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الّتي سھرت  وویشھد لھا بناني الّتي ھي خیر من نطق بھا لساني إلى

. ألجلي اللّیالي وانشغل بھا بالي وارتسمت دائما في خیاليا عیناه

ا. إلى من وضع هللا تعالى الجّنة تحت أقدامھ

 .أقدس مخلوق "أمي" الغالّیة إلى

 الّصبر بتشجیعھ يإلى من أحاطني بعونھ ونصائحھ وزرع في روح

وتحفیزه لي دوما إلى قدوتي في الحیاة "أبي" الفاضل. 

. وأخواتي إلى من یصنعون بھجة البیت ویشّكلون زینتھ إخوتي

  كّل أطفال العائلة.إلى

 جّدتي العزیزة المتوفّّیة ھذه الّسنة ولم تشھد لي بإنھاء ھذا البحث إلى

 المتواضع.

  الّدكتور الفاضل "مزاري عبد القادر".إلى

إلى كّل أفراد العائلة الموّسعة. 

فاستمتعت برفقتھا طیلة الّسنین التي قضیتھا في  إلى التي ُعرفت بطیبتھا

"عبد الّرّزاق أسماء" الجامعة 

ناصرّیة وفوزّیة وسمّیة ونور الھدى. زمیلتي إلى 

 .2015-2014  في دفعة والّزمالءالّزمیالتإلى كّل 

 .اھدي ھذا الجھد المتواضع

إهـداء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 
 

 

الحمد ہلّل رّبنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وھدیتنا وعلّمتنا وفّرجت عّنا 

لك الحمد باإلیمان ولك الحمد بالّسالم ولك الحمد بالقرآن 

ولك الحمد باألھل والمال والمعافاة 

كّیدت عدّونا وبسطت رزقنا 

وأظھرت أّمتنا وجمعت شملنا وأحسنت معافاتنا 

ومن كّل ما سألناك رّبنا أعطیتنا 

الحمد على ذلك حمدا كثیرا 

لك الحمد بكّل نعمة أنعمت بھا علینا في قدیم وحدیث أو سّرا أو عالنّیة 

أو خاّصة أو عاّمة أو حّي أو مّیت 

أو شاھد أو غائب 

لك الحمد حّتى ترضى ولك الحمد إذا رضیت 

 ولك الحمد عند الّرضى 

دعاء 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

. أسمى معاني الحب والوفاء إلى كافّة من یحملون في أفئدتھم

جل إعالء رایة العلم في ھذه البالد. أسھروا من  إلى كّل من

. وكانوا عونا لنا طیلة مشوارنا الّدراسيا إلى كّل من ساندون

. والثانوياالبتدائي والمتوّسط إلى جمیع أساتذتنا في الّتعلیم 

أساتذة قسم اللغة العربیة وآدابھا.  إلى

 المشرف على ھذه المذكرةم  المحتر الّدكتورإلى

". مزاري عبد القادر"

  استرشدنا بنصحھ وتوجیھھذياألستاذ الكریم الّ  إلى

 ".عبد ّهللا بوقّصة"

 إلى زمیلي في الكلّّیة "بابا محّمد"

 الّتي فتحت 1962 جویلیة 05إلى متوّسطة "بن سلیمان حّمو" بـحي 

لنا أبوابھا طیلة فترة الّترّبص الّتي أجریناھا، وأخّص بالّذكر األستاذة 

 "لزرق نصیرة"

شكر وعرفان 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 بســــــم اهللا الرحمن الرحيـم

 خلق اإلنسان  ﴾1﴿اقرأ باسم رّبك اّلذي خلق  

  اقرأ و رّبك﴾2﴿من علق  

عّلم  ﴾ 4﴿ اّلذي عّلم بالقـلم  ﴾3﴿األكرم  

﴾5﴿اإلنسان ما لم يعلم    

 صدق اهللا العظيم
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الحمد ہلّل الّذي خلق اإلنسان وعلّمھ البیان وأنزل القرآن بلسان عربّي مبین، ثّم الّصالة 

والّسالم على المبعوث رحمة للعالمین، إمام البلغاء وسّید الفصحاء، الّذي أوتي الحكمة 

 وفصل الخطاب وبعد:

    إّن الّتقویم عنصر أساسي لقّیاس مستوى الكفاءة والّتأّكد من درجة الّتأدّیة، وھو 

ضروري لكّل تقّدم أو نمّو، وفي علوم الّتربّیة والّتعلیمّیات الّتطبیقّیة ال تستغني عنھ أّي 

طریقة مھما كانت توّجھاتھا الّنظرّیة والمنھجّیة، فھو یساعد على تولید الملكات وخلق 

المھارات وتحسین األداء ورفع المردود في جمیع شؤون الحیاة، فما بالك بمیدان الّتربّیة 

 بدور فّعال في تطویر العملّیة الّتعلیمّیة، إذ عن طریقھ یمكن – الّتقویم –والّتعلیم حیث یقوم 

الّتمییز بین نقاط القّوة والّضعف في أّي برنامج تعلیمي في مختلف المستویات والمراحل 

 الّتعلیمّیة الّتي تشمل المعلّم، المتعلّم، المنھاج، طرائق الّتدریس، أسالیب الّتقویم.

    فالّتقویم یساعد المعلّم في عّدة جوانب أھّمھا ترقّیة مھاراتھ وتحسین خبراتھ وإعداد 

وتوضیح األھداف الواقعّیة لكّل متعلّم، وتقدیم درجة إنجاز األھداف الّتربوّیة وتصمیم 

الّتقنّیات الّتعلیمّیة المستخدمة، كما یھدف إلى تحسین أداء المعلّم ورفع مردود الّتدریس، أي 

تلك الجوانب المتعلّقة بعنصر المعلّم باعتباره جوھر العملّیة الّتعلیمّیة، ألّنھ ال یخفى علینا أّن 

 تحسین أداء المتعلّم مرھون بتحسین كفاءة المعلّم أّوال.

 في تقوّیة رغباتھ في الّتعلّم – محور العملّیة الّتعلیمّیة –    كما یساعد الّتقویم المتعلّم 

والكشف عن استعداداتھ وقدراتھ وتشجیعھ على كسب العادات الجّیدة، وتزویده بالّتغذّیة 

الّراجعة عن تعلّماتھ، ألّنھ ال یمكن للمتعلّم أن یكون أداة حسنة أو في المستوى المطلوب في 

غّیاب الكفاءة الّتي یفترض أّنھا تحتوي على رصید معرفي نظري كامل، فاألداء عند المتعلّم 

ھو صورة من صور الملكة وانعكاس لھا، واإلنجاز:ذلك الّسلوك القابل للمالحظة والقّیاس، 

 ھذا ما یوّضح العالقة الوثیقة والمباشرة بین الكفاءة (الملكة) واألداء (اإلنجاز)

 مقّدمة
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والّتقویم، فالّتقویم بذلك ركن استراتیجي في العملّیة الّتعلیمّیة وحلقة من حلقاتھا ال یمكن 

فصلھ عن الفعل البیداغوجي، ولكن إطاره الّنظري غائب في أذھان كثیر مّمن یشتغلون 

بحقل الّتدریس، رغم الّتكوین الّذي یتلقّاه المعلّمون في الجوانب الّنفسّیة والّتربوّیة وطرائق 

الّتعلیم، فناذرا ما یتدّرب المعلّمون على تقنّیات الّتقویم كأسلوب علمي حدیث یؤّھلھم إلى 

المراجعة الموضوعّیة لنتائج عملھم، وإّن معظم المعلّمین ال یعرفون من الّتقویم إالّ االختبار 

 والعالمة وما یترّتب عنھما من ترحیل المتعلّم من صّف إلى صّف آخر، فالّتقویم 

ال ینحصر فقط على العملّیة الّتي ُیجریھا المعلّمون على المتعلّمین فحسب، بل تتعّداه إلى 

تقویم المعلّم كذلك والمنھاج وطرائق الّتدریس والمھارات اللّغوّیة وكّل ما یحیط بالمتعلّم 

 وعلى ھذا األساس كانت الّصّیاغة العاّمة لعنوان الّدراسة كالّتالي:

 تقویم برنامج اللّغة العربّیة في المرحلة االبتدائّیة

 - الّسنة الّرابعة أنموذجا-

    الّتعلیم االبتدائي ھو الحجر األساسي في العملّیة الّتعلیمّیة، وقد انصّب اھتمامنا بھذه 

المرحلة إیمانا مّنا بضرورة الّتقویم اللّغوي في وقت مبّكر، فأحسن مرحلة لذلك ھي المرحلة 

االبتدائّیة، حّتى ال یستمّر الّضعف اللّغوي في المراحل المتقّدمة:المرحلة المتوّسطة 

(اإلعدادّیة) والّثانوّیة، إذ الحظنا أّنھ على الّرغم من الكّم الھائل لساعات الّتدریس والمواد 

الّتي یتلقّاھا تلمیذ المرحلة االبتدائّیة خالل الخمس سنوات، فإّن مستوى المتعلّمین في نھایة 

المرحلة ال یعكس حجم المجھودات المبذولة، فھو تلمیذ یعجز عن القراءة وحّتى الحروف 

في بعض الحاالت وعن الكتابة الّصحیحة، فمعارفھ اللّغوّیة وكیفّیة استعمالھ ألبسط أشكال 

الفصحى، ال تعكس ملمح المتعلّم في نھایة المرحلة االبتدائّیة فالمتعلّم یعاني ضعف كبیر في 

الّسیطرة على أبسط مھارات اللّغة وعناصرھا، ویبدو ھذا جلّیا عند الممارسة واالستعمال، 

والواقع أّن أسباب كثیرة ساھمت بنسب متفاوتة في خلق ھذه األزمة، على رأسھا الّسّیاسة 

الّتربوّیة للمجتمع وغّیاب القرار الّسّیاسي الّراشد والحاسم المؤّسس على بحوث العلماء 

 والخبراء وتجارب الّشعوب واألمم األخرى.

 من أفضع القرارات الّسّیاسّیة في الّتعلیم في بالدنا:قرار نقل جمیع تالمیذ الّصّف األّول      
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 إلى الّصّف الّثاني، بما فیھم الّناجح وغیر الّناجح.

* ھناك قصور كبیر في عملّیات الّتقویم الّشامل في المؤّسسات الّتعلیمّیة، فالّتلمیذ ینتقل من 

صّف إلى آخر دون بذل أّي جھد، بمعنى أّن الّضعف الّتراكمي وجھود الّتقویم جھود مرَتجلة 

وآنّیة وغیر جّدّیة، تفتقر إلى الّشمول والّتكامل وتعتمد على الخبرات الّشخصّیة أكثر من 

اعتمادھا على الّدراسات المیدانّیة والبحوث العلمّیة المخبرّیة الّدقیقة في مناھجھا والممّحصة 

 في نتائجھا.

* تعلیم اللّغة العربّیة في الجیل الحاضر یعاني أزمة حقیقّیة، وما ینبغي لنا أن نتغافل عن 

 ھذه الحقیقة، وھذه األزمة لیست خاّصة بالجزائر فقط وإّنما ھي شائعة في العالم العربي.

