
 التقويم ووظائفه

ؽٛبرّ انٕٛيٛخ , فبإلَغبٌ انؼبد٘ ٚمٕو انؼذٚذ يٍ  نزمٕٚى ثًفٕٓيّ انؼهًٙ ٚخزهف ػٍ انزمٕٚى انز٘ ًٚبسعّ اإلَغبٌ انؼبد٘ فٙ

انًطهٕة ػهٗ انشغى  ٕٚاعٓٓب فٙ ؽٛبرّ انٕٛيٛخ , ٔٚزعًٍ ْزا انزمٕٚى َٕػب يٍ انؾكى ػهٗ انشٙء األشٛبء ٔاأليٕس انزٙ

  . أَّ نٛظ رمًٕٚب ػهًٛب ثبنًؼُٗ انًزؼبسف ػهّٛ

يٍ انزمٕٚى انز٘ ًٚكٍ أٌ َطهك ػهّٛ انزمٕٚى غٛش  َمبثم كضٛشا يٍ انًٕالف انزٙ ًَبسط فٛٓب ْزا انُٕع المجال التزبوئفٙ 

ٔكفبءح أػعبء  ؽكى انًؼهى ػهٗ ؽغٍ رٕٓٚخ انفصم ٔإظبءرّ إنٗ رمذٚش يذٚش انًذسعخ نفبػهٛخ انشعًٙ , ْٕٔ ٚزشأػ ثٍٛ

انزمٕٚى فٙ ارخبر انمشاساد انزشثٕٚخ انًخزهفخ , ٔيٍ ُْب كبٌ ال  انٓٛئخ انزذسٚغٛخ , ٔٚصؼت انشكٌٕ إنٗ َزبئظ ْزا انُٕع يٍ

 . االػزًبد ػهٗ انزمٕٚى انؼهًٙ انًُظى ثذ يٍ

عٕاء كبٌ رمٕٚى أفشاد أٔ رمٕٚى يششٔػبد  يٍ ْزا انًُظٕس ًٚكٍ أٌ ٚطجك فٙ يخزهف انًٕالف انزشثٕٚخ ٔيفٕٓو انزمٕٚى

يب إرا  انًفٕٓو رؼشف يذٖ فبػهٛخ أَشطخ رؼهًٛٛخ يؼُٛخ ٔفمب نًؾكبد يؾذدح , ٔيؼشفخ ٔثشايظ , فًضال ًٚكٍ اعزششبدا ثٓزا

ٔكزنك رؼشف انًزغٛشاد انزٙ رأصشد يٍ عشاء  , ثشَبيظ آخش كبٌ رأصٛش َشبغ أٔ ثشَبيظ يؼٍٛ أفعم يٍ رأصٛش َشبغ أٔ

كهفخ  عًبػخ راد خصبئص يؼُٛخ , ٔيب إرا كبٌ اعزخذاو أٔ رُفٛز ثشَبيظ يؼٍٛ ٕٚاص٘ رُفٛز َشبغ أٔ ثشَبيظ يؼٍٛ ػهٗ

 .إػذادِ ْٔكزا

َشطزٓى , ٔفٙ ػًهٛخ ثُبء انًُبْظ إػذاد انًؼهًٍٛ ٔأ انزشثٕٚخ , فبنزمٕٚى دٔس فٙ وبذلك تتعذد أدوار التقويم في المجاالت

أفعم االعزشارٛغٛبد  انًٛذاَٛخ انزغذٚذٚخ انًزؼهمخ ثزؾغٍٛ ػًهٛبد انزؼهٛى ٔانزؼهى , ٔفٙ اَزمبء انذساعٛخ , ٔفٙ انزغبسة

ًْٛخ رشثٕ٘ يؼٍٛ أٔ رؼذٚهّ أٔ إنغبئّ , كًب أٌ نهزمٕٚى دٔس ثبنغ األ ٔانزمُٛبد انزشثٕٚخ , ٔفٙ انؾكى ػهٗ اعزًشاس ثشَبيظ

انزؼهًٛٙ ٔانًُٓٙ , ٔنزنك ال ُٚجغٙ انخهػ  يزبثؼخ انزمذو انذساعٙ نهطالة ٔرؾذٚذ يغزٕاْى انزؾصٛهٙ ٔرٕعٛٓٓى انزٕعّٛ فٙ

نجشَبيظ رؼهًٛٙ  فؼبدح ٚكٌٕ نهزمٕٚى أدٔاسا يزؼذدح ثم ٚغت أٌ ٚكٌٕ انزمٕٚى ْكزا ثبنُغجخ , ثجٍٛ أْذاف انزمٕٚى ٔأدٔاسِ

