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  » وذجاـتوسطة نمـة المـالمرحل «



 شكر و تقد�ر

امحلد � �ىل نعمه والشكر � �ىل توفيقه وامتنانه فبعد ٔأن مّن هللا �يل ٕ�متام و اكامل 
هذه ا�راسة ٔأرید ٔأن ٔأرد امجلیل ٔ�ه� ؤأ�سب الفضل ٔ�حصابه فالشكر � ٔأوال وأٓخرا 

 .�ىل نعمه العظمية، و�ىل ما �رسه يل يف ٕاجناز هذه ا�راسة ف� امحلد و الثناء

 :وسملفانطالقا من قول املصطفى صىل هللا �لیه 

 رواه الرتمذي »ال �شكر هللا من ال �شكر الناس «

ٔأتقدم خبالص الشكر اجلزیل ٕاىل لك من سا�دين يف ٕاجناز هذا العمل املتواضع مسا�دة 
 .مادیة ٔأو معنویة

ضل ٔأتقدم �لشكر اجلزیل و العرفان �مجلیل و��رتام و التقد�ر ملن مغرين �لف
 « واختصين �لنصح و تفّضل �يل بقبول إالرشاف �ىل رسا� املاسرت ٔأس�تاذي 

 .ٔأبقاه هللا ذخرا لطلبة العمل وجعل ذ� يف مزيان حس�ناته »ا�كتور لطروش شارف

 شكر وتقد�ر ٕاىل ٔأساتذيت بقسم أ�دب العريب

 �ىل تعاوهنم معي »مغیين محمد متوسطة « شكر و تقد�ر ٕاىل أ�ساتذة و املسؤولني يف

شكر و تقد�ر ٕاىل وا�ّي ٔأطال هللا يف معرهام و ٔأشكر ٔأ� سفيان �ىل مساندته يل 
 .يف ٕاجناز هذا العمل و الیفوتنا ٔأن �شكر لك عامل املكتبات

   



 داءـــــــــــٕاه

 امحلد � ا�ي وفقنا لهذا ومل نكن لنصل ٕالیه لوال فضل هللا �لینا
 :ىــــــــٔأهدي هذا العمل املتواضع ٕال

ٕاىل من ربتين ؤأ�رت دريب ؤأ�انتين �لصلوات و ا�عوات ، 
بفضلها ووفاء  ا�رتافإاىل ٔأ�ىل ٕا�سانة يف هذا الوجود ٔأيم احلبيبة 

 حبقها
من معل �كد يف سبييل و�لمين معىن الكفاح ؤأوصلين ٕاىل  ٕاىل

 .ما ٔأ� �لیه، ٔأيب الكرمي ٔأدامه هللا يل
سفيان، ٕاسالم، رشیفة، زهرية، : ٕاىل ٕاخويت ؤأخوايت أ�عزاء

 فریدة
 ٕاميان، �رس�ن، ریتاج: ٕاىل بنات ٔأخيت 

 ند�ر و یو�س: ٕاىل ٔأوالد ٔأ� 
عیدیة و  سامية،ٕاىل لك زمياليت يف القسم و �ٔ�خص ملیكة، 
 �رس�ن اللوايت اكنوا س�ندا يل

 ، ٔأعز الناس ٕاىل قليب �االيت مغنیة ىلؤأهدي هذا العمل إ 
مداحية و �دي عبدالقادر رمحهم هللا و ٔأسكهنم فس�یح جنانه 

 .ٕا�شاء هللا –



 
 

 

 ـمقــــدمةال
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السالم �ىل امحلد � ا�ي �لق إال�سان، و�لّمه البیان، ؤآنزل القرآٓن، بلسان عريب مبني مث الصالة و 

 :وبعدو�ىل آٓ� وحصبه ٔآمجعني  س�ید� محمد نياملبعوث رمحة للعامل

اس�ت�دم إال�سان التقومي بصوره ا�تلفة ؤآسالیبه املتنو�ة منذ اكنت هناك ٔآمامه �ا�ت ینبغي الوصول  لقد

ٕا�هيا وآٓمال �سعى ٕاىل حتقيقها، ومن املعروف ٔآّن العملیة التعلميیة ارتبطت �لتقومي منذ زمن بعید نظرا ملا 

 .حتققه اجلهود الرتبویة من نتاجئ

، ؤآ�د املدا�ل املهمة ٕالصالح العرثات وجتوید العمل و الوصول ٕاىل التعلميیة ةوهو جزء ال یتجزٔآ من العملی

 .أ�هداف املرجوة

 -التقومي يف تعلميیة اللغة العربیة   «موضوع مذ�ريت املوسومة ب ونظرا ٔ�مهیة املوضوع ارتأٔیت ٔآن �كون

بعض التساؤالت الهادفة عن �ون ٔآّن الهدف من هذه ا�راسة العمل �ىل طرح »  منوذ�ااملر�� املتوسطة 

 :�دیدة ٔآمهها  اتٕاشاكلی

ما معىن التقومي؟ مايه انوا�ه ووسائ�؟ مايه ٔآمهیته و الهدف منه؟ و�یف �كون التقومي يف املر�� 

 املتوسطة؟

الت�لیيل ا�ي یصف و ٕال�ابة عن هذه التساؤالت �اولت ٔآن ٔآسري �ىل خطى املهنج الوصفي ل -

ّطة تتأٔلف من مد�ل اعمتدت �ىل خقد   یفّرس يف الوقت نفسه للتطلّع �ىل خبا� هذا املوضوع و

تناولت يف  :تضمن مخسة مباحث "مفاهمي ٔآساس�یة " د�ل حتت عنوان ، فاكن املوفصلني و�امتة

 ويف الثالث  املتوسطةمفهوم املر�� الثاين  ، واصطال�ا تعریف التعلميیة لغة واملبحث أ�ول 

ٔآما �لنس�بة  املصطل�ات املتداو� يف معلیة التقوميو الرابع تضمن  تعریف التقومي لغة واصطال�ا

 .العالقة بني التقومي والقياس واملقارنة بيهنام ٕاىل حتدیدفيه  تطرقت ف   للمبحث اخلامس

 :مخسة مباحثیضا  آٔ تضمن ، " ٔآنواع التقومي ووسائ� " عنونته ب : فأٔما الفصل أ�ول  .1

املبحث ، ٔآما وسائل التقومي ؤآدواته املبحث الثاين يفو ,ٔآنواع التقومي�ددت فيه  يف املبحث أ�ول  -

ملبحث اخلامس وتضمن ا,  ٔآمهیة التقومي والهدف منه املبحث الرابع و,  ٔآسس التقومي ومبادئه الثالث

 .جماالت التقومي الرتبوي
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, مباحثابتدٔآته �متهید و س�تة  : �� املتوسطةفعنونته �لتقومي يف املر اكن تطبیقيا  :الثاينفأٔما الفصل  .2

التعلمي  يف التقومي  عرفت ��راسة املیدانیة واملبحث الثاين ٔآرشت فيه اىل يف املبحث أ�ول

 واملبحث الرابع تقومي الوضعیة �دماجية,يف املبحث الثالث بناء ٔآس�ئ� �ختبارات و  ،سطاملتو 

ذ�رة م املبحث السادس  يفو,و تصحیحها  ختبارات و الفروض� مناذج  ٔآما املبحث اخلامس

 .أ�ديب   التعبري ودراسة النص منوذجية لنشاط

 .لبحث�هيا من �الل دراس�يت لهذا االنتاجئ اليت توصلت إ  ٔآمه ٔآما اخلامتة فتضّمنت -

التقومي ودوره الفّعال يف العملیة التعلميیة و�نهيام بغیة واختیار� لهذا املوضوع راجع ٔ�س�باب ٔآّولها ٔآمهیة 

 .�طالع �ىل واقع التقومي السائد يف مر�� التعلمي املتوسط

ومن ٔآ�رز املصادر واملراجع اليت �دمت هذا املوضوع؛ سايم محمد ملحم، القياس والتقومي يف الرتبیة و �مل 

نفيس والرتبوي، محمد محمود احلی�، �ارات التدر�س الصفي، النفس، ٔآمحد محمد الطبيب، التقومي والقياس ال 

وطبعا كلك �حث یطرق �ب البحث ا�ٔاكدميي ٔ�ول مّرة فقد وا�تين صعو�ت وعراقيل متثلت يف ق� 

 .شسا�ة املوضوع وا�سا�ه املصادر واملراجع يف بدایة العمل و

نظرا ٕالرشاداته وتوجهياته فلوال مسا�داته يل شكري ٕاىل ٔآس�تاذي الفاضل لطروش  ويف أ��ري ٔآود ٔآن ٔآقدم 

 .هذا البحث املتواضع جنز�ٔ  تما كنّ 

 .مفا توفيقي ٕاّال �� رب العاملني ا العملوا ٔآن ٔآ�ون قد وفقت يف ٕاجنازي هذأٔرجف
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 واصطالحا لغة: التعلیمیةمفھوم  )1

اللغوي من أصل یوناني  االشتقاقمن حیث ) دیداكتیك(تنحدر كلمة التعلیمیة : لغة ـ    

didactikos   أوdidaskeim حسب قاموس روبیر الصغیر وتعني  le petit robert 

 (1)" درس أو علّم"

وأصل اشتقاق تعلم من علّم " تفعیل"فكلمة تعلیم جاءت على صیغة المصدر الذي وزنھ 

،تعلّم لھا ثالثة جذور علم فعلم یعني وَسم ومنھ معلّم أي موسوم بعالمة أو سمة وكذلك معلم 

م اإلشارات مكان العالمة واألعال:المعلّم والمْعلم ) في(أو ) على(واضع السیماء والعالمات :

 (2)" وبالنجم ھم یھتدون "وعالمات لقولھ تعالى  ،والرموز توضع لیستدل بھا

تعني كذلك األمر  شعرت، وعلم علمت بأمر قدومھ أي ما ما: وشعر عرففتعني علم  وأما

 .والمعرفة والتعلیم التیسیر والتذلیل یسر، والتعلموعلم تعني  المنكر،بالمعروف والنھي عن 

التعریف اللغوي لمفردة التعلیم على أنھ ترسیخ العالمات في ذھن المتعلم أو یكون  وعلیھ

سات یر المدروالمرسل إلیھ ،أو ھو تثبیت لجملة من اإلشارات في الفكر بعد ترویضھ وتیس

 (3).بكثرة وتذلیلھا ومداومة لعھدھا وقراءتھا لیسھل صعبھا ،ولیخف حفظھا فیحصل العلم

لیمیة تفید لغویا درس أو علم ،وھي تدل على وضع عالمة أو یتضح مما سبق أن كلمة التع

وتعني كذلك فلنتعلم أو یعلم بعضنا من األصل الیوناني دیداكتیكوس  اشتقت.سمة أو إشارة 

 .وھي فن التعلیم البعض ،

                                                            
 .6،ص2010ٔأفریل  �امعة اجلزا�ر ،،» الوطين أ�ول حول تعلميیة املواد يف النظام اجلامعي امللتقى«عوینات ینظر �يل  (1)
 .16 ا�ٓیة, الن�لسورة   (2)
 . 32،33ص، 2015 2014،ماجس�تري ،�امعة مس�تغامن   مذ�رة«مقارنة دراسة :يف تعلميیة اللغة العربیة لسانیة تطبیقات "�ن عبد هللا سعاد  (3)
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 :اصطالحاـ 

عن ( میا لریھیھدف إلى التثقیف ،وإلى مالھ عالقة بالتعلیم ،وقد عرفھا  ویقصد بھا كل ما

الدراسة العلمیة لطرق التدریس "بأنھا ) محمد الدریج في كتابھ تحلیل العملیة التعلیمیة

وتقنیاتھ وألشكال تنظیم مواقف التعلیم التي یخضع لھا المتعلم قصد بلوغ األھداف المسطرة 

،سواء على المستوى العقلي والمعرفي أو االنفعالي الوجداني أو الحسي الحركي والمھاري 

تتضمن البحث في المسائل التي یطرحھا تعلیم مختلف المواد ،ومن ھنا تأتي تسمیة ،كما 

أو ) الدیداكتیك الخاص أو المواد(أي خاصة بتعلیم المواد الدراسیة " التعلیمیة الخاصة"

لمقابل التعلیمیة تكوین المعلمین والمعلمات ،وفي االمطبقة في مراكز " منھجیة التدریس"

مختلف القضایا التربویة وبالنظام التربوي برمتھ مھما كانت المادة الملقنة ب العامة التي تھتم

"(1) 

الدراسة "إلى انطالقھا من عدة زوایا ،فالدیداكتیك تعني  التعلیمیة تعاریفیعود اختالف 

العلمیة لتنظیم وضعیات التعلم التي یعیشھا المتربي لبلوغ ھدف عقلي أو وجداني ،حسي 

 "ین االعتبار المادة التعلیمیةحركي أو أنھ یأخذ بع

تعتبر التعلیمیة تلك الطرق والوسائل التي تساعد في عملیة التعلیم ،حیث ھي مادة تربویة 

موضوعھا األساس ھو دراسة شروط إعداد الوضعیات أو المشكالت المقترحة على التالمیذ 

 )2(.  قصد تیسیر تعلمھم

التربیة قاعدتھا األساسیة قواعد ونظریات مرتبطة علم من علوم یتضح مما تقدم أن التعلیمیة 

و أن التعلیم ھو توفیر الشروط المادیة و ، وى والتخطیطلدراسیة من حیث المحتبالمواد ا

التي تساعد المتعلم في التفاعل مع عناصر البیئة التعلیمیة أوال و اكتساب الخبرات ,النفسیة 

  .الیھا ثانیاو المھارات و االتجاھات و القیم التي یحتاج 

                                                            
 .6ص" امللتقى الوطين أ�ول حول تعلميیة املواد يف النظام اجلامعي"�يل عوینات  (1)

 .35ص" تطبیقات لسانیة يف تعلميیة اللغة العربیة"�ن عبد هللا سعاد  )2(
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 :التعلیم المتوسط ةحلمفھوم مر )2

الت������ي ت������دوم خم������س  االبتدائی������ةالتلمی������ذ بالمدرس������ة وف������ي مرحلتھ������ا االلتح������اق ع������د ب
الس�����نة األول�����ى م�����ن التعل�����یم المتوس�����ط الت�����ي  بمس�����ابقة ال�����دخول إل�����ى س�����نوات تنتھ�����ي

 .تدوم أربع سنوات تنتھي بحصول التلمیذ على شھادة التعلیم المتوسط

 وق�������دراتھم، وتحق�������قھ�������ذه المرحل�������ة إل�������ى مس�������ایرة اس�������تعدادات التالمی�������ذ  تس�������عى
 الجس�����مي، النفس�����ي، العقل�����يالرغب�����ة التعلیمی�����ة ل�����دیھم وتبح�����ث ع�����ن مواكب�����ة النم�����و 

االجتم�������اعي والق�������درات العقلی�������ة والنفس�������یة الت�������ي تظھ�������ر ف�������ي مرحل�������ة الطفول�������ة 
 .المتأخرة

ف�������ي إن االص�������طالحات الت�������ي حاول�������ت الس�������لطات العم�������ل بھ�������ا أدت إل�������ى تغی�������ر 
تنظ������یم المرحل������ة ،وھ������ذا توافق������ا م������ع السیاس������ة التربوی������ة المنتھج������ة ،حی������ث كان������ت 

إل������ى غای������ة بدای������ة الس������بعینات ت������وفر ثالث������ة أنم������اط م������ن  االس������تقاللالمرحل������ة بع������د 
التعل�����یم الع�����ام أو الش�����ھادة التعل�����یم المتوس�����ط ،والتعل�����یم التقن�����ي ال�����ذي یم�����نح فرص�����ة 

 .ثالث سنوات وینتھي بكفاءة فالحیة

عینات ج�������اءت االص�������طالحات التربوی�������ة وھ�������و م�������ا تض�������منت وم�������ع بدای�������ة الس�������ب
الت�������ي ح�������ددت إقام�������ة المدرس�������ة األساس�������یة ،وك�������ان أول  1976أفری�������ل 16أمری�������ة 

 .1981 ،1980بدایة فعلیة لھا في الموسم الدراسي 

وج������������اءت المدرس������������ة األساس������������یة بمحاول������������ة مواكب������������ة التغی������������ر االجتم������������اعي 
ل تطبی��������ق واالقتص��������ادي ووج��������وب ش��������مولیة التعل��������یم وإجباریت��������ھ ،وم��������ن خ��������ال

 )1(.المدرسة األساسیة صارت المرحلة المتوسطة تمثل الطور الثالث منھا

إن التغی���������رات العالمی���������ة والمرحلی���������ة اس���������تدعت إع���������ادة النظ���������ر ف���������ي السیاس���������ة 
التعلیمی������ة فح������دثت تع������دیالت قص������د مس������ایرة التغی������رات كتع������دیل ال������ذي ط������رأ عل������ى 

وإدخ������ال اللغ������ة اإلنجلیزی������ة كلغ������ة أجنبی������ة أول������ى حت������ى  1989 اجتماعی������ةالم������واد 
ج������اءت ق������رارات إص������الح المنظوم������ة التربوی������ة وإع������ادة العم������ل بمرحل������ة التعل������یم 

 .  2004، 2003المتوسط ذات أربع سنوات من الموسم 

المرحل������ة االبتدائی������ة ت������أتي مرحل������ة التعل������یم المتوس������ط ذات  ن������رى ب������أن بع������د انتھ������اء
رة اس�������تعداد التالمی�������ذ وق�������دراتھم وتحق�������ق أرب�������ع س�������نوات وھ�������ي تس�������عى لمس�������ای

   .الرغبة التعلیمیة لدیھم

                                                            
)1(

 .48ص، 2006 ، 2005،مذ�رة ماجس�تري ،�امعة �تنة " صعو�ت التقومي يف التعلمي املتوسط وٕاسرتاتیجیات أ�ساتذة للتغلب �لهيا " یوسف خنيش 
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 .لغة واصطالحا: التقویممفھوم  )3

 :تمھیـــــــــــــــــــــــــــد
فق������د ذك یع������د مفھ������وم التق������ویم الترب������وي م������ن المف������اھیم التربوی������ة الحدیث������ة نس������بیا ،

 معظ��������م المعلم��������ین المتمی��������زین من��������ذ بدای��������ة الق��������رن العش��������رین "أن 1975بوبھ��������ام 
وحت�������ى اآلن ینش�������غلون بالعملی�������ات التقویمی�������ة الت�������ي ترك�������ز عل�������ى تق�������ویم أفع�������الھم 
وأدائھ������ن ،كم������ا ترك������ز عل������ى تق������ویم أداء اآلخ������رین وتق������ویم بع������ض جوان������ب البیئ������ة 

وق������د ظھ������رت مص������طلحات مرادف������ة لمص������طلح التق������ویم ف������ي " الت������ي یعیش������ون فیھ������ا
راط قب�����ل الت�����اریخ ،فق�����د اعتب�����ر س�����ق الكتاب�����ات القدیم�����ة الت�����ي ترج�����ع إل�����ى عھ�����ود م�����ا

أن التق�����ویم اللفظ�����ي ج�����زء أساس�����ي م�����ن قی�����اس نت�����ائج ال�����تعلم ،كم�����ا أس�����تخدم أب�����اطرة 
واختب���������ارات الكف���������اءة لتق���������دیر أداء  االمتحان���������اتم .ق 200الص���������ین ف���������ي س���������نة 

 (1).المترشحین للعمل بالحكومة والوظائف الخدمیة

 

التق������ویم ف������ي ھ������ذه الفت������رات القدیم������ة مقص������ورا عل������ى األغ������راض  اس������تخداموك������ان 
التعلیمی������ة وقی������اس مق������دار ال������تعلم والمعرف������ة والمھ������ارات المختلف������ة ،وب������الرغم م������ن 

یأخ������ذ مكان������ة ویص������بح تخصص������ا مس������تقال إال "الج������ذور القدیم������ة للتق������ویم ،فإن������ھ ل������م 
،وق�����د تط�����ور التق�����ویم تط�����ورا بالغ�����ا ف�����ي  أروب�����ام�����ع بدای�����ة الث�����ورة الص�����ناعیة ف�����ي 

قض������ایا التق������ویم بتط������ور ال������نظم التعلیمی������ة  القت������ران 1980س������نة  م������ا ب������ینفت������رة ال
 واالختب������اراتاألوروبی������ة ،حی������ث ظھ������رت الكتاب������ات المبك������رة ف������ي القی������اس النفس������ي 

،وق������د اتس������ع مج������ال التق������ویم لیش������مل تق������ویم المعل������م وتق������ویم الب������رامج والمؤسس������ات 
لق�������رن باإلض�������افة إل�������ى تق�������ویم المتعلم�������ین ،وق�������د ازدھ�������ر التق�������ویم م�������ع بدای�������ة ا

 (2)." العشرین

 

بع�������دة مراح�������ل م�������ن مراح�������ل التط�������ور م�������ن حی�������ث مفھوم�������ھ  م�������ر التق�������ویمولق�������د 
 :ومحتواه وھذه المراحل ھي

العقلی�����ة المبك�����رة ،كم�����ا  االختب�����اراتاتس�����مت ھ�����ذه الفت�����رة بتط�����ویر : فت�����رة اإلص�����الح
اس���������تخدمت تطبیق���������ات القیاس���������ات النفس���������یة والس���������لوكیة ف���������ي ح���������ل المش���������كالت 

