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﴾ةـــــــــــــــــــــــــــــــــّدمــــــــمق﴿  
لقیاس  ، فالمتر لقیاس الّطول والّساعةلكل شيء في ھذه الحیاة مقیاس یقاس بھ             

باألخص ما ُیَحّصلھ الّزمن، ویوجد أیًضا مقیاس تقاس بھ معلومات ومعارف اإلنسان و

. بالّتقویموھذا ما یعرف  االختباراتفي المدارس ولھذا الغرض ُوِضَع نظام الّتالمیذ   

قیق لقیاس قیاس العلمي الدّ اعتماده المربوي أحد مواضیع علم الّنفس من حیث الّتقویم التّ و

فسیة لتقویم المتعلّمین ا تم تصنیفھ من مقاییس تربویة ونة عبر مالّتعلیمی -مستوى العملّیة

یداكتیك العام محور اھتمام الفكر دریس ضمن المنھاج الّدراسي في إطار الدأسالیب التّ  وكذلك

األساس تضمنھ وعلى ھذا الّتربوي المعاصر الّذي أصبح یحتل مكانة بارزة في علوم الّتربیة 

.››بیداغوجیا التقویم في المرحلة الّثانویة ‹‹: الموسم بـبحثي   

فإّنھ ة ربویالمنظومة التّ  ومردود تحسین نوعّیة الّتعلیم ةعملیّ في  األساسیة إحدى الركائزوھو 

روح اإلصالح الذي  تنسجم ربویة لجعلھاثقافة یجب تنمیتھا لدى المتدّخلین في العملّیة التّ 

.شرعت فیھ وزارة الّتربیة الوطنیة  

ظام وة والّضعف في النّ مواطن القّ  الحقیقي لتشخیص كونھ المعیار في أھمیتھ تظھرو

ات والكفاء إلى عالقتھ الوثیقة باألھداف باإلضافة.في مختلف المراحل الّتعلیمیة لبیداغوجيا

من واحدة بید أّن الّتقویم أعّم  ةوالّتقویم وجھان لعمل أیًضا أن الّتقییمعلوم؛ملدى المتعلّم ومن ال

ومعاییر إخضاعھ لطرائق الحكم على عمل أو حدث بإصدار حكم قیمة بعد  باعتبارهالّتقییم 

 .قیاسیة،والّتقییم َفُیِحیل على القیمة أو الّتقدیر

دید لمعرفة محتوى الموضوع بما أّنھ تخصصي وعلیھ؛ تمثلت األسباب الّذاتیة في میلي الشّ 

وفي .أّما األسباب الموضوعیة فتجلَّت في أھمیة الّتقویم في العملّیة الّتربویة.في الّسلك المھني

لدى  الّتحصیلي فم یما مدى فاعلیة بیداغوجیا الّتقو: لیةایة التّ شكالاإل حتما سبق طرضوء 

 ؟ تلمیذ المرحلة الثانویة

:مجموعة من األسئلة اآلتیة منھاویتفّرغ عن ھذا السؤال    

ما مفھوم الّتقویم ؟ -                

تتضح العالقة بین الّتقویم وعملّیة الّتدریس ؟ فیم -                



ما ھي أنواع التقویم  ووسائلھ؟ -                
ھل یحرص الّتقویم على تقییم عمل الّتلمیذ بصفة كاملة ؟ -               

:تحقیق بعض األھداف والمتمثلة فيوكل ھذه األسئلة ھدفت إلى   

.المیذ في المرحلة الثانویةمعرفة مستوى التّ  -               

      .الفردیةالكشف عن قیاس الفروقات  -             

            .راسيالّتحصیل الدّ في حدید أھداف التقویم ت -             

مقدمة وقسمت بحثي إلى فصلین، :الي وفق خطة منھجیة كالتّ  یةوتمت اإلجابة على اإلشكال

إلى مبحثین األول بعنوان بیداغوجیا الّتقویم ویضم  وتقّرع  الفصل األول الجانب النظري

 ،بالّتدریس، والّطرائق الّتعلیمیةوأھمیتھ وعالقتھ  الّتقویم ومفھوم غوجیا ومبادئھامفھوم البیدا

مجاالت الّتقویم ومراحلھ وأنواعھ ووسائلھ ویحوي  ربويقویم التّ الثاني بعنوان التّ والمبحث 

تناول المبحث األول منھ .أّما الفصل الثاني خاص بالجانب الّتطبیقي ویضم مبحثین .وأھدافھ

ح قویم في إنجاراسي ودور التّ حصیل الدّ وتقویم الكفاءات والتّ .إستراتیجیات وأدوات الّتقویم

في إعداد مذكرة أّما المبحث الثاني بعنوان الّطریقة و اإلجراء . ة ومشكالتھالعملّیة الّتعلیمی

ج التي وخاتمة تضّم مجموعة من الّنتائ والتعلیق واالقتراحاتأنموذجا  ئياختبار للقسم الّنھا

 .توصلت إلیھا ھذه الدراسة

.يفي مناقشة األسئلة وشرحھا على المنھج الوصفي الّتحلیل اعتمدتوقد   

ا الصعوبات فتمثلت في كثرة  المعلومات في المصادر والمراجع مّما أّدى إلى وجود أمّ 

لعّل أھم المصادر والمراجع التي  .صعوبة  في اختیار المعنى الّدقیق لمفھوم الّتقویم والّتقییم

التدریس :"خالدي بعنوانمحمد شارف سریر ونور الّدین اعتمدت في الدراسة مرجع 

".الّتقویم الّتربوي" :عنوانھلمحمود عبد الحلیم منسي بوالثاني ".باألھداف وبیداغوجیا الّتقویم  

تقّدم بالّشكر الجزیل ھذا العمل وأوفي األخیر أشكر هللا عّز وجل على أن وفقني إلتمام 

على تعبھ معي  وإرشاداتھ  القّیمة   ››أبو ھراوة مدني  ‹‹الكبیر لألستاذ  المشرف   واالحترام

.طیلة مدة إنجاز ھذا البحث  

 

 

 



﴾ةــــــــــــــمـــــــــاتـــــــــخ﴿  
 

  لقد كان الھدف من ھذه الّدراسة ھو معرفة مدى تحصیل تالمیذ المرحلة الثانویة          

من خالل المجھودات المبذولة للوصول إلى األھداف والغایات المرجوة، َوإبراز أھمیة 

أنواعھ ووسائلھ إلصدار حكم صادق على  باختالفعلمي التّ  -قویم في المجال الّتعلیميالتّ 

  .الّتحصیل الدراسي

                                                                               :توّصلت في نھایة ھذا البحث إلى الّنتائج الّتالیة إذ

                                        .التعلیمیة شق من البیداغوجیا وھي منتوج ولید جدید •  

    التعلیمیة ُمَرّكزة التي  یةمیلقالتّ   الّتعلیمیة لتسھیل العملّیةفضل البیداغوجیا في ظھور  •  

                                                             .على التفاعل بین المعلّم والمتعلّم     

     وكیف یتم  ،لّمالمتع المعلّم تعلّمي، أي كیف یعلّم -بكل ما ھو تعلیمي الدیداكتیك  تھتم •  

                                          .اإلجراءات المناسبة لتقویم مجھودات التالمیذ اتخاذ   

       الدیداكتیة التقویم في ظل المقاربة بالكفاءات ضرورّي، وجزء ال یتجزأ من العملّیة •  

                                                                            .تعلیم دون تقویم فال    

      نصدر  خاللھ  فمن في المنظومة التربوّیة، األركان األساسّیة  التربوي أحد التقویم •  

       وتعزیز نقاط القّوة، َوإزالة  الضعف  نقاط لعالج  قرارات وإجراءات  أحكاًما ونتخذ  

    .للوصول إلى نتائج مرضّیة االعوجاج  

     معّین،      م في مستوىوالّتعل الّتعلیم قائمة عملّیة قویم وھو تقدیرجزء من التّ  قییمالتّ  •  

                            .بأدوات علمّیة، وفي مّدة زمنیة محّددة قصد إصدار قرار عنھا     

   وسائل قیاسیة متنّوعة مالئمة لتوضیح  باستعمالأّما القیاس فھو تحدید أرقام درجات      

                                                              .النتائج التي توصل إلیھا التلمیذ     

                   .نفیذ الجّید للمادةخطیط والتّ موقع التقویم في عملیة الّتدریس یأتي بعد التّ  •  

     لتكون  فیھ أسئلة   وتقّدم الحصة   بدایة  تشخیصي ُیْجَرى في : أنواعوالتقویم ثالثة  •  



       أسئلة  الّدرس،أّما التكویني فیسایر عملّیة بناء الّتعلمات وھذا یطرح انطالقوضعیة    

                                                        .المرحلي في الّدرس االنتقالمن خالل    

        تلّقاه المتعلّم وأّما الّتحصیلي فُیْجَرى في نھایة الحّصة لیتم من خاللھ الّتعرف على ما

                                                 .. استثمارھامن مكتسبات وما مدى قدرتھ على 

            دالجیّ  االختبار شفویة وكتابة، َو یجب أن یّتصف :االختباراتیوجد نوعین من  • 

        .بات و الشمولیة و الموضوعیةدق و الثّ بالصّ  

       من بینھا معرفة مستوى المتعلّم وحتى المعلّم یتمكن لھ وظائف عدیدة لّتقویما • 

   .ملھ ومدى فعالیتھاف على وتیرة عالّتعر من   

  قویم من    ویتم تقویم المتعلّم بالنظر إلى تمّكنھ من الكفاءات المستھدفة بشتى وسائل التّ  • 

   .واختبارات، وواجبات منزلیة،  استجوابات   

      وفھم إمكانات     ریس من جھة الّتدالتي أمكن  بھا  تحصیل أھداف  تحدید  الّدرجة • 
            .المعلّمین من جھة ثانیة   

 والمعلّم في         وحده بل حتى المناھج التعلیمّیة ل فقط على المتعلّم ال یقتصر والتقویم • 

   .للوسائل الّتعلیمیة والمواد الدراسیة واستخدامھأسالیب َتْدِریِسھ     

  الفروق  الفردیة  بل  یوجد      الوسیلة الوحیدة  لقیاس حصیلیة لیست التّ  واالختبارات • 

األدائیة        االختباراتوسائل وإستراتیجیات متنوعة منھا اإلستراتیجیات المعتمدة على   

    اإلستراتیجیات المعتمدة على  وكذلك  والكفاءات، المھاراتلتشخیص التأخر في بعض 

 قصد مراقبة المتعلّم في مواقف تعلیمّیة  مختلفة للحصول على معلومات        المالحظة 

.                     كم علیھتفید في الح  

ت  تقویم الّتعلیمات تقیس      الّتقویم  في طرح األسئلة من قبل المعلّم  باألستاذ إلى أدوا • 

.،الّتقویمركیبحلیل، التّ ، التّ االستنتاجطبیق، التذّكر، الفھم، التّ : مراتب المعرفة  السّتة    

.ین الّتالمیذویھدف الّتقویم إلى قیاس الفروق الفردّیة ب •   
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          الفصل األول :
  :تمھیــــد          

من طبیعة اإلنسان ومن خالل جھوده التي یقوم بھا، یحاول دائما أن یعرف ماذا                         
ذلك لمعرفة قیمة األعمال التي قام بھا مقارنة        منھا، وماذا بقي علیھ لینجز، ویفعلأنجز           

، أم یتطلب األمر تغییره         بعھذي كان یتّ نفسھ ال بما بذل من جھد لتحقیق عمل باألسلوب          
علیم األداة        ، والتّ ا ھو الوسیلة الوحیدة لمعرفة ذلكللوصول إلى نتائج أفضل، والتقویم ھن          
.م سلوك المتعلّ في األولى التي تھدف إلحداث تغییر             

التربوي من  حیث إعطاء        فس التي یدرسھا علم النّ مواضیع الھو أحد  التربوي قویم فالتّ           
للفرد أم          نت علمیة سواء أكاالتّ  -علیمیة ة  التّ مقیاس  علمي ودقیــق عن  مستوى العملیّ           
علم      م التّ فسیة  لمعرفة  درجة  تقدّ للجماعة، وذلك من خالل وضع المقاییس التربویة و النّ           

.من عدمھ            

م، ففي     علعلیم والتّ قویم بمراحل تاریخیة مختلفة، وتطورت وسائلھ بتطور أنظمة التّ ومر التّ           
سبیل المثال فالن قوي      ىیذكر علفكان  البیئیة،واھر كان نوعا من األحكام على الظالقدیم           
  .ضعیف اآلخرو           

وسائل تحریریة     استخدموا ثسنة، حیآالف  قبل ثالثةقویم التّ  استخدمواین ونجد أن الصینیّ           
أو إداریا في المقاطعات والمدن،       یكون حاكماما یصلح أن  الختیارمین إلیھا للطلبة المتقدّ           
  .ومتنوعةصحیح أكثر من شخص، وكانت الموضوعات شاملة ویتولى التّ           

 أحكامھ على        م الحرفة الذي كان یصدرلیقوم بھ معلّ  ، د الحیاةتعقُّ بسبب  انتقل التقویم ثم          
فكانت         . یمارسھا الحرفة التي واحد منھمإلى أي مدى أتقن كل قریده ویُ المتتلمذین على           

، والوصول إلى تقدیر         قیمة الوظائف الحكم على العمل ھو الّتقویم فية من الغایة العامّ           
        .فیھاي ونوعي لسلوك العاملین كمّ       

       ا مستقالً صً یصبح تخصّ  ھ لم یأخذ مكانھ وأنّ  الَّ قویم، إمن الجذور القدیمة للتَّ  غم وعلى الرَّ          
      م 1930-م1800: بین  ر في الفترة ماورة الصناعیة في أوروبا، وقد تطوّ مع بدایة الثّ  إالَّ          
      علیمیة األوروبیة  حیث ظھرت الكتابات المبكرة ظم التَّ بتطویر النُّ   قویمقضایا التّ  القتران         

)1( واالختباراتفسي في القیاس النّ           .      

 

 

 

         ________________________    

                  -عمان -دار المعرفة الجامعیة -)م2003(الطبعة الثانیة  -التقویم التربوي: محمود عبد الحلیم منسي -)1           
. 15الصفحة                   
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   باإلضافة إلى                 م وتقویم البرامج والمؤسساتتقویم المعلِّ  قویم لیشمل مجال التَّ  عَ سَ ولقد اتَّ 

                        .قویمعملیة تقویم التّ ازدھارومع بدایة القرن العشرین كانت فترة بدایة  ،نمیتقویم المتعلّ 
                                                                                                                                                                                                         : قویمأبرز مراحل تطور التّ 

 :م1900إلى  1800بدأت مرحلة اإلصالح من 

م، ویرجع         1890في ھذه الفترة تم  تطویر االختبارات العقلیة المبكرة و استخدمت عام        
 لوكیة لحلالقیاسات النفسیة والسّ في تطبیقات  استخدمكما  ) -Kartalل تركا(الفضل في ذلك إلى 
 .شینالمفتّ من طرف  المدارسمستویات في  نتقویم  مدى التََّحسُ والمشكالت التربویة، 

 :                                مرحلة ازدھار االختبارات من سنة 1900 إلى سنة 1930م

       حصیلیة، ، ویعتبر التّ  االختبارات انتشرت لتطویر التقویم، حیث كثیرة   جھود ظھرت         
- Robert thorndik      ربوي، التّ التقویم حركة  أحد أھم  قیادات  )            یكروبرت ثورندا( 

             كتحدید مستویات     اتالقرار تخاذفائدة عملیة كبیرة ال  الختباراتلجعل    حیث    
سوب ونقل التالمیذ من مستوى دراسي إلى آخر أعلى منھ جاح والرّ النّ  )1( .                              

 :المرحلة الممتدة من 1930 إلى 1945م   
(تزامنت ھذه الفترة مع أعمال    رالف تیلور- .Tyler.R) حیث اھتم في البدایة بالقیاس التربوي لكنھ   

*االھداف التربویةركزعلى   )2( المیذ م التّ تعلّ  على تقویم  ة، حیث عمل علیمیّ التّ   المرجوة من البرامج 
   .تحقیقھا ومدى تحدید األھداف  یجب  ھ مؤكدا على أنّ   المختلفة علیمیة التّ   البرامج مخرجات  وكذا
                                                                             

 : مرحلة االستقرار من 1945 إلى 1948م            
في التقویم التربوي بالمدارس المحلیة   (Tyler- نماذج  من في ھذه الفترة تم استخدام تطبیقات) تیلور  

، كما ضمن مناھج كلیات إعداد المعلّمالّتقویم والّقیاس دة األمریكیة كما تّم إدخال مقرربالوالیات المتح
تطورت عملیة بنــاء االختبارات الّنفسیة والّتربویة، حتى أصبح الّتقویم واحداً من أھّم المتطلبات 

. األساسیة لتوظیف المعلّمین  
 :                               مرحلة التّ وسع  من 1948 إلى 1972م 

    ،دة العواملمتعدّ قویم التّ  شخصي وعلى نماذج تّ ال قویمركیز على التّ التّ   ازدادفي ھذه الفترة          
      علیمیة جریبیة للبرامج التّ صمیمات التّ التي تعیق إجراء التّ  داتعرف على القیود والمحدّ والتّ         

المختلفة         )3( .           
      

          ________________________________    

                                                                     .  16الصفحة  -التقویم التربوي: محمود عبد الحلیم منسي -)1               
                                                 :  ھي النتائج المنتظرة من جراء فعل تربوي وتنقسم إلى : األھداف التربویة*)2               
                                    . الخاصة بالمادة والمضمون :خاصةوأھداف  ،تُعنى بعدد المواد التعلیمیة: أھداف عامة                     

             .معین ویكون قابالً للمالحظة والقیاس السلوك الذي یؤدیھ المعلم في نشاط : وأھداف إجرائیة                    
. 17الصفحة  – نفسھ المرجع -)3                 
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 : مرحلة التّ خصص من 1973 إلى الوقت الحاضر             

            ربوي كتخصص دراسي قویم التّ قیق، حیث برز التّ خصص الدّ فترة التّ تعتبر ھذه              
          د قویم الجیّ التّ  نّ حترفون، حیث كان ھناك إجماع على أون موبرز مختصّ  مستقل،              

ي والكیفي رائق المختلفة في الجانبین الكمّ ماذج والطّ ُق من عدد النّ تَ شْ یُ               )1(  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       __________ ___________________    

.17الصفحة  –التقویم التربوي : محمود عبد الحلیم حسني  -)1                 
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  : بیداغوجیا التقویم في العملیة التعلیمیة .المبحث األول           

:                                                            المطلب األّول: تعریف البیداغوجیا             
  :لغــــة              1-أ- 

Pédagogie  :ن ــــمن أصل یوناني وینقسم إلى شقی)  (یا ـــمصطلح البیداغوج إنّ                     
gogie         ل أو توجیھـالطف تعني التربیة والتوجیھ أي تربیة  :   تعني الطفل،: Péda              

          الُمَكلَّف صخالشّ  اإلغریق ھوضوء ھذا التعلیم كان المربي،في عھد وعلى الطفل              
        َوإّنما  ُمَعلًّما البیداغوجي   لن یكون وعلیھ، رسینالمدّ طریقة إلى  فل فيبمرافقة الطّ              

 علیم الذيونوع التّ  مویختار لھ المعلّ وتربیتھرعایة الطفل  على یسھر  ، فھو الذياربیً كان مُ              
         ي إلى البیداغوجي من المربّ   تحول الوقت  وبمرور ره، حسب تصوّ  ا مالئمً   یراه             

...علم التربیة أو )ةعلیمیّ التّ (دریس التّ  نى بفمَّ سَ و ما یِ أ  م ناقل للمعرفةالمعلّ               )1(               
 :                                                                                    اصطالحا              - 

الخلط وعدم التمییز   ، كما یتمعدیدةً  تعاریفَ   أخذت البیداغوجیا االصطالحفي                      
):   بین  Emile Durkeim إمیل ( یعرفھابحیث  ربیة ومفھوم البیداغوجیا،التّ مفھوم              

  - دوركایم
نظریة تطبیقیة للتربیة تستعیر مفاھیمھا من علم النفس وعلم اإلجماعالبیداغوجیا  ‹‹              ‹‹  .     

       یة التربّ  في وضعیة  ممارستھا   المطلوب نشطة األو وتوجھات األفعال  في غایات              
 (   ›› العلم  األكثر  جدلیة       A.Mkarenik   -مكارنیكو أنطوان ( كذلك واعتبرھاعلیم والتّ              

یرمي إلى ھدف عملي              ‹‹ ، سلوكي، تقویميتوجیھي، سلوكي: كاألھداف التالیة .  )2( .        
  (: Folquie و بعد بعد نظريذالتربیة أوعلم  فیرى أن البیداغوجیا ‹‹   - فولكي(ا أمّ              

                والتقنیات المناھج حول الحقائق أي تجمع  معرفي، تراكم   تھدف إلى تحقیق             
      ،قبل كل شيء تھتمھا على مستوى التطبیقي ألنّ  دُ دِّ حَ تُ ة فَ ـا التربیالتربویة، أمّ  والظواھر             

األطفال وتكوینھمالذي یھدف إلى تنشئة  بالنشاط العملي              ‹‹     یراعي فیھ المجتمع  ا تكوینً . 
.أھدافُُھ وَغاَیاتھ                )3(                                                                               

                                               : نیْ یَ نَ عْ ا ما یشیر إلى مَ ومفھوم البیداغوجیا غالبً                
     في أبعادھا  التربویة   بالممارسة الذي یھتم  على العقل المعرفي  تستعمل للداللة  -أ               

     التطبیقیة أو  النظریة أو النظریة   البیداغوجیا  عن المعنى نتحدث   المتنوعة، وبھذا               
                                                                      .   البیداغوجیا التجریبیة                

    تقنیات وطرائق  باقتراحوذلك  اتھا،ذجیھ أو إلى نظریة بوتستعمل لإلشارة إلى تو -ب               
.العمل التربوي                 )4(    

 

 
             _______________________________    

              .129الصفحة-جدار التنویر-مقاربة بالكفاءات واألھدافالتدریس العلمي والفني الشفاف : خالد لبصیص -)1                  
              -)2007(-والثقافة المدرسیةعلم البیداغوجیا المعاصرة دراسة في قضایا التّ  رھانات: منصف عبد الحق -)2                

                                             .                                             13الصفحة  -إفریقیا الشرق غرب                     
.    14نفسھ الصفحة  المرجع -)3                   
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    16الصفحة نفسھ  المرجع -)4               

   

       ز تعلیم والتقنیات والخطوات التي تمیّ  من الطرائق ھا مجموعة ا، بأنّ یضً أ ، فُ رَّ عَ وتُ                 
         .ب وغیرھا اداغوجیا الحسیبأو  راءةبیداغوجیا الق: فنقـول) فن التعلیم(نة مادة معیّ               

        في الممارسة التربویة  دٌ دَّ حَ مُ  م أو دخولٌ عند المتعلّ  هُ یزَ فِ حْ تَ  یجب   أساسيٌّ   أو نشاطٌ               
ا یًّ مِ لْ البیداغوجیا  لتأسیسھـا عِ  التي تسعى               )1(   .  

  : تعریف التّ ربیة             1- ب- 
         ربیةالتّ  فإنّ  ھنا، الفرد ومن  بنمو  تھتم  إنسانیة،   عملیة دینامیكیة ربیة ھيالتّ                   

    فالبیداغوجیا جزء من اً إذ ،مراعاتھوكالھما یھتم بنمو الفرد ووالبیداغوجیا شيء واحد               
       اإلنسانیـة من شتى جوانبھا، إذ تتجھ إلى تكوین الشخصیة   وأشملُ  ربیة وھي أھمُّ التّ               
      مجموعة من  تكون  أن  ربیة، فھي ال تعــدوللتّ الفني  الجانب لُ ثِّ مَ تُ ا البیداغوجیا فَ وأمّ               
.ةالبیداغوجیا لعالج مدخالتھا العلمیّ  الوسائل المستعملة لتحقیق التربیة التي بادرت                

       ف نمو الفرددِ ھْ تَ سْ ة التي تَ فَ لِ تَ خْ المُ  تضم األفعـال والتأثیراتِ  ة ھي عملیّ : ربیــة إذاً فالتّ               
     ا مع مَ  فِ یُّ كَ التَّ   ائفھ عن طریقظَ وَ   المَ بھ نحو كَ  یرُ سِ تَ وھ، تِ یَ صِ خْ شَ  في جمیع جوانب               

بھ  یطُ حِ یُ                )2(   .  
      ة، درسیة، طرائق تدریس المادّ التّ  ةعلیمیكالتّ : مصطلـح البیداغوجیا ترجمات عدیدةول              

.دیداكتیك ال دریس،التّ  فن                
 

  : تعریف التّ علیمیة             1-ج- 
        بیة رالتّ  علوم من فروع وفرع البیداغوجیا ھي شق من  الدیداكتیك علیمیة أوالتّ                    

    خطیط كما تھتم بالتّ  ،تطویرهو علمعلیم والتّ لتجدید التّ  علیمیة،ة التّ یّ لمتستھدف جوانب الع              
.                       التربیة  مع مراعاة الطرائق التي تسمح ببلوغ ھذه األھداف  ألھداف              

      ظریات فاألولى تستند إلى مجموعة من النّ  ة،علیمیّ ومن ھنا نمیز بین البیداغوجیا والتّ               
           المعارفِ  اكتسابعلى  مھِ مین ومساعدتِ علّ تالمالمفاھیم إلى   بنقل وتھتم  والمبادئ              
.والمھاراتِ                 

.أّما الثانیة فھي علم تطبیقي یھدف لتحقیق ھدف عملي باالستعانة بالعلوم األخرى                
لیمیة تقوم على دعامتین أساسیتي    عة التّ وھكذا نجد أن العملیّ          
كتساب ھو العملیة التي یدرك الفرد بھا موضوعا ما یتفاعل معھ والغرض منھ ا :علمالتّ -أ 

      المھارات، ومحاولة تطویرھا
م وتحفیزه دریس، وھو نشاط تواصلي یھدف إلى إثارة المتعلّ یطلق علیھ بالتّ  :التعلیم-ب

وتسھیل حصولھ  )3( .   
 
 
 
 

      _________________________  

ص –التدریس العلمي والفني الشفاف مقارنة بالكفاءات واألھداف : خالد لبصیص  -)1              130 .  
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ص - نفسھ المرجع -)2            128. 
   . 20، دار النھضة ، بیروت ، الصفحة  2008تعلیمیة اللغة العربیة ، الجزء الثاني الطبعة األولى : نطوان صیاح أ -)3           
 

  :   مبـــادئ البیداغوجیــا: المطلب الثاني         
     

: من مبادئ البیداغوجیا ما یلي           
:الذات اإلنسانیة  احترام*          

   انطالقاینبغي التعامل معھا و ة في العمل التربويفاعلی التلمیذ ذاتاً  اعتباریقتضي ھذا المبدأ           
    الة یتعلــــم فیھا مدرسة فعّ لتفاعل والتواصل داخل م ذاتھا على أساس ابیداغوجیـــا تقیّ من           
.ـدالتقلی اكتفائھعوض  ق ھذا التعلیـمائرطاختیار ذاتیا                                                                                

:مالتعلّ ات التدریس وأنشطة التركیز على عدم الخلط بین عملیّ *         
الوجدانیة بغرض       رات العقلیة والمواقف ارات والقدتنمیة المھـبأنشطة  لمبدأویرتبط ھذا ا         

                     .م وتنمیة الوظائف الفكریةالتعلّ  االجتماعي وضرورة االندماج         
: واالجتماعیةة الطبیعیة ـــــالبیئ المجال المدرسي على احانفت*         
                للتثقیف التي وجھـت للمدرسة بوصفھا مجاالً  االنتقادات تندرج مجموعة من ھنا         

                  البیداغوجیة وجعل العالقة ھا،سلطة ثقافیـة داخل تصبح  جعل المعرفة  وھذا ما         
.للمعارف للتالمیـذ   ناقالً  باعتبارهس الشخـص المدرّ  حول متمركزة                    

: ال التعبیر والواقع الخارجيــالتالمیذ على أشك انفتاح*         
 من ھیمنــــة المظاھر المباشرة  رقدراتـھ الطبیعیة، وأن یتحرّ  یعتمد علىم أن یجب على المتعلّ         
.  ھ بغرض التواصل المسبقة ، وھذا كلّ  حریر الفكر من األحكام وت                                                                                                                                                                                                                   

:ل ووسائلھ الدیداكتیكیة ـتنویع طرائق العم*         
.      مؤسسة المدرسیة التي تتولى تعلیمھال اتجاهنویع في العمل الدیداكتیكي بحریة محاولة التّ           

:ا امً دَ تَ سْ م مُ ــــالتعلّ  رص أن یكونــتح*         
والممارسـة   لى الفعل أطول ، ویقـــوم ع  راِسًخا مدةا مً لُّ عَ أي تَ          )1(  .  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

          ________________________   
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            . 32إلى  23الصفحة من  –رھانات البیداغوجیا المعاصرة : منصف عبد الحق -)1        

  : تعریف التقویم           المطلب الثالث: 
  :        لــغـــة            3- أ- 

  :ستقامھاوالسلعة  مَ وَّ ، وقَ مٌ یَّ ، قِ مٌ قُوَّ                   
   منطور  البنحیث جاء في لسان العرب   مَ وَّ ل قَ وھو مشتق من الفعا، ومنھ التقویم،رھقدّ              
        إذا : في حدیث عبد هللا بن عباسویقال  .اعوجاجھھ وأزال لَ دَّ عَ ى بمعن: ج وَ عْ م المُ قوّ              
       فیھ فھو  رَ یْ فال خَ  ةٍ یئَ سِ نَ ت بِ عْ بِ فَ  دٍ قْ نَ بِ  استقمت ا، وإذَ ھِ بِ  سَ أْ فال بَ  دٍ قْ نَ ت بِ عْ بِ فَ  دٍ قْ نَ بِ  استقمت             
        ھ تَ مْ وَّ اع أي قَ تَ ستقمت المَ ا: ویقولون. تمْ وَّ قَ  یعني استقمتإذا : وقال عبد هللا. وهرُ كْ مَ              

الشيء بالتقویم  نمَ ثَ  :مقام الشيء، والقیمة  ھ یقومأو ألنّ م، وأصلھ یَّ واحدة القِ :ةیمَ القِ وَ               )1(   .                                  
:مُ وَ قْ في القرآن الكریم منھا لفظھ أَ م ة مشتقات للفعل قوّ وقد وردت عدّ  -             

‹‹ لقولھ تعالى              القرآن یھدي للتي ھي أقوم  إن ھذا  ‹‹)2 (      بمعنى إلى األصوب والطریق  
ا وقولھ تعالى أیضً  .حیحالصّ                ›› ›› طِ سْ القِ بِ  ینَ امِ وَّ قَ  اوونُ كُ   اونُ آمَ  ینَ ا الذِ ھَ یُّ ا أَ یَ         أي كونوا 

. واالستقامةفي إقامة العدل  مجتھدین                 
       EVALUR                    بمعنى  قــــــَومَ  -وفي القاموس الفرنسي  :  

                                    EVALUATION  والتقویم بمعنى -                                       
  :  اصطالحا             

: ھ عدیدة لمصطلح التقویم فیمكن تعریفھ بأنّ توجد تعاریف                     ›› یة منظمة  ائِ رَ عملیة إجْ  
        ة ق بالعملیّ تتعلّ   لجمع المعلومات والبیانات وتحلیلھا وتفسیرھا وإصدار أحكـام قیمة              

        نة في ضوء ومستویات معیّ  إلى معاییرَ  استناداالتربویة وعناصرھا كافة، علیمیة التّ               
ـــا دة  مسبقـً األھداف التربویة المحدّ               ‹‹    .  