األْذاف فًضال فٙ ػًهٛخ ثُبء يُٓظ يؼٍٛ , سثًب ٚكٌٕ أؽذ  م دٔس يٍ ْزِ األدٔاس انؼذٚذ يٍيؼٍٛ , ٔنكٍ سثًب ٚشرجػ ثك

األْذاف أٔ األعئهخ انزٙ رزطهت إعبثخ  ٔٚشرجػ ثٓزا انذٔس انؼذٚذ يٍ رؾغٍٛ ٔرطٕٚش انًُٓظ أصُبء ػًهٛخ ثُبءِ أدٔاس انزمٕٚى

 ػهٗ ثُبئّ ؟ ْٔم ْى يزؾًغٌٕ نجُبئّ ؟ ْٔم رغٛش ربيب فٙ أرْبٌ انمبئًٍٛ يضم: ْم أْذاف انًُٓظ ٔاظؾخ ٔظٕؽب

فٙ ْزا انصذد دٔس آخش ٚزؼهك ثًغبػذح  ػًهٛبد انجُبء ٔفك ْزِ األْذاف ثبنفؼم ؟ ْٔكزا . ٔسثًب ٚكٌٕ نؼًهٛخ انزمٕٚى

ثشصرٓب ػًهٛخ أ لشاس ثشأٌ رجشٚش اعزخذايّ فٙ يشؽهخ رؼهًٛٛخ يؼُٛخ ٔفمب نهُزبئظ انزٙ انًغئٕنٍٛ ػٍ رُفٛز انًُٓظ فٙ ارخبر

 .انزمٕٚى فٙ انذٔس انغبثك

فززؼهك ثبألعئهخ انًشاد اإلعبثخ ػُٓب ٔانزٙ رزجهٕس ؽٕل  أ٘ أٌ دٔس انزمٕٚى ٚزؼهك ثبنُشبغ انًشاد رمًّٕٚ , أيب أْذاف انزمٕٚى

 . إػذاد ٔرصًٛى ٔرُفٛز ْزا انُشبغ إيكبَٛخ ٔفبػهٛخ

ٔٚؤكذ انغبَت  , "رمٕٚى "ٚؼزش٘ كم يٍ ٚغًغ كهًخ  خٕف ٔانمهك انز٘ٔنؼم ْزا انزًٛٛض ثٍٛ أدٔاس انزمٕٚى ٔأْذافّ ٚضٚم ان

ٔانمصٕس عٕاء فٙ األدٔاد أٔ األفشاد  انجُبء نٓزا انًفٕٓو , فكضٛشا يب اسرجػ انزمٕٚى ثبنكشف ػٍ يٕاغٍ انعؼف اإلٚغبثٙ

 .أٔ فٙ االيكبَبد انًبدٚخ ٔانجششٚخ

 ٔانذٔس انخزبيٙ diagnostic Evaluation ذٔس انزشخٛصًْٙب ان للتقويم دورين رئيسييننزنك فئٌ 

Summative Evaluation. 

ٔرُفٛزِ فٙ  رؼهًٛٙ يؼٍٛ أصُبء إػذادِ ٚٓذف نهكشف ػٍ عٕاَت انمٕح ٔانعؼف فٙ ثشَبيظ فالتقويم البنائي التشخيصي

 مٕح ٔانعؼف فٙ أداءانجشَبيظ ٔرؼذٚهٓب ٔرطٕٚشْب ٔكزنك رشخٛص يٕاغٍ ان يشؽهخ انزغشٚت ثغشض يشاعؼخ يكَٕبد

ٚهضو يٍ أعبنٛت انؼالط . ٔيغبػذح انًزؼهى فٙ  انًزؼهًٍٛ ٔرؾذٚذ انصؼٕثبد انزٙ ٕٚاعٓٓب كم يُٓى أصُبء انزؼهٛى ٔارخبر يب

 .ٔالزشاػ عجم ٔ ٔعبئم رؾغُٛٓب ٔرًُٛزٓب إنٗ ألصٗ ؽذ يًكٍ , انزؼشف ػهٗ لذسارّ ٔإيكبَبرّ

ألْذافّ ثؼذ إرًبو انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ نهًزؼهًٍٛ فٙ  كشف ػٍ يذٖ رؾمٛك انجشَبيظفٕٓ ان التقويم الختامي التجمعيأيب دٔس 

الرخبر لشاساد  ثبنُغجخ نهًؼبسف ٔانًٓبساد ٔاالرغبْبد انًزؼهمخ ثبنًغبالد انذساعٛخ , ٔرنك َٓبٚخ يذح دساعٛخ يؼُٛخ