ت�����رة ب�����زوغ فك�����رة التربی�����ة التجریبی�����ة حی�����ث ك�����ان التربوی�����ة ،وق�����د ش�����ھدت ھ�����ذه الف
ی������تم اس������تخدام المفتش������ین الخ������ارجیین ف������ي تق������ویم م������دى التحس������ن ف������ي مس������تویات 

 .المدارس
  

                                                            
 .17ص ، 32005  اجلامعیة، مرص، طدار املعرفة  ،"التقومي الرتبوي"محمود عبد احللمي منيس  (1)
 .18ص" التقومي الرتبوي"محمود عبد احللمي منيس  السابق،املرجع  (2)
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ظھ���رت ف���ي ھ���ذه الفت���رة جھ���ود كبی���رة ف���ي تط���ویر التق���ویم : فت���رة ازدھ���ار االختب���ارات  
یة وبطاری�����ات االختب�����ارات المقنن�����ة الترب�����وي ،حی�����ث انتش�����رت االختب�����ارات التحص�����یل

الترب���وي ف���ي ھ���ذه واح���د م���ن أھ���م قی���ادات حرك���ة التق���ویم " روب���رت ثورن���دایك"وك���ان 
فائ��دة عملی��ة كبی��رة حی��ث اعتب��ر درج��ات ھ��ذه االختب��ارات  الختب��اراتالفت��رة ،فق��د جع��ل ل

ع�����امال أساس�����یا ف�����ي عملی�����ة اتخ�����اذ الق�����رار الترب�����وي مث�����ل تحدی�����د مس�����تویات النج�����اح 
من����ھ ،والمقارن����ة ب����ین الب����رامج والرس����وب ونق����ل التالمی����ذ إل����ى مس����توى دراس����ي أعل����ى 

 .التعلیمیة المختلفة

ف����ي التق����ویم " ثیل����ر"ش����ھدت ھ����ذه الفت����رة اس����تخدام تطبیق����ات نم����اذج : فت����رة االس����تقرار 
الترب���وي بالم���دارس المحلی���ة بالوالی���ات المتح���دة األمریكی���ة ،كم���ا أدخل���ت المق���ررات ف���ي 

لھ��ذه الكلی��ات ـ  وأص��بحت األساس��یةس ض��من من��اھج كلی��ات إع��داد المعل��م التق��ویم والقی��ا
وق���د تط���ورت عملی���ة بن���اء االختب���ارات النفس���یة والتربوی���ة ف���ي ھ���ذه الفت���رة ،واعتب���رت 
االختب���ارات والمق����اییس النفس����یة عناص����ر أساس����یة ف���ي بن����اء ال����نظم التعلیمی����ة وف����ي بن����اء 
المن���اھج المدرس���یة حت���ى أص���بح اس���تخدام التق���ویم واح���د م���ن أھ���م متطلب���ات أساس���یة ف���ي 

 .جھین التربویینتوظیف المعلمین والمو

التركی���ز عل���ى التق���ویم الشخص���ي وعل���ى نم���اذج  ازدی���ادش���ھدت : فت���رة االزدھ���ار والتوس���ع
التق���ویم المتع���ددة العوام���ل ،فق���د ذك���ر بی���رك أن���ھ ق���د ت���م بن���اء ع���دد م���ن الب���رامج التقویمی���ة 

عل���ى القی���ود والمح���ددات التق���ویم ف���ي ھ���ذه المرحل���ة ب���التعرف  اھ���تمف���ي ال���و م أ ،حی���ث 
الت���ي تع���وق إج���راء التص���میمات التجریبی���ة للب���رامج التعلیمی���ة ،وق���د ت���م اس���تخدام نم���اذج 
التق���ویم الترب���وي ،واس���تخدمت نم���اذج جدی���دة للتق���ویم للتق���ویم الكیف���ي مث���ل نم���اذج ال���نظم 
الت����ي تس����مح بتق����ویم الب����رامج التربوی����ة وال����نظم التعلیمی����ة وھ����ذه النم����اذج تختل����ف ع����ن 

 .یم مدى تحقیق األھداف التربویة المنشودةنماذج تقو

وق���د  .حی���ث ب���رز التق���ویم الترب���وي كتخص���ص دراس���ي مس���تقل: فت���رة التخص���ص ال���دقیق
حی���ث ك���ان ھن���اك إدراك ج���ود متخصص���ین محت���رفین ف���ي التق���ویم تمی���زت ھ���ذه الفت���رة بو

بإص����الح التعل����یم ف����ي معظ����م بل����دان  االھتم����اموق����د ازداد  .م����ن خب����راء التربی����ة والتعل����یم
م ف���ي فت���رة الس���بعینات حت���ى الثمانین���ات م���ن الق���رن العش���رین ،مم���ا أدى إل���ى زی���ادة الع���ال

 ری���دور التق���ویم ف���ي التخط���یط لھ���ذه اإلص���الحات وعم���ل مش���اریع وب���رامج إلح���داث التغی
 (1) .التربوي المنشود

 
  

                                                            
 .20ص ،الرتبويالتقومي , محمود عبد احللمي املنيس ،السابقاملرجع  (1)
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أقمت الشيء وقومتھ فقام بمعنى  :قوم: العربجاء في لسان " م ـ وـ ق"من جذر  :لغـــةـ 

 (1). اعتدال الشيء واستواؤه: واالستقامةاستقام 

(2).  فذكر قومتھ ،عدلتھ فھو قویم ومستقیم:أما في القاموس المحیط لفیروز أبادي 
 

 .اعوجاجھمن قّوَم الشيء أي عدلّھ وأزال  : كما ورد معناه في منجد اللغة واألعالم

 .قّوم ،قّدر ،ثمن ،سعر"وفي القاموس الفرنسي ـ عربي 

 "أو تعدیل ما اعوج قیمتھ، وتصحیحتقدیر قیمة الشيء أو الحكم على  أنھ": لغةویعرف 

ني كذلك وتعوزنھ وقّدره وأعطاه ثمنا معینا  قّوم الشيء یعني من«: آخروفي تعریف 

 )3( ."صوبھ وعّدلھ ووجّھھ نحو الصواب

لفظة وردت  كما  (4). والتقویم معناه أیضا تقسیم األزمنة وحساب األوقات وما یتعلق بھا

و }لقد خلقنا االنسان في أحسن تقویم{:ة في القرآن الكریم في قولھ تعالىالتقویم مرة واحد

 .(5) أحسن صورة وأحسن شكل وأحسن تعدیلالتقویم في ھذه اآلیة أي أنھ خلق االنسان في 

نفس  وتعدیلھ، وفيیتضح مما تقدم أن مفھوم التقویم یفید لغویا إصالح اعوجاج الشيء 

السلعة تقویما أي  قوم: اللغةففي قوامیس  .الوقت إعطاء قیمة الشيء وتقدیره والحكم علیھ

المتاع  عدلھ، وقّومقّوم الرمح أو : مثلوقوم الشيء أي أزال اعوجاجھ  أعطاھا قیمة مادیة،

 .ثم فإن قومتھ في اللغة عدلتھ وجعلتھ قویما ومستقیما وسعره، ومنأي جعل لھ قیمة معلومة 
                                                            

 .500،ص) 1992 ـ1995(1،دار صادر بريوت ـ لبنان ـ ،ط"لسان العرب "محمد ا�ن منظور  (1)
 .95، ص2ـ اجلزء  ،دار اجلیل ـ بريوت" قاموس احملیط"محمد ا�ن یعقوب فريوز أٓ�دي  (2)
 .07, 06ـص، 2005�أ�ردن، طٔأسامة عامن  ، دار"الرتبوئأسالیب التقومي "محمد ع�ن  )3(

 .19، ص1996، 1دار أ�مني، ط ،"والتطبیقات الرتبوي أ�سسالتقومي "عبد ا�ید س�ید ٔأمحد منصور  (4)

 . 4سورة التني ا�ٓیة ) 5(
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 ھ�����و رك�����ن مھ�����م ف�����ي العملی�����ة التربوی�����ة حی�����ث یق�����وم ب�����دور فع�����ال إذ :اص�����طالحاـ����� 
یمك�����ن التمی�����ز ب�����ین نق�����اط الق�����وة والض�����عف ف�����ي أي برن�����امج تعلیم�����ي  ع�����ن طریق�����ھ

المس������تویات والمراح������ل التعلیمی������ة ، وللتق������ویم ع������دة تعریف������ات تختل������ف  مختل������فف������ي 
فیھ�����ا بأن�����ھ العملی�����ة الت�����ي ی�����تم :" الب�����احثین فعرف�����ھ أحم�����د زك�����ي ص�����الح ب�����اختالف 

تحدی�����د قیم�����ة معین�����ة لش�����يء مح�����دد أو لح�����دث مع�����ین ،وأك�����د عل�����ى أن التق�����ویم ف�����ي 
تط�����ویر نظ�����م  أن:" وی�����رى ف�����ؤاد أب�����و حط�����ب ."التربی�����ة ھ�����و تق�����ویم أح�����داث س�����لوكیة 

التق�������ویم و أس�������الیبھ ھ�������و نقط�������ة الب�������دء إلح�������داث اإلص�������الح ف�������ي كاف�������ة العملی�������ة 
للوق�������ائع م للبیان�������ات وتفس������یر بأن������ھ جم�������ع م������نظ:"،وق�������د عرف������ھ بیب�������ي " التعلیمی������ة

. محم�����د د،وی�����رى " ل�����ى إص�����دار حك�����م عل�����ى قیم�����ة التخ�����اذ موق�����ف أو ق�����راری�����ؤدي إ
یص دقی�����ق س�����لوب العلم�����ي ال�����ذي ی�����تم م�����ن خ�����الل تش�����خأن التق�����ویم ھ�����و األ:"نس�����ي م

 (1)  ."للظاھرة موضع التقویم وتعدیل مسارھا

ھ�����و عملی�����ة التخط�����یط :بأن�����ھ " ف�����اي دلت�����ا كای�����ان"وعرفت�����ھ لجن�����ة الدراس�����ة القومی�����ة 
عل������ى ب������دائل الق������رارات  لمعلوم������ات المفی������دة للحك������مال������دقیق والحص������ول والت������زود با

أن التق�����ویم عملی�����ة جم�����ع المعلوم�����ات وك�����ذلك  إل�����ىوب�����ذلك یش�����یر ھ�����ذا التعری�����ف " 
عملی�������ة "ص�������نع الق�������رارات ،كم�������ا أوض�������حت الموس�������وعة العالمی�������ة للتق�������ویم بأن�������ھ 

مم�������ا ی�������ؤدي إل�������ى إص�������دار .ألدل�������ة منھجی�������ة منظم�������ة لجم�������ع البیان�������ات ،وتفس�������یر ا
أحك������ام تتعل������ق ب������الطالب والب������رامج ،وذل������ك یس������اعد ف������ي توجی������ھ العم������ل الترب������وي 

 ".واتخاذ اإلجراءات المناسبة

منظم�������ة لتحدی�������د م�������دى تحقی�������ق األھ�������داف أو  عملی�������ة: "بأن�������ھوی�������رى جرونالن�������د 
(2)" المس���������تویات المتوقع���������ة الت���������ي یحققھ���������ا الطال���������ب

یتض���������من ھ���������ذا التعری���������ف  
منظم������ة تعم������ل عل������ى اس������تبعاد المالحظ������ات غی������ر الم������تحكم  مظھ������رین أن������ھ عملی������ة

 .فیھا ،واآلخر یفترض تحدید أھداف أو مستویات متوقعة مسبقا

ومعاین�����ة درج�����ة المالئم�����ة  فح�����ص«بأن�����ھ ف�����ي ح�����ین یعرف�����ھ ج�����ون م�����اري دی�����ك ات�����ل 
ب��������ین مجموع��������ة إعالمی��������ة ومجموع��������ة م��������ن المع��������اییر لألھ��������داف غی��������ر فح��������ص 

 (3)." المقوموتفسیر البیانات التي جمعھا حول الشيء 

ة تتطل������ب جم������ع المعلوم������ات یتض������ح مم������ا س������بق ب������أن التق������ویم یع������د عملی������ة منھجی������
لغ������رض توص������ل إل������ى تق������دیرات كمی������ة وأدل������ة كیفی������ة یس������تند إلیھ������ا ف������ي إص������دار 

 .األحكام واتخاذ القرارات بطالب وعملیة التعلیم لتحسن األداء
                                                            

 .24 21"التقومي الرتبوي" عبد احللمي منيس (1)

 .20ص 2010 3،دار املسرية ـ عامن ـ أ�ردن ،ط" القياس والتقومي الرتبوي يف العملیة التدر�س�یة"صالح ا��ن محمد �الم  (2)

،لطالب الس�نة الرابعة مجیع الشعب ،املدرسة العلیا لٔ�ساتذة يف ا�ٓداب والعلوم إال�سانیة " و�دة املناجه التعلميیة والتقومي الرتبوي "عبد هللا قيل  (3)
  .63، 62،ص2009،  2008،بوزریعة ـ اجلزا�ر ـ 
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 :المصطلحات المتداولة في عملیة التقویم )4

یك�������ون التقی�������یم بإعط�������اء قیم�������ة أو تق�������دیر لألش�������یاء والموض�������وعات أو  :التقی�������یم  
األفك������ار ،ویك������ون حس������ب ك������رث وول عن������دما یظھ������ر الم������تعلم درج������ة كافی������ة م������ن 
االتس�������اق ف�������ي المواق�������ف المالئم�������ة مم�������ا یم�������نح الق�������درة الالزم�������ة للمق�������وم عل�������ى 
اكتش�����اف درج�����ة وج�����ود قیم�����ة معین�����ة ،ویعن�����ي التقی�����یم تقری�����ر وتحدی�����د قیم�����ة الش�����يء 

واختل�������ف الب�������احثون ف�������ي می�������دان التربی�������ة ح�������ول .بواس�������طة التثم�������ین أو أھمیت�������ھ 
ال�����وارد ف�����ي "الی�����اء"اس�����تعمال الكلم�����ة حی�����ث ی�����رى ال�����بعض م�����نھم أن أص�����ل ح�����رف 

باعتب�����ار كلم�����ة تق�����ویم ھ�����و األص�����ل اللغ�����وي لكلم�����ة تقی�����یم "ال�����واو"كلم�����ة تقی�����یم ھ�����و 
،ولك�������ن الش�������يء المالح�������ظ ھ�������و أن كلم�������ة تق�������ویم أع�������م وأش�������مل ،فھ�������ي ال تكتف�������ي 

 (1).      وتبیان قیمتھ بل تتعداه إلى إصدار الحكم بتثمین الشيء

ت������رتبط كلم������ة تق������دیر بكلمت������ي الق������در والمق������دار اللت������ین تعنی������ان مبلغ������ا  :التق������دیر  
أن المس������افة ب������ین الجھت������ین تق������در بی������وم الس������فر عل������ى األق������دام :نس������بیا فیق������ال م������ثال

 .یة تقدر بمالیین الدوالراتیقال أن اللوحة التشكیلیة الفالن ،كما

تحدی������د  :للتخم������ین أيب������ّین مق������داره ،إن التق������دیر م������رادف :ق������در الش������يء أي:نق������ول 
الش�������يء ب�������الظن أو الح�������دس أو ال�������وھم ،أم�������ا الش�������خص ال�������ذي یق�������وم بالتق�������دیر أو 

كم������ا نس������تخدم التق������دیر ف������ي حیاتن������ا الیومی������ة .التخم������ین فی������دعى المق������در أو الُمخم������ن 
 .ال��������خ...وذل��������ك بتق��������دیر األش��������یاء أو المالب��������س أو األوزان واألط��������وال واألحج��������ام 

ویس�����تخدم الن�����اس مع�����اییر للتق�����دیر ك�����أن یق�����ول أح�����دھم ھ�����ذا العم�����ل یس�����تغرق عم�����ل 
ی�������وم أو ی�������ومین أو أن ذاك المك�������ان یبع�������د بمق�������دار ك�������ذا ،علم�������ا أن ھ�������ذه المع�������اییر 
تقریبی������ة وغی������ر دقیق������ة ،فتق������دیر ارتف������اع درج������ة ح������رارة الم������ریض ع������ن طری������ق 

ح�����رارة ،ل�����ذا حس�����ھ بالی�����د ال یعطین�����ا الدرج�����ة الص�����حیحة م�����ا ل�����م نس�����تعمل مقی�����اس ال
 (2). فالتقدیر أقل موضوعیة ودقة من القیاس

یتض�������ح مم�������ا س�������بق أن للتق�������ویم مص�������طلحات ع�������دة مرتبط�������ة ب�������ھ ومنھ�������ا التقی�������یم 
یقص�����د ب�����ھ تق�����دیر الظ�����واھر تق�����دیرا یق�����دم تفس�����یر لم�����ا ل�����ھ  حی�����ث األول والتق�����دیر،

التق�����دیر فھ�����و یعن�����ي تق�����دیر الش�����يء أي تب�����ین  أّم�����ا .معن�����ى وقیم�����ة م�����ن ن�����واتج ال�����تعلم
 .مقداره وتعني كذلك التخمین أي تحدید الشيء بالظن والحدس أو الوھم

 
 

                                                            
 .24،ص2001، 1ط دار الرتبیة احلدیثة أ�ردن، ،"وتوجهيه للرتبیة املدرس�یة وٕاجراءاتهتقيمي التحصیل ،اختباراته "محمد ز�د محدان  (1)
 .182، 181،ص2007، 1بريوت،ط" طرائق النشاط يف التعلمي ٔأو التقومي الرتبوي "ش ٔأنيس و ٔأمل ٔأبو د�بررشا (2)
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،ونقول ق���اس الش���يء بغی���ره أو عل���ى غی���ره أي م���ن ق���اس بمعن���ى ق���در: لغـــــــــ���ـة  :القی���اس  
 (1).  قدره على مثالھ ،ومھمتھ تحدید أو تعیین أرقام لألشیاء بحسب قوانین

یوج���د ف���ي ھ���ذه  ھ���و تمثی���ل لظ���اھرة معین���ة باألرق���ام أو تحدی���د كمی���ة م���ا: أم���ا اص���طالحا
لھ���ذا فالقی���اس .الظ���اھرة م���ن الخاص���یة ،أو الس���مة الت���ي یری���د المق���وم دراس���تھا وتقویمھ���ا

م�����ن الخط�����وات األول�����ى الت�����ي تس�����بق التق�����ویم باعتب�����ار الم�����درس یبح�����ث ع�����ن جم�����ع 
ل���ھ ق���ادرا عل���ى تحوی���ل الظ���اھرة المعلوم���ات وكش���ف مس���توى تالمی���ذه أوال ھ���ذا م���ا یجع

بأن���ھ نس���ب األرق���ام ال���ى :"1981بیان���ات كمی���ة وعرف���ھ كی���ر لنج���ر  إل���ىالتربوی���ة المقاس���ة 
 (2)" األشیاء أو األحداث وفقا لقواعد معینة

العملی���ة :"إعط���اء المفھ���وم أكث���ر دق���ة للقی���اس ح���ین عرف���ھ ك���رو نب���احف���ي ح���ین ح���اول 
عل���ى كمی���ة م���ا یوج���د ف���ي الش���يء  المنھجی���ة المح���ددة الت���ي یمك���ن م���ن خاللھ���ا التع���رف

 (3)."  المقیس من السمة أو الخاصیة التي یقیسھا

تس���تھدف ف���ي م���دة زمنی���ة مح���ددة ھ���و طریق���ة منظم���ة ونش���اط ینج���زه الم���تعلم " :االختب���ار  
ط�����ة ب�����التعلم ع�����ن طری�����ق مجموع�����ة م�����ن التق�����دیر الموض�����وعي لكاف�����ة المظ�����اھر المرتب

األس����ئلة الت����ي یطل����ب م����ن ال����دارس أن یس����تجیب لھ����ا بھ����دف قی����اس مس����تواه ف����ي مھ����ارة 
مرس��ومة القص��د منھ��ا  أھ��دافمعین��ة ،وم��دى تقدم��ھ فیھ��ا اختارھ��ا معل��م اللغ��ة ف��ي ض��وء 

عب���ارة ع���ن مجموع���ة م���ن المثی���رات  واالختب���ار.قی���اس درج���ة م���دى تحق���ق ھ���ذه األھ���داف
كمی����ة أو كیفی����ة بع����ض المعطی����ات العقلی����ة والخص����ائص النفس����یة  أع����دت لتق����یس بطریق����ة

أو تص���ویریة أو ق���د تك���ون سلس���لة م���ن األع���داد  ش���فھیة،وق���د یك���ون المثی���ر ھن���ا أس���ئلة 
 )4(." أو رسوما وبعض األشكال الھندسیة أو صور

القی����اس ھ����و عملی����ة التحدی����د الكم����ي للمش����اھد الت����ي تج����ري عل����ى الس����مات الت����ي تخ����ص 

أم�����ا االختب�����ار فھ�����و مجموع�����ة م�����ن المھ�����ام أو  ,ت أو الح�����وادثاألف�����راد أو الموض�����وعا

األس���ئلة تھ���دف للكش���ف ع���ن أنم���اط س���لوكیة معین���ة عن���دما تع���رض ف���ي ظ���روف مقنن���ة 

ین����تج عنھ����ا درج����ات تتمی����ز بخص����ائص وھ����ذه ال����درجات تك����ون بمثاب����ة ن����اتج العملی����ة 