: ةـعملیّ *              
الخطوات دة وإتباع مجموعة منطرائق متعدّ   باستخدامز ومستمر متمیّ  نشاط   يأ               

: معلومات*             
.معطیات وصفیة وتفسیریة كاملة وواقعیة أي                                        

: حكم  إصدار*              
وجوھر التقویم  ساسيألوھو الغرض ا                                    

:األھداف *             
ھو الغایة ، أو القصد الذي نتوصل إلیھ  :ھدف ال              )4(  .  

 
 

 
  
             ________________________                  

                     الطبعة األولى-لسان العرب: اإلمام جمال الدین أبي الفصل محمد بن مكرم بن منصور األنصاري -)1              
                                                                                .دار الكتب العلمیة -)ھـ 2005-1426(                   
                                                                                     مصحف -9سورة اإلسراء اآلیة  -)2              

          .                                                        روایة ورش عن نافع مصحف ب -135سورة النساء اآلیة  -) 3             
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الطبعة              -التربویة ومھارات اإلتصال التربوي االستراتیجیات: اعلة وآخرونمحمد سلمان فیاض الج -)4               
.      192الصفحة  -عمان األردن -دار صفاء -)ھـ1432-2011( -األولى                         

:ھبأنّ  مقویالتّ  ) ›› درجة       فحص ومعاینة   J.M.Dekatele  -كارتل دی جون ماري( فُ رِّ عَ ویُ             
قرار اتخاذدة من أجل المالئمة بین إعالمیة ومجموعة من المعاییر واألھداف المحدّ              ‹‹      .
           على معاییر  اعتماداالقرارات  اتخاذیركز على عملیة ) فجون ماري دي كارتل(             

مجمعھا حول الشيء المقوّ تم عبر فحص وتفسیر البیانات والمعلومات التي  األھداف،             )1( .   
ھ بأنّ  )    ›› Bloum  إذ ما حدث بالفعل  مة، التي یتبّینات المنظّ من العملیّ  مجموعة  بلوم ( أما          

-  
ررات ودرجة ذلك التغیّ رّ مین، مع تحدید المقتغیرات على مجموعة من المتعلّ             ‹‹. 

  :(2) وفي تعریفات أخرى لھ          - 
 حقیق من جھود لتل التي تھــــدف إلى تقدیر ما یبذ بھ مجموعة اإلجراءات العملیة دُ صَ قْ یُ                

      ق، والحكم بَ سْ ع من تخطیط مُ ضِ ا وُ مَ علیھ من معاییر وَ  اتفقوء ما ـنة على ضأھداف معیّ           
      وصعوبات في التنفیذ، بقصد  ا من عقبات وما یصادفھ الجھود،  ھذه   مدى فاعلیة على          

ھداف ا یساعد على تحقیق األة ، لمَ ة اإلنتاجیدرجة الكفایتحسین األداء ورفع            )3 ( .             
علیمیة      ة التّ على ناحیة من نواحي العملیّ من األحكام المعیاریة التي تصدر نوع وكذلك ھو           

    اإلیجابیةم الجوانب ــــوكذلك لدع ،ھداف المسطرةعن األ ابتعادھاأو  اقترابھادى ــلبیان م           
  : التقویم ھو ج السلبیة منھا، ووعال           

                                                                                    .مالحظة  -                 
                                                                                    .قیــــاس  -                 

                                                                                     .حكــــم  -                 
                                                                                       .قرار  -                 

للوصول للعالج  -                  )4(   .  
         حصیلیة أي الحكم التّ  المیذالتّ  ةكفای كأداة لقیاس اعتمدنا القول بأن التقویم نیمكمن ھنا           

      التقویم  لحاجة إلیھا، ومعنى ذلك أنّ عند ا استظھارھاخزینیة للمعارف أو على قدراتھم التّ          
            س في الذھن وتفریغھ عندماراكم المعرفي الذي یتكدّ مقدار التّ  علیم إالّ ھ من التّ لم یھمّ           
     ربوي فأصبح التّ ظام أكثر في النّ  تلیشمل مجاالثم تطور المفھوم  ،الحاجة إلى ذلك تدعو          
راسيحصیل الدّ ونتائج التّ دریس وأسالیب التعلم ووسائل التّ  على الخبرات یحكم            

       راسينھایة كّل فصل د عندم نظًّ الّتي تكون في شكل اختبارات تُ  یاسأدوات القّ  بواسطة           
.تعلیمّیة معّینة مرحلةأو                                                

 
 
 
 
 

         ___________________ ___________   

   المدرسة ، المتواصللتكوین جامعة  د.م.لاللغة العربیة وآدابھا السنة الثالثة من نظام  وحدة التقویم الّتربوي : عبد هللا قلي -)1        
          . بوزریعة -العلیا لألساتذة              
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                 التدریس                   : محمد شارف سریر ونور الدین خالدي مراجعة محمد بن عرشة وأحمد صرصار -)2        
                                       .            87الصفحة  -، الجزائر1995 الطبعة الثانیة-باألھداف وبیداغوجیا التقویم               
                              دار الثقافة عمان -)ھـ1430-2009(الطبعة األولى –علم النفس التربوي : محمد جاسم العبیدي -)3        
                                            397الصفحة  -األردن  . 398الصفحة   نفسھ المرجع -)4        

            
 
 
 

  :    تعریف التّ قویم التربوي           
         لعلیمیة بجمیع عناصرھا، والغرض منھ یتمثّ ة التّ ھو إصدار األحكام على العملیّ                    

بأنواعھا، ثم معرفة         االختباراتعلیمیة من خالل في تحدید مدى تحقیــــق األھداف التّ             
تحقیقھ من أھداف تربویة  مَ علیم ومعرفة ما تَّ م والتّ التعلّ ل عملیة العوامل التي تسھّ              )1(  . 

  : تعریف القیاس            3-ب- 
  :للتمییز بین مفھومي التقویم والقیاس             

         حلیلي الذي یعتمدالتّ  الحكم القیاس فھو اقویم ھو الحكم الكلي على الظاھرة أمّ فالتّ                  
    ادٍ دَ تي نسعى للحكم علیھا بأعْ ربویة الّ التّ  لألھداف اتبعً  غیرھا،و االختبارات استخدامعلى             

ة دَ دَّ حَ وز، وفق قواعد مُ مُ أو رُ              )2(    .  
  : تعریف التّ قییــم            3-ج- 

  : یم والتقویمقیّ اك فرق بین التـھن            
قییم یقصد وإصدار حكم على عمل ما، فالتّ  ةیمَ قویم وھو إعطاء قِ من التّ  قییم ھو جزءفالتّ                 

         قویم مصطلح التّ  أو منح عالمة، إذاً  نتیجة نتظر منھا إعطاءة یُ وھي عملیّ ین،مِ ثْ بھ التَّ             
یم قیمن مصطلح التّ  مّ عَ أَ              )3(  .                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
              ________________ ___________   
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                     -دار الیازوردي -)م2010(الطبعة العربیة -وأسالیب التدریس مناھج :عصام النمرق سنتیر الكوفجي -)1             
                                                                                                                    -األردن/عمان                   

                 -األردن/عمان  -دار الیازوردي -)م2011(الطبعة األولى–الكفایات التدریسیة : عامر إبراھیم وآخرون -)2             
                                                                                                         . 163الصفحة                    

ا -األردن/عمان  -دار أسامة -)2005(–أسالیب التقویم التربوي : محمد عثمان -)3                

 
 :أھمیة التقویم: المطلب الرابع            

 
: علیمیة من خالل ما یلي ة التّ ربوي بدور أساسي في العملیّ قویم التّ یقوم التّ              

 :توضیح األھداف التربویة           أوالً : 
       :ھيم من عدة جوانب نتائج التعلّ  عرف علىیتم توضیح األھداف التربویة من خالل التّ            

                                                
اظ سلوكیة    ـربویة بألفعلیم أو تحضیر الدروس حیث یتم تحدید األھداف التّ ط للتّ ـخطالتّ  -أ             
.                                                                                       دة محدّ                   
ربیة وخاصة   ة للتّ لتحقیق األھداف العملیّ  المیذ مشاركة قائمة على الحوار،مشاركة التّ  -ب            

                                                            . علیم في المراحل األولى من التّ                  
 ا لألھداف ـا إجرائیً ا تحدیدً ب دائمً ـــة التي تتطلفیّ صال االختباراتداف من ــــھاألتحدید  -ج            

                                                                             .المنشودةالتربویة                 
.                لمعرفة المداخل المطلوبة لعالج ھذه الصعوبات التعلّم تشخیص صعوبات  -د           
.ن ر دراسي معیّ مقرّ  امتحاناتتقدیر نتائج  -ھـ            

  :تقدیر حاجیات المتعلّ مین           ثانیً ا: 
:ائدة وھذه اإلجراءات ھيویتم عمل إجرائھ لزیادة الف              
المیـــــذ للمھام التي یتضمنھا       ھائي لتوجیھ التّ النّ  لالختبارقبلي مشابھا  اختبارتطبیــق  -           

                                                                                           .االختبار             
      المیذ عملھا التّ  المھام التي ینبغي على طبیعةَ  حُ ضِّ وَ التي تُ  األسئلةِ  نَ مِ  از أنماطٍ ـــــإنج -           

                                                           .وذلك من خالل فترة التعلیم الخاصة              
       :ر الدراســي بوسائل مختلفة مثلسیة أو المقرّ راالمیذ في الوحدة الدّ تقویم تحصیل التّ  -           

.                                                     حصیلیة التّ  واالختباراتقدیر، مقاییس التّ               
ذاتیة  اختبارات باستخدامالمیذ الفرصة لتقویم أدائھم إعطاء التّ  -            )1(  .  

 :إثارة دافعیة المتّ علمین          ثالثً ا: 
:                          التالیتین  مین بإحدى الطریقتینقویم على إثارة دافعیة المتعلّ ویمكن للتّ           
.                       م بأھداف تعلیمیة مباشرة یستطیع أن یحققھا بنفسھ تزوید المتعلّ  -                  

.ن ر معیّ ھ في دراسة مقرّ معلومات عن مدى تقدمّ م المتعلّ  اكتساب -                    
  :: تقدیر نواتج التعلّ ــم           رابعً ا

     ن وذلك بتقریر مستوى معیّ  رم مقرّ ربوي على تقریر أو قیاس نتائج تعلّ قویم التّ یساعد التّ            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ةالي یمكن معرفة درجة فعالّ وبالتّ  رھذا المقرّ  ةـــم بعد دراسراسي لكل متعلّ یل الدّ ــحصالتّ           

لیم عالتّ  )2( .                                                                                              
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               ________________________   

                               -دار المعرفة الجامعیة  -)م2003(الطبعة الثانیة  -التقویم التربوي : محمود عبد الحلیم منسى -)1            
                                                                                                                   .      24الصفحة                 
                   . 25الصفحة - نفسھ المرجع -)2           

            
 :                            تشخیص صعوبات التعلّ م في المقررات الدّ راسیة المختلفة          خامسً ا: 

:             علم التالیة في خطوات تشخیص صعوبات التّ  ا كبیراً إسھامً  ربويقویم التّ م التّ یسھ           
                     
.التعلّممن صعوبات في  المتعلّم الذي یعانيتحدید  -                 

.م التعلّ عرف على طبیعة صعوبات التّ  -                 

.م تحدید العوامل التي أدت إلى صعوبات التعلّ  -                 

م وعالجھا ب على صعوبات التعلّ تحدید اإلجراءات العالجیة المناسبة للتغلّ  -                )1(   .  
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               _____________________    

.  25الصفحة  -التقویم التربوي : محمود عبد الحلیم منسى  -)1                

      

  : عالقة التقویم بعملیة التدریس: المطلب الخامس            
                                                                                                                  

     قویم من ة التّ بین عملیّ  فَ عُ ضْ نبغي أن تَ ال ی قویةً  أن ھناك عالقةً مما ال خالف فیھ                    
       ائفمن وظَ  المعروف أنّ  نَ مِ  ذْ بعة من جھة أخرى، إِ دریس المتّ ق التّ ـجھة وبین طرائ             

        ھ الحدیث وفي ظل الّتوج .ن تدریسھـم على تطویر أدائھ وتحسیمساعدة المعلّ  قویمالتّ              
    طبیعة ھذا الّتقویممع  تتناسب من طرائقا ا مالئمً ا سیطلب نوعً بع والذي حتمً قویم المتّ للتّ              
میة        التعلّ -علیمیةة التّ ـم ھو محور العملیّ من حیث جعل المتعلّ  كبیــراً  الذي أحدث تغیراً              

    علم ا للتّ تقویمً قویـم التّ  أصبحبحیث  للوصول إلى المعلومة، فعاالًّ  نشطاً  عنصرا ارهتبباع             
     التي ھي  دریسالتّ  ةعملیّ مع  قویمالت أن یتالءم  ینبغيلذا  م،علیولیس للتّ  ولقیاس جودتھ             
        یھدف إلى  الذي الدراسي، م والمحتوىم والمتعلّ بین المعلّ  تفاعلیة  في األصل عملیة             

   وتنظیـم  وتخطیط أجل تفسیـر ، منومھارات مختلفة واتجاھاتخبرات معرفیة تحصیل              
    بثالث  كنشاط یمـرّ  وتنظیمھ لتدریسالّتخطیط لأن  بید.م ــم والمتعلّ من المعلّ  الّنشاط لكل             

مراحل ھي               )1(     :                                                                                                      
 التّ خطیط:            5-أ- 

    عنى قویم بمالتّ  المحتوى وموضوع لة بتخطیط وتصنیف المعلومات ذات الصّ  ھعني بنو             
 ومرحلة تخطیط  ،مینبین المتعلّ ث مناقشات وتفاعل احدبوضوح إلتحدید نوع المعلومات              
 لوكیة   األھداف السّ  صوغِ وَ  تحلیل المحتوى،:دتینمحدّ  ثنینارس تنطوي على مھارتین الدّ              

رس للدّ               )2(            .                                 
 :التّ نفیــذ            5-ب- 

قرار بشأنھا في      ت، التي تم أخذااإلجراءات التي یتم من خاللھا جمع المعلوم ھعني بنو             
        األخرى التي  اسـیوأدوات القّ  واالستبیانات االختباراتراءات األولى، فإج المرحلة             
           بط والضّ  ةــقالدّ یر بأقصى درجة من ات یجب أن تسـالبیان بھدف جمع استخدمت             

ول على المعلومات من مصادرھا الرئیسیة ـوالموضوعیة للحص              )3(      .                                        
  التّ قویـم:            5-ج-

         األحكـام المتعلقة بالمعلومات التي تم جمعھا  التخاذوھي مرحلة توفـیر المعلومات              
 ة مراحل عملیّ حلة األخیـرة من المر ووصفھا، بلغـــة واضحة ومفھومة، ویعتــبر التقویم              
نفیذتي دارت في مرحلة التّ الّ  أكد من سالمة اإلجراءاتدریس، والغرض منھا التّ التّ                                     

 
          

 

________________                                              ____                                                      
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                          -حلتین اإلعدادیة والثانویةة لتدریس اللغة العربیة في المراإلتجاھات الحدیث:حسني عبد البازي -)1               
         .                                                           17-16:الصفحة -مصر -مركز اإلسكندریة - )م2000(                    

                         -2009(ة الطبعة الثانی –طرق التدریس العامة تخطیطھا وتطبیقاتھا التربویة : ولید أحمد جابر -)2                
                                                                    . 390الصفحة  -األردن/عمان  -دار الفكر – )ھـ1430                     

                             -عدادیة  والثانویة اإلتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة المرحلتین اإل: طبي عبد الباري -)3                
. 76-75-74 الصفحة                       

 الكشف عن  تخرج عن مجرد ال لوكیة ، ومن ثم فھي ومدى كفایتھا في تحقیق األھداف السّ              
م    ــقوییتحدد معنى التّ التدریس، وھكذا بعد  میناألھداف السلوكیة لدى المتعلّ  قمستوى تحق           
م قبل          ــھا المعلّ التي یعدّ  المستویاتدة أسئلة متنوعة ــــھا عأي درس على أنّ  في نھایة           
                        .تمكنھم منھ رس وعمق لدّ ل متعلمیھبھا إلى فھم  لیطمئنّ  التدریس،           
        ف إلیھ من دِ ـــــھْ ا تَ عمّ  وع من الشمول، فضالً ــینبغي أن یكون فیھا نة ــــوھذه األسئل           

           التقویم عدة أمور یمكن ) المتابعة(م في أسئلة المعلّ  وھنا ینبغي أن یراع ص،ــتشخی           
       :یأتي  إجمالھا فیما           

.تقل عددھا عن عدد األھداف نفسھا، وقد تتضاعف أعداد األسئلة  ال -                      
.ذكر فقطتكون متنوعة المستویات، وال تقتصر على مستوى التّ  -                      

.مأسئلة الكتاب المدرسي بعد الموضوع الذي شرحھ المعلّ عدم تكرار  -                      
                   .مرحلة الّتنفیذمیھ في م على متعلّ ق أن عرضھا المعلّ جدیدة لم یسب -                    

                                 
                        ع وأن یتنوّ  والمكتوبالمقروء  :ى المجاالتتَّ شَ  من ةً ــــلَ اوَ نَ تَ مُ  -                    

ریفة، واألمثال الش األدب والنصوص، واألحادیث محتواھا الثقافي من                       )1(  .     
 قھ ما یرید أن یحقّ  ةرس على معرفدة المدّ ـھي مساع والغایة من إتباع ھذه المنھجیة                    

 دث في سلوكـــغییر الذي سیحرس التّ دّ ـأن یقــوم بھ، أي أن یدرك الم أھداف أو من                    
             ــم على الفعل المتعلّ  قدرة  یشیر إلى   الذي ھو ددف الجیّ ــفالھ ؛یذـــلمالتّ                     

علیم متنوع ویتماشى مع واقع التّ  لضمان إنتاج تربوي ذةة المنفبعد الحصّ                      )2(      .   
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                ________________________   

                           -اإلتجاھات الحدیثة لتدریس اللغة العربیة في المرحلتین اإلعدادیة والثانیة: حسني عبد الباري -)1                
                                                                                                                   . 75الصفحة                      

76الصفحة  نفسھ المرجع -)2                  

         
  :الطّ رائق التّ علیمیة : المطلب السادس            

                                                                                                                  
وما یطلب من        یقوم بھ المعلّم ي تسمیة مناسبة لمانِّ بَ تَ ى على أحد الحاجة إلى فَ خْ ال یَ                 

ة     داف المنشودة من عملیّ ـــة وموجھة لتحقیق األھمین القیام بھ من إجراءات منظمّ المتعلّ             
    من أجل بلوغ " ربویةریقة التّ الطّ "أو " یمیةریقة التعلّ الطّ "تسمیة  واعتمادم، التعلّ علیم وَ التّ             
. د مي واضح ومحدّ تعلّ -ھدف تعلیمي              

...                 االستراتیجیةقنیة أو یطلق علیھا التّ ربویین سواء سمیات عند التّ دت التّ وتعدّ             
وقد      م لمساعدة طالبھ على تحقیق األھداف،والطریقــة ھي اإلجراءات التي یتبعھا المعلّ             
       ن المحتوى، أو تخطیط لمشـــروع تكون تلك اإلجراءات مناقشــات أو توجیھ أسئلة م            
.ومھارتھ وقدراتھ كفایتھإلبراز  ذلكغیر لة أو ـمشكإثارة أو               

ز المنھاج إلى حیّ  وإخراج نجاح م والمنھاج ویتوقف علیھاــریقة حلقة وصل بین المتعلّ والطّ             
علیمیة التّ ة نفیذ في أثناء قیام العملیّ التّ              )1( .  

لمقاربة              ـیا ابیداغوجربیة الحدیثة وفق دریسیة لمنظومة التّ داف التّ ــــق األھتتحقّ و            
  .راسيق الدّ وكذا التفوّ  مالتعلّ علیم وَ ن نوعیة حدیثة من التّ مَ ضْ ات التي تَ بالكفاء            

           المیذ التّ  الواجب تنمیتھا عند اةخاألھداف المتو وفق المحتویات اختیار یتم وعلیھ             
      اوتعتمد الطرائق واألسالیب المرنة تماشیً  نة،خصوصیة كل تلمیذ في مرحلة معیّ  حسب            

وفق ما یلي  رة في المنھاجمعطیات المعرفة المقرّ  مع              )2( : 
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              ________________________   

                        . 27الصفحة ، عمان ،جاھدار المنم،  2006،أساسیات التدریس: ر وآخرونبإبراھیم شخلیل  -)1                

. 28الصفحة  نفسھ المرجع -)2                            

           
  : المحتوى              6-أ- 

ضم أساسیات         ت باعتبارھام ھو نموذج تعلیمي یتمحور حول محتویات التعلّ                        
      ،)المضامین(ا على المحتویات أساس المنھاج الذي ھو مبنيٌ  المعرفة بكل أشكالھا داخل            
اً یتصل أحیاناً          یسیـر اً مین إال جزءطاقة المتعلّ  من ال یفجر دریسمن التّ  وعـوھذا النّ             

ختباراالعند  واسترجاعھاھ یتوجھ نحو تحصیل المعارف بالقدرة على الحفظ ألنّ              )1(         .
          اعتمدرات والمھارات بل ریس بالمضامین قد أھمل تنمیة القددوھذا ال یعني أن التّ              
        ) المضامین(م في نظر ھذا النموذج ــة من أجل الوصول إلیھا، وإن المتعلّ ــــالمعرف             

          ناً معیّ  دراسیاً   یقطع مساراً   ومواقف عندما رات ومھارات یكتسب قد  أنیستطیع              
ھدفھ األساسي          عرفیة فھذا ھویتعامل فیھ مع أنشطة دراسیة مختلفة ذات محتویات م             

على          االعتمادعلم بنفسھ، وغیر على التّ  وعة من الخبرات تجعلھ قادراً مجم الكتساب             
               ینبغي تحقیقھا في كل المواقف  التي الغایات المعارف ھي  فتصبح اآلخرین،             

         ركیز وسائلھ بحیث یكون التّ  قویم ووعلى ھذا األساس وضعت أدوات التّ  علیمیة،التّ              
         ض بغ  لقیاس الكفایة  وقت الحاجة استرجاعھحصیل المعرفي والتحكم في على التّ              

م رات والمھارات والمواقف التي یكسبھا المتعلّ عن القد ظرالنّ               )2(  .  
  :تصنیفات المحتوى              - 

.مامجموعة المعارف والبیانات عن ظاھرة  :الحقائق والبیانات -                    
مة أو        لصور ذھنیة ال حصر لھا تجمعھا سمات ممیزة یطلق علیھا ك: المفاھیم -                  

.تحّددھاعبارة                       
.تتمثل في العالقة بین مفھومین أو أكثر : عمیماتالمبادئ والتّ  -                    
.ن من العالقة وتتكوّ  :والفرضیاتظریات النّ  -                    
.النفسي، الحركي أو األدائي م في المجالتتمثل فیھا یقوم بھ المتعلّ : المھارات -                    
  وجداني نحو موضوع ما، وما        اتجاهم من ن المتعلّ ما یكوّ : ــموالقیّ  االتجاھات -                  

م ن لدیھ من سلم للقیّ یتكوّ                      )3(  .  
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              ___________________ _________   

                                                                  . 29الصفحة  –أساسیات التدریس : خلیل إبراھیم شبر  -)1                  
                                                      . 160الصفحة  –التدریس العلمي والفني الشفاف : خالد لبصیص  -)2                  
.نفسھ المرجع -)3                    

  : أھم خصائص ھذا النموذج               - 
  :من خصائصھ ما یلي                 

.ذاتھا ظر إلى المعرفة كوسیلة ال كفایة في حدّ النّ  -               
،       ، مھارات راتتنمیة قد(اف المتوخاة من المنھاج المحتوى في ضوء األھد اختبار -             

) .یاتتكوین كفا                  
نظیمیـة في برنامج         فة تماشیا مع معطیات المعرفة التّ كیّ ق مرنة ومطرائــــ اعتماد -             
. د من حیث الزمن والمكانمتكامل ومحدّ                  
د مشاركة         ـالنظر إلى الوسائــل على أن وظیفتھا ھي المساعدة واإلیضاح فقط قص -             

.  علمات المستھدفة لبلوغ التّ  استعمالھام في المتعلّ                  
.بالمحیط الخارجي  االتصاللنشاط المدرسي داخل األقسام مع على ا االعتماد -               
  قة من خالل أفعال سلوكیة ظاھریة      م على مؤشرات الكفاءة المحقّ ـقویوء في التّ جُ اللٌّ  -             

          رة توظیف عة، متعلقة بقدات متنوّ ـوالقیاس في وضعیات ونشاط قابلة للمالحظة               
المعارف المكتسبة وتحویلھا داخل المدرسة وخارجھا                 )1(    .  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصــل األول
 

 
  17 
    
  
 

 

 
              ______________________    

    . 39الصفحة  -دار األمل -و التعلم بالكفاءات، الطبعة األولىم مقارنة التعلی: وس محمد ععس -)1                 

     
 األھـــداف:             6-ب- 

                                                              .الھدف ھو المرمى أو المقصد                  
ریق الممارسة     التدریـــس بواسطة األھداف موضوع تربوي ھام، یقودنـــا إلى طوَ                   

قیق          بل الدّ  حیحقییم الصّ إلى التّ كما یقودنا  مي،التعلّ -علیميربوي التّ التّ ل ـالواعیة للفع             
                     م دھا المعلّ ، وكذلك إلى األداء وإلى األھداف التي یحدّ المیذالتّ  لمكتسبات             

رس أو من خالل عملیة التنفیذ د للدّ تخطیطھ الجیّ  من خالل              )1(  .  
ط ولیس          ـبسیات یكون على أساس التّ دریس بالكفایدریس باألھداف في مقابل التّ والتّ              
             الّتعلیمیة قـالطرائة ـــبیعي مراجعاس الفصل بین المقاربتین، ومن الطّ ـــعلى أس            

          تتضّمنھأكثر فاعلیة في تحقیــق ما  لجعل عملیة الّتدریس في ضوء ھذه المفاھیــــم             
            المعلّمد من خالل األھداف والعالقة بین من أھداف، وكل مقاربة بیداغوجیة تتحدّ              

  . ةم والمادّ المتعلّ و             
         وھكذا یمكننا القول أن كل درس یخضع لمقاربة بیداغوجیة خاصة، أي كل مقاربة              

                      رسم معھا ومع الدّ ـــالتي تنسج ة من الطرائقــبیداغوجیة تتضمن جمل             
         دة ــطریقة واحدة أو تقنیـة واحھ ال توجد مة، إذ أنّ علیمیة المقدّ ة التّ المادّ  م أودّ ـــــالمق             

         األھداف التي یرید باختالفدة تختلف ات متعدّ ـــــالدروس، بل ھناك تقنی لتخطیــط             
          راتم أو تنمیة قدل سلوك المتعلّ ـــــا وتحقیقھا لتبلیغ معارف أو تعدیـــم بلوغھالمعلّ              

دة حدّ م              )3(  .   
 : خطوات التدریس باألھداف            * 

                                                  : الخطوات األساسیة یمكن تلخیصھا فیما یلي              
 : تحدید الھدف التعلیمي          - 

       سلوك قابل للمالحظة  نع ریعبّ من الشروط األساسیة لتحدید الھدف التعلیمي أن                   
            .والقیاس                  

 :اختیار اإلستراتیجیة التّ علیمیة التّ علیمة المالئمة لتحقیق الھـدف                 - 
    واألنشطة       فكیـــر في الوسائل واألدواتالتّ  م علىیحرص المعلّ  في ھذه المرحلة                 
                                                           . اةخلوغ األھداف المتوبتمكنھ من  والمحتویـات التي                 

 : انتقاء أدوات وأسالیب التّ قییم                 - 
.ابقة أكد من مدى تحقیق األھداف السّ للتّ                    

           
 
 
 



 الفصــل األول
 

 
  18 
    
  
 

 
                _____________________________  

 تنویع التدریس في الفصل دلیل المعلم لتحسین طرق التعلیم و                             :كوثر حسبن كوجك وآخرو -)1                 
                        . 162الصفحة -بیروت-الیونسكومكتبة  -)ھـ1429-م2008(-التعلم في مدارس الوطن العربي                       

                           .116الصفحة  -التدریس العلمي والفني الشفاف بمقاربة الكفاءات واألھداف: خالد لبصیص -)2                  
       لم لتحسین طرق التعلم و                     دلیل المع تنویع التدریس في الفصل: كوثر حسین كوجك وآخرون -)3                  
  163الصفحة  –التعلیم                        

 

 : أھمیّ ة األھداف في المجال التعلیمي          *
: التالیة  للفوائد ھداف من خالل تحقیقھاة األأھمیّ  حُ ضِ تَّ تَ                  
. دریسة التّ عملیّ م في تعتبر كدلیل للمعلّ  -               

        
تساعد صیاغة األھداف وعلى صیاغة أسئلة التقویم بطریقة سھلة وبسیطة  -              )1( . 