    علینا أن نعترف بذلك كي نضع أرجلنا في أّول خطوة نحو العالج، وأن ال نعتبر العربّیة 

سببا لھذه األزمة، فالعربّیة لغة طبیعّیة كأّي لغة طبیعّیة، واألمر فیما نحن فیھ أمر تعلیم 

ولیس أمر اللّغة في ذاتھا، والّضعف الكبیر في نظرنا یتمّثل في ضعف تأھیل المعلّمین 

وسوء إعدادھم علمّیا ومنھجّیا وبیداغوجّیا ولغوّیا، مّما أّدى ھذا إلى عقم طرائق الّتدریس 

 وقتل الّرغبة في الّتعلّم لدى المتعلّم، فالّطریقة المعتمدة لدى كثیر من معلّمي اللّغة

العربّیة ال تخرج في الغالب عن اإللقاء واإلمالء والّتحفیظ واالسترجاع، الّشيء الّذي أّدى 

إلى تعطیل ملكة الّتحلیل واإلبداع عند المتعلّم، إضافة إلى خلّو وافتقار ماّدة الّتدریس من 

الّتشویق والّتجدید، فھي ماّدة ضحلة واختیارھا قائم على الّذوق، بعیدة عن اھتمامات المتعلّم 

 في ھذه المرحلة، تستند إلى معاییر ذاتّیة بعیدة عن االنتقاء الموضوعي العلمي.

    انطالقا من ھذه األسباب نفترض أّن اإلشكالّیة األساسّیة الّتي سننطلق منھا للحدیث عن 

تقویم برنامج اللّغة العربّیة في المرحلة االبتدائّیة، تتمّثل في الّسؤال الّذي طرحناه على 

أنفسنا منذ بدایة ھذا العمل، والّذي كان حافزا دفعنا للبحث والّتنقیب عن الحقائق والحلول 

 الممكنة لھا والمتمّثل في:

 - ھل باستطاعة الّتلمیذ أن یقرأ قراءة جھوریة مسترسلة سلیمة في ھذه المرحلة؟

 - أیمكنھ توظیف قواعد اللّغة العربّیة توظیفا مقبوال؟
 - ھل یستطیع فھم المطلوب منھ؟
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 - ما مدى قدرتھ على إنتاج الخطاب الّشفھي المقبول؟

 - ھل ھو قادر على تحریر فقرات لغوّیة یجمع فیھا أنشطة اللّغة العربّیة؟ 

     وقد تطلّب مّنا عددا من اإلجراءات:
 االستعانة بالمنھج الوصفي الّتحلیلي الّذي یصف ویفّسر في الوقت نفسھ.أّولھا:

فصل تطبیقي، تسبقھم وتقسیم البحث إلى مدخل وثالثة فصول:فصلین نظرّیین ثانیھما:

مقّدمة توّضح أھداف البحث، وتتلوھا خاتمة تضّم جملة من الّنتائج والمالحظات ومجموعة 

 من االقتراحات المیدانّیة.

    فأّما المدخل:"الّتعلیم والّتعلّم" فقد خّصصناه بجملة من المفاھیم العاّمة والمختلفة والمتمّثلة 

في مفھوم الّتعلیم والّتعلّم والّتعلیمّیة، إضافة إلى الّتعلیمّیة عند بعض العلماء وتطّور 

 مفھومھا، وأخیرا أھدافھا وغایاتھا.

    أّما الفصل األّول:"الّتقویم والّتقییم" فقد تطّرقنا فیھ إلى تحدید مفھوم الّتقویم لغة 

 واصطالحا وتمییزا بین المفاھیم المتعلّقة بھ، كما تطّرقنا إلى أھدافھ وأنواعھ.

    أّما الفصل الّثاني والمعنون بـ:"مناھج اللّغة العربّیة في المرحلة االبتدائّیة" فقد تناولنا فیھ 

 ثالث مباحث جاءت مرّتبة كاآلتي:

أّوال:عّرفنا المنھاج تعریفا لغوّیا واصطالحّیا، وأتبعناه بمفھوم تقلیدي وحدیث للمنھاج، ثّم 

وازّنا ما بین المنھاجین، وثانّیا:عّرفنا منھاج اللّغة العربّیة للّسنة الّرابعة ابتدائي ألّنھ الّنموذج 

 الّذي اخترنا أن یكون موضوع دراستنا، وأخیرا قّومنا المحتوى المراد تقویمھ.

    وقد حاولنا تدعیم ھذین الفصلین بدراسة میدانّیة جاءت عبارة عن استمارة استبیانّیة 

موّجھة إلى المعلّمین المختّصین في تعلیم اللّغة العربّیة بالمدارس االبتدائّیة بوالیة"مستغانم" 

 الّصّف الّرابع تحدیدا، وتھدف إلى دراسة موضوعّیة الّتقویم في نھایة المرحلة االبتدائّیة.

    كما نشیر إلى أّن مراجع البحث قد تنّوعت بتنّوع فصولھ ومباحثھ، ورغم اعتمادنا الكبیر 

على المراجع الحدیثة فإّننا لم نطرح كتب الّتراث جانبا، بل حاولنا أن نكشف عن بعض 

الّدقائق العلمّیة الّتي تنّبھ إلیھا علماءنا األجالّء في مجال تعلیم اللّغة العربّیة، وطبعا ككّل 

 باحث یرید أن یطرق باب البحث األكادیمي قد واجھتنا صعوبات عّدة، وإن ُوجدت



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــمقّدمة

 
  ه

  

 فھي ضئیلة نذكر من بینھا:

 قلّة الوقت المتاح إلنجاز ھذا البحث، ولوال مساعدات قُّدمت إلینا من بعض األشخاص 

 المخلصین، ومن بینھم أساتذتنا الكرام سنخّصھم بالّذكر فیما بعد ما كّنا لننجز ھذا العمل.

وفي الختام نرجوا أن نكون قد ُوفّقنا، فإن أصبنا فمن ّهللا تعالى، وإن أخطأنا فحسبّي أجر 

 االجتھاد، ثّم إّني باحثة ناشئة، وما توفیقي إالّ باہلّل رّب العالمین.

 

 بلمومن نعيمة
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بعد إّطالعنا على بعض الكتب والمجالّت الّتي تحّدثت عن الّتعلیمیة والّتعلیم، وجدنا أّن     

ھناك تعریفات كثیرة عند بعض الباحثین في ھذا المجال، ومن ھذه الّتعریفات اخترنا لبحثنا 

ما یلي: 

- مفھوم الّتعلیم: 1

U :أ)- لغة

، ومنھ قولھ تعالى:"َوَعلََّم آَدَم األَسَماَء 1    ھو من الجدر (علم)، وعلّمھ الّشيء تعلیما فتعلّم

Pوقولھ تعالى:"َوَعلََّمَك َما لَم َتُكن َتعلَمُ ". ،2ُكلََّھا" 2F

3 

U :ب)- اصطالحا

    الّتعلیم مھنة یقوم بھا المعلّم أو المدّرس بمعّیة تالمیذه في أّي مستوى وفي مكان معلوم 

وُیعّرف بأّنھ مجموعة من الخطط الّتقلیدّیة أو الحدیثة أو العملّیات ذات الّصلة، ینفّذھا 

األولّیاء والمعلّمون بكیفّیة تجعل الّتعلّم ممكنا،بواسطة الّتلقین والحفظ واالستظھار والّتكرار 

وھي خطط وعملّیات صادرة عن خارج ذاتّیة الّتلمیذ (المتعلّم)، وعن إرادتھ ورغبتھ ومیلھ 

بحیث یكون عدیم المشاركة، سلبّي الموقف في إنجاز وتحقیق الفعل الّتعلیمي الّتعلّمي، مّما 

Pأثار حفیظة علماء الّتعلیم المحدثین ففّضلوا مفھوم الّتعلّم عن الّتعلیم. 3F

4
P  

 ب    الّتعلیم عند العلماء المسلمین یقتصر على الجانب المعرفي، بل یتعّداه إلى سائر الجوان

الحركّیة والوجدانّیة، وُیعّرف بأّنھ العملّیة المنّظمة التي یمارسھا المعلّم، بھدف نقل ما في 

ذھنھ من معلومات ومعارف إلى المتعلّمین الذین ھم بحاجة إلیھا، وفي الّتعلیم نجد أّن المعلّم 

یرى أّن في ذھنھ مجموعة من المعارف والمعلومات ویرغب في إیصالھا للمتعلّمین، ألّنھ 

یرى أّنھم بحاجة إلیھا،فیمارس إیصالھا لھم مباشرة من قبلھ شخصّیا، وفق عملّیة منّظمة 

ویتحّكم في درجة تحقّق حصول الّطالّب على تلك المعارف والمعلومات. 

 

):ینظر:اإلمام العالّمة جمال الّدین أبي الفضل محّمد بن مكرم ابن منظور األنصاري اإلفریقي المصري الُمتوفّى 1(
  المحتوى 12ھـ: لسان العرب،حقّقھ وعلى علیھ وضع حواشیھ عامر أحمد حیدر،راجعھ عبد المنعم خلیل إبراھیم،ج 711

    113"م" منشورات محّمد علي بّیوض،دار الكتب العلمّیة بیروت لبنان،ص 
    31):البقرة:اآلیة:2(
    113):الّنساء:اآلیة:3(
):ینظر:خالد لبصیص:الّتدریس العلمي والفّني الّشفّاف بمقاربة األھداف والكفاءات،دار الّتنویر للّنشر والّتوزیع،الجزائر 4(

   10ص
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    ُیعّرف أیضا بأّنھ تغییر وتعدیل في الّسلوك ثابت نسبّیا وناتج عن الّتدریب حیث یتعّرض 

المتعلّم في الّتعلّم إلى معلومات أو مھارات، ومن ثّم یتغّیر سلوكھ أو یعدل بتأثیر ما تعّرض 

 لھ.

 بقولھ:"نشاط یھدف إلى تحقیق الّتعلّم، وُیمارس  Ghanim- (1995    و یعّرفھ (غانم

بالّطریقة التي یتّم فیھا احترام الّنمو العقلي للّطالب وقدرتھ على الحكم المستقّل، وھو یھدف 

Pإلى المعرفة والفھم".  4F

1 

    ولفظة الّتعلیم ال ُتطلق إالّ على مواقف الّتعلیم الخاضعة للّضبط والّتوجیھ فقط، كما أّن 

الّتعلیم ال یؤّدي إلى الّتدریس، بینما العكس صحیح، وتتضاعف أھمّیة الّتعلیم یوما بعد یوم 

لمسؤولّیاتھ الّضخمة في تطویر الفرد والمجتمع، ولوجود العدید من المؤّثرات التي ینبغي 

مراعاتھا خالل الّنشاطات الّتعلیمّیة. 

    كذلك الّتعلیم ھو مجموعة االستراتیجّیات واألسالیب الّتي یتّم من خاللھا تنمّیة المعلومات 

والمھارات واالّتجاھات عند الفرد أو مجموعة من األفراد، سواء أكان ذلك بشكل مقصود أم 

غیر مقصود، بواسطة الفرد نفسھ أو غیره، والّتعلیم بھذا المعنى أوسع نطاقا من الّتدریس 

 2وأكثر شموال.