 .االختباریة

                                                            
 .29،ص 2009 ،4ـ ط ،دار املسرية عامن ـ أ�ردن" القياس والتقومي يف الرتبیة و�مل النفس"سايم محمد ملحم  (1)
 .4،ص1993�تنة صالح �ج�عي والرتبوي ،مجعیة االٕ "القياس والتقد�ر والتقومي يف قراءة يف التقومي الرتبوي "نقادى محمد وأٓخرون  (2)
 .14،ص1985، 3،مطابع تعاونیة أ�ردن ،ط"مبادئ القياس النفيس والتقيمي الرتبوي "مسع ٔأبو لبدة  (3)
�امعة قاصدي مر�ح ،مذ�رة ماجس�تري "سة ابتدايئ عینةالتقومي اللغوي طرقه ومعایريه يف املدرسة اجلزا�ریة الس�نة اخلام " سعاد جخراب )4(

 .199،ص2010، 2009،ورق�
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 :العالقة بین التقویم والقیاس والمقارنة بینھماـ 

كثی���را م���ا ی���رتبط مص���طلح التق���ویم والقی���اس م���ع بعض���ھما ال���بعض ف���ي عملی���ة التق���ویم 
ألنھم���ا وثیق���ا الص���لة بھ���ذه العملی���ة من���ذ زم���ن بعی���د ،فالقی���اس والتق���دیر م���ن أھ���م وس���ائل 

تحلی���ل نت���ائج  إل���ىالتق���ویم ال���ذي یعتب���ر ل���یس مج���رد عملی���ة قی���اس فق���ط ،ب���ل یتع���دى ذل���ك 
ف ط���رق الع���الج الالزم���ة لھ���ا ل���ذلك ھ���ذا القی���اس وتش���خیص ن���واحي الض���عف ،واكتش���ا

،بینم�����ا التق�����ویم یھ�����تم ب�����التغیرات األساس�����یة الش�����املة للشخص�����یة المتعلم�����ة واألھ�����داف 
عل���ى التحص���یل یقتص���ر  الكب���رى الت���ي تعم���ل ال���نظم التعلیمی���ة عل���ى تحقیقھ���ا ،ف���التقویم ال

العلم���ي فحس���ب ب���ل یتع���دى ذل���ك إل���ى التع���رف عل���ى االتجاھ���ات والمی���ول والمث���ل العلی���ا 
یكتس����بھا الم����تعلم أثن����اء عملی����ة تعلم����ھ ،وبالت����الي یعتب����ر القی����اس وس����یلة ھام����ة م����ن الت����ي 

وس���ائل التق���ویم باعتب���اره العام���ل الرئیس���ي ال���ذي یس���اعده عل���ى اس���تخالص نتائج���ھ بش���كل 
 .دقیق وفعال

ل���ى الق���ول ب���أن القی���اس الزم لعملی���ة التق���ویم باعتب���اره رك���ن أساس���ي وتج���در اإلش���ارة ھن���ا ا
  (1). من أركانھ

فھ���ذا ) كل���غ100(ف���إذا وزن���ت نفس���ك وك���ان وزن���ك : س س���ابق للتق���ویم وأس���اس ل���ھالقی���ا
م����ا أس����منك ؟ فھ����ذا تق����ویم مس����تند إل����ى  :قی����اس وإذا عل����ق ص����دیقك عل����ى وزن����ك ق����ائال

س���مین بن���اء عل���ى مس���توى مع���ین ك���أن یك���ون الس���مین "وق���د حك���م ص���دیقك بأن���ك  .القی���اس
 .كلغ90في نظره من زاد وزنھ عن 

أو فح���ص فق���ط ،بینم���ا نلج���أ  اختب���ارالقی���اس ی���تم باس���تعمال ف:التق���ویم أوس���ع م���ن القی���اس 
ف���ي التق���ویم إل���ى أس���الیب أخ���رى بإض���افة ال���ى القی���اس كالس���جالت القصص���یة الس���تجواب 

 .وأدوات أخرى غیرھا....قوائم التقدیر

 .ذاتي القیاس كمي وموضوعي بینما التقویم نوعي و

فاألرق��ام تمث���ل كمی��ة الص���فة :القی��اس تحدی��د كم���ي للص��فة المقاس���ة كنتیج��ة لعملی��ة منظم���ة 
 (2). التي تم قیاسھا ،أما التقویم فھو التثمین الذاتي للكمیة أو النوعیة للسمة

فالقی��اس ھ��و وس��یلة م��ن وس��ائل التق��ویم حی��ث  قی��اس والتق��ویم عالق��ة وطی��دة،ن��رى ب��أن ال
ف���إذا ك���ان القی���اس یعن���ي نت���ائج التحص���یل  .اني فیش���مل الك���لاألول یتن���اول الج���زء بینم���ا الث���

الدراس�����ي ل�����دى الم�����تعلم ف�����إن التق�����ویم یتن�����اول الم�����تعلم وقدرات�����ھ واس�����تعداداتھ ومیول�����ھ 
 .واتجاھاتھ وغیر ذلك من الجوانب المتعلقة بالعملیة التعلیمیة

                                                            
 .13ص 2007،ماي  ،�سكرة ،جم� �لوم ا�سانیة ،�امعة محمد خضري" التقومي والقياس الرتبوي ودوره يف اجناح العملیة التعلميیة "حيىي �لوان  (1)
 .56،ص"القياس والتقومي يف الرتبیة و�مل النفس"محمد ملحم  (2)



 :الفصل األول
 أنواع التقویم و وسائلھ 

 .أنواع التقویم التربوي •

 .وسائل التقویم و أدواتھ •

 .  التقویم وأدواتھ وسائل •

 .أسس التقویم و مبادئھ •

 .أھمیة التقویم و الھدف منھ •

 .                                                               التربوي مجاالت التقویم •



أنواع التقویم ووسائلھ                                           :                         األولالفصل   
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  إّن للتقویم التربوي عدة أنواع وھي كاآلتي :أنواع التقویم التربوي )1

یتم ھذا النوع من التقویم عادة قبل بدایة عملیة التعلم ، : )األولي( التقویـــم القبــلي  1-1

ویطلق علیھ في بعض األحیان بتقدیر الحاجات التعلیمیة، و یھتم بتقویم أداء الطالب في 

بذلك في  لالستفادةالعقلیة و التحصیل الدراسي و المیول و االتجاھات و الحاجات  القدرات

 امتالك، حیث یھدف ھذا النوع إلى تحدید درجة )1(تخطیط الخبرات التعلیمیة المناسبة لھ

المتعلم لمجموعة من المھارات تعد الزمة للتعلیم الجدید و من ثم یمكن للمعلم أن یتخذ 

تحدید  -)الطالب لدراسة معینة، ب تحدید مستوى -)أ: في ضوء ذلك و من وظائفھ قرارات

 . )2(بات التعلم أو المعلومات السابقة و تشخیص الضعف أو صعو االستعداد

م عن الوضع اآلتي عند الحك بواسطتھاھو عملیة یمكن :  صــيیشختالتقویـــم ال 1-2

مدى استعداده للتعلیم الجدید، بناءا على تحدید مستواه فیما قبل و بھذا فإن التقویم المتعلم، و

دورة أو مجموعة دروسھ أو  صي ھو إجراء عملي نقوم بھ في بدایة سنة دراسیة ، أویشختال

حتى نتمكن من الحصول على بیانات و معلومات تبین لنا مدى  جزء من الدرس درس أو

، و التي یستند علیھا ...) معاریفقدرات، مھارات، (تحكم التلمیذ في المكتسبات السابقة 

جي اإلجراء العال اتخاذتدریس معطیات جدیدة كما یمكن تحدید أسباب التعثر، حتى یمكن 

لتشخیص أو تحدید قدرات حیث یعد ا. )3(الالزم لتصحیح أو إزالة ھذه العوائق قدر اإلمكان

قابلیتھ و مھاراتھ و تحصیلھ شرطا أساسیا لوضع التلمیذ في الصف الدراسي الذي التلمیذ و

 . )4( بكاملھاالتلمیذ السلوكیة  خالتمدیناسبھ ، وعلیھ فالتقویم التشخیصي یتناول 

 

 

 
 316، ص 1990، 1طدار املعرفة اجلامعیة مرص،  للمعلمني،منيس، �مل النفس الرتبوي  محمود-)1(
)2(

 10ص  ،2005امة، عامن، دار ٔأس الرتبوي،ٔأسالیب التقومي  ع�ن،محمد -
)3(

 94،ص1995، معسكر اجلزا�ر�ر، نورا��ن، �ا�ي، التدر�س �ٔ�هداف و بیداغوجيا التقومي، مطبعة أ�مري ، محمد شارف رس -
)4(

 374 محمد ملحم ، القياس و التقومي يف الرتبیة و �مل النفس ، سايم-
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یتضح لنا مما تقدم بأن التقویم القبلي یكون قبل بدء العملیة التعلیمیة و یعمل على تقویم أداء 

الطالب في جوانبھ أما التشخیصي فیھتم بالتعرف على الطالب الذین یعانون من صعوبات 

 .فیحددھا و یحاول الكشف عن أسبابھادراسة متكررة 

تطبیق أحدى البرامج التعلیمیة  ھو التقویم الذي یصاحب-: )التكویني(التقویم البنائي  1-3

فة مدى إتقان عمل تعلیمي معین في تطویر ھذا البرنامج ویھدف ھذا النوع إلى معر ویفید

ة من ذلك التطویر لإلستفاداسب، الكشف عن األجزاء التي یتم تعلمھا بالمستوى المنو

من  یستفادتحسین عملیة التعلم، و یعتمد التقویم البنائي على مبدأ التغذیة المرتدة حیث و

معرفة النتائج التي حققھا المتعلم في خطواتھ السابقة في تطویر و تحسین الخطوات التالیة 

للمتعلم في الوقت  إبالغھاجھ لتحدید ھذه النتائج بدقة و ك فإن اھتماما كبیرا ینبغي أن یولذل

، و ھو التقویم الذي )1(ة بھا أفضل وقت ممكنبالصورة التي تعینھ على اإلستفاد المالئم و

یجري في نھایة كل وحدة صغیرة بھدف الوقوف على مستوى األداء في حالتھا وال یكون 

 .)2(ھمھ وضع العالمات أو الدرجات

النوع من التقویم في نھایة وحدة دراسیة أو  یأتي ھذا: )التحصیلي(التقویم الختامي  1-4

أنھ یحكم على :" في قولھ  Bariow، یعرفھ )3(دورة أو مقرر دراسي أو مرحلة دراسیة

لذا یأتي ھذا النوع بعده فترة التكوین لیحكم على المظھر العام الذي " مجموعة أعمال نھائیة 

القرارات في شأنھ، و یسمح  التخاذھ حصل علیھ التلمیذ خالل ھذه الفترة، و یعتمد على نتائج

بتقریر ما إذا كان ھذا التلمیذ أو ذلك یستطیع أن یسیر في ھذا المسار أو ذلك ، كما یعتمد 

 .)4(أیضا على نتائجھ إلعطاء الشھادات و الدرجات العلمیة و النھائیة

 

 
 317ص  للمعلمني،، �مل النفس الرتبوي محمود منيس-)1(
مرص  -قاهرة �یالين و أٓخرون، القياس و التقومي يف التعمل و التعلمي، الرشكة العربیة مت�دة لتسویق و توریدات،عبدهللا زید -)2(

 98، ص2009
 58، ص 2003الوثیقة املرافقة ملناجه الس�نة الثانیة من التعلمي املتوسط، وزارة الرتبیة الوطنیة، د�سمرب -)3(
 102التدر�س �ٔ�هداف و بیداغوجيا التقومي، صنورا��ن �ا�ي،  محمد شارف رس�ر،-)4(
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أثناء  االستمراریةج مما ذكر أن التقویم التكویني ھو التقویم الذي یكون في إطار تنستن-

العملیة التعلیمیة و یھدف إلى تزوید المعلمین و للطالب بتغذیة الراجعة و مستمرة عن مدى 
تعلم الطالب و متابعة تقدمھم و معرفة مدى تحقق األھداف، أما التقویم الختامي فھو التقویم 
الذي یكون في نھایة وحدة أو دورة أو مرحلة دراسیة یھدف التعرف على مدى ما تحقق من 

ھ تالنتائج و یھتم ھذا األخیر بإعطاء تقدیرات للطالب تبین مدى كفاءتھم في تحصیل ما تضمن
 .األھداف

ذكره بخصوص أنواع التقویم التربوي یمكن إجمال أھم سماتھا من خالل من خالل ما ورد  -
 :الجدول التالي

 

 أنواع التقویم        
 السمة  

 التقویم النھائي التقویم التكویني التقویم التشخیصي

 )أ ( 
 الفترة الزمنیة

 

یتم ھذا التقویم في بدایة 
العام أو قبل البدء في 

 عملیة التدریس

یتم أثناء العملیة 
 التدریسیة

یتم ھذا التقویم في نھایة 
 الفصل أو السنة

 )ب ( 
 الغرض منھ

التعرف على مواطن القوة 
 والضعف عند المتعلمین

متابعة التحصیل الطلبة 
والتعرف على قدراتھم 

وتزویدھم بتغذیة الراجعة 
لتحسین مستواھم 

 التحصیلي

وضع الدرجات النھائیة 
للطلبة وتقویم فعالیتھم والحكم 
على انتقالھم من صف إلى 

 أخر

 )ج ( 
 األدوات المستخدمة

اإلجراءات القیاسیة لھذا 
التقویم عبارة عن 

اختبارات تشخیصیة معینة 
تمتاز بالصدق 
 والموضوعیة

اإلجراءات القیاسیة 
 اختبارات محكیة المرجع

اإلجراءات اختبارات 
 معیاریة المرجع

 

نرى من خالل الجدول بأّن سمات التقویم تختلف من نوع إلى آخر سواء من ناحیة الفترة الزمنیة او من 

غیره من  ناحیة الغرض او من خالل األدوات المستخدمة في كل نوع لھ أداة خاصة بھ تمیزه عن

 .األنواع األخرى

 
 .31، عامن ص1999، 1طنبيل عبد الهادي، القياس والتقومي الرتبوي واس�ت�دامه يف جمال التدر�س الصفي، دار وائل،  -
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 :وسائــل التقویــم و أدواتــھ )2

المقصود بھا ھو مشاھدة سلوك الفرد في موقف معین أو استجابة لمنبر " :المالحظة-/1

وتعد ، )1("ما تمت مشاھدتھ أو مالحظتھ بدون زیادة أو نقصان معین، ومن ثم تسجیل

المالحظة إحدى أسالیب جمع المعلومات عن التلمیذ ،و بذلك فھي وسیلة من وسائل تقویمیة 

سواء من الناحیة الشخصیة أو االجتماعیة على أنھ یجب على المدرس الذي یقوم بمالحظة 

لھم أو من خالل مالحظتھ المقصودة عند اشتراكھم تالمیذه، سواء من خالل مالحظتھ العابرة 

معھ في عمل معین أن یدون مالحظاتھ الخاصة كل تلمیذ في بطاقة حتى إذا الحظ تصرفا 

شاذا أو سلوكا غریبا، أو خاطئا استطاع أن یستدعي ولي األمر ألخذ رأیھ، أو التشاور معھ 

ھ على التلمیذ بمجرد حول طریقة اإلصالح، كذلك یجب على المدرس أال یصدر حكم

مالحظتھ مرة أو مرتین إنما بعد عدة مالحظات لسلوك التلمیذ و علیھ أن یندمج مع تالمیذه 

فیالحظ تصرفاتھم و میولھم و اتجاھاتھم و عاداتھم و قدراتھم و مھاراتھم، و األشیاء التي 

 .)2(یمیلون إلیھا و التي یبتعدون عنھا

 :تقسیم المالحظة إلى نوعین و ھما كاآلتي و یمكن

و ھي التي تتضمن صورا مبسطة من المشاھدة و االستماع بحیث : المالحظة البسیطة-)أ

یقوم الباحث فیھا بمالحظة الظواھر و األحداث كما تحدث تلقائیا في ظروفھا الطبیعیة دون 

راسات االستطالعیة التي إخضاعھا للضبط العلمي، وھذا النوع من المالحظة مفیدة في الد

تھدف إلى جمع البیانات األولیة عن الظواھر و األحداث تمھیدا لدراستھا متعمقة و مضبوطة 

 )3( .في المستقبل

 

 
 .192، صو التقومي يف التعمل و التعلمي، عبد هللا زید الكيالين و أٓخرون، القياس -)1(

 . 60ص، دس، طدمرص،  -الرتبوي، املكتب اجلامعي احلدیث، ٕاسكندریةٔأمحد محمد الطبيب، التقومي و القياس النفيس و  -)2(

 156سايم محمد ملحم قياس و التقومي يف الرتبیة و �مل النفس ص ) 3(
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وھي المالحظة العلمیة بحیث تتم في ظروف مخطط لھا و مضبوطة  :المالحظة المنظمة-)ب

لدرجة عالیة من الضبط العلمي ضبطا علمیا دقیقا حیث تتبع مخططا مسبقا من كونھا تخضع 

بالنسبة للمالحظ و المادة المالحظة و ذلك بھدف جمع بیانات دقیقة عن الظاھرة موضوع 

 )1(.البحث

ظاھرة أو حادثة معینة أو شيء ما یھدف  إلىیتضح مما سبق أن المالحظة ھي االنتباه 

اھدة و مراقبة سلوك الكشف عن أسبابھا و قوانینھا، و بعبارة أخرى ھي توجیھ الحواس لمش

 .معین أو ظاھرة معینة و تسجیل جوانب ذلك السلوك أو خصائصھ

) مستجیب(والشخص الذي تتم مقابلتھ ) المقابل(ھي حوار یدور بین الباحث " :المقابلة -/2

یبدأ ھذا الحوار بخلق عالقة بینھما لیضمن الباحث تعاون المستجیب، ثم یشرح الغرض من 

المقابلة، و بعد أن یشعر الباحث بأن المستجیب على استعداد للتعاون یبدأ بطرح األسئلة التي 

إجابة المستجیب عن كل سؤال ، مالحظا أي سوء فھم للسؤال یحددھا مسبقا، و ینتظر 

لتوضیحھ أو إعادة طرحھ بصورة أخرى ثم یسجل اإلجابة بكلمات المستجیب تاركا التفسیر 

إلى ما بعد المقابلة، و على الباحث أن یقرر مسبقا طریقة التسجیل اإلجابات یدویا ، أو آلیا 

 ) 2("ة أثر الطریقة على اإلجابةأوعلى شریط كاسیت، أو فیدیو مع المالحظ

تتفاوت المقابلة في درجة الحریة التي تعطي للمستجیب في إجاباتھ وعلى ھذا األساس یمكن  -

  : تقسیمھا إلى ثالثة أنواع

للزمن  محدداتو فیھا یعطي المستجیب الحریة في أن یتكلم دون  :المقابلة المفتوحة .أ 

 .تستدعي كالما لیس لھ صلة بالموضوعألسلوب و ھذه عرضة للتحیز وال ا أو

و ھي تعطي الحریة للمقابل بطرح السؤال بصیغة أخرى : المقابلة شبھ المفتوحة .ب 

  .والطلب من المستجیب مزیدا من التوضیح

وھي ال تسفح المجال للشرح المطول، بل یطرح السؤال و تسجل : المقابلة المغلقة .ج 
اإلجابة التي یقررھا المستجیب و یمكن تقسیم المقابالت حسب الطریقة التي تتم فیھا 

 .)3(وجھا لوجھ و المقابلة الھاتفیة :إلى
 

  

 157سايم محمد ملحم قياس و التقومي يف الرتبیة و �مل النفس ص  -1
 364، عامن أ�ردن ص  2009،  3محمد محمود احلی�، �ارات التدر�س الصفي، دار املسرية، ط -2
 365املرجع السابق، محمد محمود احلی�، �ارات التدر�س الصفي، ص  -3
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نرى بأن المقابلة ھي وسیلة لجمع البیانات یقوم الباحث فیھا بطرح األسئلة على الفرد -

المطلوبة تھدف إلى معرفة أسباب المشكلة و  االستجاباتھ المعین بطریقة شفویة و یأخذ من

یرى القائم  موقف المقابلةتتمیز بالعمق و المصداقیة و من خالل . إیجاد الحلول المناسبة لھا

 .جدیة المستجیب

االستبیان ھي أداة لجمع البیانات المتعلقة بموضوع البحث المحدد عن : االستبیانات-/3
سلسلة من األسئلة أو  : "و تعرف على أنھا تعبئتھا من قبل المستجیبطریق استمارة یجري 

المواقف التي تتضمن بعض الموضوعات النفسیة أو االجتماعیة أو التربویة أو البیانات 
 الشخصیة و یطبق على األفراد أو المجموعات بھدف الحصول على بیانات خاصة بھم أو

ویمكن  "ي بعض األحیان أھداف تشخیصیةبعض المشكالت التي تواجھھم و قد یستخدم ف
 :تقسیم االستبیانات إلى أربعة أنواع ھي

بحیث یطلب من المفحوص اختیار اإلجابة الصحیحة من مجموعة  :االستبیان المغلق -)أ   

 .غالبا، نادرا ال،نعم، : من اإلجابات مثل

التي یترك للمفحوص حریة التعبیر عن آرائھ بالتفصیل مما یساعد  :االستبیان المفتوح -)ب

 .الباحث على التعرف إلى األسباب و العوامل و الدوافع التي تؤثر على اآلراء و الحقائق

و التي تتكون من أسئلة مغلقة یطلب من المفحوصین اختیار  :االستبیان المغلق المفتوح -)ج
 .رى مفتوحة تعطیھم حریة في اإلجابةاإلجابة المناسبة لھا و أسئلة أخ

حیث تقوم فیھ األسئلة على شكل رسوم أو صور بدال من العبارات  :االستبیان المصور -)د
    .)1(المكتوبة و یقدم ھدا النوع من االستبیانات إلى األطفال األمیین و تكون تعلیماتھ شفھیة