        اختیارة في یَّ رِ د، بل یمنح الحُ باع مخطط محدّ دة، وإتّ ة محدّ ال یفرض طریقة تعلیمیّ  -             
   ر في البرنامج رّ ــالموضوع المق عیتھا ما عداالمعارف ونو، وكمیة األھداف اإلجرائیة               

      ھ یشكل وحدة النظام األشكال، ألنّ  ره بأي شكل منا ال یجوز تغییــالذي یعتبر رسمیّ                
              .ربوي الوطني التّ                
                  والّعامةالخاصة  االختبارات نّ أل مین في التفوق؛تكافؤ الفرص بین المتعلّ  -             

            ). الفروق الفردیة(المیذ رات التّ ثمین العادل لقداألھداف وعلى التّ  على تبنى                
.األداء على مستوى المردود التربوي عامة التركیز على نوعیة  -               
.بتجسید األھداف في مواقف سلوكیة قابلة للمالحظة  االلتزام -               

رة عن المرامي والغایات المسطّ  االبتعادضمان عدم  -              )2(  .  
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                  ________________________      

                          . 164الصفحة  -الكفاءات واألھدافالتدریس العلمي والفني الشفاف بمقارنة : خالد لبصیص -)1                  
                           -مكتبة زھراء الشرق القاھرة –) م2000(-مھارات التدریس: حسن حسن القرس وآخرون  -)2                  

.  36إلى  61الصفحة من                          

 

  : المقاربة بالكفاءات          6-ج- 
تصریف          والقدرة والمھارة على لالستعدادالكفایة مصطلح شامل  ة أوءالكفا                      

            ل ــات جدیدة، ضمن حقھارات والقدرات والمعارف في وضعیالم باستعمالالعمل،          
                   التكیف على ـدرة والتنظیم، والقـل ة تعني التخطیط للعمءان، فالكفــمعیّ  مھني          

                                                                                  .شاط المختلفةنّ ال مع          
                  الممارسة البیداغوجیة تحسینب تسمح اتءة بالكفاالمقارب ومن شأن بیداغوجیا           

                         مجدداً  اً ي عنصراألھداف، أالعلمي وَ  والمحتوى لمنھجیة  بدیالً  الحالیة           
             ھم وتدریبم كنموذج یقوم بتنشیط المتعلّ ننظر إلى المعلّ  البیداغوجي فھيفي المیدان           
            ة اط الذاتـــي الذي لھ معنى وداللة لعـــدّ شــوكذلك من خالل النّ قد، والنّ  قییمعلى التّ           

م وآلیات التعلّ  استراتیجیات           )1(  .  
              یركز على مؤشرات  اتءة بالكفاالذي یتماشى مع بیداغوجیا المقاربم ــــقویالتّ  إنّ           
              والّقیاس فيللمالحظة  اھریة القابلةالظّ قة من خالل األفعال السلوكیة ة المحقّ ءالكفا          

            ة وتحویلھا إلىـوضعیات مختلفة ونشاطات متعلقة بقدرة توظیف المعارف المكتسب          
             ویم قق التّ ـتقویمھا وفق طرائ ة أو خارجھا ثمّ ـة داخل المدرسـأعمال وأفعال سلوكی          

             سة علىعلیمات المؤسّ التّ  ىیركز علة ھو الذي ءاـم المناسب للكفــقییامة، لكن التّ العّ           
              مشكالت حیث تتاح مین في وضعیات م المتعلّ یضع المقوّ  ات كأنءبالكفا المقاربة          

تھم في وضع الحلول لھا ءالفرصة في البرھنة عن كفا لھم            )2(  .  
  : مستویات الكفاءة         *

 : الكفــاءة القاعدیة          أ- 
     لقـدرة على القراءة والكتابة مثل ا ،الحقةات الءعلیھا الكفاءة التي ترتكـز الكفا وھي                

. العلوماألساسیة لعلم من  ادئـأو معرفة المبرسم، ومبادئ الحساب وال            
 :الكفاءة المرحلیة        ب- 

ذات مستــوى أعلى        الختامیة فھية ءاـة والكفیة القاعدءة التي تتوسط الكفاھي الكفاء               
              وفي نفس  ةءاألساسیة للكفا المكونـات لــالتي تشك واألداء ة والمھارةرالقـــدمن           
                                                                      .ءة النھائیةال تمثل الكفا الوقت          

  
 : الكفاءة الختامیة (النّ ھائیة)        ج- 
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               ام ـــعلى القی قادراً علم تالم یمكن أن یكونة التي ءالعام أي الكفا وتمثل الھدف              
      بناؤھا  مّ ات المحلیة التي یتءالكفا مجموع ض بأنھاـــویرى البع اق الدراسي،ــالمس في نھایة      

خالل سنة دراسیة كاملة  وتنمیتھا       )3( .                    
 

 
 
 

               ___________________ ____________      

                            . 117الصفحة  -التدریس العلمي والفني الشفاف بمقارنة الكفاءات واألھداف: لبصیصخالد  -)1               
                                                                                                                   .نفسھ المرجع -)2                
   . 42علم بالكفاءات الصفحة علیم والتّ مقاربة التّ : عسعوس محمد -)3                

    
  : أھمیة المقاربة بالكفاءات          - 

میة           علالتّ  -ةلیمیعة التّ في العملیّ  أساسیاً  م محوراً الجدیدة تجعل من المتعلّ  المقاربة إنّ              
علم          التّ  ةتھدف عملیّ  ة في صیغة مشكالتتعلیمیّ  وضعیات اختیارعلى أساس تقوم و             

 األدوات الفكریة والمھارات والمعارف، وتظھر أھمیتھا                  باستعمال ھاإلى حلِّ              
:   فیما یلي               

.ة ة والمعرفیّ یَ فِ رْ ات العُ ورَ رُ یْ تسمح بإدماج منطق تنمیة السَّ  -                   
ف واإلدماج        كوین الشامل المنسجم والتكیّ اتي والتّ الذّ  االستقاللم نحو تدفع المتعلّ  -                 
. االجتماعي                     
         على أفضل للمكتسبات وتركز بحیث تضمن تثبیتا أكثر فاعلیة تعلماالتّ تجعل  -                 

.یم روابط بین مختلف المفاھیم قَ ما ھو جوھري وتُ                      
.علمات تسمح بإعطاء معنى للتّ  -                   
.أكثر بین المواد انسجاماتضمن  -                   

حقة الالّ علمات س للتّ تؤسّ  -                  )1(     .  
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               ________________________      

  43م والّتعلم بالكفاءات،الصفحة مقاربة الّتعلی:عسعوس محمد-)1              

 
 

:ل المشكالت ــح -أ-ج -6              
تعلیمي        موقف  المواقف فالمشكلةمختلفة بحسب  مصطلح المشكلة معانٍ  یأخذ                      

ـق ما لدیھ       ـب منھ إیجاد حل، عن طریمین ویطلــم أو مجموعة من المتعلّ المتعلّ  یواجھ             
معلومات ومھارات جاھزة  من              )1(  .  

تصمیم الوحدات              تقوم على تعلیمیة  إستراتیجیةھو  ل المشكالتــالقائم ح التعلّم             
ـالت التي ترتبط           من المشك ما بحیث تدور أو تنطلــق حول عددلمبحث   ةراسیالدّ              

ومن خالل العمل على المشكالت         رھم،یفكت یرُ ثِ تَ سْ تَ مین وَ المتعلّ  مُّ ھِ رس تُ بموضوع الدّ              
ر المختلفة،         یكتسب الطلبة المفاھیم والحقائــــق والمعرفة، ویمارسون مھارات التفكی             
ما ھي وسیلة من الوسائل العدیدة التي یمكن         ـــم وإنّ للتعلّ  فالمادة الدراسیة لیست ھدفاً              
طور المعرفي أن یتحقق من خاللھا نمو الفرد والتّ               )2(  .  
           التفكیر  أو، االستقصائیةالت بالطریقة ـق بعضھم على طریقة حل المشكـكما یطل             
ذه            طلحات أن ھم بین ھذه المصــــالقاسم األعظ أنّ  د، إالّ ــاقفكیر النّ التأملي، أو التّ              
م في موقف تعلیمي مثیر یدفعھ         من خاللھا وضع المتعلّ  تي یتمّ ة الّ الطریقة ھي العملیّ              

ـر القائم على         فكیاألسلوب العلمي في التّ  باستخدامحل المشكلــة القائمة  استخدامإلى              
فیھا من           االنتقالجریب وجمع المعلومات وتقییمھا، حیث یتم المالحظة الواعیة والتّ              

ومن الكل إلى الجزء ) االستقراء(إلى الكل الجزء               )3(  .  
  :خطوات في حل المشكالت            *

  : اإلحساس بوجود المشكلة              - 
 ھا، كما قد یشعر بنوع من والدافعیة لحلّ  من اإلثارة  لد لدیھ نوعاً بالمشكلة یوّ  مشعور المتعلّ              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                . أو معلوماتھم السابقة  تتجاوز قدراتھم ومھاراتھمالصعوبة قد             
 :تحدیــد المشكلة              - 

 نة على نة أو مجاالت معیّ معیّ  ن أو أشیاءویعني تحدید جوانبھا وحصرھا في أشخاص معنیی           
تمثل المشكالت الفرعیة رع منھ عدد من األسئلة التي ھیئة سؤال رئیس یتف            )4( .  
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              _ _______________________      
الطبعة                              –في التدریس والبحث وحل المشكالت  االستقصائيالنموذج : فرید كامل أبو زینة -)1                  

                                                                . 202الصفحة  -األردن/عمان -دار وائل-)م2011(األولى                      
                                                                                              . 209الصفحة – المرجع نفسھ -)2                  

                                                                                                                 .المرجع نفسھ -)3                  
                       -)ھـ1426-م2006(الطبعة األولى  -تدریس الدراسات اإلجتماعیة طرائق: فخري رشید خضرة -)4                 

. 238الصفحة  -األردن/ عمان -دار المسیرة                        

 

 : جمع  البیانات  والمعلومات  والوسائل الالزمة  لحل  المشكلة              - 
 المعلوماتھا مین لیجمعوا منوالمراجع التي یمكن أن یعود إلیھا المتعلّ  المصادر مم المعلّ ویقدّ           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .لمشكلة االمتعلقة بحل 
 :اختیار الفرضیات              - 

ة ـم ھنا ھو مراقبالمعلّ  ودور ةتقوم بأداء المھمّ  مین إلى مجموعاتالمتعلّ  تقسیم بعد             
الفرضیات  اختیاروكیفیة  ل تفقدھم وھم یقومون بكل مرحلة،المیذ من خالوتوجیھ التّ              

                                  .للمشكلة المطروحة 
  :االستنتاج              - 

الطالب صحیحة  اقترحھا الحلول التي أن مالمعلّ  یتأكد بعد أن إالّ  وھذه الخطوة ال تتمّ               
                                 .المطروحتماشیا مع الموضوع 

 :وفي الخطـــوة األخیرة تقویم الحل              - 
 ت صالحیتھا في الوصولذ التي أثبتــالمیالتّ  ز سلوكاتالمیذ فیعزّ م أعمال التّ م المعلّ قوِّ یُ              

الخاطئ منھا  استبعاد ھائي، ویساعدھم علىإلى الحل النّ  )1(  .    
:المشكالت لـأھمیة أسلوب ح*                      

من أبرز  راسخاً، وو وفعاالً  وممتعاً  م مشوقاً یجعل التعلّ  في المشكالتسلوب حل أ ظیفتو إنّ     
    :توظیفھ ما یلي ممیزات

                  أجل  فكیر منتّ في ال الرغبة لدیھم دُ ولَ یُ  م، حیثللتعلّ  المیذإثارة دافعیة التّ  -              
.إلى الحل وصل التّ                   
المیذ على مھارات العمل             وتدریب التّ رات والمعلومات تنمیـة المھارات والقد -              
. ضافة إلى اإلبداع في العملباإل الجماعي                  

ثم جمع         راســة،ـد مشكلة الدّ یتمثل في تحدی الذي الذاتيم علالمیذ إلى التّ ـھ التّ توجیـ -              
.وصل إلیھاتقویم النتائج التي تم التّ  المعلومات ثمّ                   

.م إلى األمور نظرة علمیة ومنھجیة تعلّ ملینظر ال فاھیم السابقةتعدیل الم -                
                     .المعرفة بفاعلیة في مواقف سواء داخل المدرسة أو خارجھا استخدام -              

                                                                
لمعالجة المشاكل المستقبلیة  االستراتیجیاتوسع في المعرفة وتطویر التّ  -               )2( .  
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                 ________________________      
                                           . 239الصفحة  –تدریس الدراسات اإلجتماعیة طرائق : فخري رشید خضر -)1                  

                     -)ھـ1433-م2012(ة األولى الطبع -اإلتجاھات الحدیثة في تدریس العلوم: سناء محمد أبو عاذرة -)2                  
. 274الصفحة  –األردن / عمان -دار الثقافة                          

  :المشاریــــع                6-ج-ب- 
ت         ـاحیة العلمیة وتحم بالنّ سروع ھو أي عمل میداني یقوم بھ الفرد ویتّ ـالمش                      

                .اجتماعیةة ـبیئفي  یتمّ و ة العلمیةویخدم المادّ  م ویكون ھادفاً المعلّ  إشراف                 
                  بـدال من حدیثةال نفیذ للمناھـجوالتّ  الّتدریس طریقة من طرائق والمشاریع                

           ،استمتاعیةوقد تكون المشروعات إنشائیــة، أو  دروس،ج بصورة ادراسة المنھ               
في صورة مشكالت إلى غیرھا من المشاریع أو             )2( . 

  :خطوات تطبیق المشروع                  *
 :إختیار المشروع              - 

         ول ـــمع می متفقاً  المشروع، إذ یجب أن یكون المشروعأھم مرحلة في مراحل                  
                            ا مین، ومناسبً اة المتعلّ ــالمتعلمین، وأن یعالج ناحیة ھامة في حی                
                                                                           .لمستویات المتعلمین                

 : التخطیط للمشروع              - 
تفاصیلھا، ویسجـــــل دور كل  ومناقشة مین بوضع الخطــة بإشراف معلمھمإذ یقوم المتعلّ            

ن كل مجموعة عملھا في تنفیذ مجموعات وتدوّ  مین إلى م في العمـل، على أن یقســــم المتعلمتعلّ 
                 .الخطة 

  :التنفیـــــذ              - 
مح بالوقت التربوي، ویس بعملیة التوجیھم بتدلیل الصعوبات كما یقوم وأثناء التنفیذ یقوم المعلّ           

         .رات كل منھم المناسب للتنفیذ حسب قد
  :التقویــم             - 

        .تقویم ما وصل إلیھ المتعلمین أثناء تنفیذ المشروع                 
قویم عملیة مستمرة مع سیر المشروع منذ البدایة وأثناء المراحل السابقة، إذ           والتّ                
م ما قام بھ من عمل وما توصل إلیھ من           یستعرض في نھایة المشــروع كل متعلّ                

اسبة جدیدة من واتجاھاتمیول  واكتسابھنمو لخبراتھ،                 )3(   .  
  :أھمیة طریقة المشروع                   *

                             : ن أھمیة العمل بالمشاریع فیما یليوتكم 
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                    مْ أَ  المختبروَ   المكتبةفي   المدرسة داخل  سواء ، المنتظم  البحث د الطلبةیعوّ  -      
                    أجل جمع من   ةوالخاصّ   سمیةالرّ  المؤسسات  زیارة   طریق  عن خارجھا         

المعلومات          )4(  .  
 
 
 
 
 
 

                _________ _____________________      
     .                   257الصفحة -النموذج اإلستقصائي في التدریس والبحث وحل المشكالت: فرید كامل أبو زیغة -)1                

     .                                                   172الصفحة  –أساسیات التدریس : خلیل إبراھیم بشیر وآخرون  -)2                
      .                                                                                             173الصفحة  نفسھ المرجع -)3                
.  230الصفحة  –طرق التدریس العامة تخطیطھا وتطبیقاتھا التربویة : ولید أحمد جابر -)4                  

            

 

 

التالمیذ من جانب آخر على التعلم التعاوني، الذي یشاركون فیھ كل حسب          دُ ـوُّ عَ تَ  -              
.د لھ من جزئیات في المشروع قدراتھ، وما حدّ                  

األنشطة التي تحفز         اختیاررات الطلبة، عن طریق ظھــور الفروق الفردیة في قد -              
.إبداعھم                  

علم الذاتي، وھذا النوع من         وكذلك تعتبر طریقـــة المشروع طریقة من طرائق التّ  -              
.  ه دفي القیام بالدور، ویشعره بثمرة جھ االستمرارم یشجع الطالب على یعلالتّ                   
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                   ________________________              

.  230الصفحة  –طرق التدریس العامة تخطیطھا وتطبیقاتھا التربویة : ولید أحمد جابر -)1                    

 

 المبحث الثاني : التّ قویم التّ ربوي             
 :                                                                 مجاالت التّ قویم: المطلب األول            

:بالجوانب اآلتیة اھتمامقویم الشامل للمنھاج إعطاء یتطلب التّ                   
 

  :تقویم األھداف             أوالً : 
            ویتم تقویم الھدف  ربويقویم التّ ا من جوانب التّ رئیسیً  ایعتبر تقویم األھداف جانبً              
: ة مستویات منھا عدّ  على              

                                          .ة لمیذ والمجتمع وطبیعة المادّ عالقة الھدف بالتّ  -                 
                                                       .مدى إجرائیة الھدف أو تخصیصھ  -                 
                                                                .ھا تیبترتصنیف األھداف و -                 
                                                                      .مدى وضوح الھدف  -                 

                                       .یة تسلسل األھداف ومراعاتھا لمستویات النموكیف -                 
.األھداف ألنواع ومستویات السلوك المختلفة  مدى شمول -                   

عرف إلى ما كان منھا غیر مجد لنمو       ن الغایة الرئیسیة لتقویـم األھداف في التّ وتكم ال             
مع تطـور المعرفة         يشاالمجتمع، أو غیر متم باحتیاجاتغیر مرتبط  التالمیـذ، أو                

أو تعدیلھا  استبعادھاة المعاصرة، وذلك للعمل على العلمیّ  واالتجاھات                 )1(  .  
  :  تقویم المنھاج              ثانیً ا : 

              أن  باعتبار التعلّمة عملیّ وتحسین  رالمنھاج في تطوی من تقویم االستفادة نكمت              
                ةام بعملیّ ـالقی م، وعندالتعلّ  المیذ علىالتّ  األساس خطة لمساعدة في المنھاج ھو            
:  بما یلي االھتمامتقویم المنھاج البد من                 

                               .واختالفھاالمیذ محتوى المنھاج لمستویات نمو التّ  مالئمة -                 
                                                        .ضرورة تسلسل المحتوى المقترح  -                
                        .الّنتاج التعلیميتوى المقترح للفروق الفردیة، لتقویم مراعاة المح -                
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ید أھم النقاط التي تم التركیز علیھا في                 وتحد للتعلّممتبعة الكشف عن طریقة  -           
علیمیة العملیة التّ             )2(   .  

  :تقویم عمل المعلّ م وأسلوب تدریسھ             ثالثا : 
: م وھي أكدت مختلف اآلراء ھناك ثالثة معاییر تتعلق بتقویم عمل المعلّ                   

 
 
 
 
 
 
 
            ___ ______________________              

                                 -والتعبیرطرائق تدریس األدب والبالغة بین التنظیر والتطبیق : سعاد عبد الكریم الوائلي -)1               
                                                                     . 122الصفحة –األردن /عمان -دار الشروق -)م2004(                   
     . 122الصفحة  نفسھ المرجع -)2               

 

  :الطریقة التي یستخدمھا المعلّ م               3-أ- 
     مجموعة                    مستویات من اإلنجاز أو لبعض ال معلّ تسلوك الم المعلّم مقوِّ یُ               

ال،       علیمي الفعّ علیمیة التي یفترض فیھا أن تكون مرتبطة بالعمـل التّ من األعمـــال التّ               
:م أو تقدیره في ضوء العوامل اآلتیة وصف عمل المعلّ  وعلیھ فیمكن                

                                                   .یمي علم في بناء الموقف التّ طریقة المعلّ  -                
        .ذم إلى التلمیم أو من المعلّ لمیذ إلى المعلّ اآلتیة من التّ  االستجاباتدرجة ونوعیة  -                

مختلف المعاییر النفسیة لتقدیر        استخدامم بمختلف األسالیب أو تحلیل سلوك المعلّ  -                
ف الصّ في غرفة  سلوك التلمیذ                   )1(   . 

  :خصائص المعلّ م              3-ب- 
م،       فات الشخصیة للمعلّ صّ الاء وكالذكخصیة ار بمختلف الممیزات الشّ ویتعلق ھذا المعی             

        واالنطباعاتقدیر وقوائـم المشاھدة والتقاریر المتضمنة لألحكام وتستخدم وسائل التّ               
. علیمالتي لھا عالقة بالتّ                 

 :اإلنتــاج (التغییر في سلوك التلمیذ)             3-ج- 
         منظمھ، ویخضع لدراسة الّسابقینالمعیارین  أكبر من باھتمامھذا المعیار یحظى                 
         علیمي في ضوء ھذا المعیار وفق نتائج العمل م أو سلوكھ التّ ـل المعلّ عمویتم تقدیر              

)2( مل نفسھعلیمي ولیس على العالتّ               . 
  :  تقویم نمو التالمیذ            رابعً ا: 

              المراد تحقیقھا في المجاالت  الحكم على مدى تقدمھم نحو األھداف بھ ویقصد              
                   یعتبر من أھم  وتقویم ھذا الجانب وغیرھا،  انفعالیةسواء معرفیة أو  المختلفة         

                    د الكثیرة التي تنتج عنھ ـا للفوائم نظرً ــقویالتّ ة أن تھتم بھا عملیّ  األمور التي یجب    
يــیل ما رز ھذه الفوائدـومن أب   )3( : 
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             ________________________              

                         . 123الصفحة  -والتطبیقطرائق تدریس األدب والبالغة بین التنظیر : سعاد عبد الكریم الوائلي -)1               
                                                                                                   . 123الصفحة  نفسھ المرجع -)2               

.  30الصفحة  –التقویم التربوي : محمود عبد الحلیم حسني -)3                 

 

حـول مالئمة            قرارات مناسبة  اتخاذم والمساعدة في مدى فاعلیة التعلّ ر ـتقدی -                 
.علیمیةة التّ ربوي والعملیّ العمل التّ وكفایة                   
           نتائج ھذا            واتخاذ جاعف في المنھالضّ وة ونواحي القّ  ـرف علىعالتّ  -                 

.َتْعِدیلِھأو السعي لتغییره أو  في العمل بھ لالستمرارتقویم كأساس الّ                     
ق               دَّ و أَ على نح استخدامھاة التي یمكن لاألدّ  نوع الشواھد وَ  ـرف علىعالتّ  -                 

.التالمیذاریر عن قَ ات وكتابة التَّ یرَ دِ قْ ات والتَّ جَ رَ الدَّ  ح في وضعضَ وْ وأَ                     
الحلول         اقتراحمما یساعد في  المیذلى المشكالت التي یعاني منھا التّ ععرف التّ  -                 

.لھاالمناسبة                      
وجیھ          عملیة التَّ  رُ سِّ یَ ا یُ ممَّ  واالستعداداترات المیذ في القدتحدیـد مستویات التّ  -                 

علم واإلرشاد والتّ                    )1( . 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 الفصــل األول
 

 
  28 
    
  
 

 

 

 

 

 

 
             ______________ _____________              

. 30الصفحة  –التقویم التربوي : محمود عبد الحلیم حسني  -)1                  

  
 

 

  :  مراحل وخطوات التّ قویم التّ ربوي             المطلب الثاني : 
              على الكثیر من األنشطة وتسیر تحتوي ة معقدةھ عملیّ ولكنّ  بسیطاا قویم نشاطً التّ             

:وھي عدیدة خطوات وفق               
 :                                                                          مرحلة التّ خطیط            1-2- 

عن كیفیة إجراء          قرارات اتخاذوتتطلب  الّتقویمة لة قبل القیام بعملیّ ـأ ھذه المرحدوتب             
     األدوات المناسبة    واختیارعلیمي وتحدید أھدافھ قویم وذلك بتحلیل الموقف التّ ة التّ عملیّ             
صمیم المناسب وإعداد جدول زمني لتنفیذ            نوع التّ  واختیار االستراتیجیاتـد وتحدی            

                                                                                    .قویمي البرنامج التّ         
 :                                                                     تحلیل الموقف التّ قویمي        2-2- 

قویم وذلك لتحدید أبعاد الجھد              معلومات عن موضوع التّ   جمع تتضمن ھذه الخطوة         
قویم ة التّ المطلوب بذلھ في إجراء عملیّ          )1(  .                                                         

 :                                                                              تحدید األھداف         3-2- 
        یتم في ھذه الخطــوة تحدید األھداف العامة وتحلیلھا إلى أھـداف سلوكیة أو إجرائیة              
                                                                                       .  قابلة للقیاس           

 :                                                                           تحدید المتطلبّ ات          4-2- 
عرف على          بدء البرنامـــج للتّ  رد قبلــضروریة یتم تحدید مستوى الفوة ـــــوھي خط           

متطلبات األساسیة الالزمة لھ حتى یمكن تحقیق األھداف التعلیمیة المرجوة ال            )2(  .            
:                                                                     إختیار أدوات القیاس            5-2- 

أدوات القیاس المناسبة لجمیع البیانـات المطلوبة وإذا لم         اختیارفي ھذه الخطــوة یتم              
                  .د ھ ینبغي علینا إعداد وفق شروط القیاس الجیّ فر مثل ھذه األدوات فإنّ اتتو             

 :                                                                   تحدید اإلستراتیجیات             6-2- 
       استراتیجیةھداف وكل ة لتحقیق ھدف من األھا مداخل عامّ أنّ  باالستراتیجیاتیقصد                
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        ة أنشطة نوعیة تصلح لتقویم المقررات الدراسیة المختلفة وقیـاس مدى دّ تستلزم عـ               
                                                                                   .تحقیق األھداف             

 :                                                           اختیار تصمیم البحث المناسب           7-2- 
مشكلة تربویة         تصمیم البحث المناسبة لدراسة  اختیاركما یمكن أن یفید التقویــم من              

نة معیّ               )3(     .  
                         

 
 
 
 

           
           ________________________              

                                  -طرائق تدریس األدب والبالغة بین التنظیر والتطبیق والتعبیر: سعاد عبد الكریم الوائلي -)1              
                                                                                                                   . 138الصفحة                    
. 28الصفحة  –التقویم التربوي : محمود عبد الحلیم منسى -)2                

                  

  : مرحلة إتخاذ القرارات                8-2- 
قرارات تستند إلى وقائع تحدث في أثناء تنفیـذ برنامج          اتخاذوھذه المرحلة تتطلب               

           ھذا التطبیق یتم ضوء نتائج قبلیة، وفي اختباراتق ن حیث تبدأ بتطبیتعلیمي معیّ               
دیدھا وبفعالیة البرنامج           سبق تح ى مالئمـــة األھداف التيقرارات تتعلق بمد اتخاذ             

التعلیمي               )1( . 
 :                                                          وظائــف التّ قویــم:  المطلب الثالث              

: الوظائف  ومن أھمعلیمیة ة التّ قویم وظائـــف كثیرة في العملیّ یؤدي التّ                              
.أحرزھاقدم التي لنواحي التّ  مالمتعلّ توجیھ  -                       

.م وما لدیھ من معرفة قبلیةلمتعلّ تحدید نقطة البدایة ل -                       
.ومراجعتھاج ھاتنقیح المن -                       
.تربویة وتطویرھا ة الّ الحكم على فعالیة العملیّ  -                       
.ة عَ بَ تَّ دریس المُ الحكم على طرائق التّ  -                       
.تزوید المتعلمین بدرجات عن مستویات تحصیلھم  -                       
.و صیاغتھا العمل على إعادة تحدید األھداف  -                       

                 
شخیصیة وتتمركز حول تشخیص كل من المنھــاج المدرسي         الوظیفـــة التّ  -                     

        مھ، والخبرات التي مرّ م من حیث تعلّ دریس المتبعة والمتعلّ ة التّ القائم وعملیّ                        
.بھا في المدرسة                         

قویم یمثل         التّ  ة أجھزة المدرسة وبیان نواحي القصـور فیھا، ألنّ قیاس كفایـ -                     
ـة أساسیة بینھ وبین                ربوي والعالقـام التّ الّنظوسق ا من النّ أساسی اجزء                      

علیمیة ة التّ مقومات العملیّ                         )2(  . 
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                   _______________ _________________              

                                                            . 29الصفحة  –التقویم التربوي : محمود عبد الحلیم منسى -)1                     
                                -التعلیمیة والمدرسة وأفاق التطویر العام -من سیكولوجیة اإلدارة: محمد جاسم محمد -)2                     

.  176الصفحة  -األردن/ عمان -دار الثقافة -)م2008(الطبعة الثانیة                             

 

:                                                                 أنواع التقویم : المطلب الرابع                
                                                                                                                  

  :حسب طبیعة الزمن                أ-
م من قدّ  لم التربوي وھو أوّ ـقوینوعین أساسیین للتّ  ) Seriven -إسكریفین( ددّ ـح                

(Sommative (عي یجمم التّ ــقویوالتّ  ) Formative (م البنائي ــقویـمصطلحي التّ                   
دریس في المدارس بھدف         ة التّ ة التي تحرك عملیّ ھ العملیّ ي أنّ وقصد بالتقویم البنائـ               
          عي یجمقویم التّ التّ  لھ أم ال، أما  التخطیط یسیر وفق ما تم علمتحدید ما إذا كان التّ                

         حققھ   على المستوى الذي عرف بغرض التّ  معین   ميیتعل فیتم في نھایة برنامج               
        مراحل  ثالثعلیم تتم في التّ وعلیھ فإن سیرورة . ھذا البرنامج  اجتیازهبعد  معلّ تالم              
                                                           : تندرج ضمنھا أنواع التقویم أساسیة              
.        تقویم تشخیصي  ← مكتسبات قبلیة  ←    قبل بدایة التدریس   :المرحلة األولى               
.          تقویم تكویني  ←معطیات جدیدة   ←خالل مراحل التدریس  :انیة المرحلة الثّ               

تقویم تحصیلي ←تقــویم إجمالــي   ←أھـــداف نھائیــــــة     :الثة المرحلة الثّ                )1( . 
              .( Evaluation Diagnostique  -التقویم التشخیصي               4-أ) : 

إجراء وھو )  Initial Evaluation (مھیدي أو القبليقویم التّ ویطلق علیھ البعض التّ                    
    المیذ  قدرات التّ  ومعلومات عن ن للحصول على بیاناتعملي یتم في بدایة تعلیم معیّ                

قویم في  وع من التّ خاصة لھذا النّ  أھمیة ) Bloom- بلوم ( ىلَ وْ وقد أَ  ومھاراتھــم وأھدافھم،              
األولى مكتسبات سابقھ      :  جدید بالنسبة لمتعلّم إلى قسمینم ف نقطة بدایة أي تعلّ تصنّ                 

                                        .علیمي المالحظالتّ  االضطرابوالثانیة تحدید أسباب                 
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م یجري قبل تجریب المنھاج       ـقویوع من التّ ھذا النّ  ج فإنّ عندما یتعلق األمر بالمنھاو               
.المدرسي من أجل الحصول على معلومات أساسیة حول العناصر المختلفة لتجریبھ                

:(›› ما مین وإنّ ع المتعلّ ـدم لجمیشخیصیة ال تقـالتّ  االختباراتإن  Sax   -اكسس(ویقول               
مـذین یعانون من صعوبات في التعلّ لّ مین التقـــدم فقط للمتعلّ               ‹‹ قویم        التّ  ي ھذا أنّ ـیعن. 

ـم سواء كانت عوامل          یشتمل على الكشف عن أسباب وصعوبات التعلّ  شخیصيالتّ               
    على                    یقتصر الّتشخیصالجھا، وال عِ لوسائل  واقتراحأو بیئیة  ةمدرسیّ               

            ابقةالخبرات السّ عرف على ما یھدف إلى التّ م فحسب وإنّ تحدیــد صعوبات التعلّ                
)2( نواحي القـــوة  لدیھم و علیمیةمین وحاجاتھم التّ للمتعلّ                 .  

 
 
 
 

   
                   ________________________              

                        .94الصفحة -التدریس باألھداف وبیداغوجیا التقویم: محمد شارف سریر ونور الدین خالدي -)1                    
      د،السداسي الّسادس،      .م.وحدة التقویم الّتربوي،اللغة العربیة وآدابھا،الّسنة الثالثة من تظام ل: عبد هللا قلي-) 2                    

  388،بوزریعة،الصفحة )جامعة الّتكوین المتواصل(الّسادس،                          

 

  : أھدافـــــھ               
:األھداف اآلتیة البرنامج المراد تدریسھ یجب مراعاةقبل بدایة  *أ                

                  . ور السابقالطّ دمین من المیذ الجدد القاتحدید الفروقات الفردیة للتّ  -                    
و كذا           االجتماعيضعھم وجمـع بیانات معلومات عن التالمیذ بخصوص و -                    

                                                              . معرفة ظروفھم المدرسیة                      
                       .علیم مواقف التّ المیذ في رات لدى التّ ارات والقدتشخیص المھ -                    

                                       .م نب القوة والضعف في أداء المتعلّ معرفة جوا -                    
المعرفة  اكتسابفي  االستمرارالتأكد من  -                     )1(  .  

