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مقدمة:

 يتطلب توظيف الحاسوب في التقويم التربوي من المعلم البحث والتقصي

 باستمرار عن كل ما هو جديد في سبيل توظيفه في عمليتي القياس والتقويم ، والحصول على

نتائج طلبته بكل يسر وسهولة، وخاصة عندما يكون عدد الطلبة كبيرا.

 ) فيMicrosoft Excel لذا سنعرض خلل هذا الفصل توظيف برنامج إكسل (

العديد من العمليات المرتبطة بعملية التقويم، وسنلخصها في التي:

إيجاد وحساب الوسط الحسابي.•

إيجاد وحساب النحراف المعياري.•

تحديد أعلى وأدنى علمة في كل شعبة أو مجموعة.•

رسم النتائج في صور عدة.•

مثال: تحليل نتائج طلبة:



 ) ، تقدموا لختبار مكون من أربعة10يراد تحليل نتائج طلبة عددهم عشرة (

مستويات   ( تذكر، فهم، تطبيق، مستويات تفكير عليا).

وكانت علمة كل مستوى في الختبار كالتي:

العلمةالمستوى

5التذكر

7الفهم

5التطبيق

3مستويات تفكير عليا

20المجموع

ويوضح الجدول التالي نتائج علمات الطلبة على الختبار:

مستويات تفكير علياتطبيقفهمتذكرالطالب

14511

23622

32411

43723

54232

62844

71524

81113

92612

103821

خطوات تحليل نتائج علمات الطلبة على الختبار:

).Microsoft Excelنقوم بفتح برنامج إكسل (-



 )، ومن ثم اختر اسمSheet1يتم تفريغ علمات الطلبة في جدول في صفحة (-

للصفحة ولتكن العلمات.

نقوم بإيجاد العلمة الكلية لكل طالب على الختبار، وذلك باختيار الخلية(-

F2)) ونختار ،(Insert) ومن ثم Function) ثم .(SUM) ونختار ،(OK.(

) :OKيظهر مربع حوار نحدد فيه أرقام الخليا المراد حساب مجموعها، ثم(-



 يظهر المجموع في الخلية ثم نقوم بسحب المجموع على جميع الخليا التي-

تليها:

 نقوم بجمع علمات الطلبة في المستويات الربعة، وذلك باختيار الخلية-

).Interالموجودة أسفل تذكر واختيار رمز المجموع من الشريط العلوي ثم (



 نسحب المجموع على جميع الخليا، وبذلك يظهر مجموع لدى المعلم عند كل-

 مستوى من المستويات الربعة مستويات ( تذكر، فهم، تطبيق، مستويات تفكير

  ومن ثمInsertعليا)، وعلمة كل طالب الكلية. ويمكن إجراء العملية باختيار ((

)Function) ثم .(SUM) ونختار ،(OK.(



 يبدأ المعلم بحساب الوسط الحسابي، أو أعلى علمة في كل مستوى أو أدنى-

 علمة ، أو النحراف المعياري لكل مستوى، أو لكل طالب. ولحساب الوسط

). ثم (Function ومن ثم (Insertالحسابي على سبيل المثال نتبع التي نختار ((

AVERAGE) ونختار ،(OK.(

يظهر مربع حوار نحدد فيه أرقام الخليا المراد حساب وسطها الحسابي، ثم(-

OK: (



 نسحب الوسط الحسابي على جميع الخليا، وبذلك يظهر المجموع لدى المعلم-

 عند كل مستوى من المستويات الربعة مستويات ( تذكر، فهم، تطبيق، مستويات

 تفكير). وبذلك يظهر الوسط الحسابي لدى المعلم عند كل مستوى من المستويات

الربعة مستويات ( تذكر، فهم، تطبيق، مستويات تفكير عليا).

 ومن ثم (Insertيستطيع المعلم حساب الكثير من العمليات وذلك باختيار ((-

Function) ثم (العملية المراد حسابها)، ونختار .(OKفمثل لحساب :( 

 ). ثم نقوم بالعمليات اللحقة جميعا كماSTDEVالنحراف المعياري نختار(

حسبنا الوسط الحسابي في الخطوة السابقة:



)Microsoft Excelرسم النتائج:  باستخدام برنامج إكسل (

أول: تخطيط العمدة:

يستطيع المعلم رسم نتائجه بالطريقة التي يريدها من خلل إتباع الخطوات التية: 