الشفوي بین المعلم و طلبتھ و ھي من ھي طریقة تعلیمیة تعتمد على الحوار : المناقشة -/4
الطرق و األسالیب التي تتضمن اشتراك الطلبة اشتراكا ایجابیا في العملیة التعلیمیة و تتطلب 

وغالبا ما تدور المناقشات بین  )2(من المعلم أن یكون على درجة عالیة من الخبرة و الثقافة
التالمیذ أنفسھم أو بین التالمیذ و المدرس ، أو بین التالمیذ بحضور المدرس، و ھذه 
المناقشات یستطیع المدرس من خاللھا أن یتعرف على جوانب كثیرة من التلمیذ من حیث 

ما یستطیع أن میولھ و اتجاھاتھ و قدراتھ و المشاكل التي یعانیھا و حاجاتھ و رغباتھ ، ك
 .)3(یتعرف على مدى استفادة التلمیذ من الدراسة و األنشطة التي تتم في المدرسة

 

 
)1(

 . 179و  178 سايم محمد حممل، القياس و التقومي يف الرتبیة و �مل النفس ، ص -

 )2 (
 252، ص 2008الرشوق، عامن أ�ردن دار  اسرتاتیجیات �دیثة يف فن التدر�س، عبد الرحامن عبد الهامشي، طه �ىل حسني ا��ميي،

)3( 
 62-61امحد محمد الطبيب، التقومي و القياس النفيس و الرتبوي، ص 
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یتضح لنا مما سبق أن االستبیانات ھي أداة لجمع البیانات التي تتعلق بالبحث تكون على -

طلبتھ شكل استمارة یتم ملئھا من قبل المستجیب أما المناقشة ھي حوار شفوي بین المدرس و 

 .ومن خاللھا یكشف على جوانب كثیرة لتلمیذ و مشاكلھ و رغباتھ و حاجاتھ

ھي عبارة عن وصف لسلوك یقوم بھ الطالب سواء كان السلوك  :السجالت القصصیة -/5

لفظیا أم عملیا، و كثیر ما یالحظ المعلم في عرفة الصف، أو خارجھا مثل ھذا السلوك، 

ة یصف فیھا السلوك و زمن القیام ، و من قام بھ ویفضل أن یسجلھا على بطاقات خاص

،حیث توفر  )1(إضافة إلى تعلیق المعلم أو المالحظ على ھذا السلوك إذا كان یستحق التعلیق

  .ھذه السجالت صورة طویلة عن التغیرات التي حدثت للطالب عبر فترة معینة من حیاتھ

ق الشخصي و االجتماعي إال أنھ ومن المعترف علیھ أنھا تستخدم أساسا في مجال التواف

تتمیز سجالت القصصیة بأنھا تصف  األكادیمیةیمكن استخدامھا في مجمل حیاة الطالب 

 .)2(الوقائع كما حدثت

بأن سجالت القصصیة ھي بطاقات یسجل فیھا المعلم و المالحظ سلوك التلمیذ و یصفھ  نرى-

 .و یسجل زمن و یعلق على ھذا السلوك و ھي تصف األحداث و الوقائع التي قام بھا التلمیذ

إن التقویم باستخدام ملف األعمال ھو التقویم : )حافظة األداء( ملف أعمال الطالب -/6

التقویم، و خاصة ما یتعلق بتقویم اللغة  تارتباط تاریخي كأداة من أدواالحقیقي ألن لھ 

مجلد أو ملف یتضمن معلومات متنوعة " و یعرفھ نیومان وأكیولد بأنھ ومھارات االتصال، 

توفر سجالت لخبرات الطلبة و انجازاتھم، و ھذا یتضمن أنھ یشمل على مجموعة من 

حدة دراسیة أو مقرر بأكملھ وقد یمتد ھذا السجل الخبرات التي مر بھا ، سواء أكانت الو

 )3("لیضم عمال و انجازات الطالب لسنوات عدة

 

 
 362محمد محمود حي�، �ارات التدر�س الصفي، ص )1( 
  317،عامن 2011، 1دمج �ارات التفكري يف احملتوى ا�رايس، دار املسرية، ط محمد �كر نوفل، محمد قامس سعیفان،)2(
املرجع السابق، )3(

 
 319دمج �ارات التفكري يف احملتوى ا�رايس، ص  محمد �كر نوفل، محمد قامس سعیفان،
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و تمثل سجال تراكمیا یصاحب الطالب خالل مراحل رحلتھ العملیة،  :البطاقة المدرسیة -/7

نتائج وتدون فیھا البیانات األساسیة عن الطالب و حالتھ و ظروفھ المنزلیة كما یسجل كما فیھ 

تحصیلھ الدراسي و تقدمھ المدرسي في المقررات التي یدرسھا باإلضافة إلى قسم خاص 

بالحالة الصحیة و الفحوص الطبیة و األمراض التي یعاني منھا الطالب و غیر ذلك من 

البیانات و یستفاد من البطاقة في إعطاء صورة متكاملة و دینامیة عن شخصیة الطالب تصلح 

 . )1(أساسا لتوجیھھ

ھي أداة تحتاج إلى حكم أدق ألن كل فقرة تخضع لتدریج من عدة فئات و : ساللم التقدیر-/8

درجات السلم إما أعدادا متدرجة أو  وتكون ،)2(مطلقادائما، غالبا، أحیانا، : مستویات مثل

أوصاف، أو خطوط بیانیة بما یكفل متابعة أكثر دقة للخاصیة  أعداد و أوصاف متدرجة أو

 .)3(حیث تریح ضمیر المقیّم 

یتضح مما تقدم بأن لتقویم أدوات عدیدة و منھا ملف أعمال الطالب و ھو ملف یحتوي على -

معلومات توفر سجال لخبرات الطلبة و انجازاتھم أما البطاقة مدرسیة فھي سجل یرافق 

ل التعلیم و تسجل فیھ حالتھ و ظروفھ و نتائج تحصیلھ أما ساللم التقدیر الطالب خالل مراح

 .فھي أداة تتطلب حكم دقیق

 

 .333محمود منيس، �مل نفس الرتبوي للمعلمني، ص -)1( 
 .361محمد محمود حي�، �ارات التدر�س الصفي، ص  -)2(
 .45، ص1999، 4جمدالوي، عامن أ�ردن، طسايم عریفج، �ا� حسني مصلح، يف التقيمي والقياس، دار  –) 3(
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یقصد بھا مجموعة من المھام أو األسئلة تھدف للكشف عن أنماط سلوكیة  :اإلختبارات) 9
 سیكو متریةو ینتج عنھا درجات تتمیز بخصائص  قننةممعنیة عندما تعرض في ظروف 

 )1( االختباریةمرجوة و ھذه الدرجات تكون بمثابة ناتج العملیة 
في تقویم  استخداماالتحصیلیة من أكثر أدوات التقویم و أسالیبھ شیوعا و  االختباراتو تعد  -

نواتج التعلیم، و لھذا تستخدم على نطاق واسع في تحدید مقدار ما تحقق من أھداف تعلیمیة و 

الموضوعیة و : یة آلتوظائفھا البد أن تتصف بالصفات األربع ال االختباراتلكي تؤدي 

و شمولیة األھداف المراد قیاسھا و تقویمھا و من  االستعمالو سھولة  الصدق و الثبات

 :اآلتيالتحصیلیة أذكر  االختبارات

حیث تساعد على جعل التقویم عملیة مستمرة و تدفع المتعلمین إلى   :الشفویة االختبارات .1

متابعة دروسھم، و تعطي المعلم فرص تعرف نواحي القوة و الضعف لدى المتعلمین و 

الشفویة في مجال  االختباراتو غالبا ما یستفاد من  ة كل منھم على فھم الموضوعقدر

من أنسب الوسائل لتعرف قدرة  االختباراتالدراسات اللغویة، حیث تكون مثل ھده 

 )2(.  المتعلمین على النطق و التعبیر عن مختلف الموضوعات بلغة علمیة سلیمة
 

كتابي یطلب ممن یؤدیھ كتابة مقال أو موضوع إنشائي  اختبارھو  : المقالیة االختبارات .2

في، تحدث عن  ابحثي قد یبدأ بكلمة ناقش و ذؤال و السفي ال ما یطلبیتحدد حجمھ حسب 

في الكتابة مع مراعاة الصحة في  االسترسالإلخ ویستطیع الطالب إطالق العنان لقلمھ و ....

و المصطلحات و القواعد العلمیة و القدرة  المفاھیم و األفكار استخدامالتعبیر و الثقة في 

 )3(و ربط المعلومات ببعضھا  االستنباطعلى العرض و الشرح و التحلیل و 
 

التحصیلیة تعد أداة من أدوات التقویم حیث لھا أنواع من بینھا  االختباریتضح مما سبق بأن  -
الشفویة و التي تعتمد على النطق و التعبیر بلغة صحیحة و سلیمة أما المقالیة  ختباراتاإل

تتألف من أسئلة التي تتطلب إجابة  استخدامفھي تركز على الكتابة مع العبیر و دقة في 
كر ذو ت االستداللبالبحث و المقارنة و المناقشة و الوصف و  التلمیذمستفیضة ینشغل فیھا 

 .لعامة التي درسھا خالل العام الدراسي الحقائق و المبادئ ا
 

 .26ص القياس و التقومي الرتبوي يف العملیة التدر�س�یة، : صالح ا��ن محمود �الم -1
 .355�ارات التدر�س الصفي ص : محمد محمود احلی� -2

 .208ص  القياس و التقومي يف الرتبیة و �مل النفس: سايم محمد ملحم -3
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تتمیز االختبارات الشفویة بمیزات عدیدة ندكر منھا ما :  الشفویة االختباراتمزایا    

 : یلي

ض األدلة عمكن المعلم من سیر مدى عمق فھم الطالب لموضوع معین مما یقدم بت  -1

 .عن عملیات التفكیر التي معھا الطالب و المرونة في معاینة نطاق متسع مع السلوك

تمكن المعلم من مالحظة ردود أفعال متنوعة من جانب الطالب ألسئلة تتناول  -2

إدا تردد الطالب في اإلجابة أو ارتبك في نقطة لكلمات معینة : مشیرات مختلفة فمثال 

ردود األفعال ھذه في  ذمناسبة أو ظھرت علیھ عالمات القلق فإن المعلم ربما یأخ

مھارة اإللقاء أو العرض : ب من مھارة معینة مثلاالعتبار عند تقییم درجة تمكن الطال

أو التخاطب فكیفیة تعبیر الطالب و ثقتھ بنفسھ أثناء األداء أو اإلجابة و بخاصة إدا 

 .كان ھدا األداء جماعیا یعد من األمور المھمة

تمكن المعلم من جعل الطالب یوضح إجابتھ أثناء االختبار و یقدم لھ المعلم تغدیة  -3

و یمكن عندئذ أن یبین الطالب وجھة نظره من الوضوح و یضیق  راجعة فوریة

 .معلومات جدیدة أو یعید صیاغة إجابتھ بطریقة أخرى

تعد أسلوب شخصي بدرجة كبیرة ربما تكون في بعض األحیان أكثر فعالیة عن أسئلة  -4

المقال في قیاس معارف الطالب حیث إن الطالب لن یستطیع في االختبارات الشفویة 

 .ضعف معارفھ إخفاء

تساعد المعلم في تحدید جوانب القوة و الضعف في تحصیل الطالب و الصعوبات  -5

)1(التي یواجھھا لكي یجري التغلب علیھا
P. 

 

      130القياس و التقومي الرتبوي يف العملیة التدر�س�یة ، ص: صالح ا��ن محمود �المـ 1
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 :فمن أبرز االنتقادات التي وجھت لھدا النوع من االختبارات ما یلي :عیوبھا -
ال تعطي نتائج دقیقة و لعل ھو دلك تفاوت األسئلة المطروحة على الطالب من حیث الصعوبة  -1

و تأثر إجابات البعض منھم بالخجل و ارتباك و الخوف و عدم القدرة عل التعبیر السلیم ھدا 
سواء في صیاغة األسئلة أو في تقدیر الدرجة التي یستحقھا  بجانب تأثرھا بذاتیة المدرس

 .الطالب فعال
عدم تدوین إجابات الطالب و تسجیلھا ال یتیح الفرصة للمدرس لتحلیلھا و الترف على نقاط  -2

الضعف أو القوة فیھا أو مناقشة الطالب عن تدمرھم مثال في درجاتھم و عدم اإلنصاف 
 .تعدیلھافیطلبون من مدرسھم مراجعتھا و 

تستعرق وقتا طویال حین إجرائھا خصوصا عندما یكون عدد األسئلة المطروحة عل كل طالب  -3
كثیرة و أعداد الطالب في الصف كبیرة كما أن االختبار إدا تم إجراؤه في الفصل فیستخدم دلك 
بعض الطالب الدین تتم مساءلتھم فیما بعد، حیث سیستفیدون من إجابات زمالئھم خصوصا إدا 

 )1( .لم یكونوا قد استعدوا لھدا االختبار

یتضح مما سبق أنھ بالرغم من االنتقادات الموجھة إلیھا باعتبارھا تكون فجائیة و تلقائیة و 
استغراقھا للوقت الطویل و لكن ال یمكن االستغناء عنھا في تقویم الكثیر من المجاالت كتقویم 

و القراءة جھریة للتالمیذ أو عند مناقشة البحوث و ھي وسیلة ھامة لبناء طریقة حواریة حرة 
 . فعالة بین المدرس و التالمیذ

 :مزایا االختبارات المقالیة

أنھا تشعر الممتحن ینوع من العدالة واإلنصاف وكذلك الدقة خصوصا عند مقارنتھا  -
باالختبارات الشفھیة وذلك بسبب اإلعداد المسبق لألسئلة وإتاحة الفرصة للطالب لكتابة 

االرتباك او یقع تحت طائلة اإلحراجات اإلجابات دون أن یكون عرضة للخجل أو الخوف و
والنقد أو السخریة، كما أن طول الوقت المسموح بھ لإلجابة والعمل على عرضھا منظمة 

 .وبترتیب جید
یمكن استخدامھا في الحكم على قدرة الطالب في استنباط الحقائق المعقدة كما یتیح للمدرس  -

ال للحكم على كفاءة عملیة التدریس ومدى خاصة والمسؤولین عن العملیة التعلیمیة عامة المج
 .نجاح المدرس وأسلوبھ التعلیمي في ایصال المعلومات لتالمیذه

سئلة أو االجابات لھ كبیر أن األثر الذي تتركھ االختبارات اإلنشائیة المقالیة سواء بالنسبة لأل -
 )2(.األثر في الحكم على درجة سھولة أو صعوبة المادة

 
 

  153، 152، عامن أ�ردن، ص 1997، 1، القياس و التقومي يف �مل النفس، دار الیازوري العلمیة، طعبد القادر �را�ة -1
 .156،ص  القياس والتقومي يف �مل النفس , عبد القادر �را�ة,املرجع السابق -2
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محاولة الغش وفرص التخمین قد تكون معدومة في ھذا النوع من األسئلة أو االختبارات  -

 .باالختبارات الموضوعیة مثال خصوصا عند مقارنتھا

ھذا النوع من االختبارات التفسیریة او المقالیة یناسب بعض المواد خاصة النظریة منھا والتي  -

والسیاسة والتاریخ أو  االجتماعتتطلب إسھاما في الكتابة وحسب ترتیب لألفكار وتنظیم كمواد 

 .)1(بعض النصوص األدبیة 

 : عیوبھا

 في عملیة التصحیح لكثرة ما یكتبھ الطالب، مع صعوبة في التصحیح تتطلب وقتا -

ال تغطي كثیرا من الموضوعات المقررة فھي لیست شاملة، وقد تھمل جوانب ركز علیھا  -

 .الطالب، وھذا یؤثر على صدقھ

الذاتیة تظھر في تصحیح ھذا النوع، بمعنى أن الدرجة التي یضعھا المصحح وتأثر المصحح  -

 .ب على التعبیر الكتابي وطریقة عرضھ للمعلومات ومھارتھ اللغویةبقدرة الطال

 .)2(غیر اقتصادیة في الوقت، حیث تحتاج إلى وقت طویل لإلجابة ووقت طویل في التصحیح  -

 برغم من ممیزاتھا في أنھاكغیرھا من االختبارات األخرى ف یتضح لنا بان االختبارات المقالیة -

 .لھا عیوب تتصف بھا حیث تتطلب وقتا طویل في تصحیحھا نتتسم بالعدالة واإلنصاف إال أ

 
 156عبد القادر �را�ة، القياس والتقومي يف �مل النفس، ص  -1

 93أ�ردن ص ، عامن2009، 1طعبد اللطیف �ن حسني فرج، التدر�س الفعال، دار الثقافة،  -2
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ھو نوع حدیث من االختبارات و ھي تتكون من عدد كبیر  :االختبارات الموضوعیة .3
من األسئلة كما أن صورھا تختلف و ال مجال فیھا للتأثر بالعوامل الشخصیة و المصادفة ، 
والخط و اإلجابة عن أسئلتھا تكون محدودة ال تتعدى في اغلب األحیان كلمة واحدة، و یمكن 

تتضمن عدد من  )1(إلجراء و التصحیحأن تكون شاملة لجمیع أجزاء المنھج و سھلة ا
 . )2(االختبارات و البدائل التي یختار الطالب إجابتھ  من بینھا

 :االختبارات الموضوعیة ما یأتي ومن صور-*

ویعد ھذا النوع من األسئلة األكثر شیوعا لدى المعلمین نظرا : اختبار الصواب و الخطأ-/أ
و تكون عادة مجموعة من العبارات  )3(المتعلمةلسھولة تألیفھ و قدرتھ على تغطیة المادة 

بعضھا صحیح و بعضھا خاطئ و یطلب من التلمیذ وضع عالمة صح أمام العبارة الصحیحة 
و عالمة خطأ أمام العبارة الخاطئة، كما یعلم الطالب مسبقا أنھ في حالة خطئھ في اإلجابة 

أكثر االختبارات شخص من درجاتھ درجة عن سؤال خاطئ ، و یعد ھذا االختبار 
 .الموضوعیة استخداما

و یعتبر ھذا النوع أسھل أنواع االختبارات حیث یطرح  :اختیار االختبار من متعدد -/ب
السؤال و یعطي التلمیذ أربع إجابات أو خمسة، و یجب أال تقل اإلجابات عن ھذا العدد كذلك 

أن تكون بصورة  یجب أال توضع الفقرات بصورة توحي باإلجابة الصحیحة ، بل یجب
یصعب معھا التفرقة بینھا، و یحتاج ھذا االختبار عند وضعھ كفاءة و مھارة و خبرة، ویعتبر 
من أجود االختبارات الموضوعیة ، على أنھ یجب أن تكون أسئلتھ واضحة و خالیة من 

 .التعقید في اللفظ أو الخدعة فیجب أن تكون سیر اإلجابات عشوائیة

الختبار یخصم فیھ الطالب درجة في حالة إجاباتھ الخاطئة عن كل ومن المالحظ أن ھذا ا
سؤال و یعطي الدرجة في حالة اإلجابة الصحیحة و ال یخصم منھ أو یضاف في حالة تركھ 

 .)4(بدون إجابة

نرى بأن االختبارات الموضوعیة أنواع متعددة و منھا اختبار الصواب و الخطأ و الذي فیھ 
أمام اإلجابة الخاطئة أما ) خ(أمام اإلجابة الصحیحة و ) ص(مة یطلب من التلمیذ وضع عال

االختبار المتعدد ففیھ یطرح السؤال و یعطي لتلمیذ أربع إجابات یجب أن توضع إجابات 
 .بشكل یوحي لإلجابة تكون عشوائیة

 
 .51ص الرتبوي،امحد محمد الطبيب، التقومي و القياس النفيس و  .1
 .68، بريوت لبنان ص 2004، 1عبد الرمحن محمد العيسوي، �مل النفس الرتبوي دراسة يف تعلمي العادات �س�تذاكء و معوقاهتا، دار ا�هنضة ط .2
 .224سايم محمد ملحم القياس و التقومي يف الرتبیة و �مل النفس، ص  .3
      56- 55 – 53ص  الرتبوي،املرجع السابق، امحد الطبيب، التقومي و القياس النفيس و  .4
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  ):المقابلة(اختبار المزاوجة-/ج

و في ھذا االختبار یعرض على التلمیذ قائمتان إحداھما تحتوي على مجموعة من العبارات -
أو الجمل التي ترتبط بعبارات أو جمل في قائمة أخرى، و تدور كلھا حول موضوع واحد و 

األشیاء و یشترط أن تكون القائمتان یطلب كل من التلمیذ الربط بین عناصر قائمتین من 
 )1(.متساویتین

 :إلیك القائمتین اآلتیتین :مثال

 التعبیر             الشعري

 الفعل               الحقیقي

 البیت               الماضي

 (2)اجمع في شكل ثنائیات بین األسماء و الصفات الموافقة لھا

االختبارات عبارة عن وضع عدة عبارات أو جمل و ھذا النوع من  :اختبار التكمیل -/د

ناقصة تحتاج لكلمة أو كلمتین أو رقم لیكمل معناھا، ثم تعرض على الطالب لیستوفي النقص 

فیھا و یجب أن تكون الفراغات كبیرة و اإلجابة قصیرة، كما یجب أن تتساوى الفراغات في 

صة ألن ذلك من شأنھ أن یریك جمیع األسئلة كذلك یجب عدم االختالف على الكلمة الناق

 .)3(المصحح و یلقي علیھ أعباء كثیرة إذا تعددت اإلجابات الصحیحة

یتضح لنا مما سبق بأن أسئلة المزاوجة فیھا یضع المدرس الئحتین متقابلتین من العبارات أو 

 رمجموعة من األسئلة یقابلھا مجموعة من األجوبة و على المتعلم أن یطابق بینھا أما اختبا

التكمیل فیھا یضع المدرس جمل ناقصة و یطلب من التلمیذ أن یتمھا و یمأل فراغھا و كال من 

 .االختبارین یعد من االختبارات الموضوعیة

 
 59ص  ،التقومي و القياس النفيس و الرتبوي الطبيب،امحد محمد -)1(
 27، ص 2005الوثیقة املرافقة للمناجه الس�نة الرابعة متوسط، عن وزارة الرتبیة الوطنیة، جویلیة -)2(
 57صامحد محمد الطبيب، التقومي و القياس النفيس و الرتبوي ، السابق،املرجع  -)3(
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 :مزایاھاأھم من  :مزایا االختبارات الموضوعیة و عیوبھا         

  تغطیة معظم جوانب محتوى المقرر الدراسي، ولیس صدق المحتوى، حیث یمكنھا
 .فیھا مجال للحظ و الصدفة، فھي تغطي المقرر و شاملة لمفرداتھ و أبوابھ و فصولھ

 موضوعیتھا فھي ال تتأثر بشخصیة المصحح أو حالتھ النفسیة. 
  سھولة تصحیحھا في وقت قصیر جدا، مع قلة التكالیف و اختصارا في الجھد عند

 .التصحیح
 وع أشكال االختبارات الموضوعیة، مما تساعد على تحقیق مبدأ شمول عملیة تن

 .التقویم
 مستوى الصدق و الثبات في ھذه األسئلة مرتفع، بحیث ال یختلف حولھا المصححون. 
 تدفع الطالب إلى التفكیر و إعمال الذھن. 
 ددةقصیرة و ال تحتاج إلى مساحة واسعة من الكلمات، ألن كل سؤال لھ إجابة مح. 
 تناسب الذین ال یحسنون التعبیر عن أفكارھم. 
 1(سھولة التقدیر و ثباتھ و صدقھ(.  