                                               : في بدایة درس أو محور أو وحدة تعلیمیة* ب              
ل        على مكتسبات سابقة سواء تحصَّ  األھداف وتحدیدھا بناءاً  اختیاریمكن من  -                    

                                              . المیذ، في درس سابق أو وحدةعلیھا التّ                       
      ل تحدید       ـد، ویسھـّ الجدیرس للدّ  االنطالقرس من معرفـــــة نقطة ن المدّ یمكّ  -               

                                                                           . العناصر المكتسبة                 
ا وبھذا یتمكـن من أن یظھر             أساسیّ  نقیط لیس ھدفاً لمیــذ یدرك أن التّ یجعل التّ  -               

)2( نقاط ضعیفة دون خوف                  .                                                                 
              لیةقبات الرس من تشخیص المكتسبن المدّ من ھذه األھــداف یتمكّ  وانطالقا -                

غـرات                  وكیفیة تصحیــح الثَّ  مواقفأو  كانت معارف أو مھاراتأسواء                    
.السابقةلمیذ لمكتسبات التّ                      

د          ـرس الجدیفي بدایة الدّ تماریــن طرح  كال التي یلجــأ إلیھا المدرسومن األش                 
لكن شرط أن ال یتجاوز          الّتالمیذحیث یختبر مكتسبات  القدیمرس لھا عالقة بالدّ                  
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قبلیة، لمعرفة        إلى تشخیص المكتسبات الة ـول كل حصـدة طویلة، حتى ال تتحــم                 
              حوار ستوى المفترض، وقد یلجأ إلى المستوى الحقیقي لكل تلمیذ ولیس الم                 

المیذ قصد الحصول على      ة بین التّ دة بحیث یخلق مناقشة حرّ أسئلة محدّ ن طریق ع                 
         المیذ لمھام ارات فھي تكلیف التّ لطریقـــة المالئمة لتصحیح المھا اأمّ  مؤشرات،                 
حیح    قصـد تص أنشطة داخل أو خارج القســم حتى یتم دفعھم إلى بذل مجھـود ذاتيو                 

وتعمیق معارفھم ومكتسباتھم                   )3(  .  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     ________________________              

                       .95الصفحة-التدریس باألھداف وبیداغوجیا التقویم: محمد شارف سریر ونور الدین خالدي -)1                     
                   .                                                                                         نفسھ المرجع -)2                       

                                 . 97-96الصفحة  – نفسھ المرجع -)3                      

 
                (Evaluation Formative -التّ قویم التكویني              4-ب) : 

          تي قویمیة الّ ة التّ ھ العملیّ ف بأنّ عرّ وی المتسمرقویم التّ با لق علیھ أحیانً وھو الذي یط               
           المیذ نحو األھداف م التّ تقدّ یھدف تحدید درجة و التعلّمة م أثناء عملیّ یقوم بھا المعلّ              
             بغیة تصحیح  الّدرسوع ــوفھمھم لموض استیعابھمدریسیة المنشودة أو درجة التّ             

            ا المدرس أثناء ـالتي یجریھ االختباراتدریس وتحسینھا من خالل ة التّ مسار عملی           
                    الّدرسمھا أثناء مارین التي یقدّ القصیرة والتّ  االختباراتأو  التدریس،ة عملی          
ّ م وإنّ ـقویم لیس إعطاء عالمة أو إصدار حكدف ھذا التّ ـھو                        المعرفة كد من أنما التأ

المیذ تبنى بشكل منظم وصحیح في ذھن التّ             )1( . 
 بالشكل الّصحیح على الّتالمیذ لبلوغ األھداف، وتحّدد إیجابیاتھ من خالل استخدامھ          
 بأّنھ یقیس مستوى الّتالمیذ والّصعوبات ":وظیفة الّتقویم الّتكویني) Bloom-بلوم( كما یحّدد          
 دة عن مدى تطّورھم، الّتي تعترضھم أثناء العملّیة الّتعلیمیة، ویقّدم لھم بسرعة معلومات مفی          

 ھم لبذل الجھد الّالزم في الوقت  أو ضعفھم ویحّدد بسرعة تعلیمھم، مما یعمل على تحفیز         
 یعني أّن التقویــم التكوینــي یساعد على تحسین التعلّم بما یقدمھ من معلومات".  المناسب          
م بتقدیم أجوبة مالئمـة لتصحیح ومعالجة الصعوبات للتمكن            أوضاع أو حاالت التعلّ           

من بلوغ األھداف المرجوة            )2(  . 
: ـھأھــدافــــ                   
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                                                                        :تتمثل أھدافھ فیما یلي                 
:بالنسبة للمدرس*                    

   .علیمیة ة التّ ھ من معاینة ما تم تنفیذه من خالل العملیّ یمكنّ  -                                 
.المیذ ومراقبة تقدمھم وتطورھم وتوجیھھم عرف على تعلم التّ التّ  -                                   

.یقدمھمعرفة درجة صعوبة المحتوى الذي  -                                   
     أي إصالح االعوجاج ؛المیذ تمھیداً م التّ تحدید مواطن الخلل في تعلّ  -                                 

نقاط الضعف واستدراك                                   )3( .                                                 
ق المناسبة         ائمساعدتھ على تعیین أسلوبھ وإیجاد الوسائل والطر -                                 

.دریس التي تستعمل في التّ                                        
.ظر في المنھاج المدرسي وتعدیلھ نّ إعادة ال -                                   

                  
 

 

 

               __ _____________________              

       فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریبھا بین النظریة                    :ورحمد فؤاد الحوامدة وراتب قاسم عاشم -)1                    
                                      .       410الصفحة  -دار الكتب الحدیث -)م2009(الطبعة األولى -والتطبیق                           

                      -األردن /عمان -دار الیازوردي -)م2008(الطبعة العربیة  -إدارة التعلم الصیفي: نوال العشي -)2                    
       .                                                                                                       54الصفحة                            

. 100الصفحة -التدریس باألھداف وبیداغوجیا التقویم:محمد شارف سریر ونور الدین خالدي -)3                      

 

:بالنسبة للتلمیذ*                   
ات التي تعترضھ خالل درس أو مجموعة            عوبلھ الصّ  نُ یِّ بَ یُ  -                                    

.دروس                                      
.دةیخبره عن المسافة التي تفصل بینھ وبین األھداف المحدّ  -                                     
.طور تتیح لھ التّ طرائق تقنیة  اكتشافھ من یمكنّ  -                                     

رس، ومدى           للدّ عرف على درجة مسایرتھ ة التّ یتیح لھ إمكانی -                                   
.رات تحكمھ في معارف ومھارات أو قد                                       

          اء أسئلة ـمن خالل إعط منحى تشخیصیاً  قویم أحیاناً لھذه األھداف، یتخذ التّ  تبعاً ف               
         ر، أو إنجاز ـحیح أو إنجاز تقاریالصّ ذ الجواب ـلمیمتعدد، یختار التّ  اختیارذات                  
              علیميوتصحیح مسارھم التّ  مسلوكاتھلتعدیل  البیانات رسومات  یضع علیھا                
بواسطة األسالیب العالجیة المالئمة              )1(  .  
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                   _______ ____________________              

.101الصفحة -التدریس باألھداف وبیداغوجیا التقویم:محمد شارف سریر ونور الدین خالدي -)1                      
 

                  (Evaluation Sommative-4                  جـ-التّ قویم التّ حصیلي ) : 
ة، وعملّیة        ھ تصمیم دراسات تقویمیھائي بأنّ أو النّ امي ـقویم الختف التّ رّ ــیع                         

أھداف      اكتسابقرارات بخصوص مدى  اّتخاذإلى  البیانات والمعلومات تھدف جمع                 
علیمیة مع              ـواد التّ الیة المـق من فعحقوللتّ  استخدامھفي  االستمرارـم أو الّتعلی                 

التي             االختباراتقویـم إلى نتائج وع من التّ علمین المستھدفین، ویستند ھذا النّ المتّ                
دراسي إلصدار أحكــام نھائیة على            ھـر أو الفصل الّ م في نھایة الشّ یعطیھا المعلّ                

علیمیة ة التّ ملیّ فعالیة الع                )1(  .  
في قولھ )  ›› ھ یحكم على مجموعة أعمال نھائیةأنّ  ‹‹    .Barlow -بارلو(كما یوضـح                     

ح      ضّ ویت)  Barlow- بارلو(من خالل قول و .الّنھائیةالفصلیة أو  االختبارات:مثل                     
   حصل علیھیام الذي ـم على المظھر العـیحك بعد فترة الّتكوین الّتحصیليم ـقویالتّ  لنا                   

وإعطاء الّشھادات  رارـالق ّتخاذالذ خالل ھذه الفترة، ویعتمد على نتائجھ ـلمیالتّ                      
الّدرجات على نتائجھ الّنھائیة  )2.(                                                                                            

                                                                                                  
  : أھــــــدافــھ                   
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              .بموجبھامھ یاألھداف وتسجیل عالمة للتلمیذ لیتم تقی معرفة مدى تحقق -                   
                          .علیمیة ة التّ ف الواحد وضبط العملیّ مقارنة نتائج لشعب الصّ  -                   

                                                    .راسي الخلل في المنھاج الدّ  اكتشاف -                   
                                                             .مستقبالً  المیذنبؤ بأداء التّ التّ  -                   
                  .                             علیمي قیاس العالقة بین عناصر الفعل التّ  -                  

قة قّ حَ ق بین األھداف المرجوة والمُ وقیاس الفر -                   )3(  .                                     
   :معینة سواء في نھایة درس أو نھایة محور اتٍ یَ عِ ضْ لذلك فإن إنجازه ینسجم مع وَ *                   

عن طریق طرح أسئلة سریعة اإلنجاز أو واجب منزلي والھدف    درسفي نھایة  -                    
                                        .حكم في األھداف النھائیة مدى التّ  اختیارمنھا                       
    من خالل إنجاز بعض األنشطة والقیام بمھام ) : وحدة تعلیمیة(في نھایة محور  -                    

منزلیة، عن طریق أسئلة مفتوحة تضم جمیع أشكال المستویات، من معرفة                               
دة أكد من مدى بلوغ األھداف المحدّ للتّ وفھم وتطبیق وتحلیل وتركیب                        )4(   .  

 
 

 
 
 

                 __________ ____________________              

   الطبعة األولى                         -التطویر-التنظیمات-األساس-المنھاج المكونات: إبراھیم عبد العزیز الدعیلج -)1                   
                                                                                   .   39الصفحة -دار القاھرة-)م2007(                         

                               تصمیم البرمجیات التعلیمیة وإنتاجھا وتطبیقاتھا التربویة: عاید حمدان الھرش وآخرون -)2                   
                                               .   59الصفحة  -األردن/ نعما -دار المسیرة-)م2012(الطبعة األولى                          

          .            96 دار–الطبعة األولى -تنمیة المفاھیم العلمیة ومھارات عملیات التعلم: سناء محمد أبو غاذرة -)3                   
. 197الصفحة  نفسھ المرجع -)4                     

  : التّ قویم حسب طبیعة المعلومات                        ب-
    القرار، وقد  یھا مسؤولإلات التي یستند لومقویم تقتضي توفر المعة التّ عملیّ  إنّ                        

      م ویوجدوِّ ربوي المعروف بالمقُ المؤسسة أو األخصائي التّ  م أو مدیریكون المعلّ                      
:قویم ھمانوعین للتّ                        

       ( Qualitative Acensement  : ًالتّ قویم الكمّ ي                  أوال) : 
تغلب          رقمیة، ذات طبیعة إلى معلومات مالمقوّ فیھ  قویم الذي یستندھو التّ                          

  .انویة الثّ الت معدّ : مثل معلیھا صفة الكَ                  
                   (Qualitative Acensement : ًالتّ قویم النّ وعي                  ثانیا ): 

لحصول علیھا     على معلومات لفظیة والتي یمكن ا وھو التقویم الذي یتم بناءاً                          
خصیة تحلیل حالة أو المقابالت الشّ یش أو اعمن خالل المالحظة أو التّ                    )1( . 

  :                 التّ قویم حسب الغرض                  جـ- 
                    :یم التقویم حسب الغرض إلى أنواع ویمكن تقس                    

                                                                     .خیصي تقویم تش -                       
                                .راسیة تقویم ألغراض تعدیل الخطط والبرامج الدّ  -                        
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                                                              .الّتالمیذتقویم تصنیف  -                        
                                                  .عیین أو القبول التّ  غراضتقویم أل -                       

                                             . االستعداداتنبؤ والكشف عن تقویم التّ  -                       
م حقق من التعلّ تقویم التّ  -                        )2(  .  

 : (الجھة التي تمارس عملیّ ة التّ قویم)                  التّ قویم حسب الطّ رف المقوّ م                  د- 
:          قویم إلى ثالثة أنواع ة التّ قویم حسب الجھة التي تتولى عملیّ ف التّ یصنّ                           

 :                                                                      التّ قویم الداخلي                 أوالً : 
         قویم من داخل المؤسسة التيم أو فریق التّ قویم الذي یكون فیھ المقوّ وھو التّ                       

       التي تشرف  االختبار: م، مثالً ـذین یدرسھلّ م لطالبھ الالمعلّ قویم كتقویم ترید التّ                      
.قویم داخلي علیھ المدرسة ھو ت                        

 :                                                                    التقویم الخارجي                ثانیاً  : 
ة        وھو التقویم الذي تتواله جھة من خارج المؤسسة التي تمارس علیھا عملیّ                        

       تشرف  ربیة الوطنیةقویم وھناك مؤسسات خارجیة مستقلة عن وزارة التّ التّ                        
علیھ                         )3(  .  

 
 
 
 
 

                 ________________ ____              

                              الطبعة األولى-القیاس والتقویم الصیفي:محمد  المحاسنة وإبراھیم علي مھیدات إبراھیم -)1                   
                                                                                    .     32الصفحة -دار جریر-)م2009(                        
                             -مھاراتھا-نظریاتھا-قضایاھا-مشكالتھا-خصائصھا(اللغة : محمد فوزي أحمد بني یاسین -)2                    
                             .   250حة الصف-مؤسسة حمادة-)م2010(الطبعة األولى -)تقییم تعلیمھا-مداخل تعلیمھا                         

. 33الصفحة  -القیاس والتقویم الصیفي: إبراھیم محمد المحاسنة وإبراھیم علي مھیدات -)3                      

  :التقویم حسب تفسیر المعلومات                   ھـ- 
 :التقویم محكي المرجع               أوالً : 

ـص القائم          خد الشّ ن یحدّ ـرسوب فیھ إلى محك معیّ الھو الذي یستند النجاح أو                     
من المعرفة العلمیة           ویساعد على تحدید ما یمتلك الّتلمیذقویم، على عملیات التّ                   

د من الزمان،              متلكھا في وقــــت محدّ ارات العقلیة التي یتوقع منھ أن یوالمھ                 
*محكي االختبارلمیذ في فالعالمة التي یحصل علیھا التّ               )1( ا على         ــر إمّ فسّ المرجع تُ  

.  لالنتقالروریة التي تؤھلھ لمیذ من المعلومات الضّ ھا تمثل ما یمتلكھ التّ أنّ                     
 : التّ قویم معیاري المرجع              ثانیا: 

ق مقارنتھا مع      ـلمیذ عن طریم الذي یحكم في مجاالتھ على عالمات التّ ـقویھو التّ                    
       بكمیات                 ویزّودنا لمیذالتّ المستوى العام للمجموعة التي ینتمي إلیھا                    

وتحصیلھم مقارنة مع مجموعة                عن قدراتھمالمفیدة كبیرة من المعلومات                    
          یجري تقویمھم، ومن ھذه الخصائص مین الذینمعیاریة تشابھ خصائصھا المتعلّ                 

)2( الخ...في، والعمر الخلفیة الخبراتیة، والمستوى الصّ                 . 
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  : التقویم المعتمد على الكفاءات                   و- 
         ة والمھاریة واألدائیة التي یتعلمھا الطالبـت المعرفیلوكاة من السّ ـھو مجموع                   
حصیل المعرفي ویتم قیاسھا         ، والتي تنعكس آثارھا على التّ دةفترة زمنیة محدّ  في                
حصیلیة وبطاقات المالحظة وملف         التّ  كاالختباراتأدوات قیاس مختلفة  باستخدام                
.لمیذ وقوائم التقدیرالتّ                   

ات المعرفیة والمھاریة          ومنھا الكفاء التعلّمللھدف من  تباین أنواع الكفایات تبعاً تو                
یجب تحدید             رنامــج تقویمي معتمد على الھـدفوعند بناء ب اإلنتاجیةواألدائیة                 

               ومن ثم ة المتعلّم الكفاء متالكااألدلة على  وجمع ةالكفاء تحلیل مّ ث األھداف                
             حول  ھائیة إصدار حكم المرحلة النّ   ألدلة واألھداف ویأتي فيبین ا رنةالمقا                

م المتعلّ  إتقان                  )3( . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                    ________________________              
                   ھي تلك الخصائص والمواصفات التي ینبغي على المتعلّم التحكم فیھا، والتي  تسمح بالحكم على : الُمِحَكات  *)1       

                                              .                              ، فمن مقومات المِحكات صیاغتھا صیاغة إجرائیة أدائھ             
                                              -الشركة العربیة -)م2008(-ب تدریس العلومــــأسالی:  وحید جبران -یعقوب نشوان -)2       

                                                                                                               .            271الصفحة             
   -تقییم تعلیمھا -یمھامداخل تعل مھاراتھا -نظریاتھا -قضایاھا -ھامشكالت -خصائصھا(اللغة : محمد فوزي بني یاسین -)3       

                                                                                                                           .251الصفحة             
              

              

  : وسائــل التقویــم: المطلب الخامس                
 

ة من أجل                 نعلمیة مقنّ  مین على أسسل لقیاس تقویم المتعلّ ـووسائ تْ نَ یِ بُ                     
ون ھذه              تكشف المستــوى الحقیقي لھا، وتتكـّ  الوصول إلى نتائــــج صحیحة                 

               وفروض وواجبات منزلیة تحصیلیة واختباراتمن تمارین لغویة،  الوسائل                
علیمیة ة التّ ور المادّ اتشمل كل مح                 )1(  .  

 :                                                                  التّ مارین اللّ غویة                    5-أ- 
:نــمریالتّ                        

   مستمرة لعمل من األعمال یكون            تدریب وممارسة ھو عبارة عن                            
ترسیخ  بعض           م على تدریب المتعلّ  ، لغرضعلیمیةة التّ المادّ یم مباشرة عقب تقد                 

         غویة، ویتم ذلك في صوغ أسئلـة إجرائیـة تكون بمثابة  القواعـــد واألنظمة اللّ                   
                   ـوخ ھذه المعلومات ـم والتأكد من مدى رسات المتعلّ ـص صعوبتشخی                  
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ھ عندما تعطـــي األولویة                    ة ألنّ غویة أھمیة بالغمارین اللّ التّ .المكتسباتو                 
تقنیات                اعتماد ، وعنظري والتفاصح بالمصطلحات الحدیثةالنّ  ستعراضالل                

المھارات والملكات الضروریة سواء عن               امتالكوأسالیب تساعد التلمیذ على               
قصد أو غیر قصد                )2(  .                                                                          

                        :ولكي تكون التمارین ناجحة یجب أن تخضع لمقاییس عدیدة أھمھا                  
                           .الوضوح في الشكل والمحتوى مما یسھل فھمھا، وإدراكھا -                   
م العناصر اللغویة التي یراد ترسیخھا على               ترتیب العناصر، بحیث تقدّ  -                   

                                                                                     .غیرھا                     
تخصـــص حصة تمارین اللغویــة لترسیخ بنیــــــة واحدة، لتحــــاشي                -                   

ك البنى المتقاربة إدرافي  االضطراب                      )1( .  
  : أنــواع التمارین                   

:بنبویة، تواصلیة، وظیفیة كاآلتي: وتقسم التمارین إلى                             
  : البنبویة                   أ-التمارین 

         فق ذلك و ني جمالً بی طلب منھ أنویُ  ، ناً معیّ  نموذجاً  تتمثل في إعطاء التلمیذ                     
      . التمارینأسھل  من ا النوع،ویعتبر ھذ من أجل الترسیخ نماذج أخرى،النموذج                    

 :التمارین التواصلیة                    ب- 
   مع  التواصل على حسنالتلمیذ ب یعطي ھذا النوع من التمارین من أجـــل أن یتدرّ                    
في مختلف المناسبة قصد التواصل الكتابي أو الشفوي،رة على التعبیر القد(  اآلخرین                 

).مع اآلخرین  
  :التمارین الوظیفیــة                  ج- 

  العناصر اللغویة  استعمالحسن  التلمیذ علىیتمثل ھذا النوع من التمارین في تدریـب                  
لتحلیل األخطاء ووصفھا وتفسیرھا،  فعالة  وسیلةھي و ومواقعھا المناسبة،في سیاقاتھا                 

ثم تصویبھا وعالجھا                   )2(            
                    _________ ______________________              

المھارات اللغویة                        اكتساب -نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة: عبد المجید عیساني -)1                       
.                                                                                              149الصفحة  -األساسیة                             
.نفسھ المرجع -)2                           

  :وظائف التمارین                  - 
:                                                         حددت وظائف التمارین كاآلتي                     

.روس وسیلة لتقویم أھداف الدّ  -                              
.ة لترسیخ المعلومات وتثبیتھا في األذھان خطّ  -                              
.ال للكشف عن النیة اللغویة المقصودةر فعّ مبرّ  -                              

.م رة اإلبداعیة اللغویة عند المتعلّ تنمیة القد -                              
الة لتصحیح األخطاء الصوتیة والمعجمیة والتركیبیة ة فعّ َواِسطَ  -                             )3(          .

:ویجري تحلیل األخطاء على مراحل *                                 
عود         أخطاء قدرة ت: األخطاء على نوعین فھا وتحدید األخطاء وص -1                            

  وأخطاء أداء وھي أقل صعوبة من األولى واألداء      . إلى الملكة اللغویة                             
.أداء إیجابي وھو اإلنتاجي، وأداء سلبي وھو اإلستقبالي: كذلك نوعین                               
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   وتفسیر األخطاء خطوة تالیة بعد تحدیدھا ووصفھا للوصول   تفسیرھا، -2                            
.  إلى تفسیر صحیح                               

   ومصدر الخطأ،  بمعرفة أسبابھا، وذلك إالّ  تصویب األخطاء وعالجھا، -3                            
ثم تقدیم المادة المالئمة                               )4(   . 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    _______________ __________________              

                                  -)م2012(الطبعة األولى  -الواقي في طرق تدریس اللغة العربیة: محمد محمود موسى -)1               
                                                                       .       574الصفحة  –اإلمارات  -الجوزي ابندار                        

                            المھارات اللغویة     اكتساب -نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة: مجید عیسانيعبد ال -)2                
                                                                  .   146الصفحة  -دار الكتاب الحدیث -)م2012(-األساسیة                   

         .                                                                                          147الصفحة  نفسھ المرجع -)3                
.148الصفحة  نفسھ المرجع -)4                  

  :االختبارات              5-ب- 
الب ومعرفة مدى        الھامة في قیاس وتقویم الطلوسائل وسیلة من ا االختباراتتعتبر  -            

       الوقوف على مدى  یضاً أمستواھم التحصیلي، ھذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى یتم               
      م من نشاطات تعلیمیة مھ المعلّ دوما یق علیمیة،لوكیة، أو النواتج التّ تحقیق األھداف السّ               

       رص المشرفون ــمین، لذلك حة تساعد على رفع الكفایات التحصیلیة المتعلّ ــــمختلف              
         ة في عملیةــذات كفاءة عالی االختباراتون ھذه ــــتك التربویون، وغیرھم على أن              

         ة الفروق الفردیةومعرفم القیاس والتقویم لمعرفة مستوى التحصیل الدراسي للمتعلّ               
        ة وكل أنواع ــور في بعض المواد الدراسیـبین التالمیذ أنفسھم ومعرفة أوجھ القص              
سین نحـــو میلھم للمھنة لذلك فھي         المدرّ  الحتیاجاتتعتبر وسائل قیاس  االختبارات              

علیم التربیة والتّ مھمة خاصة في مجال                )1(  .  
  :مفھوم االختبار              
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     سبة للسلوك الذي بالنّ  مع المعلوماتد، تھدف إلى جمنظمة تسیر وفق منھج محدّ خطة               
   مقارنة للفرد مع نفسھ في مع غیره أو تنوي قیاســـــھ بھدف الوصول إلى مقارنة الفــرد             

دة ن أو مقاییس محدّ م معیّ ضوء سلّ               )2( .            
  : االختبار التحصیلي              

 من حقول المعرفة وتحدید  م في حقلوسیلة منظمة تھدف إلى قیاس مقدار تحصیل المتعلّ               
     في  هلنموّ  الظروف المالئمة ره وتوفیرمركزه فیھا بھدف عالج نواحي ضعفھ أو تأخّ               
                                                   .المواد التي یظھر تمیزه فیھا              
      م معلومات التي یحفظھا المتعلّ كمّیة دة ھي التي تقیس الجیّ التحصیلیة  االختباراتإن               
في      بھا  واالنتفاعفھمھا وتطبیقھا وتحلیلھا   یــر إلى قدرتھ علىیتذكرھا، كما تش أو                

الحیاة المختلفة مواقـف                )3( .         
راض یسعى إلى        ولكل منھما طرائق ومواقف وأغ ــن،إلى نوعی االختباراتوتنقسم               
:تحقیقھا من خاللھما                 
.فویة الشّ  االختبارات -أ                

: ویمكن تصنیفھا إلى نوعین ھما ) التحریریة(الكتابیة  االختبارات -ب                
.مقالیة  اختبارات -1-ب                    

موضوعیة  اختبارات -2-ب                   )4(  . 
 
 

 
 
              
                ________________________              

                               -مركزیة -)م2004(الطبعة الثانیة -طرائق تدریس اللغة العربیة: فاسفةعبد الرحمان السّ  -)1                  
                                                                                                              .   279الصفحة                       

       .                                                                                          280الصفحة  نفسھ المرجع -)2                  
      .                                     372الصفحة  -طرائق التدریس الدراسات اإلجتماعیة: فخري رشید خضرة -)3                  
. 373الصفحة  نفسھ المرجع -)4                    

  : االختبارات الشفویة              أ- 
         س، فھي تعطي صورة دقیقة عن قدرة التلمیذ ــمن التدری ھي جزءاً  االختباراتھذه             
والمناقشــة والحوار، وكذلك على سرعـة           لیم،ق السّ ــطْ النُّ ة وَ ــعلى القراءة الصحیح            

وإصدار األحكام علیھا واستخالص النتائج منھا،التفكیر والفھم، وربط المعلومات              )1( . 
ات بقیـة زمالئھم بطرائق          ــمن إجابـ لالستفادةھا تتیح الفرصة أمــام التالمــیذ أنّ  كما            
ــن التلمیذ من ناحیة، وعلى          ھْ ھا تعمل على تثبیت المعلومات في ذِ ة، وذلك أنّ ــمختلف            
أخرى، وتصحیحھا بصــورة         رون من ناحــیة ـــتجنب األخطاء التي یقـــع فیھا اآلخ            
دة وفھمھ         ذ من مھارات متعدّ ـــجماعیة، ومن خاللھا یتم التأكــد من مدى تمكن التلمی            

ة اللغویة لھ و حلیلھ وإبداء رأیھ، وبیان الطالق للمقروء ونقده لھ،             )2( . 
 :مــزایــا االختبار الشفوي فیما یلي              * 

.تعطي للتلمیذ خبرة في التعبیر الشفوي  -                
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.امجموع األسئلة التي یجیب عنھا في الفصل شفویا، یستطیع أن یجیب عنھا كابیً  -                
.عن أخطاء التالمیذ، وتصحیحھا فور وقوعھا  فِ شْ من الكَ  نُ كِّ مَ یُ  -                
.ھد كتابي قلیل تحتاج إلى ج -                

عبیر الشفوي النطق والقراءة والتّ  اختباراتتفید في  -               )3(  . 
  :أمّ ا عیوبـــھ              * 

.فیھا الموضوعیة لُّ قِ تَ  -                
.المیذمتساویة في صعوبتھا ولھذا ال تصلح لترتیب مستوى التّ  رَ یْ غَ  -                
.فوي عبیر الشّ ق التّ ائِ وَ عَ وَ  -كجل التلمیذ: نتائجھا بعوامل أخرى رُ ثَ أَ تَ تَ  -                
         سھالً  ألحدھم سؤاالً  ھُ جَّ وَ مین، فقد یُ توزیع األسئلة بشكل غیر متساوي بین المتعلّ  -              

)4( اواآلخر صعبً                  . 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              
               _____________ _____________________              

      .                                      575الصفحة  -الوافي في طرق تدریس اللغة العربیة: د محمود موسىمحم -)1                 
        .                                                                                        576الصفحة  نفسھ المرجع -)2                   

 تدریس البالغة العربیة رؤیة                        : عبد الرحمان عبد علي الھاشمي وفائزة محمد فخري الغزاوي -)3                   
         .            267الصفحة  -األردن/عمان -دار المسیرة -)م2005(الطبعة األولى  -نظریة تطبیقیة محسوبة                        

  .نفسھ المرجع -)4                   

  (التحریریة):االختبارات الكتابیة               ب- 
        االنتقال امتحاناتھي التي یراد بھا قیاس تحصیل التالمیذ في نھایة الفترات، وفي                
م الذي أحرزه دارسوا        قدّ والشھادات العامة وغیرھا، وھو الذي یستخدم لمعرفــة التّ                
رات اللغویة عن طریق التعبیر الكتابي واإلجابة          المھارات والقد اكتساباللغة في                

ف إلى عن األسئلة وتصنّ               )1(  : 
 :                                                                    االختبارت المقالیة               ب-1-

       طریقة ممتازة لتقویم عملیات التفكیر العلیا، الفھم ) اإلنشائیة(ر أسئلة المقال ـتعتب                 
       م المتعلّ رة ة قدــار، ومعرفــارات التنظیم والعرض لألفكــوالتحلیل إلى جانب مھ                 
، وسھولة وضعھا وتطبیقھا،        الصیاغة والترتیب المنطقي في عرض األفكار على                 
،       اشرح: ـــا ما تبدأ بـصــــرف في مكتسباتھ بالتوسع في اإلجابة، وغالبً وحسن التّ                  
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...ل، أذكر، ناقشعلّ                   )2(  .                                                                    
 : ومن مزایاھا ما یلي                  * 

النقد والتحلیل والجمع          :م والتي تتمثل فيتقویم العملیات العقلیة العلیا لدى المتعلّ  -               
                              .تصنیف وتكوین المفاھیمالرة على والتركیب، والتألف والقد                 

            واالتجاھاتالمتعلمین لكثیـــر من المعلومات والمعارف  واستیعابتقویم فھم  -               
                                                         .الخلقیة والفكریة، والمھارات العقلیة                
إقــدار الطالب التعبیر عن نفسھ وصیاغـة المعلومات والمفاھیـم بأسلوب تظھر             -             

                                                                          . فیھ سیماتھ الشخصیة               
                       .مھا مختلف المواد الدراسیة التي یتعلّ المھارات اللغویة في  استعمال -             

اللغــــة بطریقة وظیفیة وفي مختلــــف المواقف لتلبیة              استخدامدریـب على التّ  -             
حاجاتھ                  )3( .                                                                                    

  :ومن عیــوبھــــا              *- 
                                            .ل من دقتھا وثبات نتائجھاقلة األسئلة وھذا یقلّ  -                
     .الدرجات اختالفمما یترتب عنھا  موضوعیة،الوبعدھا عن  ح فیھا،ذاتیة التصحی -                

                                                                  .م العبء الشدید على المعلّ  -                
صعوبة فھم السؤال من قبل التلمیذ  -                 )4(  .    

