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�مللخ�س

هدفت هذه الدرا�سة اإىل ا�ستق�ساء وحتليل املمار�سات التقوميية التكوينية املتعلقة بالواجبات 

اخلتامية  التقوميية  لالأ�ساليب  اإ�سافة  الختبارية  غري  والأ�ساليب  ال�سفية  والأ�سئلة  البيتية 

مبتغريات  وعالقاتها  املتو�سطة  املرحلة  يف  الريا�سيات  ومعلمات  معلمي  قبل  من  امل�ستخدمة 

جن�ص املعلم، وحجم ال�سف التعليمي، وعدد الدورات التدريبية، بالإ�سافة للك�سف عن معّوقات 

عت عليهم ا�ستبانة  ا�ستخدام الأ�ساليب التقوميية. تكونت عينة الدرا�سة من 203 معلمًا ومعلمة ُوزِّ

مكونة من 106 فقرات تقي�ص ممار�سات التقومي التكويني والتقومي اخلتامي. وقد اأ�سارت النتائج 

ملجموعة من املمار�سات التقوميية التكوينية ال�سائعة املتعلقة بالواجبات البيتية والأ�سئلة ال�سفية 

اإح�سائية )α≤0.05( يف  دللة  فروقًا ذات  النتائج  واأظهرت  كما  الختبارية،  والأ�ساليب غري 

ا�ستخدام ممار�سات التقومي التكوينية تعود ملتغريي اجلن�ص وحجم ال�سف، بينما مل تظهر فروقًا 

ذات دللة اإح�سائية تعود ملتغري الدورات التدريبية، وفيما يتعلق باملمار�سات التقوميية اخلتامية؛ 

فقد اأظهرت النتائج فروقًا ذات دللة اإح�سائية تعود ملتغري حجم ال�سف، ومل تظهر فروقًا ذات 

دللة اإح�سائية تعود ملتغريي اجلن�ص والدورات التدريبية.

وقد اأو�ست الدرا�سة بتدريب املعلمني على اأ�ساليب التقومي التكويني مبا فيها التقومي الواقعي، 

واإدارة ال�سفوف ذات احلجم الكبري، واعتماد درجات لالأ�ساليب غري الختبارية.

الكلمات املفتاحية: التقومي التكويني، التقومي اخلتامي، التقومي الواقعي، التقومي ال�سفي، التقومي من 

اأجل التعلم، الأ�سئلة ال�سفية، الواجبات البيتية، تقومي تدري�ص الريا�سيات.

* تاريخ ت�سلم البحث: 2013/9/3م                                                                                                                      * تاريخ قبوله للن�سر: 2014/3/2م
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Abstract

This study aimed to investigate and analyze the formative and summative evaluation 
practices related to homework, classroom discussion and non- traditional examination 
practices that were implemented by mathematics teachers in the intermediate school. 
Also, it aimed to investigate the relationships of teachers’ gender, classroom size, and 
number of training courses, as well as exploring the obstacles that may face teachers 
when using evaluation methods. The study instrument consisted of 106 items related 
to formative and summative evaluation practices. The data were collected from 203 
mathematics teachers from intermediate schools. 

The results Showed a set of common practices in formative evaluation related to 
homework, classroom discussion, and non- traditional examination methods, as well 
as summative evaluation practices related to testing process. The results revealed a 
significant statistical differences (∞= 0.05( in the formative evaluation practices due 
to gender and class size, while it did not show a statistical significant difference due 
to the training courses. The results also showed statistical significant differences in 
summative evaluation practices due to the size of the class but did not show significant 
statistical differences due to teachers’ gender and training courses.

The study concluded with recommendations for teachers to attend more training 
in formative evaluation methods, authentic evaluation, and summative evaluation 
practices related to testing process as well as learning new techniques in evaluating 
large-size classes. The study recommends decision makers in the Ministry of 
Education to adopt policies that consider non-traditional examination practices in the 
students’ final score. 

Keywords: formative evaluation, summative evaluation, assessment for learning, authentic 

evaluation, classroom assessment, classroom questions, homework, teaching 

mathematics evaluation.