 - مفھوم الّتعلّم:2

أ)- لغة: 

علّمھ الّشيء تعلیما فتعلّم ولیس الّتشدید ھنا للّتكثیر بل للّتعدیة ویقال أیضا تعلّم :ُیقال    

  بمعنى أعلم.

 اصطالحا:ب)- 

 ھو عبارة عن تعدیل الّسلوك عن طریق الخبرة الّتي یتلقّاھا الفرد والمّران علیھا في    

 ثناء تفاعلھ مع بیئتھ وتعاملھ معھا وتأثیره فیھا وتأّثره بھا. كما یصبح الّتعلم عامال منأ

 .عوامل الكفء مع متطلبات البیئة والّتكّیف معھا

 

   36م ،ص 1989 ھـ- 1409، 02):خالد الّرمیضي:األسس الّتربوّیة،الجامعة األردنّیة،ط 1(
):ینظر:أ-د/ماھر إسماعیل الجعفري:المناھج الّدراسّیة:فلسفتھا،بناؤھا،تقویمھا،دار الیازوري العلمّیة للّنشر 2(

   111 عّمان األردن،ص 2010والّتوزیع،الّطبعة العربّیة 
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 والّتعلُّم ،و ُیعّرف التعلُّم بأنھ تغییر وتعدیل في الّسلوك ثابت نسبیاً وناتج عن الّتدریس    

 یكون تعلّماً حقیقّیاً حینما ال یكون ناتجاً بفعل أو تأثیر عوامل مثل الّنمو أو الّنضج، وال

 ویتمّثل الّتعلُّم في ،ُیالحظ التعلُّم مباشرة، ولكن ُیستدّل علیھ من األداء الّذي یصدر عن الفرد

 أّن ھناك مجموعة من المعارف والمھارات ُتقّدم للمتعلّم، ویبذل المتعلّم جھداً بھدف تعلّمھا

أو كسبھا، ویتحدد كسبھا بمدى الفرق بین حالة االبتداء في الموقف وحالة االنتھاء منھ، فإذا 

 .ألداءازاد ھذا الفرق في األداء تضمن ذلك حصول تعلّم حسن أو زیادة في 

  ُیقاس الّتعلُّم بوحدة األداء، واألداء ھو الّسلوك الّظاھر الّذي یتّم قیاسھ لتحدید درجة    

لذا ُیقاس بحساب أداء المتعلّم قبل مروره بخبرة الّتعلُّم، ثّم حساب أداء المتعلّم بعد  ،الّتعلُّم

 .مروره في خبرة الّتعلُّم، ویرد الفرق في األداء إلى ما حققھ المتعلّم من تعلّم

ویتّم الّتعلّم تحت إشراف المعلّم وتوجیھھ وفق خطط وعملّیات یكتسب المتعلّم بذاتھ     

واستعداداتھ معارف وخبرات وقدرات وكفاءات ومھارات، وعلیھ فإّن الّتعلّم یمّثل المسافة 

الّتي یقطعھا المتعلّم بنفسھ في اّتجاه الكفاءات الجدیدة الّتي یرغب في امتالكھا،ویمنحھ الّثقة 

 1في نفسھ ویجعلھ في موقف إیجابي. 

     ویمكن أن نعتبر عملّیة الّتعلّم بمعناھا الّشامل عملّیة تكّیف، یكتسب المتعلّم من خاللھا 

أسالیب جدیدة للّسلوك تؤّدي إلى إشباع حاجاتھ ومیولھ وتحقیق أھدافھ الّتي یحّددھا لنفسھ 

نتیجة لتفاعلھ مع البیئة االجتماعّیة والماّدّیة، ولكي تّتضح طبیعة عملّیة الّتعلّم ال بّد لنا أن 

نذكر العناصر األساسّیة الّتي تدخل فیھا وھي: 

*وجود دوافع تدفع المتعلّم إلى إشباعھا. 

*وجود مثیرات بیئّیة تؤّثر في الّتعلّم. 

7F*وجود أھداف إذا تحقّقت تؤّدي إلى إشباع تلك الّدوافع.

2  

     ویعّرف الّتعلّم في مجال علم الّنفس الّسلوكي بأّنھ:"عملّیة عقلّیة داخلّیة نستدّل على 

حدوثھا عن طریق آثارھا أو الّنتائج المترّتبة علیھا، وذلك في صورة تغّیر یطرأ على أداء  

 

   10):ینظر:خالد لبصیص:الّتدریس العلمي والفّني الّشفّاف بمقاربة الكفاءات واألھداف، ص 1(
):ینظر:د/رشدي لبیب-د/جابر عبد الحمید جابر-منیر عطا هللاّ :األسس العاّمة للّتدریس، دار الّنھضة العربّیة للّطباعة 2(

   10-09 ،ص 1983، 01والّنشر،ط 
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أو سلوك الفرد نتیجة الخبرة أو الممارسة أو الّتدریب أو الّتمرین" مع العلم بأّنھ لیس كّل 

تغّیر یطرأ على األداء یعّد تعلّما، ذلك ألّن الّتعلّم كتغّیر في األداء تحت تأثیر الخبرة أو 

الممارسة لھ صفة الّدوام أو االستمرار الّنسبي، في حین ُیعّرف الّتعلّم في مجال علم الّنفس 

8Fالمعرفي بأّنھ:"إعادة بناء وتنظیم الُبنى المعرفّیة المتوافرة لدى الفرد".

1   

     إذن یّتضح مّما سبق أّن الكائن الحّي من خالل إشباع دوافعھ وتحقیق أھدافھ في  

عملّیة الّتعلّم، قد یتأّثر بصفة عاّمة بعوامل كثیرة تتفاوت في األھّمّیة، ھذه العوامل منھا ما 

تكون ناجحة ومنھا ما تكون فاشلة، المھّم في األخیر یخرج بنتیجة أال وھي الّتغلّب 

  2والّتخلّص من االستجابات الفاشلة والّتمّكن تدریجّیا من الّسلوك الّثابت.

 - مفھوم الّتعلیمّیة :3

 أ)- لغة :

     إّن كلمة الّتعلیمّیة في اللّغة العربّیة مصدر صناعي لكلمة تعلیم المشتقّة من علّم أي 

وضع عالمة أوسمة من الّسمات للّداللة على الّشيء دون إحضاره ویرجع األصل اللّغوي 

للّتعلیمّیة إلى الكلمة األجنبّیة "دیداكتیك" المشتقّة بدورھا من الكلمة الیونانّیة "دیداكتیتوس" 

 وتعني فلنتعلّم أي یعلّم بعضنا بعضا أو أتعلّم منك وأعلّمك.

     وكلمة "دیداسكو" تعني أتعلم وكلمة "دیداسكن" تعني الّتعلیم، وكانت تطلق على ضرب 

من الشعر ُیتناول بشرح المعارف، وھو شبیھ بالّشعر الّتعلیمي عندنا، والّذي نظمھ أصحابھ  

من أجل تیسیر العلوم للّدارسین لیكونوا قادرین على استیعابھا واستظھارھا واالستشھاد بھا 

Pعند الّضرورة. 10F

3 

U:ب)- اصطالحا 

     الّتعلیمّیة نظام من األحكام المتداخلة والمتفاعلة ترتبط بالّظواھر التي تخّص عملّیة  

 الّتعلیم والّتعلّم، فتحّدد وتدرس وتخّطط ل:

*األھداف الّتربوّیة والكفاءات ومحتویاتھا. 

 

 *االستراتیجّیات وتطبیقاتھا الّتعلیمّیة العلمیة.

   112):أ-د/ماھر إسماعیل الجعفري:المناھج الّدراسّیة:فلسفتھا،بناؤھا،تقویمھا،ص 1(
   (بتصّرف)10):ینظر:د/رشدي لبیب-د/جابر عبد الحمید جابر-منیر عطا هللاّ :األسس العاّمة للّتدریس، ص 2(
   66 ،ص 1994، 01):ینظر:معجم علوم الّتربّیة:مصطلحات البیداغوجیا والّدیداكتیك،ط 3(
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 *الوسائل الّتعلیمّیة الّتعلّمّیة المساعدة على تحقیق األھداف.

*الّتقویم وطرائقھ المناسبة ووسائل المراقبة والّتعدیل. 

*الّتعلیمّیة علم من علوم الّتربّیة لھ قواعده ونظرّیاتھ،ُیعنى بالعملّیة الّتعلیمّیة الّتعلّمّیة ،ویقّدم 

المعلومات وكل المعطیات الّضرورّیة للّتخطیط، یرتبط أساسا بالمواد الدراسیة من حیث 

المضمون والّتخطیط لھا وفق الحاجات واألھداف والقوانین العاّمة للّتعلیم، وكذا الوسائل 

 1وطرق الّتبلیغ والّتقویم.

 - الّتعلیمّیة عند بعض العلماء:4
 على أّنھا:"فرع من فروع الّتربّیة Smith Abe(1962     لقد عّرفھا (سمیث أب- 

موضوعھا خالصة المكّونات والعالقات بین الوضعّیات الّتربوّیة، وموضوعاتھا ووسائلھا 

ووسائطھا، وكّل ذلك في إطار وضعّیة بیداغوجّیة، وبعبارة أخرى یتعلّق موضوعھا 

 بالّتخطیط للوضعّیة البیداغوجّیة وكیفّیة مراقبتھا وتعدیلھا عند الّضرورة". 

 في تعریفھ إلى أّنھا:"مجموعة طرق وأسالیب mi lari(1979     كما یذھب (میال ري- 

وتقنّیات الّتعلیم".  

:"الّتعلیمّیة ھي الّدراسة العلمّیة لتنظیم وضعّیات Brou Sou (1983     یقول(بروسو- 

الّتعلّم الّتي یندرج فیھا، وفیما یخّص الّطالب لبلوغ أھداف معرفّیة عقلّیة أو وجدانّیة أو نفس 

 حركّیة". 

): "أّن الموضوع األساسي للّتعلیمّیة ھو دراسة brou souبروسو- (     ویقول كذلك 

الّشروط الالّّ◌زم توفیرھا في الوضعّیات أو المشكالت الّتي ُتقترح للّتلمیذ قصد الّسماح لھ 

 2بإظھار الكیفّیة الّتي یشّغل بھا تصّوراتھ المثالّیة أو رفضھا".

     من خالل تعریفات الباحثین الّسابقة ذكرھا قد یظھر لنا أّن الّتعریف الّثاني، المنسوب 

) ھو أنسب وأوضح من الّتعریفات األخرى، وھذا ال یعني mi lari میال ري- (للباحث 

 

 

  66معجم علوم الّتربّیة:مصطلحات البیداغوجیا والّدیداكتیك،ص  ):ینظر:1(
   67):المرجع نفسھ،ص 2(
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غیر واضحة، بل على العكس لكّل واحد منھم مفھومھ الخاّص بھ، إال أّن  أّن تعریفاتھم

 الّتعریف المرّجح یتناسب مع وضعّیاتنا الّتعلیمّیة الحالّیة.