 
 
 
  

                 ________________________              

    المھارات                           اكتسابنظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة العربیة : عبد المجید عیساني -)1                  
                                                                               .         153الصفحة  -اللغویة األساسیة                          
                      -)الطالب الجامعي والمعلم الممارس(علم النفس التربوي : حسین أبو ریاش وزھریة عبد الحق -)2                  

                                                     .573حة الصف-األردن /عمان–دار المسیرة  -)ھـ1427-م2007(                         
            .             404-403الصفحة  -تخطیطھا وتطبیقاتھا التربویة-طرق التدریس العامة: ولید أحمد جابرة -)3                   
تدریس البالغة العربیة نظریة تطبیقیة                         : عبد الرحمان عبد علي الھاشمي وفائزة محمد فخري -)4                   
  .266-265الصفحة  –محسوبة                         

  

  :    أقسام االختبارات المقالیة                - 
:ینقسم إلى نوعین ھما االختباروع من وھذا النّ                  
وع من األسئلة عند ما یكون ھدف        ویتم وضع ھذا النّ : دة یّ ة القصیرة المقــاإلجاب -/أ              

م على الشرح والتفسیر وتطبیق المعلومات، فھي ترتكز       م تقویم مقدرة المتعلّ المعلّ                   
ر إلى        ـــكتابة سطویجیب عنھا ب... لر، علّ ــفسّ : دة من أمثلتھاحدّ على أشیــــاء م                  

.بضعة أسطر                     
        االختبارمین في مقدرة المتعلّ  الختبارویتم وضعھا ): المفتوحة(اإلجابة الطویلة  -/ب             

:        عة، وقد تبدأ بـباإلجابة على ثالث أسئلة من أر والتنظیــم وتقویم األفكار، مثــالً                  
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إلجابة بحریة في ربط أفكاره وتسلسلھا،        وتعطي للمتعلــم ا... أذكر، ناقش قارن،                 
. مھا ة التي تم تعلّ م في المادّ علّ تّ وترتكز على قیاس وتقویم نواتج ال                   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 ________________________              

                      -) للطالب الجامعي والمعلم الممارس(علم النفس التربوي : حسین أبو ریاش وزھریة عبد الحق -)1                  
.576الصفحة               

 :االختبارات الموضوعیة                ب-2- 
          أو في تصحیحھا   تبعد أثر الذاتیة سواء في إعدادھا ھا ألنّ   ت بالموضوعیةسمیّ                

        التصحیـح، فھي نموذج یعتمـد  ح أو حكمھ من عملیةتخرج رأي المصحّ  بحیث                  
          رة االصیاغـة التي تستدعي إجابات موجزة ، ویقیس المعلم مھ تقنیـة فيعلى ال                 

الواحد السـؤال واحدة في                   )1( . 
 : ومن مزایاھا ما یلي               
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                                       .عینة كبیرة من الخبرات المتصلة باختبارتسمح  -                   
                      .تتمتع بدرجة صدق وثبات عالیة نتیجة لكثرة أسئلتھا وشمولیتھا -                   
               .اتي في إجابات التلمیذلبعدھا عن التقدیر الذّ  الموضوعیة في التصحیح -                   
                             .لوضوح اإلجابة  تحتاج إلى وقت قصیر للتصحیح نتیجة -                   

أقدر من المقالیة على جمع البیانات الالزمة لألبحاث  -                    )2( . 
  : ومن عیـــوبھــــا               

                                                     .م على الحفظال تقیس مقدرة المتعلّ  -                    
             .تعبیر والكتابة بأسلوب أدبي ولغوي سلیمم على الال تظھر مقدرة المتعلّ  -                    

                                     .ل الحظ والصدفة دوره عند اإلجابةقد یلعب عام -                    
رس تحتاج إلى جھد وخبرة ومقدرة من المدّ  -                     )3(  .  

  :أقســام االختبارات الموضوعیة               - 
: یتضمن ما یلي االختباراتوھذا النوع من                    

                                                           .أسئلة الصواب والخطأ  -أ.2-ب                   
.أسئلة تكملة العبارات الناقصة، أو مأل الفراغات  -ب.2-ب                     
.داإلجابة من متعدّ  اختباراألسئلة القائمة على  -ج.2-ب                     

أسئلة المطابقة أو المزاوجة  -د.2-ب                    )4( .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ___________ ______________________              
  إكتساب المھارات اللغویة                               -نظریات التعلم وتطبیقاتھا في علوم اللغة: المجید عیساني عبد -)1                

                        .                                                                          154الصفحة  -األساسیة                       
 دار                                -)م1998(الطبعة األولى  -المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة: فیصل حسین العلي -) 2               
                                                                                .318الصفحة  -األردن/ عمان-الثقافة                       
                                                                                                               .  نفسھ المرجع -) 3               

                                       -طرق التدریس العامة  تخطیطھا وتطبیقاتھا  التربویة : أبو السعود محمد وأحمد  -)4                 
. 319و 318الصفحة                         

          م بھاـسفات التي یجب أن تتّ ت الموضوعیة فیھا على غیرھا من الصّ ـــغلب دــوق                  
كل مصدر         استبعادرورة ـــس لھا ینصب على ضـــالرئی االھتمام ألنّ  االمتحانات                
  .للخالف بین المصححین في تقییم األجوبة وتقدیر العالمة                 
:  أــأسئلة الصواب والخط -أ-2.ب               
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  باستخدامیحكم على صحتھا أو خطئھا  م ویطلب منھ أنعلى المتعلّ ارة ــتخرج عب وفیھا               
       .خطأ أو  صح: أو مفردات مثل خأو ص :رموز مثل ، أو)×أو √: (ارات مثلـــإش               

            
:الفراغمأل  أوأسئلة تكملة العبارة الناقصة  -ب-2.ب               
  م ھو نفسھ الذي المتعلّ  بمعنى أنّ  دة،ة القصیرة والمحدّ الحرّ  ت اإلجابةذاة ـوتسمى باألسئل             

دریسیة الخاصة وبطریقتھ الخاصة في جمیع المجاالت التّ اب بكلماتھ یعطي الجو              )1(  .      
        

:دة من متعدّ ـــاإلجاب اختیاراألسئلة القائمة على  -جـ-2.ب               
      الغالب على شكل جملة تقریریة، تتلوھا أربع إجابات، تكون رح السؤال في ــوفیھ یط             
 ا، فھي ـــزء محذوف منھــة لمحتوى الجملة جمیعھا أو لجـــالصحیح ي اإلجابةداھا ھـــإح             
.ة التلمیذ على التمییز والتدقیق ر الحقائق والتعاریف، وقدرـــتذكالقدرة على تصلح قیاس                

:ةــالمزاوجة المطابقة أو ـأسئل -د-2.ب              
   ة التي تشكل بنود ادّ ـــالموتتضمن ) أ(األسئلة  ر، قائمةـام المختبـقائمتان أم  ھ توضعـوفی            
 ات الصحیحة على ـــاإلجابما یمكن أن تكون وتتضمن  ) ب( االختبارات، وقائمة االختبار            
       ل السؤال یمث أمام ما   تقع اإلجابة مباشرة بحیث ال مرتبة  ھا غیر، ولكنّ االختباربنود            
    یصل  متعلمین أنب من الــ، ثم یطل ھذه القائم ا في عشوائیً  ا توزیعً  ھا موزعةعنھا، ولكنّ            

) أ(مع السؤال المطروح في القائمة ) ب(ة في القائمة بین اإلجابة الصحیح             )2( .              
   
 
 
 

 

 

 

 

 

 
                 ___________________ ___________              

                               -دار المسیرة -)م2006(الطبعة الخامسة  -ربيوعلم النفس الت: صالح محمد أبو جادو -)1                   
                                                                                     .        581الصفحة  -األردن/عمان                       

     . 582 نفسھ المرجع -)2                   

  :الفروض والواجبات              5.ج- 
وظیفة  بالغة األھمیة في العملیة             المنزلیة   الفـروض المحروسة والواجبات إنّ                

طبیق و           مرین والتّ للتّ   ربوي و مجاالالتّ  قویم علیمیة إلى جانب كونھــا أداة  للتّ التّ                
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          وخارج المدرسة وھذا من   داخل لھا  ة لَ مِّ كَ مُ ال  واألعمال روس بین الدّ  بط الرّ                
.علیم على نفسھ، وتحسین مستوى التّ  باالعتمادخالل ما یقوم بھ المتعلم                  

          وتزوید التالمیذ  المواضیع وتنوع أغراضھا وحسن صوغھا  باقتناء االعتناء نَّ إِ                
         باإلرشادات و األدوات التي تساعدھم على معالجتھا أمور أساسیة یجب الحرص                

          المراجع، وكل واستعمالث ــب تدریبھم على كیفیات البحـــوھذا إلى جان. علیھا               
یعة            عرض وتقدیم األعمــال المنجزة، مع مراعاة طب الجوانب المنھجیة وأسالیب              

المادة المدرسة و المستوى التعلیمـي وأھداف البرنامـج و القدرات المستھدفـة أو                         
نھائیة           الكفاءات والجوانب المرغوب تقویمھا أو الكشف عنھا، وبالنسبة لألقسام ال              

لة ومتقاربة مع            مماث: لدراسیةوحة، أثناء السنة انبغي أن تكون المواضیع المطری              
الرسمیة  االمتحاناتتلك التي تطرح في                )1(  .  

 :تعریف الفرض            5.جـ-أ- 
            ،حث أن یتحققا، ویحاول الباختباروصالحیتھ موضع  تعمیم مبدئي تظل صحتھ             

إلى فھم الظواھر  لیتخذ سبیالً  من صدقھ              )2( .  
                                                                                :وظائف الفروض              
إجابات             ده على إلیجادـــلبیانات الالزم الحصول علیھا لتساعلث ـــتوجیھ الباح -             
.لمشكلة أو تفسیرھا                 
ا وبطریقة سلیمة أثناء تحلیل              ا منطقیً ات ترتیبً ــتساعد الباحث على ترتیب البیان -            

.ھذه البیانات                 
إلمكانیاتھ               ب ـــعلى تحدید مجال بحثھ ووضعھ في إطار مناسحث تساعد البا -             
ج بحث أو               ــنتائ باستخدامس أو التخمین، دْ ـــط الفروض عن طریق الحَ ـــوتنشی            
.المنطقي االستنتاجفروض للبحث عن طریق كبحوث سابقة أو               

ن مدى              ستمرة تبیّ الفروض في مجال التقویم التربوي ھو نوع من المراقبة الم -             
ات ءمین للمعارف والخبرات والكفاالمتعلّ  اكتساب               )3( . 

 
 
 
 
 
 
 

 
                ___________________ ____________              

  .                      136الصفحة  -التدریس العلمي والفني الشفاف بمقارنة الكفاءات واألھداف: خالد لبصیص  -)1                   
  .                                                                                                             نفسھ المرجع -)2                    
.نفسھ المرجع )3                      

 : تعریف الواجبات              5.ج-ب- 
         مخططة، تشرف علیھا المدرسـة    األنشطة البینة ممارسات تعلیمیة الواجبات أو               
   .مع األسرة وتعاونھا              
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          ھا إحدى أدوات التقویم وعلیم كما إنّ والتّ  مإحدى أدوات التعلّ  ةــوالواجبات المنزلی               
          رة في عملیةــــھا تعتبر وسیلة لتفعیل دور األسما وأنّ العنایة بھا السیّ  التي ینبغي               
          تھدف إلى م، كماـھا تمنح مساحة معتبرة في المشاركة في التقویألنّ  التقویم وذلك               
          وقیم وتوسع مجال واتجاھات  اراتــم من معلومات ومھــمھ المتعلّ تعزیز ما تعلّ                
        م تالمیذه ف المعلّ ویكلّ  مھ بالحیاة التي یعیشھا في مجتمعھ،م أمامھ، وتربط تعلّ علّ التّ                

         ر ــا، وأن تتوفــا، والوقت المعطى لھا كافیً ــولیس في نھایتھ بھا في بدایة الحصة               
المصادر والمراجع لتنفیذھا                 )1(  . 

:   ا ـــــــائفھـــوظ                
.م الذاتيعلّ رات الطالب على التّ ر قدتعزّ  -                     

.البتبرز الفروق الفردیة بین الطّ  -                     
تعمل على تطبیق القواعد والمبادئ التي یتعلمھا الطلبة في المدارس في              -                   

.المواقف المختلفة                        
الحقائق ویجعلھ یتفاعل      اكتشافویعمل على تنمیة التفكیر ویساعد الطالب على  -                   

.رسھ دمع ما ی                       
.ن م مجموعة معلومات وحقائق علمیة حول موضوع معیّ تحصیل المتعلّ  -                     
.الخالق  االبتكاريإتاحة الفرصة للمتعلمین على التفكیر  -                     

م التي یتعلمھا التلمیذ في المدرسة تعزیز المھارات والمعلومات والقیّ  -                    )2(  . 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
                    ________________________              

.                      381الصفحة  -طرق التدریس العامة تخطیطھا وتطبیقاتھا التربویة:أبو السعود محمد أحمد -)1                     
. 130الصفحة  –طرائق تدریس الدراسات اإلجتماعیة : فخري رشید خضرة  -)2                         

 

  :أھداف وغایات التقویم: المطلب السادس                    
        ة ما ـمعرف التربیة، بغیة  الذي تسیر فیھ عملیة  االتجاهدف التقویم إلى تحدید ـیھ                 
المنھج المدرسي و المعلمـون  والتالمیذ  من نجاح  في  تحقیق          :من  یساھم فیھ                 



 الفصــل األول
 

 
  48 
    
  
 

یة التعلیمیة، وھناك أھداف خاصة        األھداف المحددة لكل طرف من أطراف العمل                 
.بالنسبة للمعلم وأخرى خاصة بالمتعلم والمجتمع                    

 : أھداف المعلـّ ــم                  6-أ-  
یقصد إنجازھا من خالل             مساعدتھ على إدراج مدى تحقیقھ لألھداف التي -                   

.تدریسھ                       
.مؤشر جید لقیاس أداء المعلم وفاعلیة تدریسھ  -                     
.تحدید جوانب القوة والضعف لدى المتعلم، وتقدیم المعالجة الضروریة  -                     
.تحدید قدرات المتعلمین وإبداعاتھم التي تفوق اإلتقان  -                     

الحصول على بیانات والمعلومات الالزمة لتطویر المنظومة التدریس  -                    )1( . 
 :   أھداف المتعلــم                  6-ب- 

قدرتھ على             لمدرسھ من دقائق ومعلومات، و مدىمدى فھم التلمیذ  معرفة*                   
.مصادر المعلومات المختلفة استخدام                   
         نشاطھمالتي نراعیھا في  واستعداداتھموقدراتھم المیذ الكشف عن حاجات التّ  *                  

)2( راسيج الدّ اوفي المنھ                      . 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  ________________________      

.                                               87الصفحة  -مناھج وأسالیب التدریس: عصام النھر وستیر الكوفحي -)1                    
. 392الصفحة  –تخطیطھا وتطبیقاتھا التربویة  -طرق التدریس العامة: ولید أحمد جابر  -)2                       

 

 

             تربویا ومھنیا في الوقت توجیھا س لتوجیھ التالمیذالمساعدة على وضع أس *                  
.نفسھ                    
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          ونوع العمل الذي یقوم بھ التلمیذ والكشف  لربط بین الخطة لدراسیة وأھدافھاا *               
          عن نواحي الضعف التي تحتاج إلى عالج، والحكم على النشاط الذي یمارسھ،                 
.واألھداف التي یرمي إلیھا ھذا النشاط                  
        مناقشة          التلمیذ غیره من التالمیذ ومدى قدرتھ على  اتجاھاتالحكم على  *               

.اقشة موضوعیةاآلخرین من                   
         تدریب التلمیذ على التقویم الذاتي، وعلى تقدیر األمور و وزنھا، والتغلب على  *               

         تواجھھ، وأن ال یتھرب من المواقف التي تحتاج إلى بذل جھد  الصعوبات التي                 
. وتفكیر                   
      وتوجیھھم وفي أوجھ النشاط التي تناسبھم، توزیع التالمیذ في الصفوف الدراسیة، *               

.ونھ، للوصول إلى تعلم أكثر فائدةما یدرس اختیارفي                    
الوقوف على مدى اإلتصال بین األھداف المدرسیة وحاجات التالمیذ، وحاجات          *               
.البیئة ومدى تنظیم المدرسة تنظیما یؤدي إلى تعلم مستمر                    
وخطط                  معلومات و بیانات تفید في تعدیل المنھج المدرسيالوقوف على  *               

. التعلیم عامة                   
التقویم كأداة لتحسین المنھج المدرسي تماشیا مع مستوى التالمیذ بلوغ          استخدام *               

.األھداف المنشودة                    
إلى أولیائھم            ر عن التالمیذ ترسلفي إعداد تقاری دـمعلومات تفی الوصول إلى *                
لمدرسة في تربیة التالمیذ التربیة المتكاملة لتساعد على تعاون األسرة مع ا                   )1( . 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
                _________ ____________________      

. 393الصفحة  ،طرق التدریس العامة: الّسعود محمد أحمد جابر وأبوولید أحمد  -)1                      

 

  :المجتمــع                 6-جـ- 
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  .عیة المتعلمین الذي یجري تقویمھمإعطاء فكرة عن نو -                    
.للتالمیذ االمتحاناتمدى مالئمة المناھج و -                      

          ما یحتاجون منھم في الوظائف أو  اختیارفتح فرص التوظیف عن طریق  -                    
.في مراحل دراسیة مختلفة القبول                        

.              في تطویر وتعدیل المناھج  االستفادةیقدم مخرج یتم  -                      
أھدافھا  واجبات لتحقیق من المدرسة تحققھ واضحة عما صورة إعطاء -                    )1(  .        

       
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   _______________ _____________                          

  . 564الصفحة  –الوافي في طرق تدریس اللغة العربیة : محمد محمود موسى -)1                     
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                                                                                                                       :  تمـھیـــــــد
عنصر أساسي لقیاس مستوى الكفاءة والتأكد من درجة التأدیبیة، فھو  إن التقویم               

 في تطویر و توضیح   على تولید الملكات، وخلق المھارات أو تحسین األداء یساعد           
 .التعلیمة -بإعتباره جوھر العملیة التعلیمیةالواقعیة لكل متعلم، األھداف          

 فصلھ  وحلقة من حلقاتھا،ال یمكن الّتربویة فالتقویم بذلك ركن إستراتیجي في العملیة          
 . عن الفعل البیداغوجي          

        وفي إطار السعي لتطویر  التعلیم الثانوي وتحسین مخرجاتھ بما  یفي متطلبات          
 الیب ُتبنى  العملیة التعلیمیة، بمختلف جوانبھا ، فسیاسات  التقویم  وأس التنمیة         

 .لمستوى جودتھا وإرتباطھا برؤیة أھداف واضحة للتعلیم والتعلم  تھدیمھا  تبعا  أو         

فالتقویم المبني على رؤیة صحیحة یؤدي إلى  بناء أدوات  تقویم عملیة  ذات موثوقیة                
 د إلى أحكام صحیحة عن   تحصیل  التلمیذ یمكن من خاللھا جمع الشواھد التي تقو         

 .بالتالي إلى تحسین التعلم  و          

وتزامن القصور المفاھیمي  للتقویم ، مع ضعف في مھارات معظم  األسالیب في بناء              
  وتركیزھا على مستویات التذكر والفھم وإغفال الجوانب األدائیة ومھارات      االختبارات        
 .التحلیل والتركیب والتقویم، خاصة في السنة الثالثة من التعلیم الثانوي        

ُب على أخذ عالمات كبیرة،وعّزز ذلك ُروح التنافسّیة                وأصبح الدافع لدى التالمیذ َیْنصَّ
       امتحانلوكات الخاطئة التي قد تنتج عن ذلك خاصة في طبیعة أسئلة عند التالمیذ والسّ         
 .شھادة الباكلوریا         

وتطرقت  في ھذا  الفصل  إلى إستراتیجیات  وأدوات  التقویم وإلى  تقویم  التحصیل              
وتقوم الكفاءات، ودور التقویم  في إنجاح العملّیة          االختباراتالدراسي الذي یعني بھ         
      ونموذج  اختبارباإلضافة إلى بطاقة فنیة إلنجاز و التعلیمة ومشكالتھ، –التعلیمّیة         
 .شھادة البكالوریا  تجریبي  االمتحان        
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   تقویم الّتحصیلي في المرحلة الّثانویةدور ال: المبحث األّول    
  

  : إستراتیجیات التقویم في العملیة التعلیمیة: المطلب األّول    
 

           مما الشك فیھ أّننا جمیعا نعیش نظام التقویم الحالي للمتعلم الذي یقتصر على         
 والحكم علیھ بالنجاح أو الرسوب،لذا فنظام الّتقویم ال یصل إلى  النھائیة    االمتحانات        
   یمة حیث أّنھا ال الحالیة أصبحت قد االمتحانات ونظم  ، التقییم   درجة  الّتقویم بل         
            (جوانب التعلّم   تقیس  قدرات المتعلم  في لحظة معّینة  أو جانب  واحد من         
                                                                                          .جوانب وقدرات أخرى  و أنواع   وتتجاھل)  المعرفي       

  : یةاإلستراتیج -أ
         وف علیھ لمواجھة الّظرخطیط الجّید والذي یعتمد للداللة على التّ تستعمل   فھي      
              بدقة   العلمّیة المحدّدة  المنھجیة لتفكیر اإلستراتیجي من ینطلق  الّصعبة ، و      
                                                                                      .)1(المشكالت لمواجھ      
                    .أو تّصرف بمھارة الوصول إلى ھدف فن تنظیم سلوكوبتعریف آخر ھي       

  : إستراتیجیة التقویم -ب
           صورة خطوات  في   ُتَنَفذُ   ة اإلجراءات المستخدمة في عملیة التقویمــھي جمل     
 . )2(أسالیب لتحقیق األھداف بفاعلّیة  وتتحّول كل خطوة إلى      

                                                                                                   : األداء -أ-أ- 1
          یستطیع المالحظ   من سلوك محّدد وما آنًیا، تحقیقھ  ما یتمكن الفرد من ھو كلّ       
                                                .  )3(بأعلى درجة من الوضوح والّدقة  الخارجي أن یسجلھ         

                                                                                  :   تقویم األداء -ب-أ-1
 خالل  العمل منفة والمھارات وعادات ھو مجموعة من اإلستراتیجیات لتطبیق المعر      
لمي ومرتبط بواقع الحیاة ذات معنى بالّنسبة بشكل ع المتعلّم لمھمات محّددة ینفذھا أداء       
 .لھ       

                                     : وظائف التقویم المعتمدة على اإلختبارات األدائیة -ج-أ-1 
                                                                      :یمكن حصر ھذه الوظائف فما یلي -     

                                              .قیاس  مدى فھم التلمیذ للدراسة النظریة وفعالیتھا  -        
                                               .تشخیص التأخر في بعض المھارات والكفاءات -        

              التنبؤ بمدى نجاح المتعلّم مستقبالً في مھنة معّینة وذلك من خالل أداءاتھ الممّیزة  -        
 .في مجال معّین           

_____________________________            
 .                                                     23الصفحة  -أساسیات التدریس: خلیل إبراھیم شقر -)1       

    المؤسسة  مجد-)م2008(الطبعة األولى -والتعلیم-القیاس والتقویم في التربیة: توما جورج الخوري -)2       
                                                                         .   148 الصفحة -بیروت-للدراسات           

  .                                 11الصفحة  -المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة: فیصل حسین العلي -)3       
.144الصفحة  -القیاس والتقویم في التربیة: توما جورج الخوري -)4         
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      1-أ-د- خصائص التقویم المعتمدة على اإلختبارات األدائیة:   

                                           :ز تقویم األداء بعدة خصائص نذكر منھا ما یليیتمیّ     

مُ  -                                           .المھام المعرفّیة والفكریة المعقدة كما ھي في الواقع ُیقوِّ
                                           .یرّكز على العملّیة والّنتائج ولیس على النتائج فقط -      
           .المتعلّم لمھارات التفكیر العلیا كالتحلیل والترتیب وحل المشكالت  استخدامیتطلب  -      

                                     .یتمیز بالتكامل والفھم من جھة والّتطبیق من جھة أخرى والتقویم        

                      .حّتى نھایتھا صلة المتعلّم بالمعلّم تكون مستمرة من بدایة مھّمة األداء -     
األداء للمھّمة التي ینفذھا المتعلّم وإرتباطھا بواقع الحیاة          یستمد مصداقیتھ من طبیعة -     

 .الیومیة لھ       

         یقود إلى تطبیق ما تعلّمُھ المتعلّم في مواقف طبیعیة مختلفة عن المواقف التي طّبق  -    
 .)1(َداءه علیھا أَ       

 :مكونات التقویم المعتمدة على االختبارات األدائیة      1-أ-ھـ- 

  

                                                                                                                
مستویات األداء                                                                              لمحتوىمستویات ا  

 

 

 

 

یوضح تصنیف مكّوني األداء  ):أ(الشكل                         )2( . 

 

 
 

                __________________________________  

المكتب                    -)م1999(الطبعة األولى -التقویم والقیاس النفسي التربوي: محمد الطّیب أحمد -)1     
       .                                                         154الصفحة  -اإلسكندریة -الجامعي الحدیث          

.120الصفحة  -جیا التقویمالتدریس باألھداف وبیداغو: محمد شارف سریر  -)2       

 التقویـــم  المعتمد  على  االختبارات  األدائیة

 قوائــم تقدیر األداء مھــــام  األداء

 عرض األعمال  مھام موسعة  مھام محدودة

 قواعد تقدیر محدودة 

 

 

 مالحظــات التعلّـــم قواعد تقدیر عمومّیة
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       -ب- التقویم المعتمد على المالحظة:  

                                                                                :المالحظة -أ-ب-1        

  في التقویم التربوي، حیث ُتمّكن من جمع المعلومات حول        تقنیة ھامة تستخدم ھي      
 من التالمیذ، فیما یخّص عملیتي الّتعلیم والتعلّم، وھي من        سلوك التلمیذ أو مجموعة        
                                                                               .دیرأبرز تقنیات التق       
    فھو عملّیة یتوجھ فیھا المعلّم بدراسة     إستراتیجیة التقویم المعتمد على المالحظة ما أ      
      وذلك من أجل الحصول على    المختلفة نحو المتعلّم، یقصد مراقبتھ في مواقف نشطة،      
        تقویم مھاراتھ وقّیمھ وسلوكھ،وأخالقیاتھ وطریقھ  معلومات تفید في الحكم علیھ،وفي      
                                                                                           .وتفكیره       
       فالمالحظة تزّود المعلّم بمعلومات كثیرة ودقیقة،والتي ال یمكن الحصول علیھا أحیانا       
      عن تعلّم    مباشرة لجمع  البیانات ، كما أنھا تعطي دالالت األخرى األدوات باستخدام      
  قدرات       للمعلّم  لوضع خّطة الستثمار  ةالتالمیذ حیث  توفر  ھذه  المعلومات الفرص      
  .)1(المتعلّمین وتعزیز نقاط القّوة لدیھم       

   : المالحظةأنواع  -أ-ب-ب-1       
  

    . المعلّم بمالحظة بسلوك تالمیذه مباشرة وھي قیام :المالحظة المباشرة -   
                             وھي إطالع المعلّم على أعمال التالمیذ التي قاموا بھا  :المالحظة غیر المباشرة -   
ُنوَھا في كتاباتھم وتقاریرھم                                                                             .وَدوَّ
 لألشیاء التي وء التصّور المستبق للمعلّم وھي التي تتم في ض :المالحظة المحّددة -   
                                                                                                     .یرید مالحظتھا     

 المعلّم  بعملیة َمْسِحَیة للتعرف على واقع معّینوھي قیام  :المالحظة غیر المحّددة -   
  .)2(جمع بیانات عن الشيء المراد تقویمھ أو     
                                                                    : أدوات المالحظة -ج-ب-1      

   :               من أداة لمالحظة تالمیذه، ولعّل أھم ھذه األدوات أكثر استخدامیمكن للمعلّم     
                                                                                        : دــقوائـــم الّرص -أ   
            المعلّم عبارة عن قائمة تحتوي على مجموعة من الفقرات التي یصنعھا وھي      

 المعلّم ومــــثم یق بشكل منظم، وترتیب فقرات المتعلّم، سلوك وصف لقیاس و    
حیث یقوم بوضع عالمة معّینة في حالة           بمالحظة التلمیذ من ناحیة الّسلوك،       

 .اكتساب التلمیذ للسلوك المراد الوصول إلیھ، وعالمة أخرى في حالة عدم وجوده
 

        __________________________________                                                                                                 
                                        التقویم التربوي المؤسسي أسسھ ومناھجھ وتطبیقاتھ في تقویم : صالح الدین محمود عالم -)1

                                         .2الصفحة  -القاھرة -دار الفكر العربي -)م2003(الطبعة األولى -المدارس
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     ب- ساللــم التقدیــر :

وھي تشبھ قوائم الّرصد في المضمون، إالّ أّنھ وحسب بعض الباحثین، ساللم                 
.           التقدیر تحتاج إلى حكم أّدق ألّن فقرة تخضع لتدرج عن عّدة فئات أو مستویات   
ا :مثل     وھنا یتمّكن المعلّم من إصدار حكمھ       ...   دائماً، غلباً، أحیاناً، ممتاز، جّید جّدً
.)1(على السلوك المراد مالحظتھ بشكل دقیق      

      1-ج- إستراتیجیات التقویم المعتمد على الورقة والقلم:

بأنواعھا والتي       اتاالختبارتمثـل إستراتیجیة التقویم المعتمد على الورقة والقلم في      
.                                         تقیس قدرات ومھارات المتعلّم في مجاالت معّینة     

إعدادھا وفق طریقة      أداة  قیاس یتم: الفصـــل األول كما عرفتھ سابًقا في واالختبار     
.منظمة بقوانین مضبطة       

     1-ج-أ- مواصفات االختبار الجّید :

.لمختلف جوانب المنھج أو الجزء الّدراسي المراد قیاسھ عند التلمیذ االختبارشمول  -      

.لألھداف المتنوعة االختبارتضمین  -      

     - الثّ بــات : أي تكون النتائج حقیقیة موثوقة.

     - الھــدف : مطابقتھ لألھداف التي یسعى لتحقیقھا.