 اختيار الخليا التي يراد عرض نتائجها من خلل التخطيط البياني، ومن ثم-

).Chart)، ثم (Insertاختيار(

يظهر مربع حوار كالتي:-



 )،Chart Typeاختيار الشكل أو التخطيط البياني الذي نريد من خلل (-

 ). ونختار أحد الشكال الموضحة على اليمين وليكنColumnونأخذ مثل (

).Nextالمظلل بالغامق، ثم(



 يظهر مربع حوار وتظهر فيه مدى البيانات ويكون مظلل في الخليا التي تم-

)، وسنبدأ باختيار (Columns)، أو (Rowsاختيارها مسبقا، ونقوم باختيار ( 

Columns)ثم ،(Next(

 يظهر مربع حوار فيه العديد من الجراءات، والتي تظهر في رأس المربع،-

 ونبدأ بتحديد عنوان، واسم كل محور السيني والصادي. حيث تم تسمية العنوان

النتائج، والمحور السيني الطالب، والمحور الصادي العلمة.



 يمكن تنسيق وتغيير ما تراه مناسبا على التخطيط البياني المدرج على الشاشة-

 من خلل التنقل واختيار العمليات الموجودة في أعلى المربع. حيث يمكن تغيير

 )، كما يمكن تغيير وإضافة وحذف الخطوط الفقيةAxesتنسيق المحاور(

 )، ثم نقوم بحذفGridlinesوالعمودية داخل التخطيط البياني من خلل اختيار(

 ) وبذلك يتم حذف الخطوط الفقيةMajor gridlines) الموجودة مقابل(√إشارة (

في التخطيط البياني. 



 يظهر ناتج العمليات السابقة باختفاء العمدة الفقية في التخطيط البياني،-

كالتي:



  الموجودة إلى اليمين من التخطيط البيانيوسيلة اليضاحيستطيع المعلم نقل -

إلى العلى، أو السفل، أو اليسار، أو الزاوية، ويكون ذلك بالنتقال إلى(

Legend.ثم تختار موقع المفتاح وليكن للسفل ،(

 ينتقل المعلم إلى العملية التي تمكنه من كتابة ما يتضمنه العمود في التخطيط-

 Dataالبياني من بيانات  كرقم الطالب، أو العلمة للطالب، يختار المعلم (

Labelsويفعل ما يريد أن يظهر على التخطيط البياني، اخترنا على سبيل ،( 

). Category nameالمثال(



 يستطيع المعلم وضع الجدول الخاص بالتخطيط البياني، وذلك من خلل-

). Data tableاختيار (



 )، فيظهر مربعNextاختيار المعلم بعد كل هذه العمليات والجراءات (-

 حوار، وذلك إذا أردنا تخزين التخطيط البياني في ورقة اكسل جديدة، ويسميه كما

يشاء:

اختيار اسم الورقة مثل نتائج الختبار.-

). فيظهر التخطيط البياني بصورته النهائية.Finishاختيار (-



 يمكن تعديل التخطيط البياني وتكبير وتصغير وتغيير ألوان وأسماء المحاور-

 ( السيني والصادي)، أو اسم التخطيط البياني نفسه، وذلك بالنقر المزدوج على

 الكلمة المراد تعديلها، فيظهر مربع حوار ويعدل المعلم كما يشاء، فمثل تم اختيار

كلمة الطالب من خلل النقر المزدوج عليها.



 )، أما النColumnsرسم التخطيط البياني السابق كان من خلل اختيار (-

 ). نلحظ أن المستويات الربع هيRowsفسنقوم بالتخطيط البياني من خلل (

المحور السيني.



 نقوم بجميع العمليات السابقة والتي تتعلق بالجراءات التي تتبع هذه العملية-

لنصل في نهاية المطاف إلى التخطيط البياني.

  الموجودة على يمين التخطيطوسيلة اليضاحيستطيع المعلم أن يحذف -

).Deleteالبياني. من خلل اختياره وحذفه( 



ثانيا: التخطيط الدائري:

 يستطيع المعلم تغيير شكل التخطيط البياني إلى الشكل الدائري من خلل إتباع

الخطوات التية:



 تحديد العلمات التي يراد تضمينها بالتخطيط، ولتكن علمات المستويات-

 )، وبعد ذلك نحدد نوعChart)، ثم (Insertالربعة فقط. ومن ثم اختيار(

).Next)، ثم (Pieالتخطيط (

).Nextظهور التخطيط في صورته الدائرية، ثم (-



). Finish)، ثم (Next)، ثم (Nextاختيار (-

 



 يستطيع المعلم إضافة بعض البيانات إلى التخطيط من خلل النقر المزدوج-
 على التخطيط الدائري فيظهر مربع الحوار، ونختار طريقة عرض البيانات مثل

) )Category name) ثم ،OK.(

يظهر التخطيط الدائري كما في التخطيط التي:-