- تطور مفھوم الّتعلیمّیة: 5

البّد من اإلشارة إلى أّننا وجدنا في اللّغة العربّیة عّدة مصطلحات مقابلة للمصطلح        

األجنبي الواحد ولعّل ذلك یرجع إلى تعّدد مناھل الّترجمة، وكذلك إلى ظاھرة الّترادف في 

اللّغة العربّیة، وحّتى في لغة المصطلح األصلّیة، إذ ُترجم إلى لغة أخرى نقل الّترادف إلیھا 

من ذلك: تعّدد المصطلحات المستقاة من االنجلیزّیة في شقّیھا البریطاني واألمریكي 

والّشواھد على ھذه الّظاھرة كثیرة في العربّیة سواء تعلّق األمر باالنجلیزّیة أو بالفرنسّیة 

وھما اللّغتان اللّتان یأخذ منھما الفكر العربي المعاصر على تنّوع خطاباتھ والمعارف 

 )الّذي یقابلھ في اللّغة العربّیة عّدة ألفاظ.Didactiqueالمتعلّقة بھ منھا مصطلح (دیداكتیك-

 

 )Didactiqueمصطلح (دیداكتیك                         

 

 

تعلیمّیة           تعلیمات         علم الّتدریس         علم الّتعلیم     الّتدریسّیة 

     تتفاوت ھذه المصطلحات في االستعمال، ففي الوقت الّذي اختار بعض الباحثین 

) تجّنبا ألّي لُبس في مفھوم المصطلح، نجد باحثین آخرین  Didactiqueدیداكتیك-(استعمال

یستعملون "علم الّتدریس"و"علم الّتعلیم"،وباحثین آخرین قالئل یستعملون مصطلح  

 1"تعلیمّیات"،أّما مصطلح "تدریسّیة"فھو استعمال عراقي غیر شائع.

) اصطالح قدیم جدید، قدیم حیث استخدم في Didactique     كلمة الّتعلیمّیة (دیداكتیك-

األدبّیات الّتربوّیة منذ القرن الّسابع عشر، وھو جدید بالّنظر إلى الّدالالت الّتي ماانفّك 

یكتسبھا حّتى وقتنا الّراھن. 

 

 من قبل كل من (كشوف 1613     وقد استخدمت ھذه الكلمة في علم الّتربّیة أّول مّرة سنة 

وقد  ) في بحثھم حول نشاطات راتیش الّتعلیمّیة-Ratich) و (راتیش-K.helvigھیلفج 

   68):ینظر:معجم علوم الّتربّیة:مصطلحات البیداغوجیا والّدیداكتیك ،ص 1(
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استخدموا ھذا المصطلح كمرادف لفّن الّتعلیم، وكانت تعني عندھم نوعا من المعارف 

) في كتابھ "الدیداكتیكا  -Kamenskyالّتطبیقّیة والخبرات، كما استخدمھ (كامینیسكي

الكبرى" حیث یقول:"أّنھ یعّرفنا بالفّن العاّم للّتعلیم في جمیع مختلف المواد الّتعلیمّیة ویضیف 

 بأّنھا لیس فّن فقط للّتعلیم بل للّتربّیة أیضا".    

     واستمر مفھوم التعلیمیة كفن للّتعلیم إلى أوائل القرن الّتاسع عشر حیث ظھر الفیلسوف 

) الّذي وضع األسس العلمّیة F.Herbert-) (1770-1841األلماني (فریدریك ھیریبارت

للّتعلیمّیة كنظرّیة للّتعلیم تستھدف تربّیة الفرد، فھي نظرّیة تخّص الّنشاطات  

المتعلّقة بالّتعلیم فقط أّي كّل ما یقوم بھ المعلّم من نشاط، فاھتّم بذلك بصورة أساسّیة 

باألسالیب الّضرورّیة لتزوید المتعلّمین بمعارف، واعتبروا الوظیفة األساسّیة للّتعلیمّیة ھي 

تحلیل نشاطات المعلّم في المدرسة. 

     وفي القرن الّتاسع عشر وبدایة القرن العشرین ظھر تّیار الّتربّیة الجدیدة بزعامة (جون 

)، وقد أّكد ھذا الّتّیار على أھمّیة الّنشاط الحّي والفّعال  1959-1962(-J.Dewey)دیوي 

 للمتعلّم، واعتبروا بھذا الّتعلیمّیة نظرّیة للّتعلّم ال للّتعلیم. 

     ورغبة في شرح أكثر لمفھوم الّتعلیمّیة، ھناك تعاریف أخرى جاء بھا بعض العلماء 

 حول ھذا المصطلح منھا:

) شّق من البیداغوجیا موضوعھ الّتدریس، وقد استخدمھ -Didactique*(الّدیداكتیك

                                     1 كمرادف لللبیدغوجیا أو للّتعلیم. Lalande- (1988(الالند

)علم تطبیقي موضوعھ تحضیر وتجریب استراتیجّیات        -Didactique*(الّدیداكتیك

بیداغوجّیة لتسھیل إنجاز المشاریع، فھو علم تطبیقي یھدف لتحقیق ھدف عملي ال یتّم إالّ 

باالستعانة بالعلوم األخرى، كالّسوسیولوجي والّسیكولوجیة و االبستیمولوجیا، فھي علم 

إنساني مطّبق موضوعھ إعداد وتجریب وتقدیم وتصحیح االستراتیجّیات البیداغوجّیة الّتي 

 

Pتتیح بلوغ األھداف العاّمة والّنوعّیة لألنظمة الّتربوّیة. 15F

2
P  

  70):ینظر:معجم علوم الّتربّیة:مصطلحات البیداغوجیا والّدیداكتیك،ص 1(
   70:ینظر:معجم علوم الّتربّیة:مصطلحات البیداغوجیا والّدیداكتیك،ص )2(
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) نھج أو أسلوب معّین لتحلیل الّظواھر الّتعلیمّیة، فھو الّدراسة -Didactique*(الّدیداكتیك

العلمّیة لتنظیم وضعّیات الّتعلّم الّتي یعیشھا المترّبي لبلوغ ھدف عقلي أو وجداني أوحركي 

كما تصّب الّدراسات الّدیداكتیكّیة على الوضعّیات العلمّیة الّتي یلعب فیھا المتعلّم الّدور 

ّ◌دور المعلّم ھو تسھیل عملّیة تعلّم الّتلمیذ بتصنیف الماّدة الّتعلیمّیة بما  األساسي، بمعنى أن

یالئم حاجات المتعلّم وتحدید الّطریقة المالئمة لتّعلّمھ مع تحضیر األدوات المساعدة على  

ھذا الّتعلّم وھذه العملّیة لیست بالّسھلة إذ تتطلّب مصادر معرفّیة متنّوعة كالّسیكولوجیا 

لمعرفة الّطفل وحاجاتھ، والبیداغوجیا الختیار الّطرق المالئمة، وینبغي أن یقود ھذا إلى 

تحقیق أھداف على مستوى الّسلوك، أي أن تتجلّى نتائج الّتعلّم على مستوى المعارف  

العقلّیة التي یكتسبھا المتعلّم وعلى مستوى المھارات الحّسّیة التي تتجلّى في الفنون 

والّریاضات وعلى المستوى الوجداني.                                                                                                                                                                                                                                   

) تھتّم بكّل ما ھو تعلیمي تعلّمي  -Didactiqueنستخلص من ھذه الّتعاریف أنّ :(الّدیداكتیك

أّي كیف یعلّم األستاذ مع الّتركیز على: كیف یتعلّم الّتلمیذ ودراسة كیفّیة تسھیل عملّیة الّتعلیم 

وجعلھا ممكنة ألكبر فئة،ثّم اّتخاذ اإلجراءات المناسبة لفئة الّتالمیذ ذوي الّصعوبات في 

الّتعلیم، وبالّتالي فھي دراسة الّتفاعل الّتعلیمي، ویمكن لنا أن نستعین بقول (روني 

) لتفسیر العملّیة الّتعلیمّیة إذ یقول:"أّنھا عملّیة تفاعلّیة   -Rene Richterichریشتوریش 

من خالل متعلّمون في عالقة مع المعلّم لكي یتعلّموا محتویات داخل إطار مؤّسسة من أجل 

Pتحقیق أھداف عن طریق أنشطة، وبمساعدة وسائل تمّكن من بلوغ الّنتائج". 16F

1
P                                  

فالّتعلیمّیة بھذا تقنّیة شائعة، تعني تحدید طریقة مالئمة أو مناسبة لإلقناع أو إیصال معرفة 

فھي كتخّصص تجعل موضوعھا مختصرا على الجوانب المتعلّقة بتبلیغ مضمون معّین 

Pبینما تكون الجوانب الّنفسّیة واالجتماعّیة من اھتمام علوم الّتربّیة. 17F

2 

    وككّل علم من العلوم انفردت الّتعلیمّیة بمفاھیم خاّصة بھا تستعملھا كمفاتیح لتفسیر 

 

مجال بحثھا وحدوده، رغم صلتھا الوطیدة بالعلوم األخرى كعلوم الّتربّیة والبیداغوجیا وعلم 

 الّنفس. 

   21 ،ص 1992):علي شریف بن حلیمة:تعلیمّیة المواد العلمّیة،مجلّة ھمزة وصل،عدد خاّص 1(
   46):ینظر:عبد المجید بن الّصغیر:لمحة عن تعلیمّیة المواد الّتعلیمّیة،مجلّة ھمزة وصل،ص 2(
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 - أھداف وغایات الّتعلیمّیة:6

     وفي دراسة لعبد الرحمن األحمد وآخرین عن المناھج واألھداف الّتربوّیة بدولة الكویت 

، سرد الباحثون األھداف العاّمة، وأھداف المراحل وأھداف المواد كما جاءت 1987عام 

بالوثائق الّرسمّیة لوزارة الّتربّیة، وفیما یلي نموذج لما جاء عن أھداف المرحلة االبتدائّیة 

 فیما یتعلّق بالّنمو العقلي فنجد: 
U:الھدف العام* 

     اكتساب المتعلّم المفاھیم والمعلومات األساسّیة واالّتجاھات والمیول والمھارات العقلّیة 

الّتي تعینھ ومرحلة نضجھ، وتسھم في تكوین شخصّیتھ، وتساعده على الّتكّیف الّناجح مع 

 بیئتھ.

      ویأتي بعد ذلك الّتصنیف إلى المجاالت الفرعّیة والوجدانّیة والحركّیة كما یلي:

*U:المجال المعرفي 

    - تنمّیة الحصیلة الّلغوّیة واكتساب الّثروة اللّغوّیة والمعارف األساسّیة الخاّصة بالقراءة 

 والكتابة والّتحّدث واالستماع.

     - معرفة الّرموز والمفاھیم الحسابّیة الّضرورّیة للّتعامل في الحیاة.

     - اكتساب المتعلّم بعض المعارف االجتماعّیة والمفاھیم العلمّیة والفّنّیة المناسبة.

