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شهدت السنوات األخيرة تقدما ملحوظاًفى 
بحيث أصبحت ، مفهوم  التقويم و أدواته 

”  التوجهات الحديثة تركز علي ما يعرف 
الذي يقيس إنجازات ”الواقعي بالتقويم 

المتعلم فى مواقف حقيقة  تختلف عن 
.االختبارات التقليدية بشكل كبير 

هي   Rubricو تعد ساللم التقدير اللفظي 
.جيات التقويم الواقعي يإحدي استرات

: Rubricمفهوم سلم التقدير اللفظي 
اء هو أحد استراتيجيات تسجيل التقويم آلد
داء المتعلم استناداً إلي محكات أو معايير األ

.محددة المواصفات 
:ماو هناك نوعان من ساللم التقدير اللفظي ه



 Holisticساللم التقدير اللفظي الكلي ) ١

Rubric  : و هي تقويم علي أساس تقويم أداء
المتعلم بشكل كلي مع تقليل االهتمام 

.باألخطاء فى تفاصيل األداء 
ى كلو فيما يلي مثال لسلم تقدير لفظي 

ألحد الطالب تقديمي يقدمه لعرض 
.الموضوعات 



معايير األداءالدرجة

، يتضمن العرض عنوان العمل و المعلومات المطروحة ٣
ذات عالقة جيدة  باإلضافة إلي صور و رسومات

ل فى و يبدو التسلس، تم توثيق المراجع ي، بالموضوع 
العرض جذاب و األلوان مناسبة و كذلك ، عرض األفكار 

العرض يخلو من األخطاء ، يكون الصوت و الحركة  
.اإلمالئية و النحوية 

، يتضمن العرض عنوان العمل و المعلومات المطروحة ٢
أو  دة بالموضوعويتضمن صور و رسومات ذات عالقة محد

ئية إمالأخطاء توجد ، بعض الحركات غير المالئمة يتضمن 
.أو نحوية قليلة 

و لكن ، العرض معظم المعلومات المطروحة  يتضمن١
.، إخراج العمل سىء  يهمل توثيق المراجع

لم يقدم العمل٠



 Analyticساللم التقدير اللفظي التحليلي ) ٢

Rubric : و هي تقوم علي أساس تحديد
ل المواصفات فى كو محكات األداء أو المعايير 

.مستوي تحصيلي بشكل تفصيلي 
ليلى تحو فيما يلي مثال لسلم تقدير لفظي 

.بإعداده الطالب تكليف تم لبحث 



)١(ضعيف )٢(جيد )٣(ممتاز األداء 

موضوع 
البحث 

و  جديد و يتسم باألصالة
.االبتكار 

هام و لكن سبق 
تناوالً  تناوله
.داً ومحد

ال  ،بكثرة  تم تناوله
جدوي من دراسته

عنوان 
البحث

،  عن الموضوع يعبر بدقة
مختصر مصاغ صياغة 
.علمية و لغوية صحيحة 

 يعبر عن موضوع
أطول أو ، البحث 

، أقصر من الالزم 
.صياغته عامة 

 يفتقر للصياغة
ة العلمية و اللغوي

.المناسبة

خطوات 
البحث 

يتضمن خطوات منهجية 
محددة وواضحة و كاملة 

.ذات تسلسل منطقي 

خطوات  يتضمن
ن منهجية ال تتضم

. تسلسل منطقي

خطوات منهجية 
 منقوصة أو بعيدة

عن المنهج 
.العلمي 

التوثيق و 
المراجع

ق لتزام كامل بنظام توثيإ
االستعانة بأكثر ،  موحد

جعامر٥من 

م لتزام كبير بنظاإ
، للتوثيق 

 ٥-٤من  إستخدام
.مراجع 

ر نظام التوثيق غي
 إستخدام، دقيقة 

.مراجع  ٤أقل من 

 اإلخراج
العام

و يتسم  العمل مطبوع
نوع الخط ، بالتنظيم 

.مالئم و الجداول مناسبة

، العمل مطبوع 
 اليخضع للمنطق
 فى استخدام

شكل ، الخطوط 
الجداول غير 

.مناسبة 

مكتوب بخط  عمل
.اليد 



:Rubricمميزات ساللم التقدير اللفظي 
:لها مميزات عديدة منها 

تعد أداة تقويم ناجحة وواضحة و محددة  -١
.لكل من المعلم و المتعلم 

م تتضمن تغذية راجعة محددة لكل من المعل -٢
.و الطالب

.تساعد الطالب علي تقويم ذاته  -٣
جة تساعد فى جمع البيانات التي تبين در -٤

.تحقيق المتعلمين لنتاجات التعلم 
 ستجاباتتساهم فى تنمية األفكار و اإل -٥

.الخالقة و الجديدة 
تساهم فى تطوير المهارات الحياتية  -٦

.الحقيقة 



لم االعتبارات الواجب مراعاتها فى تصميم سال
: Rubricالتقدير اللفظي 

:و هي عديدة و منها 

عدم استخدام المعلم نموذج موجد لسلم  -١
التقدير اللفظي و اعتماده نماذج تختلف 

.باختالف المهمة المكلف بها الطالب 
أن تتناسب المحكات و مستويات األداء و  -٢

و مع أهداف  ةالمواصفات مع المهمة المطلوب
.التعلم 

 أن يتضمن عدداً مناسباً من أهم المحكات -٣
.الالزمة لألداء 



أن يتضمن عدداً مناسباً من مستويات  -٤
ن من التحصيل أو األداء ، و غالباً ما يتراوح ما بي

.مستويات  ٦-٣
لية أن تكون المحكات و المعايير تتسم بالعم -٥

.و إمكانية وصول الطالب إليها 
 أن تكون مواصفات األداء قابلة للمالحظة و -٦

.القياس 
ألفاظ يتم اإلستعانة فى كتابة المواصفات ب -٧

محددة واضحة ال يوجد اختالف حول تأويلها 
.تتضمن مؤشرات إنجاز المهمة المطلوبة 

طالب تصاغ ساللم التقدير بأسلوب يمكن ال -٨
زه من تقويم ذاته بنفسه ليرى مقدار ما أنج

.مقارنة بمستويات األداء المطلوبة 