ٙ نؼًهٛخ انزمٕٚى انخزبيٙ ثُفظ انمذس انز٘ انذٔس االٚغبث رزؼهك ثزمذٚشارٓى ٔيُؾٓى انشٓبداد انذساعٛخ , ْٔزا ٚؤكذ أٚعب

 . انزمٕٚى انجُبئٙ ٚؤكذ دٔس ػًهٛخ



ػذدا لهٛال يٍ انطالة نى ٚؾمك ْذفب رؼهًٛٛب  ٔنزٕظٛؼ رنك: َفزشض أَّ رجٍٛ يٍ َزبئظ رطجٛك ْزِ األدٔاد انًزؼذدح أٌ

كبَذ فبػهخ , أيب  انًؼهى أٌ ػًهٛخ انزؼهٛىانًزؼهمخ ثًؾزٕٖ دساعٙ يؼٍٛ , فئَّ سثًب ٚغزُزظ  يؼُٛب أٔ يغًٕػخ يٍ األْذاف

األْذاف انزؼهًٛٛخ , فئَّ سثًب ٚمشس أٌ ػًهٛخ انزؼهٛى انزٙ ارجؼذ  إرا رجٍٛ أٌ كضٛشا يُٓى أخفك فٙ رؾمٛك يغًٕػخ كجٛشح يٍ

ثأعهٕة انزؼهٛى انز٘ ارجؼّ . كًب أٌ انزمٕٚى  لبصشح . ٔفٙ كهزب انؾبنزٍٛ ُٚجغٙ أٌ ٚزخز انًؼهى لشاسا يؼُٛب فًٛب ٚزؼهك كبَذ

انًؼهى أٌ يؼذل  يشرذح فًٛب ٚزؼهك ثزخطٛػ انًؼهى انًغزمجهٙ نألَشطخ انزؼهًٛٛخ , فشثًب ٚغذ أنجُبئٙ نهطالة ٚمذو رغزٚخ

 انزمٕٚى ػٍ ؽبعخ انًزؼهًٍٛ إنٗ رؼهى ثؼط انًٓبساد عشػزّ فٙ ػشض انًبدح ٚغت أٌ ٚمم أٔ ٚضداد, أٔ سثًب ٚكشف

انًزطهجبد انالصيخ نهجذء  أٔ ( يغزمجهٙ يؼٍٛ , ٔٚطهك ػهٗ ْزِ انًٓبساد ) انًٓبساد انًذخهٛخ انالصيخ نًزبثؼخ يٕظٕع

نزؼهى األْذاف انًشرجطخ ثٓب , ٔركٌٕ ػبدح يٍ َٕع االخزجبساد  فٙ دساعخ يؼُٛخ, ٔلٛبط األْذاف انًذخهٛخ انالصيخ

يذح دساعٛخ يؼُٛخ نزؾذٚذ  ارخبر لشاساد رزؼهك ثزمذٚشاد انطالة فٙ َٓبٚخكًب ٚؾزبط انًؼهى أٚعب إنٗ  , يشعؼٛخ انًؾك

 أًْٛخ انزمٕٚى انخزبيٙ , ٔثبنطجغ رؼزًذ ْزِ انزمذٚشاد ػهٗ َزبئظ انزمٕٚى انًغزٕٖ انزؾصٛهٙ انؼبو نكم يُٓى , ُْٔب رجشص

أدٔاد انزمٕٚى انخزبيٙ انزٙ ركٌٕ ػبدح يٍ رغزخذو  أنًذخهٙ ٔانزمٕٚى أنجُبئٙ انًغزًش أصُبء رُفٛز ػًهٛخ انزؼهٛى ٔٚغت أٌ

يشؽهخ رؼهًٛٛخ ربنٛخ أٔ  انغًبػخ أٔ انًؼٛبس, إرا كبٌ انٓذف يٍ ْزِ انزمذٚشاد رٕعّٛ انطالة إنٗ َٕع االخزجبساد يشعؼٛخ

 جٙ نهطبنتاالخزجبساد ثبالخزجبساد انزؾصٛهٛخ انًمُُخ ,انزٙ رؾذد انًشكض انُغ ٔٚؼشف ْزا انُٕع يٍ دساعخ يغزمجهٛخ يؼُٛخ

 . فٙ يغًٕػزّ انؼًشٚخ أٔ فشلزّ انذساعٛخ فًٛب ٚزؼهك ثًغزٕاِ انزؾصٛهٙ انؼبو

ثٛبَبد صبدلخ ٔيزغمخ ػٍ رؾصٛم انطالة  ٔفٙ أ٘ األؽٕال ٚغت أٌ رضٔد أدٔاد انمٛبط ٔانزمٕٚى كم يٍ انًؼهى ٔانطبنت