 :عیوبھا 

 صعوبة اإلعداد و تتطلب مھارة فائقة في صیاغتھا و تصمیمھا. 

 تحتاج للجھد و الوقت عند اإلعداد و التصمیم. 

 تشجع الطالب على دراسة الموضوعات بصورة مجزأة. 

 اإلبداع و االبتكارتشجع الطالب على  ال. 

مكلفة مادیا حیث تتطلب طباعتھا تكلفة مادیة عالیة، باإلضافة إلى تكلفة تصویر 

  .)1(األوراق و خالفھ، أي أنھا غیر اقتصادیة عموما

 

رغم المزایا الموجودة في ھذا النوع من االختبارات لكنھا ال تخلو من بعض االنتقادات  -

طویال إلعدادھا و المھارات العالیة التي یتوجب أن یمتاز باعتبارھا تتطلب جھدا و وقتا 

بھا معدھا إال أنھا تبقى من أھم األسالیب التي تمكن المدرس االعتماد علیھا سواء لرصد 

 .المعلومات القبلیة لتالمیذ أو لتحقیق األھداف المرحلیة

 

 98صالتدر�س الفعال،  فرج،عبد اللطیف �ن حسني  )1(
 211ص  ،بريوت لبنان ،2001، 1طتقومي ٔأفضل، دار ا�هنضة العربیة  عقل، حنؤأنور  )2(
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 ارنة ــــــمقال

 بین االختبارات الموضوعیة و المقالیة

 االختبارات المقالیة االختبارات الموضوعیة العامل

 الھدف
قیاس أھداف تربویة مختلفة خاصة في 
مستویات المعرفة المتمثلة في الفھم و 

 التطبیق و التحلیل

قیاس أھداف معرفیة متمثلة في 
الفھم و التطبیق و التحلیل و 

 التركیب

شاملة لجمیع المادة أو المحتوى أي  الشمولیة
 ممثلة للمادة المطلوبة

ال تعطي محتوى المادة بشكل 
 كافي أو محدد

 اعدادھا یتم بسرعة اعدادھا صعب یحتاج لوقت طویل إعداد األسئلة

و موضوعیة یتم تصحیحھا بسرعة  التصحیح
 عالیة

تصحیحھا یكون ذاتیا و تصعب 
 الموضوعیة

عالمة الطالب ال یتحكم فیھا المعلم تتأثر  العالمة
 في التخمین

تلعب ذاتیة المصحح دورا ھاما 
 مثل الھلة و المرونة

تشجع الطالب على التذكر، التفسیر و  تأثیرھا في عملیة التعلم
 تشجع الطلبة على تنظیم أفكارھم التحلیل

(1) 

یتضح من خالل الجدول أعاله أّن ھناك فرق كبیر بین االختبارات الموضوعیة و المقالیة * 

طبیعة األسئلة او طریقة التصحیح كما سواء من خالل الھدف أو الشمولیة او من حیث 

  .تختلف أیضا من حیث اعطاء العالمة او من ناحیة تأثیرھا في عملیة التعلم

 
 74عبد الهادي، القياس و التقومي الرتبوي و اس�ت�دامه يف جمال التدر�س الصفي، ص  نبيل -1
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 :اختبارات األداء .4
ھذه االختبارات تقیس أداء أو عمل معین والھدف منھا التعرف على الجوانب الفنیة في 
المنھاج، حیث ال تعتمد على األداء اللغوي بل على األداء العلمي، ویمكن استخدامھا في 
تدریس بعض المجاالت، الطباعة، السواقة والمھن، التجارب العلمیة، علم النفس التربوي 

 .وعلم النفس النمو ،القیاس والتقویم
 :أھداف االختبارات األدائیة 

قیاس مدى فھم الدراسة النظریة المرتبطة بالمادة العلمیة كما ھو الحال في العلوم 
الطالب في مواد التدریب العلمي، قیاس بعض  الطبیعیة، قیاس التحصیل الذي وصل إلیھ

المھارات كمھارة الطباعة والسكرتاریة، التنبؤ بنجاح الطالب مستقبال، تشخیص جوانب 
 )1(الضعف والقوة عند الطلبة في المجاالت المھاریة 

 :  أنواع أخرى لالختبارات .5
ھذا النوع من االختبارات تستخدم لقیاس مدى وصول التالمیذ  : اختبارات محكیة المرجع •

إلى المحك المحدد ا والى مستوى تحصیلي معین ودرجات مثل ھذه االختبارات تعتمد 
على تحدید مستوى أداء مطلق وھذا المستوى مستقل عن الدرجات التي یحصل علیھا 

تقسم االختبارات  )2(مقرر الطالب اآلخرون الذین یؤدون نفس االمتحان ویدرسون نفس ال
 :المحكیة حسب أغراضھا إلى قسمین 

  في ھذه االختبارات ال تقارن نتائج طالب الصف بالمحك بشكل  : اختبارات محكیة صفیة
فردي، حیث تقارن نتائج الطالب جمیعھم في الصف الواحد بشكل جماعي، فھذا یعتبر 

على مثال لألھداف من ناحیة أخرى تحقیق ألغراض االختبار المحكي من ناحیة، وتحقیقا 
من  %70لو فرضنا أن معلم مادة العلوم قام بتحدید ھدفا كمحك ممثال بان یعدد : ذلك

الطالب صف الرابع االبتدائي أسماء خمس حیوانات تأكل العشب من بین عدة صور 
ن من الطلبة تمكن م %65حیوانات یتم عرضھا علیھم وعند االنتھاء من ھذه المھمة تبین 

 .)3(ان یعدوا ذلك  فإننا نقول قد حقق االختبار محكي المرجع 
 فیھا یقارن أداء الطالب بالمحك للتعرف على مدى :  اختبارات محكیة المرجع للطالب

تحقیق الھدف المنشود حیث نقوم بمقارنة أداء كل طالب على حده بالمحك في حالة 
كأن یحدد المعلم إجابة خمس أسئلة  استخدام االختبارات المحكیة للطالب ومثال على ذلك

  قد حقق الھدف المنشود،  في مادة العلوم العامة من أصل ثماني أسئلة وھنا یكون الطالب
 

 74ص  ،نبيل عبد الهادي، القياس والتقومي الرتبوي واس�ت�دامه يف جمال التدر�س الصفي .1
 .393محمود املنيس، �مل النفس الرتبوي للمعلمني، ص  .2
  79 ص ،نبيل عبد الهادي، القياس والتقومي الرتبوي واس�ت�دامه يف جمال التدر�س الصفي السابق،املرجع  .3
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ویمكن للمعلم أن یحدد درجات االختبار بحل الطالب خمسة أسئلة من ثماني أسئلة حال 
صحیحا، فیكون قد استوعب المادة وحقق الھدف، فاالختبارات محكیة المرجع تھدف إلى 

 .تیعابھ من قبل الطلبة في مادة معینةتعرف ما یمكن اس
في  )1(تعرف بأنھا تلك االختبارات التي تقوم أداء الطلبة  :اختبارات معیاریة المرجع  •

مقابل الدرجات التي یحصل علیھا التالمیذ اآلخرون الذین یؤدون نفس االختبار وتتوزع 
 )2(درجات التالمیذ على ھذا النوع في االختبارات توزیعا اعتدالیا 

 : الجدول التالي یمثل مقارنة بیت االختبارات محكیة المرجع أو معیاریة المرجع -
 

 معیاریة المرجع محكیة المرجع

 تقییم المادة ككل - تقییم كل سؤال بالمادة بالتتابع -

 تجري مرة واحدة في نھایة السنة الدراسیة - تجري عدة مرات في الفصل الدراسي -

 وسائل التقویم الختامي من - من وسائل التقویم التكویني -

 یقارن فیھ أداء الطلبة ببعضھم واآلخرین - یقارن فیھ أداء الطالب بمحك -

 یعد من قبل لجنة مقررة لذلك - یعد من قبل المعلم -

 األسئلة تحوي على جمیع المادة - طبیعة األسئلة تشتق من عملیات التعلم -

 تركز على عمومیات المادة - ترتكز على خصوصیات المادة -

الھدف من االمتحان تشخیص ضعف  -
 الطلبة

الحصول على توزیع إعالنات الطلبة  -
 والوصول إلى قرار

 
خالل ما تقدم یمكن القول بأن استخدام اختبار محكیة المرجع یقارن من خاللھا أداء  من •

الطلبة بینما اختبارات معیاریة المرجع یقارن أداء الطلبة من خالل أسس وقواعد 
 .معیاریة واستخدام مقارنة إحصائیات مناسبة

 

 
 .80لتدر�س الصفي، ص نبيل عبد الهادي، القياس والتقومي الرتبوي واس�ت�دامه يف جمال ا -1
 .39محمود املنيس، �مل النفس الرتبوي للمعلمني، ص  -2
 82ص  ،نبيل عبد الهادي السابق،املرجع  -3
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 :أسس و مبادئ التقویم )3

العملیة التقویمیة تحتاج إلى معرفة األسس و المبادئ التي تقوم و ترتكز علیھا من أجل  إنّ  -
 :یمكن أن نجملھا فیما یليأن تكون التقویم ناجحا و محقق للغرض منھ و 

 -التقویم–یجب أن یكون التقویم مراعیا لألھداف التي وضعت للمنشط فال بد أن یربط  -
بالھدف الذي نقومھ فإذا بعدنا عن األھداف فان المعلومات التي یتحصل علیھا من أدوات 

 .التقویم لذا تكون صادقة و مفیدة

ال بد أن تكون أدوات التقویم متنوعة فكلما تنوعت أدوات التقویم لدینا كلما زاد معلوماتنا  -
عن المجال الذي نقومھ، و ذلك عند تقویم التالمیذ فكلما تنوعت األدوات  المستخدمة لتقویم 

ق التلمیذ كلما زاد فھمھا لھا و قدرتنا على مساعدتھ و أن تتوفر في ھذه األدوات صفات الصد
 .)1(و الثبات و الموضوعیة 

أن یتمیز التقویم بالشمولیة أي أن جمیع جوانب الموضوع المراد تقییمھ أي ال  :الشمول
یقتصر على الناحیة المعرفیة و إنما یشمل كافة الجوانب كالشخصیة و النمو االنفعالي و 

 .الجسدي و العقلي و االتجاھات و المیول

التقویم عملیة تقدیر مستمرة لدى ما یحققھ البرنامج التربوي أن تكون عملیة  :االستمراریة
من األھداف المرسومة لعملیة التربیة یتم تصحیح مسار عملیة باستمرار م ھذا یعني أن 
تكون المالحظة الیومیة متواصلة على مدار العام الدراسي و ال تقتصر على فترة محددة منھ 

 .الزمھ جنبا لجنبأي أنھا تكون موالیة لعملیة التعلیم فت

یجب أن یتم القیاس و التقویم بطریقة تعاونیة یشارك فیھا كل من جانب الطالب و  :التعاون
 .جانب التدریسي 

أن یكون التقویم تشخیصیا و عالجیا في الوقت نفسھ بمعنى أن  یجب:  التشخیص و العالج
نواحي القوة و اإلفادة یصف نواحي القوة و الضعف في عملیات األداء وفي نتائجھ ،و تعزیز 

 .)2(منھا و العمل على نواحي الضعف و التقلیل من حدتھا 

یتضح لنا بأن للتقویم مبادئ و أسس یتركز علیھا فھو یتسم بالموضوعیة و الشمول و التعاون 
 .و االستمرار و التشخیص و العالج

 
 13،14محمد ع�ن ٔأسالیب التقومي الرتبوي ، ص  )1

، �س�ت�دام أ�مثل لوسائل القياس و التقومي و دورهام يف ضامن جودة خمر�ات التعلمي اجلامعي ، ا��  طالل فرج �یالنو )2

 35ص ، 2012 ،9العربیة لضامن  جودة التعلمي اجلامعي، العدد
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 :أھمیة التقویم التربوي والھدف منھ )4
 : ن إیجازھا كاآلتي للتقویم التربوي أھمیة بالغة في توجیھ العملیة التعلیمیة وتحسینھا ویمك -

أنھ أساس التطویر التربوي والتعلیمي، فبدون تقویم فاعل ومؤثر لھ تتطور العملیة  -1
التعلیمیة الن التقویم الجید یؤدي إلى إصدار أحكام تربویة صحیحة واتخاذ قرارات فاعلة 

 .ومناسبة
الجید ھو التعرف على جوانب القوة والضعف في البرامج التعلیمیة فالتقویم التشخیصي  -2

 .الذي یحدد العوامل المسؤولة عن حدوث أي قصور في ھذه البرامج
 .التعرف على النتائج غیر المتوقعة والتي ترتبت على تنفیذ البرنامج التعلیمي -3

یتم توضیح األھداف من خالل التعرف على نتائج التعلم من : توضیح األھداف التربویة -4
 :عدة جوانب ھي

 .حیث یتم تحدید األھداف بألفاظ سلوكیة محددة) الدروس تحضیر ( التخطیط للتعلیم  - أ

مشاركة التالمیذ مشاركة قائمة على الحوار لتحقیق األھداف العامة للتربیة وخاصة في  - ب

 .المراحل األولى من التعلیم

تحدید أھداف االختبارات الوصفیة التي تتطلب دائما تحدید إجرائیا لألھداف التربویة  - ت
 .المنشودة

 .بات التعلم لمعرفة المداخل المطلوبة لعالج ھذه الصعوباتتشخیص صعو - ث

 )1( .تقدیر نتائج امتحانات مقررا دراسي معین - ج

إذا تعرف التالمیذ على طبیعة االختبارات التحصیلیة : تقدیر الحاجات التعلیمیة للمتعلمین  -5
بة لھم والغرض من استخدامھا في المراحل المبكرة من التعلم فان ذلك یكون مفیدا بالنس

 .وقد یتم إجراء عمل آو أكثر لزیادة ھذه الفائدة
ویمكن للتقویم أن یساعد على إثارة دافعیة المتعلمین بإحدى : إثارة دافعیة المتعلمین للتعلم  -6

 :الطریقتین 
 تزوید المتعلم بأھداف تعلیمیة مباشرة یستطیع أن یحققھا بنفسھ - أ

 .مقرر معین تزوید المتعلم بمعلومات عن مدى تقدمھ في دراسة - ب
یساعد التقویم على تقدیر أو قیاس نتائج تعلم مقرر معین وذلك بتقدیر : تقدیر نواتج التعلم -7

مستوى التحصیل الدراسي لكل متعلم بعد دراسة ھذا المقرر بالتالي یمكن معرفة درجة 
 .فعالیة التعلم ونواتجھ

 .)2(تشخیص صعوبات التعلم في المقررات الدراسیة المختلفة -8

 
 .24، 23التقومي الرتبوي  ،محمود عبد احللمي املنيس  -1
 .25التقومي الرتبوي ،  ،محمود عبد احللمي املنيساملرجع السابق،  -2
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 :الھدف من التقویم

 :عند إعداد المقوم لبرنامج التقویمي یجب أن یحقق األھداف التالیة

و فھمھم حول النشاط الذي , ما لدى الممارسین للنشاط من معلومات معرفة -1
 .یمارسونھ

أن یالحظ المقوم الصعاب التي یمكن أن تقابل الممارسین للنشاط فردا أو جماعة و  -2
 .تدوین تلك الصعاب و إیجاد الحلول و البدائل لھا مباشرة

و اقتراح الحلول  أن یشخص المقوم عوامل القوة و الضعف في كل مرحلة من النشاط -3
المختلفة لعالج مواطن الضعف وتعزیز جوانب القوة و ذلك ما یسمى بالتغذیة 

 الراجحة 
أن یشجع المقوم الممارسین على ممارسة و تعلم طرق القیاس إلنجازاتھم مع تعریفھم  -4

 بمدى ما حققوا من نجاح
 أنفسھمأن یساعد المقوم الممارسین على اكتساب اتجاھات و مھارات في تقویم  -5
أن یساعد المقومین على توجیھ أنفسھم لممارسة النشاط بطریقة إیجابیة و ذلك بعد  -6

 اكتشاف جوانب الضعف و تجاوزھا بالبدائل القویة و اإلیجابیة
 أن یكون التقویم وسیلة لتعلیم المقومین كیفیة نقد الذات و األفكار الخاصة بھم -7

شط على الطالب و مدى ما حقق من أن یتعرف المقوم على تأثیر البرنامج أو المن -8

 .األھداف المرسومة لھ 

جمع المعلومات عن الممیزین و الموھوبین لرعایتھم ببرامج أكثر حیویة و مناسبة  -9
 .لقدراتھم

جمع المعلومات من الممیزین لتقدیمھا الى إدارة المنشط للتكریم و الرعایة  -10
 )1(.المستقبلیة

التنظیم و تحدید االدوار لكل من المعلم و المتعلم ـ یھدف الى اعادة الترتیب و 11
بشكل سلیم و كذلك  تحدید االنشطة  التي یقومون بھا مما یسھل عملیة التعلیم و العلم 

 )2(.على السیر بدون عوائق او مشاكل

نستنتج من خالل ما سبق أن الھدف من التقویم ھو الكشف عن طبیعة االستعدادات و 
یتمتع بھا الطلبة  مما یساعده على التنبؤ بمدى امكانیة النجاح  القدرات الخاصة  التي

المستقبلي من عدمھ بالنسبة لدراسة او مھنة معینة بذاتھا كما یھدف الى تقویة دافعیة 
 .االنجاز الدراسي لدى المتعلمین والمعلمین على حد سواء

 
 .15ـ14 ،ٔأسالیب التقومي الرتبوي ،محمد ع�ن )1(
 21ص  ،2006 ،عامن أ�ردن هادي مشعان ربیع، القياس و التقومي يف الرتبیة و التعلمي، زهران للنرش، )2(
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 :تتسع مجاالت التقویم لتشمل جمیع جوانب العملیة التعلیمیة  :مجاالت التقویم التربوي )5

تقویم یتناول التقویم مرحلتي تخطیط المنھج و تنفیذه، فأما عن : تقویم المنھج الدراسي -)1

الجانب األول فیمكن القول أن التقویم ینصب على المراحل الثالث التي یمر بھا عملیة ھنا 

أما الجانب الثاني  .ربما بعد تجریب المنھج و مراجعتھ في ضوء األسس التي بني علیھا

فیشمل التقویم طرائق التدریس و الكتب المدرسیة و أنواع النشاط التي یمارسھا )  التنفیذ(

 .)1(بة و العالقات االجتماعیةالطل

یتضمن ھذا المجال تقویم اإلدارة من حیث تحدید نمط اإلدارة  :تقویم اإلدارة التربویة-)2

والسلوك اإلداري للمدیرین، و الكشف عن مدى فعالیة اإلدارة في تحقیق األھداف التربویة 

للمدیرین في إطار المنشودة للمؤسسة التربویة، و تقوم الممارسات اإلداریة و الفنیة 

المسؤولیات و المھمات التي تشتمل علیھا اإلدارة، و غالبا ما یتم التقویم لإلدارة باستخدام 

صحائف التقدیر الذاتي للمدیرین أو من خالل تقویم المعلمین أو الطالب أو المشرفین 

 .التربویین وفق معاییر و أدوات تصمم لھذا الغرض

المعلم من حیث شخصیتھ  :التقویمالمجال من مجاالت ھذا  یتضمن: تقویم المعلم -)3

 .وكفاءتھ التعلیمیة، و اتجاھاتھ نحو مھنتھ أو نحو طالبھ

وھناك أسالیب متعددة لتقویم المعلم منھا استخدام التقدیر الذاتي، أو قیاس مدى كفایتھ باألثر 