    - الموضوعیة : أي ال تحتمل اإلجابة التأویل أو العّدد، وال تتدخل العوامل الذاتیة        
.واألھواء الشخصیة عند التصحیح        

.صحیح في الوقت المناسبطبیق واإلجراء والتّ سھولة التّ  -      

. )2(القدرة على التمّییز بین مختلف الدراسیین من حیث األداء  -      

 

 

 

                 __________________________________  

الّتقویم التربوي والمؤسسي أسسھ ومناھجھ وتطبیقاتھ في تقویم                : عالم صالح الّدین محمد -)1      
                                                                                      . 226الصفحة  -المدارس          

               -طرائق تدریس األدب والبالغة والّتعبیر بین التنظیر والتطبیق: سبعاد عبد الكریم الوائلي -)2      
.239-238الصفحة              
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       1-ج-ب- المبادئ العامة لإلختبارات

إعداد مواضیع االختبار في المراحل المختلفة من الّتعلم بناًءا على جملة من یتم                   

         تتمثل   موضوعیتھا وتحّقق إنصافھا بین التالمیذ التي تضمن صدقھا و ادئ بالم    
  : فیما یلي    

. الموضوع مطابًقا للمنھاج الدراسي  -             

  .بكیفیة تسمح بتقویم مكتسبات ومعارف التالّمیذ في وضعیات حالةٌیْبَنى  -           

وضعیات التقویم المقترحة ومتدرجة وفق تزاید العملّیات الذھنیة الضروریة      -           
.لحلّھا               

.تمّكن وضعیات الّتقویم ودعائھا من تغطیة مجاالت عریضة من المنھاج -             

  .)1(جملة من المعاییر  باعتمادتاجات الكتابیة للتالمیذ یتم تقویم النّ  -           

         

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

                   __________________________________  

                    -آفاق التطویر العام الّتعلیمیة والمدرسّیة و سیكولوجیة اإلدارة  : محمد جاسم محمد -)1        
. 179الصفحة                
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       المطلب الّثاني:  أدوات التقویــم :

            ، كي یتمّكن من على التالمیذ، ھو األسئلة التي یطرحھا المّدرس ما نقصده ھنا -      
           مستوى لألھداف التي حّددھا كما یمكن أیضا الحكم على  معرفة مدى تحقیقھ        
            ھؤالء، إّن السؤال لیس ھدفا في حد ذاتھ، بل ھو أداة یستعملھا المدّرس لمعرفة         
أو بأنفسھم وھذه             إلیھ التالمیذ، بمعّیتھ  إلى مدى حّد تحقق ما كان یرید أن یصل       
            ، ولكي تكون األدوات تختلف في شكلھا حسب األھداف التي وضعھا المدّرس       
، مضبوطة في صیاغتھا، علینا أن نتوجھ لقیاس تلك القدرة أو             صادقة في فعلھا       
 .المھارة التي ترید فعالً أن تتحقق لدى المتعلّم        

              معّقدة، ھناك یعتقدلّسھلة بل أّنھ ممارسة تربویة إّن طرح السؤال لیس بالمسألة ا      
            مدعم على وضعھا  ، ربما ألّنھالنقطةھ یضع السؤال من أجل الحصول على أنّ       
            ، أو كشف العالمات الذي اص بھ، أو دفتر أو دفتر المراسلةفي دفتر التنقیط الخ      
           ، إظھار التالمیذ، ممارسة الّسلطةیبعث لألولیاء، أو أّنھ یرید سلوكا عدوانیا على       
             من السیطرة علىالمدّرس  في الظروف التي ال یتمكن فیھا وخصوًصا، القوة     
               تالمیذه على اإلجابة عن األسئلة التي یصوغھا  ، فیلجأ إلى أن ُیجبرمـــالقس     
    التالمیذ ، وھو ضمان سكوت في القسم أجلھوجد من  لیحقق ھدفا آخر الذي  اعتباطیا     
 .)1(خالل ھذه الحّصة      

       تم الذي یعطي للمدّرس و التالمیذ مًعا معلومات دقیقة مما  لمالئم ھوالسؤال ا ویبقى    
                                                  أن ینطلق في   على المدّرسكذلك ولكي یكون السؤال  الّتعلیم،رة من خالل فت اكتسابھ   

                                                                    .األسئلة ترجمة لتلك األھدافتكون  لتي حّددھا أيا وضع األسئلة من أھدافھ

   ق لألھداف          المسب بالّتقویم أوالمراقبة دون التحدید اإلجرائي مالقیامن المستحیل     
  الحقیقة ماذا  نعرف في  فإننا ال مسبق لألھداف بدون تحدیدبیداغوجیة  یتم تقویم فحینھا    
 .نقّوم    

           نحّدد نوع من أدوات  إجرائي، أو خاص وسوف كل ھدف یتالءمأن  مبدئًیا یجب    
            أّن ھناك   المحّددة في المجال المعرفي على أساس تقویمھ وفق طبیعة األھداف    
             -التحلیل -التطبیق  –الفھم  –المعرفة : ومستویات ھذا المجال، یتالءمما  منھا    
    .)2(التقویم  -التركیب   

 

 

                   __________________________________  

.                      8الصفحة  -)م2008...(,اللغة العربیة اختباردلیل بناء : وزارة التربیة الوطنیة -)1         
.نفس المرجع -)2           
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    :أدوات التقویم أھداف المعرفة: أوال      

 إلى المعارف االستثناء ذلك ألنّ , أساس بالفعل التعلیمي یعتبر ھذا المستوى على         

 تفترض أجوبة محّددة أمر ضروري، وبالتالي فإّن ألدوات تقویم تتطلّب أسئلة         

 ، وھذا ما یثبت قدرة استرجاع معلومات لكل سؤال جواًبا واحًدا ممكًنا بحیث أنّ          

 .   التلمیــــذ         

 تاریخیة خاصة،  كالتعریف بشخصیة إّن اختبار التلمیذ في معرفة معطیات          

 مصطلحات في أي میدان فالجواب واحد بحیث سم  بلد أو عدد سّكانھ أو معرفة ا         

                                                                                                                                                                                                                                     :   یستحیل تعّدد األجوبة،وبذلك فالتلمیذ مجیب ومخطئ،وعلیھ تتمیز األسئلة بما یلي         

                                                                                                        .                                    المعلومات والمعارف واسترجاعوفیھا یتم اختبار التلمیذ  : أسئلة الذاكرة والحفظ -       

 إجابات مقترحة ویطلب  وَیكون فیھا السؤال ب:  معزولة عن بعضھا و أسئلة جزئیة  -       

                                                       من التلمیذ أن یحّدد الجواب الّصحیح          

 .)1(وتتم فیھا الّسرعة في اإلجابة سواء شفویة أو كتابیة : أسئلــة قصــیرة  -       

    ثانیـاً :أدوات تقویم أھداف الفھم :                                                            
      الّتحلیل كالتطبیق و  تعقیًدا إلى عملّیات أكثر  یقودنا   المستوى الذي ھذا   وفي        
 تّتصف  تطبیق المعرفة أو أسئلة  التلمیذ على بقدرة   ، فإّنھ یھتموالتركیب والتقویم         

                                        :         وعیة  و التنّوع منھا بالموض        

 :  الخطأ وأسئلة  الصواب   -       

                                                                                                                                                                                                                                        یضع المعلومات التي یحملھا، فالمدّرسبنیة من  تھدف إلى أن یكون التلمیذ على        
 ویطلب من ، اآلخر صحیح والبعض  بعضھا خاطئ   مجموعة من العبارات        
 العبارة  أمام )ص( الحرف وضعبواسطة  الخطأ و الصحیح نتعی التلمیذ        
            مكان الصحیح )ص(أمام  العبارة الخاطئة أو عالمة  أو حرف   )خ(الّصحیحة  َو         
              .مكان الخطأ )خ(و         

   :أسئلة المطابقة  -       
 واألجوبة  عن الئحتین متقابلتین من العبارات، أو  مجموعة من األسئلة وھي  عبارة       

                                                                                                                                            . ) 2( )ب(مع القائمة  )أ(یقوم بالربط بین القائمة   والتلمیذ       

        ________________________________                                                                                                                                                           

.  108الصفحة   -التقویم التدریس باألھداف  وبیداغوجیا: خالديو نور الدین  محمد  شارف سریر -)1         
          –طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر في التنظیر والتطبیق : سعاد عبد الكریم الوائلي  -)2         

.  152الصفحة                 
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     - أسئلـــة التعلیـــــــل:

  ھذا النوع من األسئلة یوّضح التلمیذ أمام مشكل أو ظاھرة معّینة ویطلب منھ في        

.    تعلیل ذلك  وھنا یستخدم كل المعلومات التي تتوّفر لدیھ          

     - أسئلة إعادة الترتیب:

م للمتعلّم عبارات أو أعداد أو معطیات معّینة  تكون غیر مرّتبة و یطلب منھ           ُتَقــدِّ

.             )1(ترتیبھا حسب معیار  محّدد          

   ثالثـا : أدوات تقویم أھداف التطبیق:

  إستعمال  إّن األدوات المستعملة في ھذا المستوى تتطلّب إنجاز التلمیذ لنشاط معّین        
ما تتلقاه من تعلیم في ذلك المیدان، أو عّدة میادین ویطّبقھ،  أي ینفذ ما درس  على          
معطیات جدیدة،فعندما َیقُّوُم التلمیذ بھذا اإلنجاز في إختبار التطبیق فإّنھ في الحقیقة           
رفة والفھم حیث  واحد، ولیس  كما ھو الحال في المع َیقُوم بأكثر  من إنجاز في آن         
  .)2(تكون اإلنجازات عاجلة ومعزولة         

   رابًعا : أدوات تقویم أھداف التّعلیل :

في ھذا المستوى  یقوم التلمیذ  بمجموعة من العملیات في آن واحد  فھو یستند إلى           
بعزل العناصر  ھذا المستوى  ویقوم في  المعرفة والفھم والتطبیق في أحیان كثیرة،         
.ثم یجد العالقة فیما بینھا والفكرة المنظمة لھا كذلك          

إنجازات َیَتَطلُّبَھا      ھنا ال تتطلب إنجازات معزولة بل تكون ھناك عّدة فإّن األسئلة        
:  لــسؤال واحد وتكون مرّكبة ومتفرعة مث        

معلومات  واستنتاجنص أدبي وإیجاد أفكاره الجزئیة العاّمة، أو تحلیل منحنى  تحلیل        
.)3(معّینة، أي أن المعطیات التي یقّدمھا جدیدة           

 

                                                                                                                    
    ________                 __________________________  

               طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر في التنظیر والمعرفة: سعاد عبد الكریم الوائلي  -)1       
   .                                                                                               152الصفحة            

.     111الصفحة  -وبیداغوجیا  التقویم التدریس باألھداف: ونور الدین خالدي محمد  شارف سریر  -)2       
  .112نفس المرجع الصفحة  -)3       
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      خامًسا: أدوات تقویم أھداف التركیب:

في ھذا المستوى یتطلّب من التلمیذ أن یرّكب معطیات معّینة بینھا أو أن ینتج                
:عمالً شخصًیا ، ولذلك فإّن أسئلة ھذا المستوى تأتي أجوبتھا كما یلي        

...تطلب الّتعبیر الشخصي، مثل إنتاج مقال أو قصیدة شعریة  :إبداعیــة  -             

).تحلیل -تطبیق -فھم -معرفة(تنجز خالل أعمال طویلة متعّددة : طویلــة  -             

    تحریر مقال في میدان معّین كاإلنشاء أو إنجاز تقاریر عن تجارب : ــل ـمثـ -           
  .أو أنشطة              

      سادسا : أدوات تقویم أھداف الّتقویم :

وھنا  تظھر قدرة التلمیذ  لنطاق المعلومات  ولمعرفة الحكم على قیمة  الماّدة                
والظروف التي أعطیت فیھا كما یتطلّب تنفیذ معطیات بواسطة معاییر داخلیة                
ة  الطویلة  أو  متفرعة   وتنجز مروًرا    وخارجیة ، وھنا أیًضا  تكون  األسئل             
أي شعبة   : بالمستویات السابقة التي تم اإلشارة إلیھا،  ویطرح السؤال كالتالي              
یختار السنة الثالثة ؟                

             - أحكام داخلیة : میولھ لماّدة معّینة طموحاتھ المستقبلیة.

            - أحكام خارجیة : من الذین سبقوه في الشعب الموجودة  في الشعب الموجودة   
).2(نظرة المجتمع والعائلة لھذه الشعب  -في الّسنة الثانیة                

                           

 

 

 

 

 

 

 

                        __________________________________  

.   113الصفحة  -التقویم التدریس باألھداف  وبیداغوجیا: و نور الدین خالدي محمد  شارف سریر -)1         
.114الصفحة  –نفس المرجع  -)2           
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        - المطلب الثالث : تقویم التحصیل الدراسي :  

   بدء   منذ یتالزم مع العملیة التربویة  منھاج، عنصر مّھم من عناصر ال التقویم           
  ي للمدرس، نالتخطیط لتعلّم أي مقّرر دراسي، وإجادتھ دلیل على رقي الّنمو المھ          
   من األھداف  ما تحّقق    إلى تقریر  والّتعلیم  التربیة في میدان  ویھدف التقویم           
   ولّما كانتالتربویة المخّططة بعد مرور التلمیذ في الخبرات واألنشطة الّتعلیمیة،          
األھداف التعلیمیة ترمي إلى إحداث تغیرات  في األنماط السلوكیة  للتالمیذ، فإّن             
.التقویم یھدف إلى تحدید الدرجة فیھا فعالً ھذه التغیرات             

   االختباروقد  تطرقت في الفصــل األول من المبحث الثانــي  إلى تحدید  مفھوم           
الّتحصیلي، َو شیوعھا على نطاق واسع     االختباراتالّتحصیلي ، ونظرا ألھمیة           

:)1(في تقویم نتائج التعلّم فسوف نتعّرف على مدى أھمیتھا             

          3-أ- أھمیة االختبارات التّ حصیلیة :                                                   
  التحصیلي إلى تحلیل منظم ألھداف الّدرس  االختباریستند التخطیط الجّید لبناء  .          

   إلى  االختبار وتعود أھمیة   والمضمون  الشكل  أو الوحدة الدراسیة من حیث            
                                                                        :  دوره فیما یلي           

قیاًسا باألھداف     توضح مقدار التقّدم الذي أحرزه المتعلّم توفیر مؤشرات دقیقة  -         
                                                  .التعلیمّیة المرصودة على نحو مسبق           

     استخداممساعدة المدّرس على إصدار أحكام موضوعیة على مدى نجاحھ في  -         
                                             . أسالیب التدریس لتنظیم العملّیة الّتعلیمّیة           
تعزیزھا،  فضالً عن      والعمل على في أداء المتعلّم  الجوانب اإلیجابیة   تحدید -         

      .لِِبَناء الخطط العالجیة تشخیص جوانب الضعف في تحصیل التالمیذ، تمھیًدا           
في الخبرات     االنتباهدافعیة التالمیذ للتعلّم، من خالل حثھم على تركیز  استثارة -         

                                                .التعلیمّیة المقّدمة لتحقیق أھداف التعلّم           
قرارات تتعلّق بنقل التالمیذ من مستوى    اتخاذناء علیھا توفیر بیانات كافیة یتم ب -         

.)2() الّنجاح والّرسوب(دراسي إلى مستوى أعلى              

 

 

 

                          __________________________________  

.                               411الصفحة  –علم النفس التربوي وتطبیقاتھ : محمد جاسم العبیدي  -)1           
  .180الصفحة  -الّتعلیمیة والمدرسّیة وآفاق التطویر العامسیكولوجیة اإلدارة : محمد جاسم محمد -)2           
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           3-ب- بناء االختبارات الّتحصیلیة :

      من أھم األدوات لجمع المعلومات الالزمة لعملیة  حصیلیةالتّ  االختباراتتعّد  -         
أو غیر مقّننة، ولذلك سوف       مّقننة  االختباراتتقویم الّتالمیذ، سواء كانت ھذه           
التي یعّدھا  المدّرس و بما أّن الغرض  العام من       االختباراتتركیز ھنا على            
  .تحصیل ھو تقویم األھداف الّتدریسیةال اختباراتبناء           

          أ- التخطیط لالختبار :                                                                   
التي  تعّد محلًیا من  ضعف التخطیط رّبما غیابھ       االختباراتتعاني الكثیر من           

ا، والذي یفترض أن یتم قبل بدء بكتابة أي                                     .اختباري دــبنكلّیً
دء     الّتحصیلي ھو قبل الب االختبارللتخطیط إلعداد  ولعّل أكثر األوقات مالءمتھ           
.)1( االختبارلماّدة التي یغطیھا اتدریس في              

          ب- تحدید األھداف الّتعلیمّیة :                                                          
األھداف  الّسلوكي  وصف  اإلنجاز أو  األداء  الذي  یراد  للمتعلّم  أن  یمتلك               
القدرة  على إظھاره بعد المرور بخبرة تعلیمّیة،  والھدف المرغوب في تحقیقھ               
. من المتعلّم وال یصف عملیة التعلّم            

   :اض ال بد أن تتوافر في األھداف الخصائص التالیةولكي تتحقق مثل ھذه األغر          
فیمّكنھ أن یحّد الخطوات التي یسیر      تخطیط عملّیة الّتعلیم  توجیــھ المعلّم في -          

                                                         .فیھا التلمیذ للوصول إلى الھدف         
                                          .ھدف بحیث یصف سلوك المتعلّمأن یصاغ ال -       
      فترض في التلمیذ أن یظھر أثناء تبدأ عبارة الھدف بفعل َیِصُف الّسلوك الذي ی -       

                                                                      .املھ مع المحتوىتع         
                      .ال بّد أن تصف عبارة الھدف سلوًكا عند التلمیذ قابالً للمالحظة -        

                                    .یجب مراعاة الّدقة والوضوح في صیاغة األھداف -       
                                                    .یمثل الھدف نواتج مباشرة مقصودة -       

   .)2(أن تكون األھداف واقعیة یمكن تحقیقھا  -       

 

 

 

                          __________________________________  

      -الممارسّتربوي للطالب الجامعي والمعلّم علم النفس ال: حسین أبو ریاش َو زھریة عبد الحق -)1          
                                                                                              .571الصفحة                

.572الصفحة  -نفس المرجع -)2            
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 :تحلیل محتوى الماّدة الّتعلیمیة      ج- 

إّن تحلیل الماّدة الّتعلیمّیة الواردة في الكتاب المدرسي المقّرر، یساعد المعلّم على فھم        
علمّیة  أعمق المحتوى الماّدة شكالً ومضموًنا ویعّینھ  على تحسین العملّیة  الّتعلیمیة التّ       
.وعملیة تقویم األھداف المتوخاة        

 المناسب  االختبارواإلحاطة بمحتواھا شرط ضروري إلعداد   فتحلیل الماّدة الّتعلیمیة      
النسبّیة التي یمكن  لتقویم أھداف ھذه الماّدة، كما یتیح للمعلّم أن یقرّر درجات األھمّیة       
َنُھ        لكل جزء من أجزاء   االختبارأن تعطي لألجزاء في  التحلیل التفصیلي الذي َیَتَضمَّ

أن یعكس األھمیة  النسبّیة التي یتوخاھا المعلّم من تعلم ذلك الجزء  الماّدة ینبغي       )1(    .
  : إعداد جدول المواصفات      د- 

الّتحصیلي،ویبنى في ضوء   االختبارالرابعة في بناء  الخطوة االختباریعّد بناء جدول       
 دراسیة محّددة ویراع في بناء  األھداف الّتعلیمّیة المحّددة من تعلّم موضوع أو وحدة       
  المتنّوعة المخّططة للوحدة الدراسّیة،   لألھداف اإلخباریة ھذا الجدول شمول البنود       
   الّتعلیمیة  عناصر الماّدة  عنصر من لكل  البنود األھمّیة النسبّیة   ھذه بحیث تعكس      
   الّسلوك الذي  أنواع  جمیعھا، وكذلك الماّدة  ومحتوى  ویشمل أبواب  فیھ،  الواردة      
    ویعطي لكل جزء من الماّدة االختبارَسَیْبلُُغھ الّتلمیذ من خالل َتَعلُِّمَھا،ویضمن صدق      
: ویراعي وزنھ الحقیقي في بناء جدول المواصفات ما یلي       

.لّتعلیمیةتجزئة الماّدة إلى فروع صغیرة مترابطة تشكل بمجموعھا الماّدة ا -        

.   أو أي تصنیف آخر)  Bloom       -  بلوم(مستوى األھداف بحسب تصنیف  

عمر التلمیذ   المعیار ھنا  ویكون الدراسّیة ،  جزء في الماّدة  النسبّیة لكل  األھمیة  -      
الّزمني الجھد المبذول في تعلّم الموضوع، ونوع المعرفة المطلوبة،وعدد الحصص،         

.ستغرقھا المعلّم في تدریس ھذه الماّدةالتي ا          

ِبَناًءا على الوقت المخّصص  االختبارتحدید فقرات  -       )2( . 

 

 
 

 

                       __________________________________  

                      .                   413الصفحة  -علم النفس التربوي: صالح محمد علي أبو جادو -)1        
                                                                             . 414الصفحة  –نفس المرجع  -)2        
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        ھـ- كتابة فقرات االختبار :

          وذاتھا المرتبطة بكل األھداف الّتعلیمیة ھذه الخطوة إعداد العناصر وتضمن         
:مجاالت المحتوى الّتعلیمي، وتتلخص طریقة اإلعداد في الخطوات التالیة          

.الّنتائج الّتعلیمي الذي یصف الھدف اختبار -                

.المحتوى الّتعلیمي للھدف امتحان -                

.والّتالمیذ أیًضا االختبارتجھیز التعلیمات الالّزمة لمنفذي  -                

  : یجب مراعاة ما یلي  االختباروأثناء كتابة       

ماِثلْین في ذھن المختّصین أثناء كتابة          االختبارلیكن جدول المواصفات خّطة  -      
.االختبارفقرات           

ر، االختباراتلى من فقرات تحضیر المسّودة األو -       إلعطاء فرصة       في وقت ُمَبكِّ
   .مراجعتھا بعد فترة من الزمن        

على بعض المختّصین اآلخرین لتفحصھا وبیان أوجھ         االختبارعرض فقرات  -      
.النقد فیھا          

أن بعض           تشافاكحالة  من الفقرات حتى یكون ھناك البدیل في  كتابة عدد  -      
.)1(الفقرات غیر مالئم        

 

 

 

 

 

 

 

 

                         __________________________________  

.417الصفحة  -علم النفس التربوي: لح محمد علي أبو جادوصا -)1          
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  : تقویــم الكفاءات :المطلب الرابع       

      من العملّیة  یتجزأ   بالكفاءات جزء ال   المقاربة بیداغوجیا   في  یعتبر الّتقویم        
       .التعلمّیة فھو یمتد على كل مراحلھا، فیكون قبل الّتعلم وأثناءه وبعده -الّتعلیمّیة        
       المتعلّم أو  ُتَصاِدقُ  التي   أو الَعَقبات الخطأ أو النُّقْص   وال یتوقف عند معرفة        
عالمة للتلمیذ فقط، وال ُیَحّدْد  بزمن        المعلّم ، كما أّنھ ال یرتكز فقط على إعطاء        
معّین وال بموقف معّین كذلك،بل ھو جزء من الممارسات التي تّتم داخل القسم               
تعلّم  قد       كان المبشكل منسجم  بین المعلّم  والمتعلّم،  كما یسمح بتسجیل ما إذا          
كتسابھا أم أّنھ لم یكتسبھا   أصالً،  فتقّدم لھ       اكتسب الكفاءة  أَْم ھو في طریق  ا        
       خالل وضعیات متنوعة   األحیان من  في أغلب  ویتم   الضروریة المساعدة         
                             .ھتمامھ ورغبتھ في التعلّمواقعھ، حتى تجلب امن  وقریبة         

      بالكفاءات یتكفل  في إطار المقاربة   وحسب وزارة التربیة الوطنّیة فأّن التقویم        
                             : بثالث أبعاد یتمحور حولھا الفعل الّتعلیمي التعلّمي وھي         

                                                                   .كتساب المعارفا -            
                                              .ستثمارھا في الوضعیاتاستعمالھا وا -            

الّذاتي وروح المبادرة واإلبداع والّنقد  االستقاللتطویر  -             )1( . 

 :                                                             متطلبات تقویم الكفاءة       4-أ- 
       :ھناك عّدة متطلّبات ینبغي على المعلّم الّتعرف علیھا لتقویم الكفاءات من بینھا        

                                                 .التعّرف على األھداف العاّمة وتحدیدھا -      
                                          .األھداف اإلجرائیة من األھداف العاّمة اشتیاق -      
                                    .تحدید مبدئ قدرة المتعلّم على إنجاز عملّیات معّقدة -      

         .ءة المطلوبةالكفا امتالكتعیین المھمات واألنشطة الضروریة التي تدل على  -      
                      .إختبار الكفاءات التي یستخدمھا الّتلمیذ لیعّبر عن إكتسابھ للكفاءة -      

توضیح محّكات للجودة وإتقان العمل المنجز من طرف المتعلّم  -       )2( . 

:في المعلّم مھارات حتى َیقُوم بتقویم الكفاءات على أحسن وجھ وھي توفیر -        

 
 

 

                         __________________________________  

   ، السداسي )د.م.ل(اللغة العربیة وآدابھا، السنة الثالثة من نظام  -وحدة التقویم التربوي: عبد هللا قلي -)1       
             .    384الصفحة -)جامعة الّتكوین المتواصل( -المدرسة العلیا لألساتذة بوزریعة -سالساد            

.154الصفحة  -مقاربة الّتعلیم والتعلّم بالكفاءات: عسعوس محمد -)2         
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         - مھارة صیاغة األسئلة:

أن یكون السؤال واضًحا  ومفھوم وغیر         التعلّم  فیجب المھارات المھّمة إلثراء عملّیة وھي        
                                                                                                    .معّقــد         

       - مھارة المالحظة :                                                                                       
         انجازهحیث یالحظ المتعلّم  مالحظة علمّیة،  من حیث طریقُة َعَملِِھ  وكیفیُة تعلّمِھ،  كیفیة         
.إلخ...نتائُجھ        

       - مھارة الحوار البیداغوجي:                                                                            
الكثیر من المتعلّمین من  ال یستطیعون الّتعبیر عن نقائصھم،  ففي طریقة الحوار یسمح لھم               

  . بالتساؤل والّتعبیر عن كل ما یجدونھ عقبة أمام تعلّمھم        

        - مھارة تحلیل النتائج وتفسیرھا :                                                                     
       .)1(یحّدد المعاییر والمؤشرات التي یلجأ إلیھا عند إصدار أحكامھ على نتائج تالمیذه وھناك         

    نظًرا للتغیرات التي حملتھا المقاربة بالكفاءات في صیاغة المناھج الدراسّیة، فإّن        
:الّتقویم أحد أھّم مكوناتھا، وإلبراز أھّم الخصائص یمكننا ذكر العناصر التالیة         

     .تمییز أداء الفرد عوض معرفة نسبة الّتحصیل أو مدى تحقیق األھداف اإلجرائیة -    
ووسائل الّتقویم المختلفة تكون موّجھة نحو معرفة ما یستطیع المتعلّم        االختبارات -    

                                                                                      .إنجازه       
          مع   انسجامبل ینبغي  أن یتم في  الّتقویم ال یكون مقیًدا كلًیا بالمحیط الدراسي -    
الوسط  الذي تطبق  فیھ برامج  الّتكوین أي  العمل على أن یكون تقویًما  تكوینًیا            
                                                                                           .موّسًعا  
المقابلة  والمالحظة،          وسائل التقویم  المساعدة أكثر خاصة    استعمالالتوسع في  -
                                                             . للّتمكن من معرفة مؤشر الكفاءة   
معرفة  قدرة المتعلّم  تحّمل المسؤولیة من خالل مواجھة وضعیات ھي مشكالت           -
                                                                                          .عملّیــة   
                                                            .مراعاة الفروق الفردّیة بین الّتالمیذ -
        التأكد من تحقق الكفاءات في مختلف المستویات التعلیمّیة،وھذا ما یؤكد تفرید الّتعلم  

طریق بناء المعرفة  تمراریتھ عنسوا  )2( . 

 

                                                                                                                     

 

                           _________________________________  

                                       .    154الصفحة  -ءاتمقاربة الّتعلیم والّتعلم بالكفا: عسعوس محمد -)1     
     السداسي  ،)د.م.ل(اللغة العربیة وآدابھا، السنة الثالثة من نظام  -وحدة التقویم التربوي :عبد هللا فلي -)2     

. 396الصفحة -)جامعة الّتكوین المتواصل( -المدرسة العلیا لألساتذة بوزریعة -السادس           
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     4-ج- شبكات تقویم الكفاءات :                                                              
التطّرق إلى شبكات تقویم الكفاءات، البّد من التعّرض إلى مصطلحین ثابتین        قبل      
  .المعاییر والمؤشرات :عند إعداد شبكة الّتقویم وھما       

                                                                            :المعیـــار  -أ-ج-4    
حكم أو      التخاذھو مقیاس للحكم على األشیاء أو لتقدیر صّحتھا  أو مبدأ نعود إلیھ        
.                                                                 ذي قیمة  يءتقدیر بشأن ش      
ھو صفات العمل المنتظر من إنتاج التلمیذ یتم تحدیدھا عند صیاغة      وبتعریف آخر      
                 : مجّردة، عامة ومثالیة والمعاییر المعتمدة ھي: الكفایة وتتصف بكونھا      

 : ھي تطابق منتوج المتعلّم مع متطلبات منتوج المنتظر.                      المالءمة     - 
: وھو االستعمال الصحیح للمكتسبات.                       التوظیف المناسب للموارد     - 
: نھج المتعلّم خطة منطقیة مراعّیًا تسلسالً في كتاباتھ وأقوالھ.                 االنسجام     - 
: الكتابة أو التعبیر بصیاغات خالیة من شوائب اللغة وأخطائھا.           سالمة اللغة     - 

 .(1): وھو جودة العرض تمّیز الّتقدیم     - 

                                                              :وھذه المعاییر ینبغي أن تكون      
.                                       یعني أّنھا تقّوم فعالً الكفاءة المستھدفة :وجیــھـــة -     

.                                        لتحقیق اإلنصاف ولتسھیل التصحیح :قلــیلــــــة -     
   عدم معاقبة التلمیذ مرتین على    (قصد عدم تقویم نفس الشيء مرتین  :مستــقلــة -     

).                                                                     الخطأ المرتكب نفسھ       
إلعطاء أھمیة لبعض المعاییر بالنسبة إلى المعاییر األخرى  :مّتــزنــــة -      )2(  . 

 :                                                                             أنواع المعاییر    • 
:ویمكن الّتمییز بین نوعین من المعاییر        

:                                                                      معاییر الحد األدنى  -أ      
                         .للتحّكم في الكفاءة الَمْعنیة بالّتقویموھي معاییر ضروریة              

                                                                        : معاییر اإلتقان  -ب      
ھي معاییر لیست ضروریة لكّنھا تشكل قیمة مضافة               )3(  . 

  

 

   ________________________                __________  

              . ة العربیة وآدابھالغال-المنھاج والوثائق المرافقة للّسنة الثانیة ثانوي: وزارة التربیة الوطنیة -)1     
                                               .                                                    نفس المرجع  -)2     

  .نفس المرجع   -)3     
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 :                                                                     ج-ب- المؤشـــــر       4-
مؤشر الكفاءة ھو األداء المعرفي السلوكي الذي یمّكننا بواسطتھ من مدى                     

إبراز مقدار التغییر الذي طرأ على مستوى    ، أة كم المتعلّم في الكفاءة المكتسبةتح         
األداء المتعلّق  باألفعال القابلة للمالحظة والقیاس، كما یقّدم للمصّحح بیانات عن             

درجة تحّقق المعیار           )1(  . 

  :ج-ج- شبكات التقویم       4-

 :                                                              شبكات التقویم الفردیة         أ- 
على شبكات تقویم فردیة، مما یسمح المتعلّم بتقویم         باالعتمادیتم التقویم الذاتي         
 أدائھ وقدراتھ بنفسھ،فیستطیع رصد جوانب الّضعف فیھ،ویعّد ھذا التقویم مھم               
ا  ألّنھ ال یؤثر في  نجاح أو  رسوب  المتعلّم،  بل یدل على  مدى                  اكتسابھجّدً

للكفاءات والمعارف التي تعلّمھا          )2( . 