ْٔزا  , ٛخ انًخزهمخ انزٙ رًظ ؽبظشْى ٔيغزمجهٓىأًْٛخ فٙ ارخبر انمشاساد انزؼهًٛ ثًفٕٓيّ انشبيم نًب نٓزِ انجٛبَبد يٍ

اخزجبساد انكفبٚبد ٔاالخزجبساد انًمُُخ فٙ يخزهف  ٕٚعّ انُظش إنٗ أًْٛخ رصًٛى ٔثُبء االخزجبساد انزؾصٛهٛخ انزشخٛصٛخ

 .يغبالد انذساعخ

مٕٚى ٔانمٛبط ٔاإلداسح رؾذصذ ػُٓب كزت انز ٔيًب عجك ػشظّ ٚظٓش ثٕظٕػ أْذاف انزمٕٚى ٔأدٔاسِ , ثٕعّ ػبو , ٔانزٙ

 . أعبعٛب يٍ أسكبٌ اإلداسح انزشثٕٚخ انزشثٕٚخ , ثؾٛش أٌ انزمٕٚى سكُب

  :فمذ ٚشيٙ انزمٕٚى إنٗ رؾمٛك َٕػٍٛ يٍ األْذاف ًْب

 : األْذاف انخبصخ , ْٔٙ األْذاف انًزصهخ ثؼًهٛخ انزمٕٚى ارصبال يجبششا, يضم –
 .رؾذٚذ ارغبِ انًذسعخ َؾٕ رؾمٛك أْذافٓب –

 .رشخٛص يب ٚصبدف انطبنت أٔ انًؼهى أٔ انًذسعخ يٍ صؼٕثبد فٙ ظٕء يشؽهخ انذساعخ ٔعًغ انًؼهٕيبد –
 . ٔصف انؼالط انالصو نززنٛم انصؼٕثبد , ٔرؾغٍٛ انؼًهٛخ انزشثٕٚخ أٔ رؼذٚم يغبسْب –

 .ديزبثؼخ خطٕاد انؼالط نًؼشفخ يذٖ انزؾغٍ انز٘ ٔصهذ أنّٛ انًذسعخ ثؼذ انزغهت ػهٗ انصؼٕثب –

 :ـ األْذاف انؼبيخ , ْٔٙ األْذاف انزٙ رزصم ثؼًهٛخ انزمٕٚى ارصبال غٛش يجبششا, يضم
 .انمبء انعٕء ػهٗ أعهٕة انزؼهٛى , ٔرٓٛئخ انغجم نهغٛش ثبنؼًهٛخ انزشثٕٚخ فٙ انطشٚك انصؾٛؼ –

 .الة يٍ ًَٕثٛبٌ يذٖ انزمذو انز٘ أؽشصرّ انًذسعخ , ٔيب يب ؽممّ انًذسط فٙ ػًهّ, ٔيذٖ يب ثهغّ انط –
 .انكشف ػٍ أعجبة انُغبػ أٔ انفشم فٙ انؼًم انًذسعٙ –

 .ؽفض انًٓى نًٕاصهخ انُغبػ , ٔانًغبػذح فٙ انجؾذ ػٍ انصؼبة ٔانزغهت ػهٛٓب –

 . رٕظٛؼ األْذاف , ٔانكشف ػٍ يذٖ يب رؾمك يُٓب –
 . ٔانًالئًٍٛ نمذسارّ ٔايكبَبرّ, ٔظغ كم فشد فٙ انؼًم ٔانًكبٌ انًُبعجٍٛ نّ –

 .يغبػذح انًؼهى فٙ يؼشفخ يب ثهغّ انطالة يٍ ًَٕ , كًب ٕٚظؼ نّ ؽبعبرٓى ٔايكبَبرٓى , ٔٚكشف نّ ػٍ يٕاْجٓى –
 .إربؽخ انفشصخ نًٍ ٚؼُٛٓى أيش انزشثٛخ ٔانزؼهٛى نهزؼبٌٔ فٙ ٔظغ انخطػ انزؼهًٛٛخ , ٔعجم رُفٛزْب –

 .يؼٓب فٙ ظٕء يب ٚكشف ػُّ انزمٕٚىإلبيخ انؼاللبد انغهًٛخ ثٍٛ انًذسعخ ٔانغٓبد انزٙ رزؼبيم  –
ألٌ انزمٕٚى ٚغت أٌ ٚخزجش عاليخ انخطخ  , اخزجبس صؾخ انفشٔض أٔ االػزجبساد انزٙ رمٕو ػهٙ أعبعٓب ػًهٛخ انزمٕٚى –