المدیرین و المشرفین الذي یجب ثنیھ عند طالبھ، أو من خالل تقویمھ من قبل الطالب و 

 .)2(التربویین

یتضح لنا مما تقدم مجاالت التقویم تتعدد حیث تشمل جوانب العملیة التعلیمیة، فتقویم المنھج 

یتضمن أھداف من حیث ارتباطھا بفلسفة المجتمع و أھداف التربیة العامة و مدى شمولیتھا 

 التي تطرأ على حیاة المجتمعو مراعاة التغیرات وتوازنھا و وضوحھا و مناسبتھا للطالب 

 
 205عبد اخلالق، طرائق النشاط يف التعلمي و التقومي الرتبوي ،ص بررشاش ٔأنيس عبد اخلالق، ٔأمل ٔأبو ذ� )1(
 65حنو تقومي ٔأفضل، ص  عقل،ٔأنور  )2( 
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و تقویم اإلدارة یقوم بكشف عن مدى فعالیة إدارة في تحقیق األھداف، أما  وطبیعة المعرفة 

 .المعلم فتقویمھ من حیث شخصیتھ و كفایاتھ و اتجاھاتھ

عندما نتحدث عن تقویم الطالب، فإننا نتحدث عن عملیة تقویم شاملة  :تقویم الطالب-)4
تشمل التقویم النفسي و التربوي و الصحي و االجتماعي، و تقویم الطالب ھو عبارة عن 
إطالق حكم على تحصیلھ و نموه، و صحتھ و قدراتھ و استعداداتھ، و ذكائھ و مھاراتھ 

ى العوامل التي تتدخل في تعلمھ، ثم محاولة وتكییفھ، و بعبارة أخرى ھو إصدار حكم عل
 .متالزمین متوازیینالعالج في مسارین 

 مـــالتقوی                    مـــالتقیی               اســـالقی

                     

 االختبارات        إصدار الحكم             عالج الضعف                         

و إذا أردنا تقویم أداء الطالب تقویما سلیما فالبد أن نتناول ستة جوانب رئیسیة متعلقة بأداء 
 :)1(الطالب ،و قد أمكن تحدید تلك الجوانب تحدیدا دقیقا وھي كالتالي

تعتبر اختبارات الذكاء من أكثر أنواع االختبارات انتشارا واسعا : مقاییس الذكاء :أوال -
لف علماء النفس و التربیة في تعریف الذكاء من أبرز التعریفات التي استخداما، و قد اخت

 :أعطیت لھ ھي

ھو القدرة على الفھم الجید، و الحكم على األشیاء، و التفكیر العملي السلیم، " : تعریف بنیة
القدرة " ، و عرفھ شیرن بأنھ "والتأقلم حسب الظروف، للوصول إلى األھداف المرغوبة 

ھو  : "، أما وكسلر فعرفھ " ظروفھا الجدیدة كیف العقلي مع مشكالت الحیاة و على الت
القدرة الكلیة لدى الفرد على التصرف الھادف و التفكیر المنطقي، و التعامل المجدي مع 

وریة، لمعرفة نقاط الضعف و القوة عند الشخص ، ، حیث أن اختبارات الذكاء الضر"البیئة
قي النواحي السلبیة، و تعزیز النواحي اإلیجابیة ، كما تفید ھذه لرسم الخطط الالزمة لتال

االختبارات في تحدید نوع المدرسة التي تناسبھ، و ھل ھي مدرسة خاصة بالمعوقین 
والموھوبین، أو ھي مدرسة عادیة، و كذلك تساعد في توجیھ الطلبة و إرشادھم الختیار نوع 

ضا في وضع الشخص المناسب في المكان الدراسة و المھنة في المستقبل و تساعد أی
 .)2(المناسب

 
 66-64ص  ٔأفضل،حنو تقومي  عقل،مرجع سابق، ٔأنور  - )1(
 28-27أ�ردن ص  -عامن 1999، 1، مبادئ القياس و التقومي يف الرتبیة، دار الثقافة طالظاهرز�ر� محمد  )2(
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لنا بأن الذكاء من المقاییس التي تقیس قدرات الفرد على التعلم و قدرتھ على القیام  یتضح

فالذكاء ھو القدرة على االستفادة من الخبرات السابقة في حل المشكالت  التفكیر،بعملیات 

 .الجدیدة

ینظر بعض العلماء إلى القدرات و االستعدادات على أساس أن كال : س القدراتییامق -ثانیا

منھما یعتبر مفھوما خاصا یختلف عن اآلخر، فالقدرات حسب وجھة نظرھم، تشمل كل ما 

یشیر إلى المستقبل فیعرف  االستعدادیستطیع الفرد أداءه من أعمال في الوقت الحاضر، بینما 

م مھارة معطاة لھ عندما یزود بالتعلیم في المستقبل و ھو االستعداد على أنھ إمكانیة الفرد لتعل

 .یعني أنھ یعطي تنبؤ على القدرة و ھو سابق لھا

و تعتبر مقاییس القدرات، ذات أھمیة في الوقت الحاضر بھدف وضع الفرد في نوع الدراسة 

ؤدي ، ی االجتماعيأو المھنة التي تالئمھ، حتى یتوفر لھ قدر كاف من التوافق الشخصي و 

بھ إلى زیادة الرضا عن العمل المدرسي أو المھني من ناحیة، و إلى رفع مستوى كفاءتھ من 

إن القدرات  : "تعریف فالنجان :و قد وضعت تعریفات متعددة للقدرات منھا. ناحیة أخرى

في حین  "ھي المھارات األساسیة التي یحتاجھا للعمل في المھن و النشاطات المختلفة 

وسیشور  -"ھي القدرة في أداء الفعل البدني، أو العقلي، قبل أو بعد التدریب": عرفھا دریفر

، یتضح لنا مما سبق بأن  )1("القدرة ھي مقیاس لمعدل التعلم المحتمل حدوثھ : "عرفھا بأن

القدرات ھي المھارات األساسیة البدنیة و العقلیة التي نحتاجھا للعمل في مختلف المھن و 

ھذه المھارات نتیجة لتدریب أم بدونھ حیث أن معظم الناس یستمتعون  األنشطة سواء أكانت

 .یتقنونھابعمل األشیاء التي 

و  االھتمامشعور عند الفرد یدفعھ إلى  : "یمكن تعریف المیل بأنھ: مقاییس المیول -ثالثا

مصحوب  االنتباهأو  االھتمامبصورة مستمرة إلى موضوع معین، و یكون ھذا  االنتباه

من قبل الفرد و تختلف المیول من شخص إلى آخر فبعض األشخاص یمیلون إلى  باالرتیاح

 )2("أن المیول قد تكون ضعیفة كما. الفكريالعمل الیدوي و البعض اآلخر یمیلون إلى العمل 

 
 .35-34ز�ر�ء محمد الظاهر و أٓخرون، مبادئ القياس و التقومي يف الرتبیة، ص -)1(
 .131أ�ردن، ص -، عامن2009 ،1طحس�ين العزة، دلیل املرشد الرتبوي يف املدرسة، دار الثقافة،  سعید -)2(
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بأن المیول ھي ردود فعل ایجابیة نحو أشیاء معینة، فالفرد یمیل : " عرفھ فرایرحیث 

 .)1("لألشیاء التي تجلب لھ السرور و المتعة وال یمیل إلى األشیاء التي یكرھھا

الل التعاریف السابقة بأن المیل شعور داخلي یجذب انتباه و اھتمام الفرد یمكن القول من خ

 .بموضوع معین فیحاول برغبة أن یبذل فیھ جھد و یجد في ذلك رضا و متعة

 مقاییس االتجاھات -رابعا

مكانا بارزا في الكثیر من الدراسات حیث یواجھ المعلمون و  االتجاھاتتحتل دراسة 

 االتجاھاتالقائمون على عملیة التربیة في الكثیر من األحیان ، مشكلة تتمثل في وجود 

السلبیة لدى بعض الطلبة نحو عملیة التعلیم مما یعیق نجاحھم فیھا وبالتالي فإن اتجاھات 

: یرا في نجاح ھده  العملیة و فشلھا فعلى سبیل المثال الطلبة نحو عملیة التعلیم تلعب دورا كب

إذا كان اتجاه الطالب نحو اللغة العربیة ایجابیا فإن ذلك یساعد على اكتساب مھاراتھا بسھولة 

 .اتو یسر أما إذا كان اتجاھھ سلبیا نحوھا فإنھ سیواجھ صعوبة كبیرة في اكتساب ھذه المھار

من االستعداد أو التأھب العصبي و النفسي ، تنتظم من حالة  لالتجاه ،ھو" : تعریف بورت

خالل خبرة الشخص ، و تكون ذات تأثیر توجیھي أو دینامي على استجابة الفرد لجمیع 

بأنھ نظام : "في حین عرفھ كریك " . الموضوعات و المواقف التي تستشیرھا ھذه االستجابة

ھو نزوع نحو الموافقة او و المشاعر، و  واالنفعاالتدائم من التقییمات اإلیجابیة و السلبیة 

  )2( عدم الموافقة

لنا بأن االتجاھات تعمل كموجھات لسلوك اإلنسان فھي تدفعھ إلى العمل على نحو  یتضح

إیجابي عندما یملك اتجاھات إیجابیة نحو بعض الموضوعات، أما إذا كان یحمل اتجاھات 

 .الموضوعسیلبیھ نحو موضوع ما فسینزع إلى االستجابة على نحو سلبي اتجاه ھذا 

 
 .35-34محمد الظاهر و أٓخرون، مبادئ القياس و التقومي يف الرتبیة، ص ز�ر�ء -)1(
 42، 41ز�ر�ء محمد الظاهر و أٓخرون ص   املرجع السابق – )2(
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 شيءبأنھا الحكم الذي یصدره اإلنسان على  : "یمكن تعریف القیمة :یس القیمایمق -خامسا

ما مھتدیا بمجموعة من المبادئ و المعاییر التي وضعھا المجتمع الذي یعیش فیھ و الذي 

یحدد بالتالي المرغوب و غیر المرغوب فیھ و تعتبر القیم موجھات لسلوك األفراد ضمن 

   ثقافة

معینة أو مجتمع معین و تكتسب عبر التنشئة االجتماعیة و یعطیھا األفراد اھتماما خاصا 

في حین عرفھ  )1("ادئ تتكامل فیھا األھداف الفردیة مع األھداف العامة للمجتمعوتشكل مب

 )2("مجموعة من استجابات التقبل أو التفضیل أو اإللزام إزاء ھدف معین: " فؤاد أبو حطب

نرى بأن القیم ھي مجموعة من األحكام یصدرھا الفرد على بیئتھ االجتماعیة و اإلنسانیة 

كام في جوھرھا نتاج اجتماعي استوعبتھ الجماعة و تقدره و تحترمھ وقد والمادیة و ھذه األح

 .تستخدم ھذه القیم كمعاییر أو مستویات للسلوك في الجماعة

تعرف الشخصیة بأنھا عبارة عن وحدة متكاملة تنتج من تفاعل : مقاییس الشخصیة -سادسا

بیئتھ و قیاس عدة سمات جسمیة و نفسیة و تحدد أسلوب تعامل الشخص مع مكونات 

الشخصیة یساعد في تشخیص سوء التوافق لدى المحترفین و محاولة قیاس التحسن في 

الطرق العالجیة التي وضعت لھم، إن تقدم التلمیذ و توافقھم في المدرسة یتوقف إلى حد كبیر 

 .)3(على قدرات العقلیة و على تحصیلھم جنبا إلى جنب مع شخصیاتھم

سلوكیة أن الشخصیة عبارة عن تنظیم لمجموعة من األنماط حیث یرى أنصار المدرسة ال

السلوكیة التي اكتسبھا الفرد أو تعلمھا في ظروف اجتماعیة معینة و تحت مؤثرات بیئیة 

 .)4(خاصة خالل فترة تنشئتھ االجتماعیة

یتضح لنا بأن شخصیة الطالب تعد نظام مفتوحا تتفاعل فیھ المكونات المعرفیة و الوجدانیة 

ارتھ و غیرھا، كما تتفاعل مع المتغیرات البیئیة و تتأثر بھا بدرجة كبیرة كما تؤثر فیھا ولمھ

 .مما یؤدي إلى تباین في سلوك األفراد و مدى تكیفھم مع أنفسھم و مع بیئتھم المحیطة بھم

 
 .147ص  ،سعید حس�ين العزة، دلیل املرشد الرتبوي يف املدرسة -)1(
 .235القياس و التقومي يف �مل النفس، ص عبد القادر �را�ة،  -)2(
 .154املرجع السابق، سعید حس�ين العزة، دلیل املرشد الرتبوي يف املدرسة، ص -)3(
 .240املرجع السابق، عبد القادر �را�ة، القياس و القومي يف �مل النفس، ص  -)4(



 :ثانيالفصل ال
 :التقویم في المرحلة المتوسطة

 .ةــة االستطالعیــریف الدراســتع •

 .التعلیم المتوسطفي   tالتقویم •

 . اتبناء أسئلة االختبار •

 .جیة اإلدماتقویم الوضعیة   •

 .تصحیحھا ووالفروض نماذج االختبارات  •
مذكرة نموذجیة لنشاط التعبیر ودراسة نص  •

 .دبياأل
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 :تمھیـــد

طرق في ھذا نتسالتربوي  البحث و أھم ما یتعلق بالتقویم ألدبیاتبعدما انتھینا من الجانب النظري 

الفصل إلى اإلجراءات الدراسة المیدانیة ،لكونھا جزء مكمل للجانب النظري و ذات أھمیة بالغة 

 .صالحیة و دقة األدوات المعتمدة فمن خاللھا سنحاول معرفة مدى 

 :الستطالعیة و أھدافھااتعریف الدراسة  .1

المھم جدا أن یلم بھا تعد الدراسة االستطالعیة أداة من  :تعریف الدراسة االستطالعیة 1-1

بالعمق المطلوب بغرض  ولھاتنا یسبق ألحد مشكلة لم دراسة أو حین یواجھ الباحث و خاصة

الكشف عن الظروف المحیطة بالظاھرة موضوع الدراسة و التعرف على أھم الفروض التي 

لبحثھا للبحث العلمي الدقیق ،أو لیتمكن الباحث من صیاغة المشكلة دقیقة تمھدا  إخضاعھیمكن 

 .بحثا متعمقا في مرحلة تالیة 

 :أھداف الدراسة االستطالعیة 1-2

صدق و ثبات و  ، لمعرفةقیاس صالحیة األداة المراد استعمالھا في الدراسة أألساسیةـ 

 .موضوعیة األداة حتى یكون لھا ثقل عملي

 .معرفة الصعوبات و المشاكل التي قد تواجھ الباحث خالل الدراسة األساسیةـ 

 .ئل التقویمیةااختیار األنسب الوسـ 

 .بالواقعارتباطا معرفة مدى فھم أفراد العینة ألداة لتكون أكثر ـ 

 مكان و مدة الدراسة 1-3

 :مكان الدراسة .أ 

و ألننا اخترنا المرحلة "التقویم في تعلیمیة اللغة العربیة "بــما أن موضوع بحثنا ھو 

           فرضت علینا القیام ببحث میداني كانلطبیعة الموضوع التي المتوسطة نموذجا و نظرا 
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المقاطعة الثالثة "بلعطار الشھید مغیني محمد سیدي "ضروریا أن نتوجھ الى متوسطة 

 .لمدینة مستغانم

  :مدة الدراسة .ب 

لى ایل أفر 21لث من العام الدراسي من اتم القیام بالدراسة االستطالعیة في السداسي الث

 .2016ماي  4ایة غ

 :المتبع المنھج .ج 

تم االعتماد على المنھج الوصفي التحلیلي في معالجة إشكالیة البحث نظرا لطبیعة 

الموضوع و یمكن ھذا المنھج بأنھ دراسة الظاھرة المتشكلة كما ھي في الواقع،كما یھتم 

ل بس وبالتعرف عن طریق وصف ظواھرھا و خصائص و طبیعتھا و معرفة أسبابھا 

لیل و تفسیرھا و الوقوف على داللتھا جمع البیانات و تحمعتمدا على  یھا،التحكم ف

 .الستخالص النتائج

   : المیدانیة  أداة الدراسة .د 

قامت الباحثة بعدة مقابالت مع أساتذة المتوسطة بحیث المقابلة ھي الوسیلة التي  :المقابلة

إلقاء عدد من األسئلة یجیب یحصل فیھا على البیانات و المعلومات التي یریدھا عن طریق 

     .وتعتبر من أھم وسائل جمع البیانات علیھا المبحوث مباشرة،

 .كما لجأت الباحثة إلى ھذه الوسیلة لمالحظة كیفیة التقویم في المرحلة المتوسطة :المالحظة
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 :التعلیم المتوسط  فيالتقویم  .2

 :یتم تقویم األعمال الفصلیة للتالمیذ من خالل المراقبة المستمرة والمنتظمة التي تكون على شكل 

 .استجوابات شفویة وكتابیة، عروض أعمال تطبیقیة، أعمال موجھة وذلك في جمیع المواد -

 )اللغة العربیة ( في اللغات األساسیة  وظائف منزلیة في جمیع المواد ویكون تنظیمھا بوتیرة أكثر -

 .فرضین محروسین تحدد مدة كل واحد منھما حسب الحجم الساعي األسبوعي المسند للمادة -

 .اختبار واحد في نھایة الفصل -

تنظم لالختبارات أسبوعین قبل نھایة كل فصل وتحدد رزنامة االختبارات وفقا لمخطط التقویم  -

ة الدراسیة تفادیا لتنظیمھا في فترات مغلقة خالل الفصلین األول الذي تم إعداده في بدایة السن

والثاني ویمنع منعا باتا تسریح التالمیذ خالل فترة االختبارات، أما بشأن مواضیع االختبارات، 

األقسام نھایة التعلیم المتوسط : تترك الحریة للمدرس في قسمھ لبناء مواضیع االختبارات باستثناء

االختبارات موحدة على مستوى المؤسسة في الفصول الثالثة، تواخیا لتكافؤ الفرص التي تنظم فیھا 

 .بین التالمیذ الذین سینتقلون إلى التعلیم ما بعد اإلجباري

 اختبارات الفصل الثالث التي توحد على مستوى المؤسسة بالنسبة لكل مستویات التعلیم -

 :اآلتيأما المعدل الفصلي فإن حسابھ على النحو  -

: ، الفرض المحروس الثاني)1(معامل : ، الفرض المحروس األول)1(معامل : مراقبة المستمرةال

 ).2(المعامل : ، االختبار)1(المعامل 

 
 )2×االختبار( + 2 فرض+  1فرض+ مراقبة مستمرة 

 = المعدل الفصلي 
                                                     5 

خاصة بالتقویم، والتي تھدف إلى وضع التالمیذ في وضعیات مشكلة ینظم المدرس نشاطات  -

 :تستلزم توظیف مكتسباتھم، تجرى ھذه العملیات في نھایة 

 .كل وحدة تعلم على شكل استجوابات أو فرض محروس -

 .عدة وحدات تعلم على شكل فرض محروس أو اختبار -
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وھكذا، فإذا كان اختبار الفصل األول یھدف إلى توظیف معارف التالمیذ المكتسبة خالل ھذه 

الفترة، وإذا كان اختبار الفصل الثاني یسمح للتالمیذ بتوظیف معارفھم ومھارتھم المكتسبة خالل 

 .الفصلیة األولیین، فإن اختبار الفصل الثالث سیقوم بصفة شاملة كل تعلمات السنة

ن اختبارات التقویم البد أن تستجیب لمجموعة من المبادئ التي تضمن المصداقیة، وعلیھ فإ

 :الموضوعیة والعدل واإلنصاف بین التالمیذ وذلك بالحرص على 

 .تحدید األھداف البیداغوجیة المراد قیاسھا من خالل التقویم -1

میذ توظیف تنویع محتوى المواضیع لیتجاوز مجرد مراقبة حفظ المعلومات، یطلب من التل -2

 .المعارف والمھارات المكتسبة في وضعیات مشكلة

 تقدیم وضعیات جدیدة وذات داللة تتطلب توظیف إجراءات تعود علیھا التلمیذ في القسم -3

 إعداد مواضیع تتمیز بالوضوح والدقة واالعتناء بصیاغة التعلیمات المقدمة للتالمیذ -4

 .اف المسطرةبناء أسئلة تقیس فعال ما یجب أن تقیس وفقا لألھد -5

 .تحدید السندات الالزمة لحل المشكلة المطروحة -6

تحدید المدة الزمنیة الالزمة إلنجاز النشاط وأخذه بعین االعتبار في إعداد الموضوع  -7

 المقترح للتالمیذ

 .وضع معاییر لتقییم االنتاجات المكتوبة في المواد األدبیة والنشاطات العلمیة -8

 .إعداد ساللم تنقیط دقیقة ومفصلة -9

فضال عن ذلك فإن اختبارات التقویم بمختلف أشكالھا البد أن تصحح، على أن ترفق 

العالمة المسندة لھا بمالحظات نوعیة خاصة بكل تلمیذ، وال تكون من النوع الذي تعودنا 

وإنما تعبر عن ) الخ....غیر كاف، ضعیف، متوسط، جید، ممتاز( علیھ إلى یومنا ھذا 

میذ أو الصعوبات التي یواجھھا، وكذا مستویات الكفاءات التي وصل النتائج التي حققھا التل

إلیھا وتوجیھات تقدم للتلمیذ لضمان السیر الحسن لمسار التعلم، كما ینظم المدرس حصصا 
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خاصة بتصحیح الفروض واالختبارات تبنى من خاللھا األجوبة النموذجیة باللجوء الى 