 :                                                          شبكات التقویم الجماعیة         ب- 
ات نوعیة أو      م للكفاءات المطلوبة  سواء  كفاءالمتعلّ  اكتسابوتعّد لتقویم  مدى          
:مستعرضة، وال بّد من مراعاة المبادئ التالیة             

المتعلّم للكفاءات        اكتسابیتیح ھذا المبدأ إمكانیة قیاس مدى : مبدأ الشمولیة  •         
                                                          .المدّرجة في الماّدة الّدراسیة            

أن تكون األسئلة متدرجة حسب منطق المادة أي من الّسھل إلى       :مبدأ التدرج •        
                                                   .الّصعب، ومن البسیط إلى المّركب           

                                       .تتكامل أسئلة الماّدة فیما بینھاأن : مبدأ التكامل •        
                 .أن تتضمن الشبكات الجماعیة األھداف التي یتّم تقویمھا: الّصـــدق •        

            .أي توزیع النقاط  وإعطاء كل سؤال النقطة المناسبة: مرفقة بسلم تنقیط •        
حتى تتم عملّیة التصحیح بصورة موّحد: مرفقة بإجابة نموذجیة •          

 

 

  

                           ________________________________  

 .اللغة العربیة وآدابھا-المنھاج والوثائق المرافقة للّسنة الثانیة ثانوي: وزارة التربیة الوطنیة -)1      

                                .دلیل بناء اختبار بكالوریا : وزارة التربیة الوطنیة  -)2      

  .نفس المرجع -)3      
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        المطلب الخامس : دور التقویم في إنجاح العملیة الّتعلیمیة:    

           أ- في مجال صیاغة أھداف العملّیة الّتعلیمیة :                                       
      التربویة   األھداف إختبار  األحیان في عملیة  في كثیر من   التقویم یساھم            

      ألّنھ یسعى  ، كبیرة من األھمیة المّتبعة في تحدیدھا على درجة  والخطوات            
ھذه التغّیرات         ولكّن بعضاألفراد من خالل عملّیة التعلّم   على تغییر سلوك           
قصیر        التربویة  المؤسسات   اخلقد ال َیُكون مرغوًبا فیھا، حیث أّن  التعلّم            
ا قد ال یسمح بالوصول إلى جمیع أھدافنا وغایاتنا                                           .نسبّیً

فالتقویم بأدواتھ  یھدف في ھذه الحالة  إلى تحدید ما إذا كانت ھذه التغیرات                   
                             . قد تمت، ووصل المعلّم إلى غایتھ بھدف تنمیة المھارة           
      األھداف  التربوّیة  وتوضیحھا على  نحو غیر  اختبارفالتقویم  یساعد  في             
مباشر، أي یحّفز، المؤسسة  التربوّیة على  صیاغة  أھدافھا  والّتعبیر عنھا                  
     .)1(بوضوح في عبارات سلوكیة تتطلب المفاضلة بین أنظمة  َقّیَمة وِمْعَیاِرَیة            

           ب- في مجال الحكم على نجاح المتعلّمین :                                          
من المؤّكد أّن لكل مرحلة تعلیمّیة عدد من الّسنوات الدراسّیة الالّزمة لھا،فإذا                 
كان الّتعلیم في كل مرحلة َیَتفُِق مع الحاجات واإلمكانیات الفردیة،وخاصة إذا                 
     الذي  یصل إلیھ  كل تلمیذ في مختلف المیادین  یحّدد  كان  مستوى التحصیل           
     التربویة  االختباراتبأسالیب وأدوات التقویم المتنّوعة،ألن المعلّم یعّتمد على            
     التي   وإمكاناتھ لحكم على نجاح التلمیذ والتأّكد من قدراتھ  المقّننة  والّنفسیة            

     یتحّقق نجاح العملّیة   جھودھا مع نتائج البحث العلمي حتى ب أن تتناسب یج           
                                                                             .)2(التربویة            

           ج- في مجال زیادة الّدافعّیة للّتعلم :                                                   
                    :یقوم الّتقویم بالوظائف الثالث الرئیسیة للدوافع في الّتعلم وھي            

           ج-أ- وظیفة التبسیط :                                                                  
المستوى العام للنشاطات، والجھد المبذول في الفترات التي یقتضیھا    أي زیادة             
التي تكون خاتمة الَمَطاف ویكون للّنجاح    االمتحاناتالّدراسة قبیل  التالمیذ في             
                                                              .والفشل فیھا أھمیة كبیرة            

  المعلّم  یستخدمھا  األدوات التي  على طبیعة  یعتمد   الّتقویم أّن   المؤّكد ومن             
  والّنشاط   الّطاقة وبالتالي زیادة   الّتالمیذ بوجھ عام،  وطرائق الّتدریس وقدرة            
.)3(والجھد               

               __________________________________                    

مجلة العلوم               التقویم والقیاس التربوي ودوره في إنجاز العلمّیة التعلمّیة،: یحَي علوان -)1             
                                                      . 27الصفحة  -2007، ماي 11اإلنسانیة، العدد                  
.                                                                            28الصفحة  -نفس المرجع -)2             

.نفس المرجع -)3               
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              ج-ب- وظیفة التوجیھ :                                                               

من       حفظُھ  ما  بغرض تحدید مقدار  وبھا یتم توجیھ سلوك المتعلّم ونشاطھ             
التي تتضّمن  من أحكاًما كیفیة ھاّمة تفید في تحدید        االمتحاناتماّدة، خالل             
األھداف و الطرائق  التربویة  حول  الحقائق التي  تقیس مھارات الّدراسة                   
.وقدرات خالل حل المشكالت              

            ج-ج- وظیفة االنتقاء :                                                                 
       وبقاؤھا عند  تثبیتھا الّتي سوف یتم  االستجاباتتحدید   الوظیفة  تعني ھذه            

      الّتالمیذ، وترتبط ھذه الوظیفة بالجانب التشخیصي للّتقویم،إالّ أّن الفرق بین             
ز على تشخیص الصعوبات للمتعلّم      یركّ  االختباروالّتشخیص ھو أّن  االنتقاء            
  .)1( واستیعابھالوك، أو السّ الّصحیحة  االستجاباتوتثبیت             

           د-  في مجال اإلرشاد الّنفسي :                                                       
        بالفرد  الخاّصة   المعلومات  أو عرض تنظیم  الّتي یمكن بھا   ھو العملّیة           
       وِبَھَذا المعنى  للوصول إلى حلول فاعلة بمشكالت التكّیف التي یعاني منھا،           
        الفردیة أو برامج الّتوجیھ  فإّن اإلرشاد الّنفسي جانب من جوانب الخدمات            
.بوجھ عام             

           لذلك فھو  أخصائي یتعامل مع فرد واحد، الّنفسي ھو في العادة والمرشد           
           لتكّیف  ملتزًما بمعیار متعّدد األبعاد الفردي بجوانب الّسلوك اھتماماأكثر           

.الفرد            

           ّتقویمبالغایة، أي أّن ال وعالقة الّتقویم باإلرشاد الّنفسي ھي عالقة الوسیلة          
           الخاصة   یعانون من مشكالت األفراد الّذین  في جمع المعلومات عن یفید         
          .)2(و الّتوجیھ والّنمو بالتكّیف          

 

     

 

 

                                 __________________________________  

        ، ماي 11التقویم والقیاس التربوي ودوره  في إنجاح العملّیة الّتعلیمیة، العدد: یحى علوان  -)1            
   ........                                                                               الصفحة -2007                 

، مكتبة المجتمع العربي،                 )م2006(ة األولىالتقویم الّنفسي، الطبع: صالح فؤاد سلیم -)2           
.54الصفحة  -عمان                  
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             - المطلب السادس:  مشكالت الّتقویم :

یعاني الّتقویم التربوي من سلبیات متعّددة تؤدي إلى قصور واضح  في تصمیم               
واإلفادة من نتائجھا في تطویر أداء المؤّسسات التربویة    برامج التقویم وتنفیذھا            
                                                       .وزیادة فاعلیة البرامج الّتعلیمیة           
التربوي مما      التقویم استخدام إساءة   إسھاًما واضًحا في  تسھم وھذه الّسلبیات            
من المشكالت          التقویم إلى عدد  خبراء فأشار. المصداقیة  والجدوى  یفقده           

                                                                                  :فیما یلي          
          أ- عدم وجود اتفاق حول مفھوم التقویم :                                             

      االتفاق  بالتجربة أو عملّیة  التحّقق  ما ھو عملیة  دت التعریفات فمنھالقد تعدّ               
     األداء مع  حول مستویات البرامج التربویة، أو یقتصر على التحّقق من تطابق          
     َتَوُجَھاِتھ   في  ودیناِمیِكي نطاقھ   مّتسع في  ما ھو  منھاو األھداف المحّددة،           
    إلى  استناداوجانب ِتْقِني ِمَھِني  المفھوم جانب َوْصفِي   حیث جعلْسِتْخَداَماِتھ وا          
                                                                       .ْعِتَباِرَیة ُمَحَكات ا          
     الحكم أو عدم  اتساقتجعل ھناك تخوًفا من عدم   للتقویم المتعّددة   فالتعریفات          
                                                                          .)1(موضوعیتھ           

          ب- عدم وجود نظریة معتمدة للّتقویم :                                                
إلیھا في تصمیم  وإجراء       االستنادال توجد  حّتى وقتنا الحاضر نظریة  یمكن            

ستخدمة في     عملّیات التقویم  التربوي،  بحیث تّتسق مع المفاھیم  والمبادئ  الم          
                                                      .التربیة ونظریة القراءات والبحث          

لذلك  تعّددت منھجیات  التقویم وأخذت من العلوم األخرى كثیًرا من مفاھیمھا                
                               . العلوم التربویة والّنفسیة، ومنھاج البحث: طرقھا مثل          
    وھذا وقد نظر البعض إلى البحوث الّتقویمیة على أّنھا مكافئة للبحوث الّتربویة           
في دراسات  الّتقویم  الذي أدى  إلى حدوث       بطالضَّ   من صعوبة على الّرغم           
                                                           .)2(سلبیات ومشكالتھا بالفعل           

          ج- عدم المعرفة الكافیة بعملیات وضع القرارات :                                   
    قرارات متعّددة   على وضع عتماًدا كبیًرا في مختلف مراحلھ یعتمد ا فالّتقویم            

    دعم القرارات، لذلك یجب أنوافر معلومات متنوعة یسترشد بھا في ویتطلب ت           
   المتعلّقة بعملیات وضع  رصید كاٍف من المعارف  یكون األخصائي في الّتقویم           
.)3(ستناًءا إلى ُمِحَكات مناسبة ا القرار وما یترّتب علیھ من بدائل یوازن بینھا             

                                __________________________________  

.                               65الصفحة  – الّتقویم التربوي المؤّسسي: صالح الّدین محمود عالّم -)1            
                               .                                                              نفس المرجع -)2            
.نفس المرجع -)3              
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            د- قــّلة توافر ُمِحَكـــات :

   یسعى إلصدار أحكام قّیمة كأخصائي التقویم ال یقتصر على جمع البیانات وإّنما           
.)1(صریحة أو ضمینة في ضوء ھذه البیانات             

:عدم مالئمة مداخل معّینة لمستویات التقویم -ھـ           

المداخل    و التقویم ال یقتصر على األفراد وإّنما یعتمد لیشمل البرامج والمؤسسات         
مستویات       تقویم  األفراد أو  الفصل أو المبنى المدرسي مع  طبیعةالّتي تناسب          
.التقویــم           

          و- نقص آلیات تنظیم البیانات وتجھیزھا وإعطاء تقاریر التقویم :

بعدم توافر نظام      تتعلّق التربوي  المستغلین بالتقویمالمھمة التي تواجھ فالمشكلة          
البیانات التي یتم جمعھا       ستدعاءمتناسق وشامل  لتجھیز وتخزین  و ا  مركزي         
.)2(من عملّیة التقویم            

:أخصائي التقویم بذرة  -ي           

       م كثیر منھ  لم یحصل ورّبما فالمشتغلون بالّتقویم التربوي متعّدد التخصصات         
      لندرة وجود أقسام   لذلك المتخّصص و  الّغني  من الّتدریب  القدر الكافي على        

.متخّصصة في التقویم التربوي المعاصر في الجامعات العربّیة          

أساتذة         قصیرة األمد بواسطة لذلك یقتصر إعدادھم على عقد بعض الّدورات          
    الّنظریة          علم الّنفس والّتربیة،  حیث یّتم التركیز فیھا على بعض الجوانب        

میدانیة            ھتمام بالتدریب العملي في مواقف تقویمیةاألكادیمّیة البحثّیة دون اال       
            .)3(متنّوعة         

    

  

               

 

 

 

                             __________________________________  

     تسمح    ھي تلك الخصائص والمواصفات التي ینبغي على المتعلّم التحكم فیھا، والتي: الُمِحَكات  -)1        
                           .         أدائھ، فمن مقومات المِحكات صیاغتھا صیاغة إجرائیةبالحكم على               

  .66الصفحة  -التقویم التربوي والمؤّسسي: صالح الّدین محمد عالّم  -)2        
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      - المبحث الثاني: الطریقة  واإلجراء                                             

         الجاني   لدعمفي ھذا المبحث استخدمت الجانب العملي اإلجرائي بصورة أكبر      
        أرید أن أشیر إلى المصادر التي اعتمدت  في ھذا الجانب  وقبل البدء  الّنظري،     
                                     :المعلومات وعالم بنیت أحكامي علیھا  في جمع     

 .انویاتلّزیارات المیدانیة للثّ ا •
 .اللّقاءات المدرسیة مع األساتذة •
 .متابعة الحصص الّصفیة وباإلضافة إلى المناھج التعلیمیة لماّدة اللغة العربیة •

      المطلب األّول: الّطریقة      
 ّماأ الّدراسة، مجتمع وعّینة بتقسیم ھذا المطلب إلى فرعین،األّول یتناول  قمت       
    .ّثاني فتطرقت فیھ لطریقة جمع وتلخیص المعطیاتال      

  أوال- مجتمع و عّینة الّدراسة :
:مجتمع الّدراسة -أ        
     تألّف مجتمع الّدراسة من تالمیذ الّسنة ثالثة ثانوي، خالل الموسم الّدراسي       

.بوالیة مستغانم 2014-2015         
:عّینة الّدراسة -ب        
     الغاني،شعبة آداب اخترت تالمیذ القسم الّنھائي بثانویة محّمد بن أحمد عبد       
.وفلسفة، ویحتوي القسم على واحد و أربعون تلمیذا        

 ثانیا- طریقة جمع وتلخیص المعلومات:
:طریقة جمع المعلومات -أ  

بغرض إجراء الجانب الّتطبیقي للّدراسة قمت بجمع المعلومات من خالل الخطوات 
:التالیة  

اح لي بالّدخول إلى الّثانویة، رخصة من المشرف للّسم: بدأت بأّول خطوة وھي
وبعدھا اتصلت بمدیر المؤّسسة للّتنسیق معھ بخصوص أوقات العمل ألساتذة اللغة 

.العربّیة، وھذا ما تّم فعال  
 ب- تلخیص المعلومات:

التربوي في  فاعلیة التقویم   ھذه الّدراسة من جمع المطیات الّخاصة بمدى تنطلق 
.تحصیل الّتالمیذ  
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 المطلب 2: اإلجراء
 

وأدوات   ،  طرائق تعّد مرحلة جمع المعلومات أھم مرحلة في البحث وتختلف      
الجمع باختالف موضوع الّدراسة،وفي إطار الّسعي لتطویر الّتعلیم الّثانوي الّذي      
والّذي یعتبر حلقة   المتوسط   شھادة الّتعلیم  اللّذین تحّصلوا على   یظم الّتالمیذ     
.وصل بین الّتعلیم العالي من جھة وعالم الّشغل من جھة ثانیة       

وفیما یخّص موضوع ھذه الّدراسة استخدمت أسلوب المالحظة الّتي تعتمد على      
     ، بحیث  المعلومات بدقة وأمانة كما ھي في الواقع، وتسجیلالظاھرة  رصد     

  التقویم، وشبكات   ھمل شبكاتأ أّن معظمھم   والحظت حضرت مع األساتذة     
).المعاییر والمؤشرات(الّتصحیح       

لما یطلب منھ األستاذ  أّن الّتلمیذ یتلقى المعارف فقط،إال في حالة  كما الحظت       
بیداغوجیا المقاربة بالكفاءات الّتي  إنجاز وضعیة ما، وھذا عكس ما جاءت بھ       
.الّتعلیمة - ة الّتعلیمیةتعتبر الّتلمیذ محور العملیّ         
یأتي بعد عملّیة  التربویة  من الممارسات   في كثیر  الّتقویم  ومن المالحظ أنّ       
الّتحصیل،   لتقویم  وحیدة وسیلة رئیسیة أو  االختبارات  وتستخدم   الّتدریس،      
إالّ بعد الّتدریس، وال یكون بمقدوره  نتیجة أدائھ   إلى أّن الّتلمیذ ال یعلم إضافة      
، وتزامن القصور إتقانھا  الّتي دلّت نتائج الّتقویم على عدم الكفاءة  تعلّم إعادة       
 األساتذة في بناء االختبارات،  مع ضعف في مھارات معظم المفاھیم  للتقویم        
.ب األدائیةوتركیزھا على مستویات الّتذكر، الفھم، وإغفال الجوان        

 
    المطلب 3: بطاقة إنجاز اختبار في نھایة كل فصل أو منھ  دراسة:          

  أ- المنھاج والبرامج وموضوع االختبار :                                                     
                                                   .مع المنھاج االختبارتطابق موضوع  -1     

                                                              .تغطیة الموضوع لما درس -2     
                                                  .االختبارتساوي الموضوع مع طبیعة  -3     

     .االختبارتماثل الموضوع مع دلیل بناء  مدى -4     

 ب- األھداف والكفاءات المحقّقة بعد عملیة الّتعلیم والّتعلم :                                  
                                                              .شمولیة القدرات المستھدفة -1     

                                                           .ت المستھدفةالّتدرج في القدرا -2     
  .التوازن بین القدرات المستھدفة  -3     
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  جـ- الماّدة المعرفیة (العلمّیة المعلومات) :                                                    
                                                 ).ریةنظ -قول -نص(األداة المعرفیة  -1        
                                                               .نوعیة وحجم المعارف  -2        
                                                               .ترتیب المفاھیم منطقّیًا  -3        
                                                   .الّتدرج في صعوبة األفعال الطلبّیة -4        

  د- األسئلة المطروحة :                                                                         
                                       .وضوح األسئلة ومالئمتھا المستوى المطلوب -1        
.                                               الطلبّیة األفعالدّقة ووضوح مدلوالت  -2        
.                                                          الّتنوع في األدوات واألفعال -3        
.                                                   كفاءة) مھارات -قدرات(الشمولیة  -4        
                                            .الّصیاغة والوضوح في التراكیب اللغویة -5        

   ھـ- مواصفات الموضوع المطروح :                                                         
.                                            ُوُضوح األدوات المعرفّیة والموضحات -1         
.                                         لالختبارمالئمة الحجم الزمني المخّصص  -2         
                                                                   .الطباعة واإلخراج -3         

    ي- نمـــوذج اإلجابــة :                                                                       
.                                                           مدى صحة اإلجابة ودقتھا -1         
                                                    . مدى شمولیة اإلجابة المصّححة -2         

     و- سلــم التــنقیـــط :                                                                         
.                              توزیع النقاط حسب درجة أھمیة األسئلة المطروحة -1          

.زیع النقاط الجزئیة واإلجمالیة في الّسلمتو -2            
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 نموذج أسئلة وإجابات  : الرابعالمطلب 

--------------------------------- 

دراسة سندین أحدھما :  الموضوعاللغة العربیة وآدابھا                                         :  المادة
 شعري و آخر نثري 

 السنة الثالثة : المستوى

 باكالوریا تجریبي  اختیار:  النشاط

 إستثمار المعارف القبلیة للمتعلم مع إسقاط بعض المفاھیم النقدیة :  األھداف التعلیمیة

 

الكفاءة 
 المقیسة

الطریقة  سیر الدرس المراحل
 المضامین والوسیلة

موافقة 
مضامین 
 المناھج

 
 اختیار
 النص

 
موضوعین من النصوص األدبیة  تحضیر -

حسب مقتضیات البرنامج والشخصیات 
 األدبیة المدروسة 

 : والموضوعان ھما 
قصیدة لنازك المالئكة ومقال للشیخ البشیر 

 اإلبراھیمي 
إضافة إلى مراعاة المحتویات طبقا للمقرر 

 الرسمي

 
 
 النتقاءا

 تكییف
التقویم 

وفق 
معاییر 
إعداد 

  األسئلة

 أسئلة البناء
  الفكري

 
تتمحور حول مضامین النصین والمعاني 

 و مناقشة  اكتشافاالدائرة في طیھما 
 الدقة والوضوح في صیاغة األسئلة  -

 استثمار 
الدروس 
  المبرمجة

 

تسخیر 
المعارف 
المكتسبة 

في 
 استثمار

 النصوص 

أسئلة البناء 
 اللغوي

 
 
 
 
 

أسئلة 
التقویم 

 
لتسخیر كفاءاتھم  یفسح المجال للمتعلمین -

 المكتسبة
شمول األسئلة على بعض الروافد اللغویة 

  االتساقوبالغیة وكذا بعض مظاھر 
مراعاة جانب التوقیت المجزء لكل عنصر 

 التلمیذ  احتیاجاتحسب 
محاولة تحدید الظواھر األدبیة المستجدة 

 .ونقدھا 
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 النقدي
 

 

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
  وزارة التربیة الوطنیة                      مدیریة التربیة لوالیة مستغانم

 
 ) إمتحان باكالوریا تجریبي في مادة اللغة العربیة وآدابھا ( 

  2014ماي  11ھـ الموافق لـ  1435رجب  12یوم األحد 
 أدب وفلسفة : الشعبة 

 على المترشح أن یختار أحد الموضوعین التالیین 
 الموضوع األول 

 
 :النص 

     - 1  –
 إلى آخر ضیق.  32نعود إذن في الطریق الطویل                                                                    . 1
 ویدفعنا كل شيء نراه . 33تواجھنا األوجھ الجامدة                                                                           . 2
 إلى یأسنا المطبق 34یواجھنا كل شيء رأیناه منذ قلیل                                                                . 3
 ضجرنا وعفنا الحیاة  ونشعر أنا ضجرنا.  35كما كان في ركدة باردة                                                                          . 4
 وعدنا نمج الحیاة  .  36نعود إذن ال ضیاء ینیر                                                                           . 5
  – 3 -ألعیننا الخامدة                                                                                              . 6
 أال بد من أن نؤوب .  37نسیر ونسحب أشالء حلم صغیر                                                                 . 7
 ؟ وتدفعنا خلجات المرارة دون حلم.  38دفناه بعد شباب قصیر                                                                            . 8
 ألم ینطفئ كل حلم كذوب .  39نعود وھذا طریق اإلیاب                                                                          .9

 مم ؟وھا نحن نعلم أنا بلغنا الق.  40یمد مرارتھ ورتابة أسراره                                                                     . 10
 وسرنا على أوجھھا مرة ثم حان اإلیاب .  41نسیر ویبرز باب                                                                                . 11
 ) قیود األلم نجر ( وعدنا .  42ھنا ، وجدار ھناك یسد الطریق                                                                . 12
 وندرك كیف تغیر حتى التراب .  43بأحجاره                                                                                         . 13
 ى الطریق تغیر حت.  44وثم سیاج عتیق                                                                                 . 14
 وأصبح یرفضنا في مالل وضیق .  45تھدم عند النھر                                                                                  . 15
 جمودا عمیق وعاد یصب علینا .  46وعابرة ، دون معنى تمد البصر                                                               . 16
–  4 -إلى حیث ال نعلم ،                                                                                       . 17
 وعدنا نسیر .  47تمر بنا ال تفكر فینا                                                                             . 18
 نجر أحاسیسنا الراكدة .  48جھل أنا نسینا                                                                        وننسى ون. 19
 وتصدمنا األوجھ الجامدة .  49وال نفھم                                                                                         . 20

 نسیر ، نسیر .  50                                                                                           - 2 -      
 نحدق في أي شيء نراه.  51نعود إذن في طریق اإلیاب المریر                                                            . 21
 بھذا السیاج المھدم أو بسواه .  52ي زمان قصیر                                                                  وكنا قطعناه ف. 22
 نحدق ، ال رغبة في النظر .  53طریق الرواح                                                  ) دون ارتیاب ( وكنا نسمیھ . 23
 ألن لنا أعینا .. ولمن .  54                                                                          ونعبره في ارتیاح    . 24
 نعلق ال شوق یغري بنا .  55یمد لنا كل شيء نراه یدا                                                                       .25
 ولكن ألنا سئمنا السكون المخیف.  56ا                                                                 یكاد یعانقنا ویصب علینا غد. 26
 ووقع خطانا الرتیبات فوق الرصیف .  57دقائقھ نسجتھا المنى                                                                           . 27
 سئمنا فأین المفر ؟.  58ارتیاب ، طریق امل                                                      وكنا نسمیھ ، دون. 28
 وال بد من ان نعود .  59فما لشذاه افل                                                                                   . 29
 فلیس ھناك مكان وراء الوجود .  60؟                                                   وفي لحظة عاد یدعى یدعى طریق الملل. 30
 نظل إلیھ نسیر .  61وعدنا نسیر ویسلمنا المنحنى                                                                  . 31

                                                                                                                                                                                            وال نستطیع الوصول                                                                                                            .  62                                                                                                      
 

  - - -نازك المالئكة  - -طریق العودة  -  - -
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 )ن  08: (سئلة البناء الفكري أ

 ما الذي یواجھ الشاعرة في طریق عودتھا ؟ . 1

 بم یتسم ھذا الطریق ؟. 2

 بنت الشاعرة المقطع الثاني على اإلختالف والتباین بسبب التغیر وضح ذلك مبینا النتیجة التي افضى إلیھا التغیر . 3

 . في كل ثنایا النص خیط شعوري واحد یربط كل أجزاء القصیدة وضحھ وبین موقفك منھ. 4

 .الشاعرة  و نظرتھا للحیاة بین بدایة النص ونھایتھ عالقة وطیدة وضحھا ؟ مبینا من خالل ذلك رؤیة. 5

 .مزجت الشاعرة بین نصیین، ما ھما اشر لھما بخاصیتین من النص. 6

 :أسئلة البناء اللغوي

 ؟)نحن(ما داللة توظیف ضمیر الجمع  .1
حلل االستفھامات الواردة في النص، مبینا مدى مساھمتھا في تعزیز الموقف الشعري للشاعرة و حالتھا  .2

 .النفسیة
في النص، ورد بصیغة الماضي مرة، و بصیغة المضارع مرة أخرى، ما داللة صیغتھ ) ادع(تأمل الفعل  .3

 الماضیة في بدایة المقطع األخیر؟
 .اعرب ما وفق خطاعراب مفردات، وما بین قوسین اعراب جمل .4
 النافیة بشكل بارز، ما أثر ذلك على المعنى؟) ال(وظفت الشاعرة  .5
 موقف الشعري؟ علل من خالل النصكیف ساھمت الصورة الشعریة في بناء ال .6
 : قطع األسطر الثالثة من المقطع األول ثم بین .7

 .التفعیلة التي بنت علیھا الشاعرة قصیدتھا  -          

 .عالقة الموسیقى الخارجیة بالحالة النفسیة للشاعرة -   

 

 :التقویم النقدي

وضح ذلك انطالقا من . مجددة عل مستوى المضمون و على مستوى الشكل ةإن نازك المالئكة شاعرة رومانسی
      . النص
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 تصحیح إمتحان باكالوریا تجریبي في مادة اللغة العربیة وآدابھا  
 عناصر اإلجابة 

 
 
 
 
 

البناء 
 الفكري

 
 
 
 
 
 
 

 
 أوجھا حزینة بائسة تغیرت مالمحھا وطبعھا األلم و الیأس  تواجھ الشاعرة في طریق عودتھا. 1
 یتسم ھذا الطریق بالمرارة والملل . 2
بنت الشاعرة المقطع الثالث على اإلختالف بین طریق األمل والذي سمتھ الرواح وبین طریق العودة الذي سمتھ . 3

بعد أن كان اإلنسان یندفع إلیھ بقوة األمل طریق الملل وسبب ھذا اإلختالف التغیر ألن الطریق واحد لكنھ تغیر ف
یحدوه الفرح والتفاؤل یرى الجمال والسعادة في كل ما یصادفھ من الناس واألشیاء ، یصبح منصدما بمرارة الفشل 

ویرجع من حیث بدأ فتتغیر عالقتھ باألشیاء إلى عالقة سأم وملل وكراھیة وبرود والنتیجة التي افضي إلیھا ھذا التغیر 
 .ره الحیاة ھو ك

یربط أجزاء القصیدة خیط شعوري واحد تمثل في وحدة الشعور وھو اإلحساس باأللم والحزن بسبب الخیبة . 4
وإن كان لكل تلمیذة موقفھا الخاص إال أن الكثیر منھن یرین أن : والفشل في تحقیق األحالم واألماني ، الموقف 

 .یس إال نقطة أنطالق جدیدة لتحقیق المبتغى اإلنسان ال یجب أن یستسلم للفشل في الحیاة وآلالمھا فالفشل ل
بین البدایة والنھایة عالقة وطیدة، بالبدایة ھي اإلصطدام بالفشل ومن ثم  العودة لعدم تحقق األحالم واألماني . 5

ومن خالل ذلك یظھر تشاؤم الشاعرة وتبني نظرتھا ) ال نستطیع الوصول ( والذي ما ھو إال طریق لیس لھ وصل 
 .لحیاة  السوداء ل

زاوجت الشاعرة بین نمطي السرد والوصف فالسرد لتتابع الزمني بین السیر في طریقتین السیر األول سیر أمل . 6
 .وحلم والسیر الثاني للعودة والرجوع من غیر وصول ومؤشراتھ 

طریق الزمان القصیر ال( اإلستعانة بألفاظ دالة على الزمان والمكان  -.. )  نعود ، یمر ، نسیر ( توظیف االفعال  -
 فوق الرصیف مكان وراء الوجود 

أما الوصف فقد إستعانت بھ الشاعرة لوصف حالتھا النفسیة وبالكشف عما یعتریھا من احزان في طریق عودتھا في 
 .الحیاة ومن مؤشراتھ 

 .السكون المخیف ) الطریق الطویل األوجھ الجامدة ركدة باردة حلم صغیر ( النعوت  -
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
إن اإلحساس الذي یثیره الفشل في نفس الشاعرة ال یقتصر علیھا وحدھا بل ھو شعور إنساني تنطوي علیھ  .1

طبیعة اإلنسان المتطلع لتحقیق أحالمھ الذي یصطدم بعقبات الفشل والتراجع ولذلك وظفت الشاعرة ضمیر 
 .لذاللة على عموم المعاناة النفسیة ) نحن (الجماعة 

كثرت اإلستفھامات في النص وقد ساھمت ھي بدورھا في تقویة الموقف الشعري للشاعرة وتعزیزه لما لھا  .2
ینبئ عن تحسر الشاعرة على ) فما لشذاه أفل ( من دور كبیر في التعبیر عن دواخل النفس اإلنسانیة ، مثل 

