستويات الدنيا من املعرفة  يركز -4

  .ال ميكن من خالله حتديد نتاجات التعلم اليت أتقنها التلميذ -5

  . قارن بني االجتاه االيديومرتي و السيكومرتي يف التقومي الرتبوي:)ن04: ( رابعالالسؤال      
  )x4 01.......................................................................................................  ( :اإلجــــــــــــــــــــابة 

  االتجاه السيكومتري  االتجاه االيديومتري  
  )نسيب أداء( زمالئه  أداء إىلاملتعلم بالنسبة  أداءتقدير   احملك إىلاملتعلم بالنسبة  أداءتقدير   01

  الكشف عن الفروق الفردية بني التالميذ  املتعلم ملهارة معينة إتقانالكشف عن   02

دف اختاذ قرار يتصل بالتالميذ   يستخدم يف املواقف التعليمية اليت تتطلب قياس التمكن من مادة معينة  03   ...)النجاح، الرسوب( يستخدم 

  قياسا مع غريه املتعلميهتم بتحديد درجة   الدرجة يهتم بتحديد املستوى ال  04
  
). حسب تصنيف بلوم ( من بني ما يوصى به عند بناء االختبار، التدرج يف األسئلة ، وأن تعاجل معظم مستويات التقومي  :)ن06: (خامسالالسؤال   

   .   توضح من خالله كل مستوى من هذه املستويات) لكل مستوى(أعط سؤاال واحدا  -1                          :املطلوب
  .              أعط جوابا لسؤالك -2                                    

  .،كما أن النقطة تمنح حسب جدية وقيمة السؤالتكون األسئلة من مقياس التقويم التربوي :مالحظة هامة 
   :                                                                                                                            ــــــــابة اإلجــــــــــــ
  الجواب  السؤال  

مستوى 
  التذكر

  ....مىت،أذكر،: يستعمل احد العبارات مثل
  .إجرائهأذكر أهم أنواع التقومي الرتبوي حسب وقت  :مثال

  .التقومي الرتبوي أنواع أهمنذكر 

مستوى 
  الفهم

  ....فسر، قارن، علل:يستعمل احد العبارات مثل
  .قارن بني التقومي حمكي املرجع ومعياري املرجع :مثال

  .نقارن بني هذين النوعني

مستوى  
  التطبيق

  ....صنف،وظف :يستعمل احد العبارات مثل
  التقومي يف وضعية تقوميية أنواعوظف نوعا من  :مثال

اية احلصة مثال أومثال  بإعطاءنقوم    .مسالة قصرية يف 

مستوى 
  التحليل

  ........حلل، ملاذا،:يستعمل احد العبارات مثل
  ملاذا يعترب الصفر يف القياس الرتبوي نسبيا؟ :مثال

  .السمة أو الشيءال يدل على عدم وجود  ألنه

مستوى 
  التركيب

    .......كيف، خطط،:العبارات مثليستعمل احد   
  .ارسم خمططا توضح من خالل مكونات العملية التقوميية :مثال

  .نرسم خمططا توضيحيا

  
 .موفقون.                           خالية من التشطيب، خط واضح، االلتزام بالفراغ المخصص لإلجابة:جابةاإلورقة  تقدم :مالحظة