 .الجماعي تقنیات وأسالیب التصحیح الفردي والتصحیح

 بناء أسئلة االختبار .3

   :تحلیل طبیعة األسئلة :الجزء األول -
على أن  5و  3یتضمن أسئلة مصاغة صوغا دقیقا یتراوح عددھا بین :  البناء الفكري .1

تكون متدرجة في الصعوبة وذات عالقة بالكفاءة القاعدیة المرتبطة بنشاط القراءة ودراسة النص، 

وھذه األسئلة تحوي جانبا أو جوانب تدور حول بناء النص واستخراج المعطیات الواردة فیھ، 

 :    وذلك مثل

 .الفكرة العامة استخراج -

 .سؤال حول فكرة جزئیة في النص -

 .استخراج المغزى من النص -

 .استخراج عبارات تدل على معنى معین ورد في النص -

 .إصدار بعض األحكام النقدیة، وإبداء الرأي فیھا -

 .شرح المفردات، ویكون بذكر مرادفتھا، أو أضدادھا أو معناھا أو توظیفھا -

ویتضمن سؤاال أو سؤالین حول المعطیات أو الظواھر الفنیة التي تتوفر في  :البناء الفني .2

 .)صور بیانیة أو بدیعیة أو عروضیة( النص 

 : ویتضمن ثالثة أسئلة:  لبناء اللغويا .3

 .إعراب كلمات إعرابا تفصیلیا -1

 .ذكر محل الجمل من اإلعراب -2

 .تسمیة صیغ صرفیة -3

طرح مشكلة تستھدف كفاءة ختامیة، یطلب من تقدم فیھ وضعیة إدماجیة ت:  الجزء الثاني -

التلمیذ حلھا كتابیا بتوظیف مكتسباتھ الفعلیة والمعرفیة والسلوكیة اعتمادا على سند إن وجد وفق 

تعلیمة مصاغة بشكل دقیق تقتضي ضوابط محددة كتحدید حجم المنتج، توظیف بعض الموارد، 

 . تحدید نمط المنتج أو نوعھ

نستنتج مما تقدم بأن أسئلة البناء الفكري تدور حول بناء النص و استخراج المعطیات الواردة فیھ 
اي ما یتعلق بالنص من فكرة عامة أو جزئیة أو مغزى او شرح مفردة من مفردات النص و في 
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أو ) تشبیھات واستعارات ( البناء الفني تكون األسئلة حول الظواھر الفنیة لنص كالصور البیانیة 
بدیع أو عروض أما بالنسبة للبناء اللغوي فیتضمن أسئلة حول اإلعراب  أو محل الجمل أو صیغ 
صرفیة ھذا یكون في الجزء األول أما في الجزء الثاني یتضمن الوضعیة االدماجیة وفیھا یطلب 

 .من التلمیذ تحریرھا كتابیا مراعیا لشروطھا
 : تقویم الوضعیة اإلدماجیة .4

. ھي نظرة المعلم والمتعلم إلى ما یتم إنتاجھ من خالل قراءات ووجھات نظر متعددة :المعاییر -1

معاییر للتملك األدنى ومعیار  4أو  3یستحسن في الطالب تدقیق عدد المعاییر وتحدیدھا ب 

 .واحد أو اثنین للتمییز

 :تجنب اللجوء إلى عدد كبیر من المعاییر ألن  :مالحظة

 .ا أكثر لإلصالحتعدد المعاییر یتطلب وقت -

 .كلما عددنا المعاییر وجدنا أنفسنا أمام معاییر مستقلة -

 :  المعاییر التي یمكن االعتماد علیھا -2

 . )الترجمة السلیمة الوضعیة ( وجاھة المنتوج _ 

 .استعمال أدوات المادة_ 

 .كالتسلسل المنطقي لألفكار) اإلجابة(انسجام المنتوج _ 

المؤشر ھو عالمة ممیزة للمعیار یمكن (نوعیة المنتوج، درجة اإلبداع :  معاییر التمییز -3

 ).مالحظتھا

 : خصائص الوضعیة اإلدماجیة -

 )حلھا یتطلب تجنید الموارد(أن تكون مركبة تدمج مجموعة موارد  -

 ).تقوم ما یجب تقویمھ(أن تكون وجیھة  -

 .الوضعیاتأن تكون جدیدة لم یتم تناولھا من قبل من نفس عائلة  -

 .تكون لغة سیاقتھا مفھومة عند التلمیذ -
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 .تحترم قیم مجتمع التلمیذ ومرتبطة بالواقع المعیشي -

 .تنمي لدى التلمیذ مواقف وسلوكیات -

 

 :یجب أن یراعي المدرس في تصحیحھ لالختبارات ما یلي :اإلجابات وسلم التقییم •

 .كاملة عن كل األسئلةأن تكون المواضیع المقترحة مشغوفة باإلجابة النموذجیة ال -

 .أن یضع واضع اإلجابة نفسھ موضع التلمیذ والمصحح معا -

 . أن یستعین بالمرجع عند تقدیم اإلجابة وال یعتمد على الذاكرة وحدھا -

 .أن تكون اإلجابة النموذجیة وفق المستوى الذي حدده المنھاج -

 .أن توزع النقاط توزیعا متوازنا، ومتدرجا مع أھمیة السؤال -

 .توزع النقاط على كل عناصر السؤال، تحریا للدقة، وإنصافا للتلمیذ أن -

 .أن تقوم اإلجابة حسب األھداف المتوخاة منھا -

 :أن تراعي في سلم التقییم النسب اآلتیة -

 

 
 

 العالمة
 

 النسبة

 البناء الفكري -

 البناء الفني -

 البناء اللغوي -

 الوضعیة اإلدماجیة -

 نقط 06 -

 نقاط 02 -

 نقاط 04 -

 نقاط 08 -

30 % 

% 10 

20 % 

40 % 

 

یتضح لنا من خالل الجدول أنھ في سلم التنقیط نالحظ بأن الوضعیة اإلدماجیة  تقدر نسبتھا  -

ثم یلیھ البناء اللغوي بنسبة  % 30وھي نسبة تفوق البناء الفكري حیث یقدر ب   % 40ب 
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وذلك حسب النقاط الموزعة على األسئلة حسب  %10وفي األخیر البناء الفني بنسبة  20%

 .السؤال -أھمیة ھذا األخیر

 :وتطبیقھ االختبارإخراج 

 :یتكون االختبار عادة من األوراق، یمكن تسمیتھا بكراسة االختبار وتشتمل على ما یلي  -

ویفترض في ھذه التعلیمات أن تكون على ورقة منفصلة في بدایة : التعلیمات ورقة - أ

 :كراسة االختبار وتبین التعلیمات ما یأتي

 نوع االختبار وتاریخھ والصف المعني_ 

 الزمن المحدد لإلجابة_ 

 إلى قراءة التعلیمات قبل البدء باإلجابةتنبیھ الطلبة _ 

 د صفحاتھعدد األسئلة الكلیة لالختبار، وعد_ 

 تنبیھ الطلبة إلى تدوین اإلجابة في المكان المخصص لذلك_ 

 تدوین اسم الطالب وصفھ وشعبتھ ورقمھ في المكان المخصص لذلك_ 

یفضل تطبیق االختبار وفق ظروف تساعد في ضبط مصادر خطأ القیاس، : تطبیق االختبار -

 : وعلیھ ینصح بما یأتي

ھم في نفس یعید، ویفضل أن یكون الطالب جمكل جاختیار الغرفة الھادئة ومجھزة بش -1

 .الغرفة حتى یتعرضوا للظروف نفسھا

 .اختیار الوقت المناسب إلجراء االختبار -2

 .عدم تحدث المعلم عن قضایا لبست لھا عالقة باالختبار -3

 .عدم مقاطعة الطلبة في أثناء اإلجابة اال اذا كان ضروریا -4

االختبار بعد ان یبدأ بفترة مناسبة ویمكن أن یفعل التنبیھ بالفترة الزمنیة المتبقیة من  -5

 .المعلم ذلك مرة أو مرتین أو اكثر

عدم إعطاء توضیحات لطالب بمفرده عن فقرة معینة، وعدم السماح بالغش أیا كان  -6

 .شكلھ

 .جمع أوراق االختبار -7
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 :االختبارتصحیح 

ینبغي على واضع األسئلة كتابة نموذج اإلجابة و اإلجابات المتوقعة و : اإلجابة نموذج -1

 .المقبولة و توزیع العالمات المستحقة علیھا وبیان اإلجابات غیر المقبولة

 )نماذج التصحیح: (فوائد نماذج اإلجابات

 تعتبر محكا مدى وضوح األسئلة ووجود إجابات محددة لھا -

توصل إلیھا بالنسبة لحل المشكالت و المسائل وإلن كانت ھناك تضمن وجود حلول یمكن ال -

 طرق أخرى للحل یبین النموذج كیفیة توزیع العالمات علیھا

 تؤكد على ان األھداف المراد قیاسھا قد اختبرت -

 :عند إعداد نموذج اإلجابة یراعى مایلي -

بوضع اإلجابة تحضیر نموذج اإلجابة عند كتابة السؤال وواضع األسئلة أفضل من یقوم  -

 النموذجیة

تقییم نموذج بالطریقة نفسھا لمراجعة ورقة األسئلة و توزیع عالمة السؤال بشكل یتوافق  -

 مع متطلباتھ

 و في التصحیح یجب أن یراعي مناقشة دلیل التصحیح قبل البدء بعملیة التصحیح

 التزام المصححین جمیعھم بدلیل التصحیح -

 ه على المصححین جمیعھم عند حدوث تعدیل تعمیم كل قرار أو اجراء یتم اتخاذ -
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 السنة الثانیة متوسط: مستغانم                                          المستوى وزارة التربیة لوالیة

 متوسطة مغني محمد سیدي بلعطار

 الفرض المحروس في مادة اللغة العربیة

 :......................الرقم..................القسم ......... ..............: اللقب........ ......: ..........االسم

 السند

ازدادت مشكلة المخدرات حدة بین أوساط الشباب، فھي مواد سامة تؤثر على الجھاز العصبي، وتجعل 
محلھ الشعور بسوء متعاطیھا یشعر في بدایة األمر بالراحة والسعادة، ولكن سرعان ما یختفي ذلك األثر، ویحل 

 الحال والھیجان

واإلدمان على المخدرات یؤدي إلى التھابات رئویة، والتھابات الكبد، واإلصابة بمرض المناعة المكتسبة، 
ویدفعھم إلى السرقة واالعتداء والقتل، ومن غالبیة ضحایا المخدرات المراھقین الذین تتراوح أعمارھم ما بین 

 .أكثر یقظة من المروجین الذین أضحوا وحوشا ال تعرف الرحمة أن یكونوام ، فعلیھعاماسبعة عشر وعشرین 

– بتصرف  –عن االنترنت                                                                            

 األسئلة

 )ن05( :البناء الفكري

 )ن1.5....................................................................(: اقترح عنوانا مناسبا للسند -
 ................................................................ :.المخدراتما ھي نتائج اإلدمان على  -

..................................................................................................................
 )ن02.........(.........................................................................................

 )ن01": .................................................................(الشعور"ھات مرادف كلمة  -
 )ن05( :البناء اللغوي

 )ن1,5...(....: ................................................................رب ما سطر في السندأع -
 )ن01..................................................................................................(

 )ن01...................................................................................................(
  )1.5..(..: ................................................استخرج من النص فعال معتال وبین نوعھ -

 )ن02( البناء الفني
 "الصحة "حقل المفھومي استخرج من السند مصطلحات تنتمي إلى ال -

......................................................................................................... 
 )ن08(ضعیة اإلدماجیة الو

 -29-النساء " وال تقتلوا أنفسكم إن هللا كان بكم رحیما " هللا تعالى  قال/ السند
حوارا دار بینك وبین طبیب مختص حول خطورة التدخین، موظفا  في بضعة أسطر حرر/ التعلیمة

 .جمال جوابیة وھمزة قطع، محترما عالمات الترقیم
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 2015/2016الدراسیة  متوسطة الشھید محمد مغني سیدي بلعطار                                     السنة

 

 

 إدراك أخطاءه والتجنب الوقوع فیھا مستقبال   -أن یكون التلمیذ قادرا على /  الكفاءة القاعدیة

 التعرف على كیفیة توزیع النقاط على اإلجابات -
 

 العالمة عناصر اإلجابة الوضعیات
 مجزأة

 العالمة
 كاملة

 
 

 البناء
 الفكري

 
 
 
 
 

 البناء
 اللغوي

 
 

 البناء
 الفني
 
 
 
 
 
 
 
 

الوضعیة 
 اإلدماجیة

 القراءات الفردیة_ القراءة النموذجیة 
 الشرح والمناقشة -

خطر المخدرات  –المخدرات : استخالص عنوانا مناسبا للنص - أ
 آفة المخدرات –

التھابات رئویة، التھابات : نتائج اإلدمان على المخدرات ھي - ب
 . والقتل الكبد، اإلصابة بمرض المناعة المكتسبة واالعتداء

 اإلحساس : مرادف كلمة الشعور - ت
 اإلعراب -
 تمییز منصوب بالفتحة الظاھرة على أخره: عاما  -
 أداة نصب ومصدر: أن -
فعل مضارع منصوب بأن وعالمة نصبھ حذف النون ألنھ : یكونوا -

من األفعال الخمسة و واو الجماعة ضمیر متصل مبني على السكون 
 في محل رفع فاعل

 من النص فعال معتال وبیان نوعھ استخراج -
 أجوف: یكونوا/ناقص: أضحوا –یؤدي  –یختفي 

 "الصحة" استخراج من النص مصطلحات تنتمي إلى الحقل المفھومي -
 

 المصطلحات الحقل المفھومي

 الصحة
التھابات رئویة  –التھاب الكبد  -
 المخدرات –الجھاز العصبي  –
 فقدان المناعة –

 
 تحریر حوارا حول خطورة التدخین" : والوضعیةالمالئمة  •
 .............اختبار األلفاظ المناسبة -حسن التعبیر :سالمة اللغة •
 حسن الربط: اإلتساق واإلنسجام •
ھمزة قطع مع احترام عالمات  –جمال جوابیة (  :التوظیف •

 )الوقف 
 

 
 
 ن1.5
 
 ن2.5
 
 ن1.5
 
 ن1.5
 ن01
 ن1.5
 
 
 ن01
 
 
 
 
 ن02
 
 
 
 ن02
 ن03
 ن01
 ن02

 
 
 
 
 ن05
 
 
 
 
05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ن02
 
 
 
 
 ن08

 

 

 نمـوذج تصحیــح الفـرض في مـادة اللغـة العربیـة للـسنة الثانیــة متوســط
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 2015/2016: السنة الدراسیة   متوسطة مغیني محمد                                  

 الثانیة متوسط: مستوى                                                              

 تقویم اختبار في مادة اللغة العربیة نموذج                 

 :سند

إن العمل ھو رمز كرامة اإلنسان وھو الذي یجعلھ یحافظ على شخصیتھ ویبعده عن الذل واإلھانة ومد      
الید إلى اآلخرین الذین قد یذلونھ ویسیئون إلیھ عندما یطلب منھم شیئا أو یقصدھم طلبا للمساعدة، ولكن كیف 

 ونوعیة العمل یا ترى ؟تكون طبیعة یجب أن 

على أحسن  یؤدىالذي یرضاه هللا ویكون مقبوال من طرف الناس ھو العمل المتقن، أي الذي   إن العمل     
ولیس أصل العمل فقط حتى یكون جیدا وفي أروع صورة، ولكن كیف یستطیع اإلنسان أن یتقن عملھ؟  صورة

    .ھذه الحالة یتعلق بھ تعلق األم بفلذة كبدھا إذا أحبھ وأخلص لھ وقام بھ على أحسن صورة ألنھ في

 )بتصرف ( عن االنترنت _                                                                        

 :األسئلة

 ن05 :البناء الفكري  -
 ن01. استخلص الفھم العام للنص -1
 ن01أي عمل یرضاه هللا والناس؟  -2
 ن02ن ثم وظفھما في جملة 01. مقبوال: كلمة یرضاه، وضد: ھات مرادف كلمة -3
 02 :البناء الفني -

 .استخرج من النص كلمتین مترادفتین
 ن05: البناء اللغوي -

 ن02. أعرب ما تحتھ خط في النص - أ
 ن01.ن مفعوال مطلقا مبینا نوعھ01. مفعوال ألجلھ: استخرج من النص - ب
 : ه في العبارة االتیةثم غیر ما یجب تغییر) الناس(كلمة ) اإلنسان(ضع مكان كلمة  - ت

 ن01) واإلھانة ......................................إن العمل ھو رمز( 
 ن08 :الوضعیة اإلدماجیة -

 )العمل شرف وواجب(  :السند
اكتب فقرة في حدود ثمانیة أسطر تبین فیھا كیف یكون عملك متقنا مستخدما األسلوب : التعلیمیة_ 

 .ومحترما عالمات الوقف_ ة موظفا جملة حالی_ اإلنشائي 
                                                 

  *مع تمنیاتي لكم التوفیق  *
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 العالمة عناصر اإلجابة الوضعیات
 مجزأة

 العالمة
 كاملة

 البناء الفكري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغوي البناء

 

 

 

 

 البناء الفني

 

 

 

 

 

 

الوضعیة 

 اإلدماجیة

 القراءات الفردیة –القراءة النموذجیة 
 الشرح والمناقشة

العمل المتقن یحفظ كرامة المرء ویجعلھ : استخالص فكرة عامة للنص - أ

 مقبوال من هللا والناس

 والناس ھو العمل المتقن العمل المقبول من هللا - ب

 یحبھ –مرادف كلمة یرضاه ھو یقبلھ  -/ضد كلمة مقبول ھي مرفوض - ت

یقبل هللا عمل اإلنسان إذا كان عادال في الكیل والوزن فیرضى / التوظیف-

 عنھ

 /اإلعراب-

فعل مضارع مبني للمجھول مرفوع بالضمة المقدرة منع من ظھورھا : یؤدي-

 الثقل

 مضاف إلیھ مجرور بالكسرة: صورة-

 طلبا للمساعدة  =مفعوال ألجلھ  -1/من النص استخراج-

 نوعھ بیان نوع الفعل/تعلق األم –فعوال مطلقا م -2

إن العمل ھو رمز كل الناس وھو الذي یجعلھم " / التحویل إلى الجمع-

 "یحافظون على شخصیتھم ویبعدھم عن الذل واإلھانة 

 استخراج من النص كلمتین مرادفتین -

 طبیعة ونوعیة –مقبول یرضاه و –الذل واإلھانة  -

 "العمل شرف وواجب / " السند -

 كتابة فقرة یبین فیھا كیف یكون العمل متقنا: المالئمة والوضعیة* 

 ..............اختیار األلفاظ المناسبة –حسن التعبیر  :سالمة اللغة* 

 حسن الربط :االتساق واالنسجام* 

 )مع احترام عالمات الوقف –جملة حالیة  –إنشائیا  أسلوبا( :التوظیف* 

 

 

 

 

 ن01

 ن01

 

 ن01

 ن02

 

 

 ن01

 

 

 

 ن01

 

 ن01

 

 

 

 ن02

 ن03

 ن01

 ن02

 

 

 

 

 ن05

 

 

 

 

 

 ن05

 

 

 

 

 

 

 ن02

 

 

 

 ن08

 

ةــــة العربیــــادة اللغــي مــار فــح االختبــوذج تصحیــنم  



.طةالتقویم في المرحلة المتوسّ :                                                         الفصل الثاني  
 

 

 

56 

 في مادة اللغة العربیةشھادة التعلیم المتوسط  االختبار من  موذج لتقویمن

 متوسط 4 :المستوى

 ساعتان :المدة

أصور الناس وھم على طبیعتھم لیس بعد أن یتھیئوا تھیئا مصطنعا، ألنني بذلك أصورھم وھم یعبرون : النص 
 .....................عن أنفسھم تعبیرا صادقا

متى أستخدم اللقطات التقریبیة أستخدمھا للوجوه المعبرة، ولكن من بعید باستخدام العدسات التي تقربھا حتى ال 
 .بتصویرهیشعر الشخص أني أقوم 

أحب األلوان إلي، األلوان الھادئة، لھذا فإن أفضل أوقات التصویر عندي ساعات الشروق والغروب، فأنا 
 .أللوان الطبیعة في ھذین الوقتین) أرتاح(

مثل  یملؤھا تشكیلكما أني ال أحب المساحات الفارغة الواسعة في الصورة، بل یعجبني دائما أن یكون ھناك 
السحب بالنسبة للسماء وانعكاسات األشجار والجبال أو حتى تجعدات الموج بالنسبة للماء، وإذا كان ھناك فراغ 

إذا ظل ممتدا فیھا حتى نھایتھا بل أفضل أن یوازنھ جماد أو كائن حي ) فإنھ ال یكون فراغا جمالیا(في الصورة 
 .مھما ضؤل حجمھ

 -بتصرف 104مجلة الدوحة عدد  -

 :ة األسئل

 )ن 06( :البناء الفكري 

 )ن  01(    بذلك ؟لماذا یحرص الكاتب على تصویر الناس دون أن یشعروا  -01
 )ن  01( ما األمر الذي استقبحھ الكاتب في الصورة ؟                           -02
 )ن  02.                  ( علل ذلك بعبارتین -ما النمط الغالب على النص ؟  -03
 )ن  02.                           ( ضؤل  –ارتاح : اآلتیتین ما ضد الكلمتین  -04