حلم كاذب ال یتحقق في حیاة یبرز رفض الشاعرة لكل ) ألم ینطفئ كل حلم كذوب ( آمالھا بسبب فقدانھا 
 یفید اإلعتراف بالواقع المریر واإلقرار بھ ) أین المفر( اإلنسان 

محور الموضوع العام یتمثل في العودة وطریقھا ولذلك كثر توظیف الفعل عاد بصیغتیھ الماضیة  .3
التأكد على ) یر عدنا نس( ومن داللة صیغتھ الماضیة في بدایة الموقع األخیر ) نعود ، عدنا ( والمضارعة 

 تحقق الرجوع والذي ینبئ عن عدم تحقق األماني 
 :اإلعراب  .4

 
 إعرابھا اإلعراب

 إذن
 أي

 دون ارتیاب
 األلم.. نجر 

 حرف جواب وجزاء واستقبال مبنى على السكون ال محل لھ من اإلعراب 
 إسم مجرور بـ في وعالمة جره الكسرة الظاھرة في آخرة وھو مضاف

 جملة اعتراضیة ال محل لھا من اإلعراب 
 جملة فعلیة واقعة في محل نصب حال 

ال رغبة في ( ، ) ال نعلم (  ،) ال ضیاء ینیر ( النافیة بشكل بارز في مثل قولھا ) ال( وظفت الشاعرة  .5
ابرزت حاجة الشاعرة للتعبیر عن مشاعر الرفض فھي ) ... ال نفھم ( ، ) ال شوق یغري بنا ( ، ) النظر 

ترفض ھذا الطریق ألنھ یفتقر لبھجة الحیاة الجمیلة ، كالشوق الرغبة الضیاء والنور ، كما بینت من خالل 
 النفي أیضا حیرتھا وجھلھا لألسباب 

ساھمت الصورة الشعریة بشكل واضح في بناء الموقف الشعري إذ أن أغلب الصور الشعریة توضح  لقد .6
أحاسیس الشاعرة التي ابرزت موقفھا والمتمثل في استسالمھا للحزن واأللم وعدم قدرتھا حتى تخطى ھذا 

عرة الحلم في إستعارة مكنیة جسدت فیھا الشا) نسحب أشالء حلم صغیر ( الشعور المحیط لإلنسان منھا 
 مجسم لھ أشالء مبینة بھا تحطم األحالم عند عدم تحقیقھا 
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التقویم 
 النقدي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 محمد البشیر اإلبراھیمي رائد من رواد النھضة الجزائریة ینتمي إلى مدرسة الصنعة اللفظیة . 1
 

 :خصائص أسلوبھ 
 

 ) قعدت= فقمنا / وعھد العروبة واإلسالم في عنقنا ( األلفاظ وتزیین العبارة بألوان البیان والبدیع  اختیار .1
 )مدار النص حول العلم والنھضة ( ھمال الجانب المعنوي عدم ا .2
 ) من خالل الحقل المعجمي  واللغوي ( اللغة الراقیة والفصیحة  .3
 ارات النص تظھر من خالل تركیب ألفاظ وعب( متانة األسلوب  .4
 )أو تكون من الھالكین ( ..  85مقتبس من سورة یوسف اآلیة ) كان من الھالكین ( التأثر باألسلوب القرآني  .5
 ) فقمنا ألن زمنك قوي ال یرضى بصحبة الضعفاء .. التكرار واإلطناب فقمنا  .6
 )یظھر من خالل النص ( توازن العبارات  .7
 

 :وذلك یظھر من خالل  محمد البشیر اإلبراھیمي من المحافظین. 2
 اإلھتمام بالمسلم الجزائري . 1     
 بالمعالم العلم ومناراتھ االھتمام. 2     
 ألھداف إصالحیة  واجتماعیاتھبدینھ  االھتمام. 3     
 اللغة الراقیة والمحافظة علیھا . 4     
 األصالة. 5     
 بقاضایا الوطن  االلتزام. 6     

 
 جمالیة العرض / سالمة اللغة / المكتسبات  :ملحوظة 

 
 
 
 
 
 

03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 
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  تقییم تحصیلي للتقویم الختامي:  الموضوعالللغة العربیة وآدابھا                                         :  المادة

 السنة الثالثة:  المستوى

 باكالوریا تجریبي  امتحان:  النشاط

  من المقرر  االستفادةفي تحدید نسبة  االختبارالوقوف على مدى نجاعة :  األھداف التعلیمیة

 

الكفاءة 
 المقیسة

الطریقة  سیر الدرس المراحل
 المضامین والوسیلة

 استشارة
المتعلم 
عن جو 

 الموضوع

 
وضعیة 
 االنطالق

 
 االمتحانألراء المتعلمین حول نصي  االستماعتمھید ،  -

 والرد علیھا قدر اإلمكان  اقتراحاتھموتلقي 
سرد بعض المالحظات العامة والتوجیھات عن سیر 

  االختبار
 

 
 

 حواریة

 
 

 یصحح
 یقوم
 یحكم

عملیة 
التصحیح 
 الجماعي

 
 
 
 
 
 
 
 

رفع 
  العالمات

 
قراءة نموذجیة من طرف األستاذ تلیھا قرارات : قراءة النصین 

 فردیة من طرف بعض المتعلمین 
بعض التدخالت  باقتناءالشروع في عملیة اإلجابة وذلك 

 وتصویبھا ان امكن 
 مراعاة التسلسل في كال الموضوعین 

 اعالم المتعلم بالتنقیط الجزئي كي یتسنى لھ تقویم نفسھ بنفسھ 
 التدوین المرحلي لإلجابة على السبورة ثم على الدفاتر 

 
 
من مدى مطابقتھا  تسلیم األوراق للتالمیذ قصد فحصھا والتأكد 

 .لسلم التنقیط المعتمد 
 
 

 :حوصلة تقییمیة 
تلمیذا من مجمل  11من طرف  اختیارهتم : الموضوع األول 

41  

  
 
 
 
 
 
 

حواریة 
 تلقینیة
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وضع ھیكلة 
للتقییم و 
 العالج 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المعالجة 
 والدعم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الموضوع 

 الثاني 
 تلمیذ 30أجاب  عنھ 

 سھولة النص النثري المتناول من األغلبیة التعلیل
 تخوف التالمیذ من النصوص الشعریة الحرة 

بكل ما یتعلق بالسند الشعري تحسبا  االھتمامضرورة  العالج
 للباكالوریا 

 
 أي دون المتوسط 10أكثر من نصف المتعلمین تحصلوا على معدل أقل من : معدل العالمات 

 مما یستوجب التحذیر والحث على اغتنام الوقت المتبقي للمراجعة و التحضیر لتفادي الرسوب 
 
 
 
 
 
 
 
تكلیف المتعلمین بمراجعة جمیع الدروس واستدراك الموضوعات التي اخفقوا فیھا وتقدیم  -

السابقة قصد  االختباراتملخصات مجملة عن جمیع دروس المقرر مع حل جماعیة لبعض 
 التدرب 

 
 

 
 
 
 
 
 

 حواریة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تلقینیة 
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 بكالوریا تجریبي في مادة اللغة العربیة وآدابھا  امتحان
 الشعبة أدب وفلسفة 

 :الموضوع الثاني 
 

 
 

 :عند افتتاح معھد عبد الحمید ابن بادیس  
 

وعھد العروبة واإلسالم في عنقنا وعنقك ، ) أیتھا األمة ( ھذا المعھد أمانة بیننا وبینك "           
وواجب العلم علینا وعلیك وحق األجیال والزاحفة إلى الحیاة من أبنائنا جمیعا فأینا قام بحظھ من 

 .األمانة ووفي بقسطھ من العھد وأدى ما علیھ من الواجب واستبرأ من الحق 
 

ال منة لنا وال لك على هللا ودینھ وما عظم من حرمات وما أوجب من رعایة األبناء وإنما            
وقصرت فقمن بقسطنا  واجتھدناجمیعا وقد اقتسمنا الخطئین فقمنا وقعدت ) أن نتعاون ( علینا 

التعلیم وأخذنا الواجب حق القیام ، فدعونا ما وسعت الدعایة وبینا ما وسع البیان وعلمنا ما أمكن 
 .األمر بقوة ألن زمنك قوي ال یرضى بصحبة الضعفاء 

 
نحن إنما نبني لك ونفصل على مقدارك ونرشدك إلى ما یجبأن تكوني علیھ لتستبدلي حالة           

 .بحالة 
 عصرك عصر نھوض ومن لم یجار فیھ الناھضین كان من الھالكین ، وقد بدت علیك مخایل          

النھوض وقد قال الناس قد نھضت فحق القول ولم یبق للنكوص مجال وما عن الھوى نطقنا حین قلنا 
 .إال بالعلم وإن نھضة ال یكون أساسھا العلم ھي بناء بال أساس وال دعامة ) إنك ال تنھضین : ( لك 

وإنما ھي ) لل والتبلغ ال ترضى بالتق( إن النھضات األصلیة ال تعرف القناعة وال تدین بھا و           
 .القوة والفوران ، والتأجج والجیشان 

 
إن قلیال للنھضة في باب العلم معھد یضم ستمائة تلمیذ في أمة تعد بعشرة مالیین تسعة           

 "أعشارھا ونصف عشرھا أمیون 
 
 
 
 

 عیون البصائ/ محمد البشیر اإلبراھیمي     
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 ) ن  08: ( أسئلة البناء الفكري 
 
 

  "الذي عالجھ الكاتب في ھذا النص وما ھدفھ  ما الموضوع .1
حمل الكاتب التقصیر لألمة وبرأ القائمین على التعلیم منھ ، فھل توافقھ على ما قدم من حجج ؟ وأین یظھر ذلك في  .2

 النص ؟
 یبدو الكاتب متفائال بنھضة األمة أین یظھر ذلك في النص ؟ .3
 ، وما رأیك فیھ ؟ما المفھوم الذي حدده للنھضة األصلیة  .4
 لخص مضمون النص حسب التقنیة  .5
  .إلى أي نمط تحیل النص ؟ أشر لھ بمؤشرین مع التمثیل  .6

 
 

 ) ن  08: (  اللغويأسئلة البناء 
 
 

 حدد أربع ألفاظ تسبح في فلك مضمون النص  .1
 ما فوق الخط إعراب مفردات وما بین قوسین إعراب جمل  أعرب .2
 ؟ االسمیةما داللة كثرة الجمل  .3
 علل  واالنسجام االتساقفوق ظاھرتي  استوى –شكال ومضمونا  –بناء النص  .4
 :الصورتین البیانیتین محددا نوعیھما  اشرح .5
 ) إن النھضات األصلیة ال تعرف القناعة ) ( ألن زمنك قوي ال یرضى بصحبة الضعفاء (  .6
 .محسنین ذاكرا نوعیھما وبالغتیھما  استخرجأسھم علم البدیع في إثراء معاني وجمالیات النص  .7

 
 

 ) ن  08: (  التقویم النقدي 
 
 

 ص ؟ مثل ذلك إلى أي مدرسة ینتمي الكاتب ؟ وما ھي خصائص أسلوبھ من خالل الن .8
 . أترى محمد البشیر اإلبراھیمي محافظا أم مجددا ؟ علل  .9
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مكنیة أخرى شخصت المنى في صورة إنسان قادر على النسج  استعارة) دقائقھ نسجتھا المنى ( 
لبیان قیمة األماني في سعادة اإلنسان فاإلنسان سعید ما دام یعیش ألمانیھ فإن فقدھا فقد معھا السعادة 

 وسحر الحیاة 
شبھت الشاعرة الحلم بشمعة كانت مضیئة أیام األمل والفرح ) : ألم ینطفئ كل حلم كذوب ( 

 .واألفول  االنطفاءوالسعادة وألنھ حلم كاذب ترید لھ 
 

 :  االستنتاج
الشاعرة على قالب شعر التفعیلة لتعبر عنھا وأفكارھا بكل حریة وصدق وبنت قصیدتھا  اعتمدت

تتكرر أربع ) فعولن( وھو من البحور الصافیة ذات تفعیلة واحدة  على تفعیلة بحر المتقارب ،
مرات في الشطر في النظام الخلیلي بینما ال یلتزم بعدد معین في قالب الشعر الجدید حیث نجد أن 
الشاعرة كررتھا أربع مرات في الشطرین األول والثاني ، بینما تكررت التفعیلة ست مرات في 

 تدفق الشعور لدى الشاعرة وحالتھا النفسیة السطر الثالث وذلك بحسب 
 : لوحظت التغیرات المألوفة التي قد تطرأ على تفعیلة بحر المتقارب ، منھا : الزحافات والعلل 

 ) فعول  –فعولن ( وھو حذف الخامس الساكن : زحاف القبض  
 )فعول —فعولن( وھي حذف ساكن السبب الخفیف وإسكان متحركھ : علة القصر 

 فعو وتنقل إلى فعل  = فعولن ( وھي حذف ساكن السبب الخفیف من آخر التفعیلة : لحذف علة ا
بعدد ثابت من التفعیالت یعیق  االلتزامإن : عالقة الموسیقى الخارجیة بالحالة النفسیة للشاعرة 

إلى  تظطربذلك سوف  التزمتحریة التعبیر لدى الشاعرة ویمنع من تحقیق الصدق الفني ، وإن 
الفراغات والفجوات بكلمات ال عاطفة فیھا ، وبذلك فإن تحررھا یناسب حالتھا النفسیة التي حشو 

 تعبر عما بداخلھا أحیانا بطول نفس 
فإن الشاعرة  ةالرويكذلك بالنسبة للقافیة ) مثلما نرى في الشطر الشعري ذي التفعیالت الستة ( 

 .غیرت قوافیھا على غیر نظام ثابت 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

التقویم النقدي نازك المالئكة زائدة شعر اللتفعیلة شاعرة وناقدة مجددة في الشعر في التنظیر النثري 
المضامین إلى الشكل والصورة واللغة ، مواضیعھا مھتمة بالقضایا  مجال تجدیدھا واسع یمتد من

 اإلنسان وما یحس ویشعر بھ ، وقالبھا متحرر من قیود الوزن  و القافیة  
    

طبعت أغلب قصائدھا بطابع الحزن واأللم وبنوع من التشاؤم والسوداویة وإنتماؤھا          
ال مجنح واسع تصور المعاني فتصوغ منھا صورا للمذھب الرومانسي یجعل منھا شاعرة ذات خی

 .ملونة بألوان نفسھا 
 

 المضمون الشكل
 

التوزیع العروضي + شعر التفعیلة ( شعر بنظام السطر 
 ) لتفعیالت 

 )الوحدة العضویة ( التتابع المشھدي 
 ) توظیف الطبیعة ( مظاھر الطبیعة ، النھر ، التراب 

 ) توظیف الرمز (  طریق األوجھ الجامدة
 )حقل داللي ومعجم لغوي خاص ( الطریق، اإلیاب ، عدنا 

 )الصیاغة ( البساطة الوضوح العمق 
إسقاط الكتابة الشاعریة مع سیاق المضمون على سمت 

 )التولید واإلبداع اللغوي ( التأویل 
 

 
 ) االلتزام( معالجة القضایا 
الوحدة ( موضوع األلم 

ع الموضوعیة معاجلة واق
صدق التجربة ( معیش 

 )  الشعریة 
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  الثاني  عالموضو 
 الباكالوریا التجریبي في مادة اللغة العربیة وآدابھا  امتحانتصحیح 

 عناصر اإلجابة 
 
 
 
 
 
 
 

البناء 
 الفكري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البناء 
 الفكري

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

البناء 
اللغوي 
 والفني 

 الموضوع الذي عالجھ الكاتب في ھذا النص ھو ال نھضة إال بالعلم ، وھدفھ بناء تعلیمي حضاري على أسس علمیة . 1
حمل الكاتب التقصیر لألمة ، وبرأ القائمین على التعلیم منھ ، أوافقھ على ما قدم من حجج ألن العملیة ال تكتمل إلى بالتعاون . 2

 وقصرت  واجتھدناوقد أقسمنا الخطأین فقمنا وقعدت : في النص  وأداء الواجبات لكلینا ویظھر ذلك
وقد قال الناس قد نھضت فحق القول ولم یبق " یبدو الكاتب متفائال بنھضة األمة ویظھر ذلك في النص من خالل قولھ . 3

 .للنكوص مجال وما عن الھوى نطقنا حین قلنا لك إنك ال تنھضین إال بالعلم 
إن النھضات األصلیة ال تعرف القناعة وال تدین بھا وال ترضى بالتقلل والتبلغ وإنما : لنھضة األصلیة  المفھوم الذي حدده. 4

 ھي القوة والفوران والتأجج والجیشان ورأیي فیھ أنھ ما دام العلم في تطور فالنھضة كذلك في عصمة العلم 
مة مع القائمین على العلم ، وبالتعاون نكون مخرجا األ ائتالفمعھد العلم یمثل النھضة والنھضة تكتمل مع : التلخیص . 5

 یرضي الطرفین لیعم البناء والتشید 
 وفعال أشرقت لحظات الحضارة طالبة بنھم دون قناعة أفاق العلم والنھضة 

أحیل ھذا النص إلى النمط التفسیري وخادمة الحجاج والوصف وما یؤشر لذلك تفسیر ظاھرة النھضة بالعلم ، مصال .   6
 بالشرح والتحلیل طرق التعاون بین األمة وأئمة العلم ومناقشة موقف الناس حول حالة األمة 

عصرك عصر نھوض ، ( ة الجو العام ذكر حال) الزاحفة ، قعدت ، قصرت ، الناھضین ، الھالكین ( أما الوصف 
 ) إنك ال تنھضین إال بالعلم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 نھضة ، األجیال : العلم ، اإلسالم : ي تسبح في مضمون النص األلفاظ الت. 1
 :اإلعراب . 2
 

 إعرابھا الكلمة/ الجملة 
 أیتھا األمة 
 أن نتعاون

 قلنا
 إنك ال تنھضین

 ..ال ترضى 

 ال محل لھا من اإلعراب  اعتراضیةجملة 
 جملة مصدریة واقعة في محل رفع مبتدأ مؤخر 

 فعلیة واقعة في محل جر مضاف إلیھ  جملة
 جملة مقول القول واقعة في محل نصب مفعول بھ 

 جملة فعلیة واقعة في محل رفع على عطف خبر إن 
 

 
 المعھد 
 األمة 
 جمیعا 

 
 اإلشارة وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة على آخره اسمبدل مرفوع من 

 بدل مرفوع وعالمة رفعھ الضمة الظاھرة على آخره
 .منصوب ، وعالمة نصبھ الفتحة الظاھرة في آخره والثانیة للتنوین حال 

 
كما تدل ) ھذا المعھد أمامنا بیننا وبینك  داللة على تبات المعاني وتأكیدھا وتوضیحھا مثل قولھ  االسمیةداللة كثرة الجمل . 3

  االستمرارعلى ثبات 
 )كان من الھالكي .. نحن إنما نبني لك (  :فاعل مثل قولھ  اسمجملة فعلیة أو 

 في النص  واالنسجام االتساقاألدوات التي تحقق بھا . 4
 المثال  االتساققرائن 

 نحن نتعاون نبني   ) المتكلم ( الضمائر 
 إسم اإلشارة في ھذا ) األمة / المعھد ( ( البدل   البعد/ اإلحاالت القبلیة  
التأكید ) قد (حرف التحقیق ) في ، إلى ، الالم ( ، الجر ) الواو ( العطف   الروابط المنطقیة

 ) إن ، إنما ( 
 إجمال وتفصیل   واالنتھاءوالتخلص  االبتداء

 معلم العلم ، التعاون التعلم البناء واإلرشاد النھضة بالعلم ال قناعة للنھضة   االلتحاق
الوحدتان الموضوعیة 

 والعضویة 
عضوي بداللة اإلجمال  ارتباط) النھضة بالعلم ( واحد  طرق موضوع 

 والتفصیل
 :شرح الصورتین البیانیتین وتحدید نوعیتھما . 5

 شرحھا  نوعھا الصورة البیانیة 
ألن زمنك قوي ال یرضى بصحبة 

 الضعفاء 
 استعارة

 مكنیة
شبھ الكاتب الزمن بإنسان قد ال یصاحب وال یرضى جریا على 

( ورامزا إلیھ بما یدل علیھ  اإلنسانبذلك مشبھ بھ  تشخیصھ حادفا
المكنیة وبالغتھا التشخیص  االستعارةعلى سبیل )  یرضى بصحبة 

 نقال للصورة من العاقل إلى غیر العاقل            توضیحا وتأكیدا 
ھ بھ ورمز إلى ما ذ حذف المشبشبھ الكاتب النھضات باإلنسان إ استعارة إن النھضات األصلیة ال تعرف 
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المكنیة  فالصورة  االستعارةعلى سبیل ) ال تعرف ( علیھ ید مكنیة  
  معنى  واتسعتشخصت فأوجزت لفظا 

 

     : الّتعلیق على االختبارین األول لـ " نازك المالئكة " والّثانيالمطلب الخامس

:"لـلبشیر اإلبراھیمي"  

 I :    البناء الفكري- 

.              والمشاھدة لالستخراجالبنیة السطحیة قابلة  اكتشاف:السؤالین األول والثاني في
.        لالستخراجالبنیة العمیقة غیر قابلة  واكتشافمناقشة :في السؤالین الثالث والرابع

.التلخیص أو نثر األبیات: والسؤال األخیر  

 II- البناء اللغوي :

            االختباراتدلیل بناء مواضیع   احتراماألول عدم  طول النص في الموضوع   *
.                                 أربعة عشر بیاًتا للقسم األدبي، وعشرة أبیات للقسم العلمي *
.                                                                                   والنص الثاني *
.                                                                     عن طریق المعیار التقویم *
.                    التقویم الموضوعي یكون بالمؤشر وطبیعة المؤشر تحّدد عالمة الّتقییم *
       :                                                مصطلحات المنھاج احتراموكذلك عدم  *

.                         كتوظیف أسئلة اللغوي والفني، ألن الفني ال یوجد إالّ في المتوسط   
:                                             كما نالحظ تمركز األسئلة في كال الموضوعین  *

                             .                                            أربع أسئلة في اللغة -    
.                                                                            في البالغة اثنان -    
.                                                                          واحد في العروض -    

:                                              ي علم البالغةكما نالحظ عدم تراتبیة األسئلة ف *
وعدم وضع تسلسالت للنقاط األسئلة التي تستدعي التفكیر وصعبة  نقاطھا تكون           *
.                                                                  غیر مناسبة مع حجم الَجواب  
:                                منطقّیًا في أسئلة البناء اللغوي كما یلي یجب ترتیب المفاھیم *

.                                                                             الشرح المعجمي -   
            .                                                                          اإلعراب -   
.                                                    داللة األفعال وصیغھا -:  علم المعاني  -   

.                                                  داللة الحروف ومعانیھا -                      
                                               .           التقدیم و التأخیر -                      
...).             الصفات، المضافات،(صیغ المبالغة والصیغ األخرى  -                      
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.                                             األسالیب الخبریة واإلنشائیة -                      
كنایة       ال -:  ان ـــعلم البی -    

.                                                                      التشبیھ -                     
.المجاز -                       

:    علم البدیع  -     

                                                      ..الّطباق المقابلة: معنوي  -                 
...الّسجع، الجناس، الثوریة: لفظي  -                   

 III- الّتقویـــم الـنقـــدي : 

.دراسة  ظاھرة  أدبیة  نقدیة  في  مجاالت  األدب -  
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 المطلب الّسادس: - االقتراحات والعالجـــات :    

      ضرورة تكوین أساتذة في المجال الّتقویم، وكیفیة التطبیق الجّید إلستراتیجیة التقویم  •
      .  المالحظة في عملیة التقویم استغاللالحدیثة،واإلضافة إلى   

.ال ّبد من اإلطالع على شبكات التقویم لمعرفة تسلسل التنقیط حسب المؤشرات •  

.في كل تغییر وإصالح لتنفیذھا بصورة جّیدة تھمواستشارضرورة إشراك األساتذة  •  

 الّتعلیمّیة مع  وقت الحّصة  الّدراسّیة حتى  یتوافق عامل        تكییف مضامین المناھج  •
.الوقت والجھد مع مضمون المناھج  

.والمناھج الخاص بالماّدة االختباراتالحاجة إلى اإلطالع على دلیل بناء  •  

ت الّتعلیم في المرحلة الثانویة وعدم  التركیز فقط على الّسنة         بجمیع سنوا  االھتمام •
.النھائیة    

.متابعة تقدم برنامج الّسنوات الّنھائیة وضرورة إنھائھ في الوقت المحّدد •  

 موازیة من أجل الّتقلیل من          تخفیض عدد الّتالمیذ في األقسام وذلك بفتح أقسام  •
.االكتظاظ  

  ومنھا          تیجیة  التقویم   المعتمدة  على الورقة والقلم إسترا   استخدامالّتنویع  في  •
.الّتحصیلیة االختبارات               

.الّتطبیق الفعلي لما جاءت بھ المقاربة بالكفاءات في مجال الّتقویم •  

 عند إجراء أي         بمختصین في التقویم لتوجیھ المعلّمین  تزوید المؤسسات التربویة •
.تقویــم             

 األسئلة من        الفقرات والصعوبة، أي تدرج :  سبأو أشكال األمثلة حترتیب أنواع  •
.الّسھل إلى الّصعب              

.أي خالیة من األخطاء المطبعّیة واإلمالئیة: وضوح األسئلة •  

.وضع سلم التنقیط یتالءم مع طبیعة السؤال •  

.نموذج اإلجابة حاضر مع األستاذ أثناء الّتصحیح •  

 

 



﴾قائمة المراجع﴿  

 .القرآن الكریم بروایة ورش -    

 :الكتب -أوال    

   لسان العرب، مراجعة عبد المنعم : جمال الدین أبو الفضل محمد/نظور األنصاريمبن *-1       

 العلمیة،بیروت، دار الكتب )م،ن،ھـ(بع قّقھ عامر أحمد، المجلد الّساحخلیل إبراھیم،       

                                                                                                     )ت.د(     

 لعامة تخطیطھا وتطبیقاتھا   طرق التدریس ا: ولید أحمد َوأبو الّسعود محمد أحمد/ابرج-2      

 .األردن/، دار الفكر، عمان2009التربویة، الطبعة الثانیة   

 ، دار المسیرة، 2006علم النّفس التربوي، الطبعة الخامسة: صالح محمد/ادوجأبو  -3      

 .   األردن/عمان     

 العربیةبناؤھا تقویمھا، الطبعة -فلسفتھا-المناھج الدراسیّة: ماھر إسماعیل/عفريجال -4      

                                           .                                                                                                                            األردن/،دار الیازوردي،عمان2010        

 م  تصمی: فة مفلح، مھا محمود فاخوريلیعاید َو محمد ذبیان القراوي َو محمد خ/مدانح -5     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              میة وإننتاجھا وتطبیقاتالبرمجیات التّعلی        

                     إمام مختار وأحمد النجدي َوصالح الّدین عرفة محمود َوعلي محي الّدین /میدة ح - 6      

                                                                                                                      َوحسین             

 .القاھرة -، مكتبة زھراء الشرق2000مھارات التّدریس: القرش

   محمد سلمان فیاض َوحسن عبد الرحمان السخي َوعبد هللا بن جمعة َو عساف عبد /زاعلةخال -7

، دار 2011اإلستراتیجیات التربویة ومھارات اإلتصال التربویة،الطبعة األولى:الشویكي ربّھ

 .صفاء، عّمان

 ، دار 2006طرائق تدریس الدراسات االجتماعیة، الطبعة األولى : فخري رشید/ضرخ -8

 .األردن/المسیرة، عمان



مجد -)م2008(الطبعة األولى -والتعلیم-القیاس والتقویم في التربیة: توما جورج /الخوري -9

 .                       بیروت-المؤسسة للدراسات

 ، 2007المنھاج المكونات، األسس، التطویر، الطبعة األولى : علیجدّ إبراھیم عبد العزیز ال -10

 .دار القاھرة،األردن

 للطالب الجامعي والمعلّم (علم النّفس التربوي : حسین وزھریة عبد الحق/ یاشرأبو  -11  

 .األردن/عمان -، دار المسیرة2007،)الممارس     

   النّموذج اإلستقصائي في التدریس والبحث وحل المشكالت، الطبعة : فرید كامل/ینةزأبو  -12   

 .األردن/، دار وائل، عمان2011األولى       

 . ، مكتبة المجتمع الَعربي  عّمان2006التقویم النفسي، الطبعة األولى: صالح فؤاد/الیمس -13

  التّدریس :محمد شارف َونور الّدین خالدي مراجعة محمد بن عرشة أحمد صرصار/ریرس -14

 .، الجزائر1995باألھداف وبیداغوجیا التّقویم، الطبعة الثانیة      

 ، مركزیة    2004بعة الثانیةطرائق تدریس اللغة العربیة، الط: عبد الّرحمان /فاسفةسّ ال -15

 .للنشر، األردن      

  ، دار 2006أساسیات التّدریس: خلیل َوعبد الرحمان جامل َوعبد الباقي أبو زید/برش -16

 .المنھاج، عمان      

  ، دار النّھضة، 2008تعلیمیة اللغة العربیة،الجزء الثّاني، الطبعة األولى، :أنطوان/یّاحص -17

 .بیروت      

 ، المكتب 1999التقویم والقیاس النفسي والتربوي، الطبعة األولى : أحمد محمد/ یّب طالـ 18

 .  الجامع الحدیث، اإلسكندریة      

 ھا بین النظریة فنون اللغة العربیة وأسالیب تدریس: راتب قاسم َو محمد فؤاد/اشورع -19

 .  ، دار علم الكتاب بالحدیث، األردن2009األولى والتطبیق، الطبعة      

                                                             أ سسھ ومناھجھ و تطبیقاتھ في تقویم                                               سيو المؤسّ  ربويقویم التّ التّ  :صالح الدین محمد/عالّم -20

 .،دار الفكرالعربي،القاھرة2003ة األولىالمدارس،الطبع

 : عاصر إبراھیم َومنیر فخري صالح َوأكرم جاسم حمید وعیاد حسین محمد علي/لوانع -21

 . ، دار الیازوردي، عمان2011الكفایات التّدریسیة وتقنیات التّدریس، الطبعة األولى      



 التقویم : عبد المجید سیّد أحمد وزكریا أحمد الشربیني َوعبد اللطیف جاسم الحّساس  -22

 . ، دار األمین، القاھرة1996التربوي، األسس والتطبیقات، الطبعة األولى        

 .، دار الثقافة، عمان2009علم النّفس التربوي وتطبیقاه، الطبعة الثانیة:محمد جاسم/بديعال -23

 ھاني إبراھیم شریف َوطھ علي حسین الدلیمي َوجمال حسن مصطفى أبو /بديعال -24

 ، دار جدار الكتاب 2006طبعة األولىإستراتیجیة حدیثة في التّدریس والتّقویم، ال:الّرز       

 . األردنالعالمي،        

 .     ، دار أسامة، األردن2005أسالیب التّقویم التّربوي، : محمد/ثمانع-25

 عبد الّرحمان َو یوسف خالدي َو عبد هللا منیزل علم النّفس التربوي، الشركة العربیة /دسع -26

 .  المتّحدة،القاھرة        

 .مقاربة التّعلیم والتّعلم بالكفاءات، الطبعة األولى، دار األمل: سعوس محمدع -27

 .األردن/الیازوردي، عمان، دار 2008إدارة التّعلم الّصفي، الطبعة العربیة: نوال/شيعال -28

 ، دار الثقافة، 1998المرشد الفني لتدریس اللغة العربیة، الطبعة األولى: فیصل حسین/ليعال -29
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