نعًبٌ  انًضبل َغذ أَّ ٚزى رؾذٚذ يغًٕػخ يٍ األْذاف انالصيخ إلداسح انغٕدح انشبيهخ , ٔٚغبػذ ػهٗ رطٕٚشْب ٔػهٗ عجٛم

 :يُٓب نؼم يؤعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ فٙ رؾغٍٛ يغزٕٖ انخشٚغٍٛ فٛٓبَغبػ 



 . ـ أٌ ركٌٕ انًؤعغخ ْٙ األفعم دائًب يغ ٔعٕد ألم لذس يًكٍ يٍ انزمهجبد فٙ عٕدح انًخشعبد أٔ انخذيخ انزؼهًٛٛخ1

 . ـ أٌ ركٌٕ انًؤعغخ ْٙ األعشع دائًب ثزمذٚى أفعم انخذيبد انزؼهًٛٛخ2
 .انًؤعغخ يٍ خالل رؾغٍٛ انغٕدح ٔرخفٛط يؼذل انفبلذ ٔانزبنف فٙ انؼًهٛبد ـ انزؾغٍٛ انًغزًش ف3ٙ

انزذسٚظ ٔانزؼهٛى , ٔؽغبة انزكهفخ ثبنُغجخ  ـ إٌ َظبو رٕكٛذ انغٕدح فٙ انزؼهٛى ٚخذو ْذفٍٛ أعبعٍٛٛ , ًْب : رؾغٍٛ عٕدح4

 .انًصبدس انًزبؽخ نزؾمٛك انغٕد نغٕدح أَشطخ انزذسٚظ ٔاعزخذاو

نطالة ٔانًؼهًٍٛ ٔرنك يٍ خالل إكغبثٓى انًٓبساد ٔانًؼبسف ٔاألفكبس انزٙ رشجغ اؽزٛبعٓى نًٕاعٓخ ـزؾغٍٛ سظب ا5

 .عٕق انؼًم

 ـ صٚبدح صمخ انطالة ٔانًؼهًٍٛ يٍ خالل شؼٕسْى ثأًْٛخ انذٔس انٕظٛفٙ انز٘ عٛمٕيٌٕ ثّ كًشثٍٛ نغٛم انًغزمجم6
انًُزظ انزؼهًٛٙ ) انطبنت/ انًؼهى( نٛزالءو  بنًٛب يٍ خالل عٕدحـ رؾغٍٛ يشكض انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ فٙ األعٕاق يؾهٛب ٔػ7

 .يغ يزطهجبد انؼصش ٔيزغٛشارّ
ـ رؾغٍ َصٛت انًؤعغخ انزؼهًٛٛخ فٙ عٕق انؼًم ػٍ غشٚك اعزخذاو أؽذس األعبنٛت ٔاألدٔاد نزطٕٚش فبػهٛزٓب فٙ 8

 .انًغزًغ

 

 
 :وظائف التقويم

  :تعلٌمٌة و فً مقدمة هذه الوظائفٌؤدي التقوٌم وظائف متعددة فً العملٌة ال
مراعاتها لخصائص و طبٌعة الفرد المتعلم و  الحكم على قٌمة األهداف التعلٌمٌة التً تتبناها المدرسة و التأكد من .1

حسب  المادة الدراسٌة كما ٌساعد التقوٌم على وضوح هذه األهداف ودقتها وترتٌبها لفلسفة وحاجات المجتمع و طبٌعة

 .األولوٌة
التعلٌمٌة وهذا ٌؤكد الوظٌفة التشخٌصٌة  اكتشاف نواحً الضعف و القوة و تصحٌح المسار الذي تسٌر فٌه العملٌة .2

  .العالجٌة معا للتقوٌم التربوي
مساعدة المعلم على معرفة تالمٌذه فردا فردا، و الوقوف على قدراتهم و مشكالتهم وبهذا ٌتحقق مبدأ الفروق  .3

 .الفردٌة
 .التالمٌذ قدرا من التعزٌز واإلثابة بقصد زٌادة الدافعٌة لدٌهم لمزٌد من التعلم واالكتشاف إعطاء .4
المتعلمٌن على تحقٌق أهدافهم و هذا التقوٌم  مساعدة المعلمٌن على إدراك مدى فاعلٌتهم فً التدرٌس و فً مساعدة .5

 .و بالتالً رفع مستوى أدائه إلى تطوٌر أسالٌبه و تحسٌن طرقه الذاتً من شأنه أن ٌدفع بالمعلم
 