 )ن 02( :البناء الفني 
 .في العبارة االتیة صورة بیانیة، ما نوعھا ؟ اشرحھا -

 "أحب األلوان إلي األلوان الھادئة "    

 )ن  04(  :البناء اللغوي 

 )ن  01.                        ( التفضیل من الفعل حسن، مع الشكل صغ اسم -01
 )ن  01.                                         ( أعرب ما تحتھ خط في النص -02
 )ن  02( ما محل الجملتین الواقعتین بین قوسین في النص من اإلعراب ؟     -03

 )ن 08( :الوضعیة اإلدماجیة 
 .عن السوق في شھر رمضانعداد تحقیق ھب نفسك صحفیا كلفت با

سطرا تصف فیھ السوق وأحوال الناس فیھ، موظفا جملة حالیة وصیغة  15اكتب تحقیقا ال یقل عن  -
 .مبالغة
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 :سلم التنقیط االجابات و 
 العالمة عناصر اإلجابة المحاور

 كاملة مجزأة البناء الفكري

 1ج
الكاتب على تصویر الناس دون أن  یحرص

یشعروا حتى تكون الصورة تعبیرا صادقا 
 .عن أنفسھم

 ن 01

 ن6

 2ج
األمر الذي استقبحھ الكاتب في  -

الصورة ھو الفراغ الممتد حتى 
 .نھایتھا

 ن 01

 3ج

 .النمط الغالب على النص ھو الوصف -
أن یتھیئوا تھیئا _ : العبارتان  -

 .مصطنعا
تجعدات الموج بالنسبة _              

 للماء

 ن 01
 ن 01

 4ج
 :األضداد 

 .....تعب: ارتاح  -
 ......كبر: ضؤل  -

 ن 02

 البناء الفني

 1ج

 :الصورة البیانیة 
 استعارة مكنیة : نوعھا  -

حیث شبھ الكاتب األلوان بالكائن 
الحي، فحذف المشبھ بھ وترك شیئا 

 .من لوازمھ وھو الھدوء

 ن 01
 ن2 ن 01

 البناء اللغوي
 ن 01 أحسن: اسم التفضیل  - 1ج

 ن04
 2ج

 :اإلعراب 
اسم یكون مرفوع وعالمة : تشكیل  -

 رفعھ الضمة الظاھرة على اخره
 ن 01

 3ج

 :محل الجملتین 
جملة فعلیة في محل رفع خبر : أرتاح  -

 المبتدأ
جملة : فإنھ ال یكون فراغا جمالیا  -

جواب الشرط ال محل لھا من 
 .االعراب

 ن 01
  ن 01
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 شبكة التقویم

 الوضعیة اإلدماجیة

  التقدیر المؤشرات المعاییر

 المالئمة

 المنتج وصفي -
 وصف الناس في السوق -
المنتج یحتوي على جملة حالیة  -

 مبالغةوصیغة 

 ن 01
 ن 01
 ن 01

 ن 08

 االنسجام

 متسلسلة ومترابطة األفكار -
 اللغة منسجمة مع الوضعیة -
 أدوات الربطحسن استعمال  -
 احترام عالمات الوقف -

 ن 02

 سالمة بناء الجمل - سالمة اللغة
 سالمة قواعد اللغة -

 ن 02

 حسن العرض - اإلبداع
 دقة الوصف وجمال التصویر -

 ن 01

 

 یتضح لنا من خالل الجدول أن األستاذ یقیم انتاج المتعلم باستعمال معاییر و مؤشرات فالمعیارـ 

و تتخذ للمالحظة  واصدار حكم قیمي على المنتوج ولكل معیار عن النوعیة  ھو صفة تعبر

ففي المالئمة  .یضفي صفة  االجرائیة على المعیار,و المؤشر ھو عالمة قابلة للقیاس  مؤشرات

توى اللغوي المناسب  أما فیما یتعلق باالنسجام النص یجب التقید بالحجم المطلوب  و استخدام المس

و )الخ.....لكي,غیر أن ,ثم (ي لألفكار واستعمال الروابط المنطقیة ففیھ یكون التسلسل المنطق

و في سالمة اللغة یكون التركیب سلیم للجمل و توظیف مناسب ,معالجة كل فقرة لفكرة أو حجة 

لعالمات الوقف ومراعات االثر االعرابي و كتابة امالئیة صحیحة للمفردات وفیما یخص االبداع 

 . أسلوبھ في  التصویر أن یدقق في الوصف و جمال
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 :بناء اختبار شھادة التعلیم المتوسط  ط روش ـ 

 .أن تقیس األسئلة كفاءات المنھاج .1

 .أن تقیس األسئلة الكفاءات والمعارف المستھدفة في أنماط التمارین المقررة في االختبار .2

 .أن تتوافق مع طبیعة االختبارات المنصوص علیھا في التعلیمات الرسمیة .3

 .تكون األسئلة متدرجة الصعوبة أن .4

 .أن تكون دقیقة، تحدد االنجاز المطلوب من التالمیذ من غیر تأویل  .5

 .تجنب االسئلة التي تكون اجابتھا محل خالف .6

 .تجنب طرح األسئلة اإلیحائیة أو األسئلة التعجیزیة .7

 .تجنب تكرار األسئلة التي تقیس نفس الكفاءة .8

 .تكون األسئلة مختصرة، واضحة، دقیقة، بعیدة عن الغموض و التعقید أن .9

 .أن تشغل جل التالمیذ طیلة الوقت .10

أن تكون بلغة سلیمة خالیة من األخطاء اللغویة، واضحة األلفاظ و العبارات مع استعمال  .11

 .المألوف منھا عند التالمیذ

 .أن تحترم في األسئلة وفي النصوص المعتمدة عالمات الوقف .12

 .أن تشكل في األسئلة الكلمات الصعبة .13

 .تجنب الكلمات الغریبة والغامضة في األسئلة .14

 .أن یراجع النص المعتمد، وتراجع األسئلة، و یدقق االختبار قبل الطبع .15
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 مذكرة نموذجیة  - 6

 الــوطن: التعلمیة  الوحدة التعلیمیة -
 تعبیر شفھي :النشاط -
 لعبد الحمید ابن بادیس 194ص  لمن أعیش :الموضوع  -
 قراءة النص وفھمھ لیقدم عرضا شفھیا -:أن یكون قادرا على - :الكفاءة المستھدفة -

 تنمیة زاده المعرفي واللغوي -
 یشرح المفردات الصعبة -
 یضع بطاقة قراءة للنص -

 تلخیص النص بأسلوبھ الخاص

 التقویم أھداف التعلم الوسیطیة أنشطة التعلم 

 مرحلة
 االنطالق

 
 
 

 مرحلة
 
 
 
 
 

 بناء
 
 
 
 

 التعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المرحلة 
 الختامیة

 یسترجع المكتسبات كیف دافع الجزائریون عن بالدھم ؟ لماذا ؟ -
 

 مبدئي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنائي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 الختامي

 صاحب النص
 / 1940-1887/ عبد الحمید بن بادیس

 كان رئیسا لجمعیة علماء المسلمین في الجزائر قسنطیني المولد
 حصل دراستھ في جامع الزیتونة وقام بإصدار مجلة الشھاب

 عمل في میدان السیاسة وقاوم الفرنسیین وتوفي بقسنطینة
 لھ تفسیر القران الكریم المسمى بمجالس التذكیر

 
 حیحتقدیم العروض من طرف التالمیذ مع مراعاة النطق الص -
 

 تحلیل ومناقشة النص
 بماذا بدأ الكاتب نصھ ؟ -
 كیف تكون خدمة اإلنسانیة في رأي الكاتب ؟ -
 ھل یستطیع أحد أن یقدم تلك الخدمة دون واسطة ؟ ولماذا ؟ -
 ما ھو الحل الذي وضعھ الكاتب ؟ ما دلیلھ على ذلك ؟ -
 ما ھي الروابط التي تربط الكاتب بّأھلھ ووطنھ ؟ -
 لكاتب ؟ما الواجب الذي رآه ا -
 ھل نخدم الوطن على حساب غیره من األوطان ؟ -

 
 بطاقة قراءة للنص

 
 .مقالة أدبیة تاریخیة: نوع النص -
 .إخباري: نمط النص -
 خبري: أسلوب النص -
یتحدث النص عن افتخار الكاتب بوطنھ : موضوع النص -

 الجزائر ودینھ اإلسالم
 

 التضحیة من أجل الوطن والدین عروس مھرھا الدماء :القیمة من النص
 لخص النص بأسلوبك الخاص  :تطبیق فوري 

 یتعرف على صاحب النص
 
 
 
 
 
 
 

 یقدم عرضھ أمام الزمالء
 
 
 
 

 یجیب عن األسئلة
 
 
 
 

 یضع بطاقة قراءة للنص
 
 
 
 

 یستخلص قیمة النص
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 ، 211كتاب اللغة العربیة ص،      -صور =  المراجع                     األعیاد العالمیة: الوحدة التعلیمیة التعلمیة
 دراسة نص أدبي :النشاط

 الجمبالطي 211عید األم ص  :الموضوع
 قراءة الشعر وحسن األداء –القدرة على القراءة  :الكفاءة القاعدیة     

 استخراج أفكار النص ومغزاه -
 یتعرف على التشبیھ وأركانھ -
 النضارة، األسى، تجل، غنم، یضارع، نعمى، وتوظیفھا في جمل مفیدة: الكلمات شرح -
 التعرف على التشبیھ وتحدید أركانھ -

 .إدراك فضا األم وأھمیتھا في حیاة اإلنسان وواجبنا تجاھھا :مؤشر الكفاءة
 

 التقویم أھداف التعلّم الوسیطیة وضعیة وأنشطة التعلم سیرورة الحصة

یدرك التلمیذ سبب  حلم أمھا؟ متى نحتفل بھ؟" أنا"كیف حققت  :تقدیم الدرس مرحلة االنطالق
 االحتفال بعید االم

: تقویم مبدئي
استظھار النص 

 السابق
 
 
 
 
 
 

 مرحلة
 
 
 
 
 
 
 
 

 بناء
 
 
 
 
 

 التعلم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرحلة الختامیة

 :التعریف بالشاعر
شاعر مصري تخرج في دار العلوم، وعمل مدرسا للغة العربیة،  علي الجمبالطي

وترقى في عملھ حتى وصل إلى وظیفة مستشار للغة العربیة في وزارة التربیة 
والتعلیم، شارك في تألیف بعض الكتب المقررة في مادتھ، توفي ھذا الشاعر سنة 

 ...م1976
 قراءة صامتة للنص •
 یخاطب الشاعر؟ من :أسئلة لمراقبة الفھم العام •

 بم یعترف الشاعر المھ؟
 ما ھي؟. ذكر بعض أفضال أمھ علیھ

 ھ؟بم شبھ الشاعر أمّ 
 تعبیر الشاعر عن حبھ ألمھ وبیان فضلھا علیھ  :الفكرة العامة

 .قراءة نموذجیة للنص
 .قراءات فردیة متتابعة یراعى فیھا تصحیح األخطاء واحترام آلیات القراءة

 :تعمیق الفھم
 ما ھي المتاعب التي تلقتھا األم من اجل ولدھا؟_ 
ماذا یقصد . ھل یمكن تخیل عالم بال أم؟ لماذا؟ شبھ الشاعر األم بالجمیل الزاكي_ 

 بذلك؟
 األم أعظم مكسب لصغارھا كیف ذلك؟ ھل یمكن رد جمیل االم؟ لماذا؟

 :شرح المفردات
 یجري ویتحرك: یسري_ 
 تجلك تعظم_ مة الحسن والبھجة والنعو: النضارة_ 
: نعمى_ یشابھ، یماثل، یضاھي : یضارع_ نلت، كسبت، ظفرت، فزت : غنمت_ 

 معروف وإحسان
 :األفكار األساسیة

 بیان الشاعر فضل أمھ علیھ -1
 تكریم الشاعر ألمھ وبیان حبھ لھا -2
 تقدیم الشاعر حب القلوب ھدیة ألمھ -3

 :المغزى من النص
 ال شيء یضاھي حنان األم

 :البناء الفني
 وظف الشاعر تشبیھات استخرجھا؟

" األم"شبھ الشاعر االم بنبع ام ولم یذكر سوى المشبھ . ما أنت إال نبع حب_ 2
 "نبع حب"والمشبھ بھ 

أنت الحیاة جمالھا وبھاؤھا شبھ الشاعر األم بالحیاة ووجھ الشبھ بینھما ھو _ 3
 البھاء والجمال

المشبھ _ ومن أركانھ المشبھ  ھو اشتراك شیئین في صورة واحدة= تعریف التشبیھ 
 وجھ الشبھ_ األداة _ بھ 
 .تدل على النفي واالستبعاد" ھیھات"كلمة .... ھیھات توجد_ 4
 

 استخرج من النص تشبیھ وحدد أركانھ/  تطبیق فوري

 
 
 
 
 
 

یستخرج الفكرة العامة من 
 النص

 
 

یدرك التلمیذ فضل أمھ 
 علیھ ومكانتھا في حیاتھ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األفكار األساسیة یستخرج 
 للنص

 
 
 
 

 أن یخرج بمغزى للنص
 
 
 
 

یتعرف على أركان 
 التشبیھ

 تقویم بنائي
 
 
 

 تكویني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تقییم ختامي

 



 
 

 ةـخـاتــمـال



: الخاتمة  
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 :اىل النتاجئ التالیة" املر�� املتوسطة منوذ�ا  –التقومي يف تعلميیة اللغة العربیة " يف هنایة هذا البحث املوسوم ب توصلت  -

للتقومي ٔأمهیة �برية دا�ل املنظومة الرتبویة حيث یعمل �ىل �شخیص وحتدید العقبات واملشالك اليت تصادف التلمیذ  ٔأنّ  -

 .واملعلمني والعمل �ىل تذلیلها و�زود املعمل �لتغذیة الراجعة اليت �س�تعمل كتعز�ز ملا یقوم به

 .وضوعیة والتعاون و�س�مترار و� جماالت متعددةٔأّن للتقومي ٔأسس ومبادئ �ر�كز �لهيا حيث �متزي �لشمولیة وامل -

حيتاج اىل مصادر متعددة للوصول اىل حمك یتعلق بتحصیلهم ا�رايس وميكن احلصول �ىل هذه املعلومات ٕان تقومي املعلمني    -

 .�س�ت�دام وسائل القياس والتقومي 

 :ٔأنّه يف التعلمي املتوسطٕاىل ومن �الل ا�راسة املیدانیة توصلت  -

�ىل املصحح ٔأن یعمتد �ىل ٕا�ا�ت ا�منوذجية ویضع التقد�رات للك جوانب التلمیذ قبل التطرق اىل تصحیحها، ٔ�ن  جيب •

 .ذ� یقلل من ذاتیة املصحح اليت تفرض نفسها بصورة �برية يف بعض احلاالت ؤأن یبتعد قدر �ماكن عن العوامل املؤ�رة

تتوافر يف لك اختبار واليت �كون مناس�بة للوضعیة التعلميیة ورشح هذه الرشوط ٕاّن الزتام املعلمني �لرشوط اليت جيب ٔأن  •

وتوضیح ما جيب �ىل املتعمل ٔأن یقوم به يف لك اختبار بطریقة واحضة ودقيقة �شلك أ�ساس الصاحل للك معلیة تقومي 

ب اليت تؤدي اىل فشل �سعى للوصول اىل أ�هداف املرجوة مهنا وقد �كون �دم توفر هذه الرشوط من ٔأمه أ�س�با

 .املتعلمني يف �ختبارات التحصیلیة

و�ىل أ�س�تاذ ٔأن یمل �لك اجلوانب الشخصیة  البد من �زوید املتوّسطات خبرباء وذوي �ختصاص يف جمال التقومي •

   .    للتلمیذ



 
 المصادر ةـقائم

 و
 ـراجعـالمـ
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 .القرآٓن الكرمي �روایة ورش -

 :املصادر و املراجع -

 :املصادر •

 .1992-1995، 1لسان العرب، دار الصادر، بريوت، لبنان، طمحمد ا�ن منظور،  .1

 .2جزء  محمد ا�ن یعقوب فريوز آٓ�دي، قاموس احملیط، دار اجلبل، بريوت، لبنان، .2

 :املراجع •

 .ٔآمحد محمد الطیب، التقومي والقياس النفيس والرتبوي، املكتب اجلامعي احلدیث، اسكندریة، مرص، دط، د س�نة .3

 .2001، 1حنو تقومي ٔآفضل، دار ا�هنضة العربیة، بريوت، ابنان، ط ٔآنور عقل، .4

 .2007، 1بريوت، لبنان، طررشاش ٔآنيس ؤآمل ٔآبو ذ�ب، طرائق النشاط يف التعلمي والتقومي الرتبوي،  .5

 .2009، 1ز�ر� محمد الظاهر، مبادئ القياس والتقومي يف الرتبیة، دار الثقافة، عامن، أ�ردن، ط .6

 .2009، 4سايم محمد ملحم، القياس و التقومي يف الرتبیة و�مل النفس، دار املسرية، عامن، أ�ردن، ط .7

 .1999، 4ار جمدالوي، عامن أ�ردن، طسايم عریفج، �ا� حسني مصلح، يف التقيمي والقياس، د .8

 .2009، 1سعید حس�ين العزة، دلیل املرشد الرتبوي يف املدرسة، دار الثقافة، عامن، أ�ردن، ط .9

 .1985مسع ٔآبو �بدة، مبادْئ القياس النفيس و التقومي الرتبوي، مطابع تعاونیة، أ�ردن، دط،  .10

 .2010، 3دار املسرية، عامن، أ�ردن، طصالح ا��ن محمود �الم، القياس والتقومي الرتبوي يف العملیة التدر�س�یة،  .11

عبد الرمحن عبد الهامشي، طه �يل حسني ا��ميي، اسرتاتیجیات �دیثة يف فن التدر�س، دار الرشوق، عامن، أ�ردن،  .12

2008. 

ي دراسة يف تعلمي العادات إالس�تذاكء ومعوقاهتا، دار ا�هنضة، بريوت، عبدالرمحن محمد العيسوي، �مل النفس الرتبو  .13

 .2004، 1لبنان، ط

 .1997، 1عبد القادر �را�ة، القياس والتقومي يف �مل النفس، دار الیازوري العلمیة، عامن، أ�ردن، ط .14

 .2009، 1عبداللطیف �ن حسني فرج، التدر�س الفعال، دار الثقافة، عامن، أ�ردن، ط .15

زید �ين وآٓخرون، القياس والتقومي يف التعمل والتعلمي، الرشكة العربیة للتسویق و توریدات، قاهرة، مرص،  عبدهللا .16

2009. 

عبدهللا قيل، و�دة املناجه التعلميیة والتقومي الرتبوي لطالب الس�نة الرابعة مجیع الشعب، مدرسة العلیا لٔ�ساتذة يف  .17

 .2009-2008ة اجلزا�ر، ا�ٓداب والعلوم إال�سانیة، بوزریع

 .1996عبد ا�ید ٔآمحد منصور، التقومي الرتبوي أ�سس والتطبیقات، دار أ�مني، دط،  .18

 .2001، 1محمد �كر نوفل، محمد قامس، دمج �ارات التفكري يف احملتوى ا�رايس، دار املسرية، عامن، أ�ردن، ط .19

، 1توجهيه للرتبیة املدرس�یة، دار الرتبیة احلدیثة، أ�ردن،ط، تقيمي التحصیل، اختباراته واجراءاته و محمد ز�د محدان .20

2001. 

محمد شارف رس�ر، نورا��ن �ا�ي، التدر�س �ٔ�هداف وبیداغوجيا التقومي، مطبعة أ�مري عبدالقادر، معسكر،  .21

 .1995اجلزا�ر، 

 .2005محمد ع�ن، ٔآسالیب التقومي الرتبوي، دار ٔآسامة، عامن، أ�ردن،  .22
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 .2009، 3احلی�، �ارات التدر�س الصفي، دار املسرية، عامن، أ�ردن، طمحمد محمود  .23

 .2005، 3محمد عبد احللمي املنيس، التقومي الرتبوي، دار املعرفة اجلامعیة، مرص، ط .24

 .1990، 1محمود منيس، �مل النفس الرتبوي للمعلمني، دار املعرفة اجلامعیة، مرص، ط .25

، 1رتبوي واس�ت�دامه يف جمال التدر�س الصفي، دار الوائل،  عامن، أ�ردن، طنبيل عبدالهادي، القياس والتقومي ال .26

1999. 

نقادى محمد وآٓخرون، القياس والتقد�ر يف قراءة التقومي الرتبوي، مجعیة إالصالح �ج�عي والرتبوي، �تنة، اجلزا�ر،  .27
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 .2010�يل عوینات، امللتقى الوطين أ�ول حول تعلميیة املواد يف النظام اجلامعي، �امعة اجلزا�ر، ٔآفریل  .33

 .2015-2014�ن عبد هللا سعاد، تطبیقات لسانیة يف تعلميیة اللغة العربیة، دراسة مقارنة، ماجس�تري، �امعة مس�تغامن،  .34

الس�نة اخلامسة ابتدايئ عّینة، ماجس�تري �امعة  -ایريه يف املدرسة اجلزا�ریةسعاد جخراب، التقومي اللغوي طرقه ومع .35

 .2010-2009قاصدي مر�ح، ورق�، 

-2005یوسف خنيش، صعو�ت التقومي يف التعلمي املتوسط و اسرتاتیجیات أ�ساتذة للتغلب �لهيا، ماجس�تري، �تنة،  .36
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