P    - اكتساب أسالیب الّتفكیر الّسلیم في حّل المشكالت التي تواجھھ. 18F

1 

U:المجال الوجداني* 

    - تكوین المیل إلى القراءة واإلّطالع والّرغبة في االستزادة من المعرفة، واالعتزاز 

  لغة القرآن الكریم - والحرص على استخدامھا.–باللّغة العربّیة 

    - تقدیر أھّمّیة االستخدام الكّمي في الحیاة الیومّیة. 

     - تقدیر الّتقّدم العلمي والّتقني وأثره في حیاة اإلنسان.

     

    - تنمّیة االّتجاه نحو الّتفكیر العلمي ونبذ الخرافات واألوھام.  

U:المجال الحركي* 

):ینظر:أ-د/ولیم عبید:استراتیجّیات الّتعلیم والّتعلّم في سّیاق ثقافة الجودة،أُطر مفاھیمّیة ونماذج تطبیقّیة،دار صادر للّنشر 1(
   106ھـ، ص 1429م-2009، 01والّتوزیع والّطباعة،عّمان األردن،ط
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     - تكوین مھارات االّتصال اللّغوّیة األساسّیة.

    - تنمّیة قدرة المتعلّم على إجراء العملّیات الحسابّیة البسیطة واستخدامھا في الحیاة 

 الیومّیة.

     - تنمّیة القدرة على استخدام بعض األدوات واألجھزة البسیطة الموجودة في الحیاة. 

 1    - تنّمي القدرة على المالحظة الّدقیقة.

    إذن یّتضح مّما سبق أّن للّتعلیمّیة غایات وأھداف تسعى من خاللھا إلى اكتساب 

المعلومات والمھارات، الّتي تسھم في تكوین الّشخصّیة المتعلّمة، وذلك عبر مجال المعرفة 

 والوجدان والحركة.

 

   107):ینظر:أ-د/ولیم عبید:استراتیجّیات الّتعلیم والّتعلّم في سّیاق ثقافة الجودة،أُطر مفاھیمّیة ونماذج تطبیقّیة،،ص 1(
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    ُیعتبر الّتقویم عنصرا أساسّیا في العملّیة الّتعلیمّیة، حیث إّنھ یھدف بصفة عاّمة  

ولقد ارتبطت عملّیة الّتقویم بالبعد الّتنفیذي  إلى تحسینھا وأداء الّتالمیذ والمعلّمین،

والّتخطیطي على الّسواء، ولذلك نجد أّن ھذه العملّیة تھّم كالّ من الّتالمیذ والمعلّمین 

 والمشرفین والمسؤولین واآلباء.

- مفھوم الّتقویم: 1

  أ)- لغة:

م، ُیقّیم أو ُیقّوم، إذا أعطى قیمة للّشيء، ومنھ "الّتقویم" وھو مشتّق من  َم أو قوَّ     قیَّ

فیقال: قّوم المعوج بمعنى عّدلھ وأزال اعوجاجھ، ُیقال:أقمت الّشيء   الفعل"قوم"،

الّشيء بمعنى  وقّومتھ فقام بمعنى استقام، واالستقامة:اعتدال الّشيء واستواءه، وأقام

 1قّدره ووزنھ وحكم على قیمتھ.

    وفي منجد اللّغة واألعالم:قّوم الّشيء عّدلھ، ُیقال:قّومتھ فتقّوم أي عّدلتھ فتعّدل 

وقیامھ:نظامھ وعماده وما یقوم بھ، وقّوم المتاع:جعل لھ قیمة معلومة.   األمر وقوام

    وقد وردت عّدة مشتقّات للفعل "قـوم" في القرآن منھا لفظة أقوم، قال تعالى:"إنَّ 

، ویذكر الّطبري أنّ "أقوم" تعني أصوب، ومنھا 2َھَذا القُرآَن َیھدي للَّتي ھَي أَقَومُ "

       3أیضا لفظة "تقویم" الّتي وردت في قولھ تعالى:"لََقد َخلَقَنا اإلنَساَن في أَحَسن َتقویم".

ف"الّتقویم" یعني أعدل ما یكون ومن ھنا یمكن القول إّن "التقویم" یعني االستقامة.   

اُموَن َعلَى الّنَساء"  أي قائمون علیھّن باألمر والّنھي والحفظ 4قال تعالى:"الّرَجاُل َقوَّ

امیَن بالقسط" َھا الّذیَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوَّ  أي كونوا مجتھدین 5والّرعایة، وقال تعالى:"َیاأَیُّ

 . في إقامة العدل واالستقامة

    إذن یّتضح لنا من ھذا الّتعریف أّن للّتقییم معان عّدة منھا:بیان قیمة الّشيء وتعدیل 

أو تصحیح ما اعوجّ . 

 

):ینظر:لسان العرب لإلمام العالّمة أبي الفضل جمال الّدین محّمد بن مكرم ابن منظور اإلفریقي المصري  دار 1(
    500، ص 1992-1955، 01صادر بیروت - لبنان، ط 

  99):اإلسراء:اآلیة:2(
    04):الّتین:اآلیة:3(
     34):الّنساء:اآلیة:4(
     135):الّنساء:اآلیة:5(
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اصطالحا:  ب)-

    ھو إجراء یسمح بالحصول على بیانات ومعلومات عن سیرورة الفعل الّتربوي في 

عناصره المختلفة(مضامین، طرائق، وسائل) والّتدّخل لتكییفھا مع مقتضیات عملّیة 

Pالّتدریس. 5F

1
P  

    ھو عملّیة تفسیر معلومات الّتقییم وإصدار أحكام علیھا وبیانات الّتقییم في ذاتھا     

لیست جّیدة أو ردیئة، إّنھا ببساطة تعكس ما یجري في حجرة الّدراسة، وتصبح ھذه 

المعلومات ذات معنى حین تقّرر فحسب أّنھا تعكس شیئا نقّیمھ ونثّمنھ، مثل إجادة 

تلمیذ للقسمة المطّولة ومدى إتقانھ لھا، والّسؤال المفتاحي في الّتقویم ھو:"ھل یتعلّم 

Pالّتالمیذ ما نریدھم أن یتعلّموه؟". 6F

2 

    ھو مجموعة اإلجراءات الّتي یتّم بواسطتھا جمع بیانات خاّصة بفرد أو بمشروع     

أو بظاھرة، ودراسة ھذه البیانات بأسلوب علمي للّتأّكد من مدى تحقیق أھداف محّددة 

Pسلفا من أجل اّتخاذ قرارات معّینة. 7F

3 

    أّما بالّنسبة إلى میدان الّتربّیة یوجد العدید من الكتابات إالّ أّنھا في أغلبّیتھا تشیر 

إلى أّن نقطة البدایة ھي جمع المعلومات ونقطة الّنھایة ھي اختبار قرار الفعل بین 

 وجماعتھ یعتبرون istavel bim (1980 (استافل بیم- العدید من البدائل، فمثال نجد

الّتقویم في الّتربّیة:"ھو الّسیرورة التي من خاللھا نحّدد ونحّصل ونقّدم معلومات مفیدة 

                                                                                            4تسمح بالحكم على قرارات محتملة".

 إلى أّن الّتقویم في 1971) وجماعتھ  Bloom (بلووم-    وفي نفس االّتجاه یذھب 

رأیھ:"ھو الجمع المنّظم للحقائق من أجل تحدید فیما إذا كانت بعض الّتغییرات تحدث 

   

 

  120، ص1994):ینظر:عبد اللّطیف الفاربي وآخرون:معجم علوم الّتربّیة، مصطلحات الّدیداكتیك،1(
):ینظر:جابر عبد الحمید جابر:اّتجاھات وتجارب معاصرة في تقویم أداء الّتلمیذ والمدّرس، دار الفكر العربي 2(

   13، ص 2002، 01القاھرة ط 
):ینظر:رشدي طعیمة:األسس العاّمة لمناھج تعلیم اللّغة العربّیة، إعدادھا، تطّورھا، تقویمھا، دار الفكر العربي 3(

   36، ص 2000القاھرة، ط 
):أ.د/یحیى علوان:الّتقویم والقیاس الّتربوي ودوره في إنجاح العملّیة الّتعلیمّیة، مجلّة العلوم اإلنسانیة، جامعة 4(

 14محّمد خیضر بسكرة، العدد الحادي عشر، ص 
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Pفعال عند المتعلّمین وتحدید مقدار وكّمّیة ھذه الّتغّیرات". 9F

1 

    من خالل ھذین الّتعریفین نرى أّن ھناك قواسم مشتركة تتمّثل في جمع المعلومات 

والحكم علیھا واّتخاذ القرارات، وھذه القواسم أو إن صّح الّتعبیر ھذه الممّیزات تضبط 

موضوع الّتقویم في میدان الّتربّیة وتحّدد معالمھ، وذلك بتمّیزھا عن مواضیع البحث 

األخرى المّتصلة بالّتربّیة. 

    أّما في علم الّتربّیة فالمصطلحات غیر موّحدة، تختلف من اّتجاه تربوي آلخر  

ومن بلد آلخر ومن ترجمة عربّیة ألخرى، ومن المصطلحات الّشائعة:القیاس والّتقدیر 

والّتقییم والّتقویم واالختبار واالمتحان والفحص. 

    والّشائع في استعماالت المدرسة الجزائرّیة عدم الّتمییز بین الّتقویم والّتقییم، فقد 

جاء في المدخل العاّم لمناھج الّتعلیم:"أّن الّتقویم جزء من عملّیة الّتعلّم والّتعلیم، فھو 

ُمدرج فیھا ومالزم لھا ولیس خارجا عنھا، كما أّنھ كاشف للّنقائص ومساعد على  

تشخیص االختالالت والّتذبذبات التي یمكن أن تحصل خالل عملّیة الّتعلّم،وتساعد 

            2على استدراكھا بصفة عادّیة ومنتظمة".

بھذه الّصفة یكون استغالل أخطاء الّتلمیذ أو نقائصھ في تصّور طرائق الّتكفّل      و

بھا عنصرا إیجابّیا ھاّما في تشخیص تلك الّنقائص واستدراكھا. 

    وأخیرا "إّن الّتقویم بأدواره المتعّددة فرصة وأداة لتعزیز العالقة بین المعلّم 

 3بین المعلّم واألولیاء من جھة أخرى". والمتعلّم من جھة، و

    إذن الّتقویم ھو عبارة عن فّن، ھذا الفّن یدفعنا إلى أن نقّدر عملّیة الّتعلیم والّتعلّم في 

أّي مستوى وبأدوات مختلفة وفي زمن محّدد، وذلك من أجل تعدیل المسار الّدراسي 

وإزالة االعوجاج الّذي یعتریھ أحیانا، ومن أجل تقوّیة العالقة بین المعلّم والمتعلّم، وإن 

صّح األمر بین المعلّم واألولیاء ثّم إصدار قرار عنھا. 

