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 ملخص الكتاب

ٌأتً هذا الكتاب تتمة لكتاب مؤلفه " جٌمس بوبهام " المعنون بــ" ما وراء التقوٌم       

التكوٌنً " الذي سبق أن نقله للغة العربٌة مكتب التربٌة العربً لدول الخلٌج فً العام 

، أما الكتاب األول أطلق  AT2 ولقد أطلق على المؤلف على هذا الكتاب هـ . 0242م/4104

على التحدي الحقٌقً للتقوٌم القرارات المشتركة فً   AT2ركز الكتاب وٌ،     AT1علٌه 

أجل تعدٌل  تخطٌطه وتطبٌقه ، متى ٌكون أفضل وقت مناسب لجمع البٌانات التقوٌم من

أي نوع ٌستطٌع المعلم أن ٌطرح عدة أسئلة مثل : د جمع البٌانات ، التدرٌس والتعلم ؟ وبمجر

من التصرف ٌنبغً أن ٌتخذ ؟ وما السرعة المناسبة ؟ ما حجم ونوع اإلعداد الذي ٌتطلبه 

التقوٌم التكوٌنً ؟ كٌف ٌتوافق مع وحدة وخطط دروس موجودة ؟وكٌف ٌضمن المعلمون 

وٌغطى هذا الكتاب  بطرٌقة أفضل أن جهودهم فً التقوٌم التكوٌنً ستصنع الفرق فعال ؟

 ٌمكنك أن تخمن ، األسس تأتً أوال .ٌة)النظرٌة( للتقوٌم التكوٌنً وتطبٌقاته . الناحٌتٌن األساس

، ٌقدم إطار مرجعٌا جدٌدا ٌهدف إلى إعطاء التربوٌٌن معرفة أقوى فً  الفصل األولفً 

التطبٌقات المتنوعة لعملٌة التقوٌم التكوٌنً . حٌث قام مؤلف الكتاب بعمل حزمة من التفكٌر 

سهل فهمه ، وتلك األفكار وجهت فعلٌا بمئات من المداخالت مع المعلمٌن حول إطار مرجعً ٌ

واإلدارٌٌن فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة . هذا اإلطار المرجعً لن ٌحتاجه التربوٌٌن ، ولكن 

ذلك ساعده فً التفكٌر بوضوح أكثر حول أكثر اللحظات المناسبة لتوظٌف عملٌة التقوٌم 

ٌلقً نظرة على ما أعتقد أنه النسخة األولٌة للتقوٌم التكوٌنً  لثانيالفصل االتكوٌنً . أما 

ومحاوالت المعلمٌن لكشف تقدم التعلم والذي ربما أنه أصبح مقدما فً  –تقدم التعلم  –الفاعل 

 خططهم للوحدة . 

 الفصول من الثالثوتوضٌحاته الخاصة ، ففً وٌستمر الكتاب فً تطبٌقات التقوٌم التكوٌنً 

المشتملة فً  –أو نقاط االختٌار  –، سوف ننظر أوال إلى القرارات المتنوعة  ثامنإلى ال

تخطٌط تطبٌقات متنوعة للتقوٌم التكوٌنً ومن ثم سوف نذهب إلى داخل بعض الفصول 

الدراسٌة لنركز على طرق محددة ٌستخدم من خاللها المعلمون تلك التطبٌقات ، مباشرة بعدما 



الفصول الدراسٌة ، بعد ذلك سوف تقرأ مقابلة مع معلم الصف الذي ٌنتهً وصف )تصوٌر( 

رأٌته فً حٌز التنفٌذ . هذا المعلم ٌعلق على ماذا كان أو كانت تفكر فٌه ، تخطط له ، أو تقرر 

عند نقاط رئٌسة فً عملٌة التقوٌم التكوٌنً ، وعند نهاٌة المقابلة فً كل فصل ، أفصل رؤٌة 

،هناك مجموعة من  في نهاية كل فصل فهمها المعلم من المقابالت .المسؤول التً نأمل أن ٌ

أسئلة التأمل تهدف إلى توسٌع تفكٌرك حول محتوى الفصل ، فً بعض األسئلة ، ستسأل بأن 

تعلق على أنشطة تقوٌم تكوٌنً محددة ، أو من الممكن ، أن تعلق على االختٌارات التً تقرٌبا 

 م التكوٌنً .مؤكدة بأن تتحدى مستخدمً التقوٌ