وُیعّرف الّتقویم أیضا في مجال الّتربّیة على أّنھ:"العملّیة التي یتّم بھا الحكم       

 

):محمود أبو سّنة:الّتقویم والبیداغوجیا في الّنسق الّتربوي، منشورات مخبر الّتربّیة والّتكوین، كلّّیة العلوم 1(
    45، ص 2004اإلنسانیة جامعة الجزائر، 

   02):محّمد مخبوت الجزائري:فّن الّتقویم الّتربوي في المدرسة الجزائرّیة، ص2(
     02):المرجع نفسھ، ص3(
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القیمي على مدى نجاح العملّیة الّتعلیمّیة بكافّة عناصرھا على تحقیق األھداف  

Pالمرجّوة". 12F

1 

    كذلك ھو:"قیاس مدى تحقیق األھداف الّتربوّیة الموضوعة بما في ذلك أعمال 

الّطالّب ونشاط اإلدارة الّتربوّیة وغیر ذلك من وجوه العمل الّتربوي، وتتضّمن عملّیة 

Pالّتقویم الّتعّرف على مدى فاعلّیة المؤّثرات والعوامل المختلفة في تحقیق األھداف". 13F

2 

 الّسنة –    و ُعّرف الّتقویم الّتربوي في الوثیقة المرافقة لمنھاج ماّدة اإلسالمیة 

 بأّنھ:"عملّیة تربوّیة شاملة مجالھا الّرئیسي ھو إصدار –الّرابعة من الّتعلیم المتوّسط 

أحكام على مكّونات العملّیة الّتعلیمّیة الّتعلّمّیة سواء ما تعلّق منھا باألھداف والغایات 

Pوالكفاءات المستھدفة أو أداء الّتلمیذ". 14F

3
P   

 والوثیقة – الّسنة الّرابعة من الّتعلیم المتوّسط –    أّما في منھاج ماّدة اللّغة العربّیة 

المرافقة لھ فاسُتعمل مصطلح الّتقییم. 

    وفي مجلّة المرّبي ُعّرف الّتقویم بأّنھ:"مجموع العملّیات الّتي نقوم بھا للحصول 

على معلومات عن مكتسبات المتعلّم من المعارف والكفاءات، وعن مھاراتھ ومواقفھ 

وتحلیلھا قصد الّتبّصر بھا عند اّتخاذ قرارات الّتعدیل أو استمرار الّدعم، سواء كان 

ذلك في بدایة العملّیة الّتعلیمّیة الّتعلّمّیة أو أثنائھا أو في نھایتھا".  

    وفي المجلّة الجزائرّیة للّتربّیة فرق بین الّتقییم الّذي ھو:"إصدار حكم على شخص أو 

 ضعیف،دون الّتعّرض – متوّسط – راسب أو متفّوق –مجموعة من األشخاص مثل:ناجح 

لألسباب الّتي أّدت إلى الّنجاح لالستفادة منھا والعوامل الّتي أّدت إلى الّرسوب لتحاشیھا  في 

المستقبل"وبین الّتقویم الّذي ھو:"عملّیة تربوّیة یھدف من ورائھا المرّبي الّذي یقوم بھا 

دورّیا إلى البحث عن مواطن القّوة لتعزیزھا، ومواطن الّضعف لتداركھا عن طریق 

 

 ص 2006-1):سھیلة محسن كاظم الفتالوي:المناھج الّتعلیمّیة والّتدریس الفّعال، دار الّشروق للّنشر والّتوزیع، ط1(
102   

أ/إسماعیل األعور:الّتقویم في إطار المقاربة بالكفاءات، مجلّة العلوم اإلنسانّیة –):د/األخضر عواریب 2(
 ورقلة (الجزائر)     ص –واالجتماعّیة، عدد خاص، ملتقى الّتكوین بالكفایات في الّتربّیة، جامعة قاصدي مرباح 

575   
   02):محّمد مخبوت الجزائري:فّن الّتقویم الّتربوي في المدرسة الجزائرّیة، ص 3(
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حصص الّتدعیم للّضعف الّذي یالحظھ عند جماعة من المتعلّمین الّذین یشكون عجزا في 

بعض عناصر المنھاج والبحث والّتطویر بالّنسبة للّنقائص الّتي یالحظھا المدّرس في عملھ 

Pمثل:نقص في الّتحضیر، ضعف في استخدام الّطرائق والوسائل". 15F

1 

    وجاء في منشور اإلطار إلصالح نظام الّتقویم الّتربوي أّن الّتقویم:"ركیزة أساسّیة 

لتحسین نوعّیة الّتعلیم" ولیس ھو أداة تسییر وظیفي وال وسیلة اّتخاذ قرار فحسب، بل ھو 

ثقافة ومن أھّم محاوره الّتقویم الّتربوي وھو:"جزء من ممارسات المسار الّتعلّمي یبرز 

الّتحسینات المحقّقة ویكشف الّثغرات المعرقلة، ویحّدد العملّیات المالئمة لتعدیل الّتعلّم 

وللعالج البیداغوجي"، وھو في منظور تنمّیة الكفاءات اختبار الّتالمیذ في وضعّیات معقّدة 

Pیتطلّب حلّھا توظیف مجموعة من المكتسبات األساسّیة. 16F

2 

    من خالل الّتعاریف الّتي لمسناھا في مجال الّتربّیة والّتي تعّددت وتنّوعت من باحث 

آلخر نستخلص بأّن الّتقویم عبارة عن مجھود منّظم للحكم على ظاھرة تعلیمّیة معّینة، ھذا 

المجھود یبدأ بجمع المعلومات وتحلیلھا ثّم استخالص الّنتائج للوصول إلى معرفة ظاھرة 

محّددة والحكم على قیمتھا الّتربوّیة، والّتقویم في مجال الّتربّیة یشمل مختلف جوانب العملّیة 

الّتعلیمّیة من تدریس وإشراف تربوي وسّیاسات تعلیمّیة ومعلّمین ومتعلّمین، ھذه الجوانب ال 

بّد أن یكون لھا تقویم، لذا فھو یختلف من غرض آلخر. 

    أّما مفھوم الّتقویم في مجال المدرسة فإّنھ "عملّیة منّظمة لجمع وتحلیل المعلومات حول 

البرامج المتعلّقة بالمتعلّم والمعلّم والمرافق والوسائل والّنشاطات الّتي تشّكل بمجموعھا 

وحدة عملّیة الّتعلّم والّتعلیم، وذلك للّتأّكد من مدى تحقیق األھداف واّتخاذ القرارات بشأن ھذا 

Pالبرنامج". 17F

3 

    ویمكن تعریف الّتقویم على مستوى غرفة الّصّف بأّنھ:"عبارة عن عملّیات منّظمة الھدف 

منھا جمع المعلومات وتحلیلھا لتحدید مدى تحقّق األھداف الّتدریسّیة من قبل المتعلّمین 

واّتخاذ قرارات بشأنھا". 

     

   03):محّمد مخبوت الجزائري:فّن الّتقویم الّتربوي في المدرسة الجزائرّیة، ص 1(
   03):ینظر:المرجع نفسھ، ص 2(
):نبیل عبد الھادي:القیاس والّتقویم الّتربوي واستخدامھ في مجال الّتدریس الّصفّي، دار وائل للّنشر، عّمان  3(

    68، ص 2001، 02األردن، ط 
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    إذن ھذا الّتعریف یشیر قبل كل ّشيء إلى ضرورة إعداد األھداف الّتدریسّیة كأّول خطوة 

في عملّیة الّتدریس، وھذا یدّل على أّنھا عملّیة صادقة. 

    لقد تعّددت تعاریف الّتقویم من طرف الباحثین، وإذا عدنا إلى بعض ما ُذكر منھا فإّن  

) یعّرفھ:"بأّنھ عملّیة تنظیمّیة لتحدید المدى الّذي یحقّق فیھ الّتالمیذ gronlund(جرونالند- 

األھداف الّتربوّیة الموضوعّیة"، ومعنى ھذا أّن الّتقویم یجب أن ال یتجاوز الفترة المحّددة 

الّتي ینبغي من الّتالمیذ أن یحقّقوا فیھا األھداف المنشودة. 

) یعّرفھ:"بأّنھ فحص ومعاینة درجة j.m.deketele –    كما نجد (جون ماري دیكاتل 

Pالمالئمة بین مجموعة من المعاییر واألھداف المحّددة من أجل اّتخاذ القرار" 18F

1
P والمقصود ،

بالمالئمة ھنا ھو تطابق المعاییر مع األھداف حّتى یتسّنى لنا اّتخاذ القرار، بمعنى نستطیع 

تقویم األھداف الّتي نرغب للوصول إلیھا. 

  یعّرفھ بأّنھ:"إصدار حكم لغرض ما على قیمةbloom (1917 –    كذلك نجد (بلووم 

 -griteriaاألفكار،األعمال،الحلول،الّطرق،المواد،...،إلخ، وأّنھ یتضّمن استخدام المحّكات 

 لتقدیر مدى كفایة األشیاء ودقّتھا وفعالّیتھا".    -norms والمعاییر -strandardوالمستویات 

 یعّرفانھ بقولھما:"ھو وصف شيء thorndike & hagen (1977 –و(ثورندایك وھاجن 

 یرى أّنھ: downie (1967 –ما ثّم الحكم على قبول أو مالئمة ما ُوصف"، و(داوني 

 "إعطاء قیمة لشيء ما وفق مستویات ُوضعت أو ُحّددت سلفا"،لنعود أیضا إلى (جرونالند-

(gronlund 1967 الّذي یعتبره بأّنھ:"عملّیة منھجّیة تحّدد مدى تحقیق األھداف الّتربوّیة،

من قبل الّتالمیذ، وأّنھ یتضّمن وضعا كّمّیا وكیفّیا باإلضافة إلى الحكم على القیمة"، وأخیرا 

) یقول في ھذا الّصدد:"ھو عملّیات تلخیصّیة أّي وصفّیة یلعب فیھا stanley–نجد (ستانلي 

Pالحكم على قیمة الّشيء دورا كبیرا كما ھو الحال في إعطاء الّتقدیرات للّتالمیذ وترفیعھم" 19F

2
P  

     من خالل تعاریف ھؤالء الباحثین یظھر لنا جلّیا أّن ھناك مفردات تكّررت في كّل   

 

 1999):محّمد الّصالح الحرثوبي:نموذج الّتدریس الھادف:أسسھ وتطبیقاتھ، دار الھدى، عین ملیلة الجزائر،ط 1(
   91ص

):د/جابر نصر الّدین:العالقة بین االختبارات والقّیاس والّتقویم في ظّل تعلیمّیة الماّدة الّدراسّیة، قسم علم الّنفس 2(
     05-04كلّیة اآلداب والعلوم االجتماعیة، جامعة محّمد خیضر بسكرة، ص 
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واحد منھا، وإن لم تتكّرر بنفسھا فقد وردت بمفردات مرادفة لھا، نذكر منھا على سبیل 

معاییر، تقدیر، قبول، مالئمة، تحدید، تحقیق،...،إلخ وھذا الّتكرار  المثال:حكم، مستویات،

یدّل على أّنھ مھما كُثرت تعاریف الّتقویم وتنّوعت، إالّ أّن القاسم المشترك بینھما ھو إصدار 

الحكم على شيء ما أو تقدیر قیمة معّینة ما.  

    وكما نرى الزال ھناك الكثیر من الّتعاریف الّتي تناولت موضوع الّتقویم في المجال 

): j.m.deketele –الّتربوي، نذكر منھا على سبیل المثال تعریف (جون ماري دیكاتل 

"الّتقویم ھو استقصاء وجمع المعلومات كافّیة تّتصف بالّصدق والّثبات والمالئمة وتحدید  

الّتطابق بین مجموع المعلومات ومجموعة المعاییر المالئمة لألھداف الّتي ُحّددت عند 

، وھذا الّتعریف شأنھ كذلك شأن الّتعاریف الّسابق 1االنطالق قصد اّتخاذ القرار المالئم"

ذكرھا، إذ یتبّین لنا أّن الّتقویم ینطلق من األھداف الّتي نسّطرھا منذ البدایة والّتي نرغب إلى 

الوصول إلیھا وتحقیقھا، وذلك بعد جمع المعلومات ومطابقتھا مع المعاییر المالئمة لھا،حّتى 

نصل إلى قرار واحد، كما یقول أیضا:"الّتقویم ھو جمع معلومات وجیھة وصالحة وكافّیة"، 

أي أن تكون المعلومات الّتي نقوم بجمعھا صالحة لھذه العملّیة.   

 في ھذا الّصدد:"الّتقویم ھو تقدیر بواسطة نقطة" delanchir) –    ویقول (دوالنشیر 

ومعنى ذلك أّن الّتقویم عنده یكون بدرجة عالّیة أو عالمة جّیدة كاالمتحانات مثال. 

    ووزارة الّتربّیة الوطنّیة لكبیك بكندا تعّرفھ بأّنھ:"مقارنة الّنتائج المحقّقة بالّنتائج 

في اختیارنا- ھي الّنتائج الّتي نرغب في تحقیقھا –المنتظرة"، والمقصود بالّنتائج المحقّقة 

أّما المنتظرة فھي الّنتائج الّتي نحصل علیھا بعد عملّیة الّتقویم، ثّم نقوم بمقارنتھا وذلك  

للّتأّكد فیما إذا كانت الّنتائج المحقّقة والمنتظرة متطابقة أو ال. 

):"الّتقویم ھو عمل مقصود ومنّظم اجتماعّیا یؤّدي إلى إبداء حكم barbie –    یقول (بربي 

، بمعنى أّننا نتعّمد فعل الّتقویم، وینبغي أن یكون منّظم وذلك بإّتباع خطوات 2تقویمي"

مختلفة وكّل ھذا یؤّدي إلى الحكم على الّشيء المراد تقویمھ. 

) یعّرف الّتقویم بأّنھ:"عملّیة تصدر فیھا أحكام ُتستخدم كأساس welz    نجد كذلك (ویلز-

 

     575 بالكفایات، ص ة أ/إسماعیل األعور:الّتقویم في إطار المقارب–):د/األخضر عواریب 1(
  ):المرجع نفسھ والّصفحة نفسھا2(
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للّتخطیط، وأّنھا عملّیة تشتمل على وضع األھداف وإصدار األحكام على األدلّة ومراجعة 

األسالیب واألھداف في ضوء ھذه األحكام،وأّن الّتقویم یھدف إلى تحسین الّنتائج والعملّیات  

Pالمستخدمة وحّتى األھداف نفسھا" 22F

1
P إذ من خالل ھذا الّتعریف نرى أّن الباحث ویلز یضع ،

الّتقویم وكأّنھ عملّیة، ھذه العملّیة تحتوي على أھداف وأحكام كما سبق أن رأینا في  

الّتعاریف األولى، كما أّنھا تقوم على وضع األسالیب وھذا من أجل تحسین الّنتائج 

والعملّیات، زد على ذلك أّنھ یدرس ویحلّل المواقف ویضع نقاط القّوة ونقاط الّضعف ثّم 

Pیقوم بترتیبھا ووضع عالج مناسب لھا. 23F

2 

    أّما من ناحّیة الغرض فإّن الّتقویم عنده:"ھو الحكم على مدى الّتقّدم بالّنسبة ألنشطة معّینة 

مطلوب القّیام بھا، أو صفات معّینة مطلوب توافرھا والّتعّرف على جوانب القّوة فیجري 

دعمھا وتصحیحا لھا، فالغرض من الّتقویم رفع الكفایة في اإلنتاج وتحسین األداء وتشخیص 

Pوسائلھ". 24F

3
P     

    إذن من خالل الّتعریفات الّتي تناولناھا نخرج في الّنھایة إلى نتیجة قوامھا أّن الّتقویم 

عبارة عن عملّیة "تشخیص وعالج ووقایة". 

*تشخیص نواحي القّوة ونواحي الّضعف والّتعّرف بأسبابھا. 

*عالج باقتراح الحلول المناسبة للّتغلّب على نواحي الّضعف واالستفادة من نواحي القّوة. 

*وقایة تتمّثل في العمل على تدارك األخطاء قبل وقوعھا مستقبال. 

    بمعنى الّتقویم ھو الوسیلة الّتي یمكن بواسطتھا تحدید مدى الّنجاح واإلخفاق في تحقیق 

األھداف الموضوعة. 

U :(الّتقییم والقیاس) :ج)-الّتمییز بین المفاھیم المتعلّقة بالّتقویم

    سبق أن تناولنا تعریف الّتقویم من قبل بعض الباحثین، إذ من خاللھا نورد تعریفا خاّصا 

بالّتقویم في المجال الّتعلیمي والّتربوي لالسترشاد بھ في موضوعنا الحالي، وھو: "الّتقویم 

ُیقصد بھ تلك العملّیة المنھجّیة الّتي تتضّمن جمع المعلومات عن سمة معّینة  

 

   58، ص1996):عبد الواحد المزكلندي:الّتقویم الّتربوي في الّنظام الّتعلیمي بالمغرب، مطبعة فضالة، الّرباط 1(
   58):ینظر:المرجع نفسھ (بتصّرف)، ص 2(
   15، ص 1973):فؤاد أبو حطب وسید أحمد عثمان:الّتقویم الّنفسي، مكتبة األنجلو المصرّیة،3(
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واستخدام ھذه المعلومات في إصدار حكم على ھذه الّسمة في ضوء أھداف محّددة سلفا 

لنعرف مدى كفایتھا"، وقبل أن نشرع في الّتفریق بینھما البّد أن نتطّرق إلى تعریف الّتقییم 

P) "أّن الّتقییم عملّیة تحّدد بواسطتھا قیمة ما یحدث". traversحیث یعّرفھ (ترافوز- 25F

1
P  

    الّتقییم أیضا:ھو عملّیة جمع المعلومات عن الّتالمیذ عّما یعرفونھ ویستطیعون عملھ 

وھناك طرق كثیرة لجمع ھذه المعلومات على سبیل المثال:مالحظة الّتالمیذ وھم یتعلّمون 

وبفحص ما ینتجونھ أو باختبار معرفتھم ومھارتھم، والّسؤال المفتاحي في الّتقییم ھو:كیف 

Pنستطیع أن نتوّصل إلى ما یتعلّمھ الّتالمیذ؟  26F

2
P  

     إذن ھل یوجد اختالف بین المفھومین؟ وأّیھما أصّح في االستخدام؟ الّتقویم أم الّتقییم؟ 

إّن الكلمتین تفیدان بیان قیمة الّشيء، فاألولى صحیحة لغوّیا وأعّم ویراد بھا معان عّدة فھي 

تعني بیان قیمة الّشيء وتعني كما رأینا سابقا تعدیل أو تصحیح ما اعوّج، وللّتقویم 

استعماالت أخرى كالّتقویم الّزمني وتقویم البلدان والّتقویم الّتربوي، غیر أّن بعض الباحثین 

في مجال القیاس والّتقویم یروا بأّن مفھوم الّتقویم یعّد أشمل وأعّم من مصطلح الّتقییم 

والبعض اآلخر یروا بأّن المصطلحین متشابھان وال ضرورة للّتفریق بینھما. 

    وقبل الحدیث عن عالقة الّتقویم بالقّیاس ال بّد من تعریفھ، فالقّیاس لغة من قاس بمعنى 

قّدر، نقول: قاس الّشيء بغیره أو على غیره أّي قّدره على مثالھ، أّما المعنى العلمي أو 

االصطالحي لھ فنجده في المجال الّتربوي:"ھو مجموعة اإلجراءات الّتي یتّم بواسطتھا 

الّتعبیر عن سلوك المتعلّم بأعداد أو رموز حسب قواعد محّددة".  

    كذلك یشیر إلى الجوانب الكّمّیة الّتي تصف خاّصّیة أو سمة معّینة مثل:ارتفاع سائل أو 

حجم كرة أو ضغط غازي، االستعداد اللّفظي لطفل، أو الّتحصیل الّدراسي لطفل،كما یشیر 

إلى عملّیة المعلومات وترتیبھا بطریقة منّظمة، وبذلك یتضّمن مفھوم القّیاس من ھذا 

Pالمنظور من عملّیة جمع المعلومات وتنظیمھا وكذلك نتیجة ھذه العملّیة. 27F

3 

 

   68):نبیل عبد الھادي:القّیاس والّتقویم الّتربوي واستخدامھ في مجال الّتدریس الّصفّي، مرجع سابق، ص 1(
):ینظر:جابر عبد الحمید جابر:اّتجاھات وتجارب معاصرة في تقویم أداء الّتلمیذ والمدّرس، مرجع سابق،   ص 2(

13   
):ینظر:صالح الّدین محمود عالّم:القّیاس والّتقویم الّتربوي والّنفسي:أساسّیاتھ وتطبیقاتھ وتوّجھاتھ المعاصرة دار 3(

  13، ص1999الفكر العربي القاھرة، ط 
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    إذن فالقّیاس یتضّمن تحدید األرقام، وھي في العادة أكثر دقّة في الوصف من الكلمات 

) و(كامیل-Stevensوقد ُعّرف ھذا األخیر من قبل العدید من الباحثین من أمثال:(ستیفنز-

kamel-وغیرھما ونعرض فیما یلي الّتعریف اإلجرائي للقّیاس الّذي استخدمھ (كرونباخ (

krenbakh حیث عّرفھ بأّنھ:"العملّیة المنھجّیة المحّددة الّتي یمكن من خاللھا الّتعّرف ،(

Pعلى كّمّیة ما یوجد في الّشيء الُمقیس من الّسمة أو الخاّصّیة الّتي نقیسھا". 28F

1
P    

    كما عّرف بعض علماء الّنفس مصطلح القّیاس على أّنھ: 

*مقارنة الّشيء أو عّینة بوحدة أو مقدار معیاري منھ بھدف معرفة عدد الوحدات المعیارّیة 

الّتي توجد فیھ. 

*جمع معلومات ومالحظات كّمّیة عن موضوع القّیاس. 

*تقدیر األشیاء والمستویات تقدیرا كّمّیا وفق إطار معّین من المقاییس المدرجة وذلك اعتمادا 

على الفكرة الّسائدة بأّن كّل ما یوجد بمقدار، وكّل مقدار یمكن قّیاسھ. 

*عملّیة یتوّجھ من یقوم فیھا إلى تعیین دلیل عددي أو كّمي للّشيء الّذي یتفّحصھ. 

*تمثیل للّصفات أو الخصائص بأرقام. 

*عملّیة تحدید أرقام ألشیاء أو أحداث وفقا لقوانین. 

*وصف للبیانات أو المعطیات باألرقام.  

*الّتحقّق بالّتجربة أو االختبارات من المدى أو الّدرجة أو الكّمّیة أو األبعاد والّسمة بواسطة 

معیار. 

 *مجموعة مرّتبة من المثیرات أُعّدت لتقیس بطریقة كّمّیة أو بطریقة كیفّیة بعض العملّیات

Pأو الّسمات أو الخصائص الّنفسّیة. 29F

2 

    إذن فالقّیاس في العملّیة الّتعلیمّیة ُیقصد بھ إعطاء قیمة رقمّیة أو عددّیة لصفة من 

الّصفات ترتبط بسلوك محّدد، لكن ھناك الكثیر من المعلّمین ُیخلطون بین القّیاس والّتقویم 

ویعتبرون الّتقویم مرادفا للقّیاس، وأّنھم بتصحیح االختبار وجمع العالمات تكون عملّیة 

 

الّتقویم قد انتھت لكن في الواقع القّیاس ھو جزء أساسي من عملّیة الّتقویم. 

    13، ص 1989):عزیز سمارة وزمالئھ:مبادئ القّیاس والّتقویم في الّتربّیة، دار الفكر للّنشر والّتوزیع مصر 1(
):ینظر:سامي ملحم:القّیاس والّتقویم في الّتربّیة وعلم الّنفس، دار المسیرة للّنشر والّتوزیع والّطباعة،عّمان  2(

   30، ص 2000
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    إّن القّیاس یشیر إلى مقدار ما یعطي من قیم عدیدة لسمة معّینة في وقت معّین، وھذا 

P).75) أو (50المقدار یوجد بصورة كّمّیة، قد یكون بإعطاء درجة ( 30F

1 

    نفھم من كّل الّتعاریف أّن مفھوم القّیاس یتداخل مع مفھوم الّتقویم ورغم ھذا یجب 

الّتفریق بینھما، إذ الّتقویم أشمل وأعّم من القّیاس، لكن في الّنھایة األّول یستفید من الّثاني 

بوسیلة من وسائلھ أال وھي االختبارات وفي الوقت نفسھ نجد أّن القّیاس الّتربوي یبحث  ھو 

كذلك عن الخصائص الموجودة عند األفراد كالّذكاء والقدرات الفكرّیة والحركّیة المختلفة 

Pوغیرھا. 31F

2 

    إذن من خالل ما سبق نخلص إلى نتیجة مفادھا: 

*الّتقویم یستفید من عملّیة القّیاس ولكّنھ لیس قاصرا علیھا. 

*القّیاس یجیب على سؤال واحد ھو "كم"، لكّن الّتقویم یذھب إلى أبعد من ذلك فیجیب على 

سؤال "ما؟،كیف؟".  

*القّیاس سابق للّتقویم وأساس لھ. 

*الّتقویم أوسع من القّیاس یتّم باستعمال اختبار أو فحص فقط، بینما نلجأ في الّتقویم إلى 

أسالیب أخرى باإلضافة إلى القّیاس كالّسجالّت،االستجواب،آراء المدّرسین، وغیرھا. 

*القّیاس تحدید كّمي للّصفة كنتیجة لعملّیة منّظمة، فاألرقام تمّثل كّمّیة الّصفة الّتي تّم قّیاسھا، 

أّما الّتقویم فھو الّتثمین الّذاتي للكّمّیة أو الّنوعّیة ویعّبر بصورة ذاتّیة عن مقدار قیمة الّشيء 

) في 18أو الصفة بالّنسبة لشخص ما، وللّتوضیح أكثر"عندما یتحّصل طالب على العالمة (

) ممتازة ألّنھا تساوي 18اختبار ماّدة من المواد فھذا قّیاس، أّما إذا اعتبرت العالمة (

) أو ألّنھا تعتبر أعلى عالمة فھذا تقویم. 20 من 18العالمة (

P*القّیاس كّمي وموضوعي بینما الّتقویم نوعي وذاتي. 32F

3 

 

 

   104):ینظر:سھیلة محسن كاظم الفتالوي:المنھاج الّتعلیمي والّتدریس الفّعال، ص 1(
  ):ینظر:المرجع نفسھ (بتصّرف)2(
):ینظر:د/جابر نصر الّدین:العالقة بین االختبارات والقّیاس والّتقویم في ظّل تعلیمّیة الماّدة الّدراسّیة، مرجع 3(

   (بتصّرف)07-06سابق، ص 
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    وكخالصة لم ثّم تناولھ من مفاھیم متعلّقة بالّتقویم وما یقابلھ من مصطلحات نخرج 

بنتیجة مفادھا أنّ : 

- الّتقویم لھ ثالثة معان وھي: 

*إزالة االعوجاج وإبعاده وتنحّیتھ. 

*الّتقدیر والّتثمین وتحدید القیمة. 

*الّتعدیل والّتسوّیة وجعل الّشيء سوّیا. 

- الّتقییم لھ معنى واحد وھو تحدید القیمة وتقدیرھا. 

- القّیاس ھو تمثیل للّصفات أو الخصائص بأرقام. 
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- أھداف الّتقویم: 2

    ھناك أھداف كثیرة ُیرجى تحقیقھا من خالل عملّیة الّتقویم، نذكر منھا على سبیل الحصر 

 ال القصر.

U :أ)-األھداف الخاّصة

    *یحّدد الّتقویم والقّیاس اّتجاه المدرسة نحو تحقیق أھدافھا ویبّین الّدرجة الّتي وصلت 

إلیھا في ھذا الّسبیل من حیث نمّو الّتلمیذ ومدى نجاح المدّرس في عملھ، وبیان نواحي القّوة 

والّضعف في المناھج وأوجھ الّنشاط المدرسي، وتشمل ھذه الخطوة مرحلة الكشف والبحث 

 وجمع المعلومات في عملّیة الّتقویم والقّیاس الّتربوي.

   *یشّخص الّتقویم والقّیاس ما یصادفھ الّتلمیذ وما یصادفھ المدّرس وما تصادفھ المدرسة 

 من عقبات على ضوء الّدراسة في الخطوة الّسابقة.

U:ب)-األھداف العاّمة 

    *ینیر الّتقویم والقّیاس لنا طریق الّتعلیم، ویمّھد لنا الّسبیل للّسیر بالعملّیة الّتربوّیة في 

طریق مأمون العواقب. 

    *یوّضح لنا أسباب الّنجاح أو اإلخفاق. 

    *یساعد على حفز الھمم عند الّشعور بالّنجاح ویعین على البحث عن الّصعوبات والّتغلّب 

علیھا. 

    *یوّضح األھداف إذ إّنھ بدون معرفة األھداف الّصحیحة تصعب معرفة الّنتائج التي ثّم 

تحقیقھا. 

    *یساعد على وضع كّل فرد في العمل والمكان اللّذین یناسبانھ ویّتفقان مع كفایتھ وقدرتھ. 

    *یجعل المدّرس على بّینة من نمّو تالمیذه ومقدار حاجاتھم واستعداداتھم ویساعده على 
كشف مواھبھم. 

    *یساعد على الّتخطیط الّتعاوني بین من یعنیھم األمر في العملّیة الّتربوّیة أو غیرھا من 
Pالعملّیات المّتصلة بالحیاة العاّمة. 33F

1
P  

 
    *اّتخاذ القرارات الّتربوّیة والّتعلیمّیة المناسبة. 

   83، ص 1990):ینظر:لحسن ماي:األھداف والّتقویم في الّتربّیة،شركة بابل للّطباعة، الّرباط 1(
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    *صیاغة األھداف الّتربوّیة وتعدیلھا على ضوء الّتجربة والّتطبیق اللّذین یكشفان عادة 

عن الخطأ والخلل. 

    *العمل على تحسین وتعدیل وتحدیث المناھج والمقّررات الّدراسّیة وطرائق الّتدریس بما 

یساعد على تحقیق األھداف. 

    *الوقوف على مدى الّتقّدم الّذي أحرزتھ المدرسة في تحقیق أھدافھا. 

    *تشخیص الّصعوبات الّتي یواجھھا كّل من المعلّم والمتعلّم والمدرسة والعمل على 

مواجھتھا ومعالجتھا.         

كذا الكشف عن أخطائھم لتالفیھا مستقبال.      *الكشف عن میول المتعلّمین وقدراتھم و

      بمعنى أّن الّتقویم یكشف عن الّتالمیذ الممتازین أو الموھوبین لوضع برامج خاّصة لھم 

فیكون الّتقویم أساسا لمراعاة الفروق  أو العنایة بھم، وكذلك عن الّضعاف وما یعانون منھ،

الفردّیة بین الّتالمیذ في طرائق الّتدریس. 

    *الوقوف على ما أحدثتھ عملّیة الّتعلّم من تعدیل وتغّیر في سلوك المتعلّم. 

    *نقل المتعلّمین وتوجیھھم من صّف إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى بما یتناسب مع 

Pإمكاناتھم وقدراتھم. 34F

1
P  

    أّي أّنھ یمّدنا بمعلومات كافّیة عن مستوى الّتالمیذ إلصدار أحكام علیھم بالّنقل إلى 

صفوف أعلى أو البقاء في صفوفھم الحالّیة لإلعادة، أو یستفید المعلّم من نتائجھ لوضع 

الّتالمیذ في مجموعات متجانسة أو إلعداد تقریرا عنھم وإرسالھ إلى أولّیاء أمورھم. 

    *الوقوف على مستوى الّتالمیذ في تحصیل المعلومات وإتقان المھارات فیبني علیھا 

خبرات ومعلومات جدیدة لیكون األساس متینا والبناء شامخا. 

    *یساعد الّتقویم في وضع برامج عالجّیة للّضعاف بعد تصنیف األخطاء والوقوف على 

Pأسباب الخطأ. 35F

2 

 

 

   576)ینظر::د/األخضر عواریب، أ/إسماعیل األعور:الّتقویم في إطار المقاربة بالكفاءات، ص1(
   04):ینظر:عزیز سمارة وزمالئھ:مبادئ القّیاس والّتقویم في الّتربّیة، ص 2(
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    *مساعدة أولّیاء األمور على فھم أبنائھم من حیث مدى نمّوھم ومیولھم وإمكانّیاتھم 

Pالمحتملة من ناحّیة الّتحصیل والقدرة على الّتعلّم. 36F

1 

    من خالل عرض ھذه األھداف نالحظ أّن الّتقویم ھو إصدار حكم من أجل تحقیق 

األھداف المنشودة على الّنمّو الّذي نحّدد بھ تلك األھداف، حیث إّنھا تقوم على توفیر القاعدة 

الّتي یجب أن تنطلق منھا العملّیة الّتقویمّیة، فھي تسمح للمعلّم بالوقوف على مدى فعالّیة 

الّتعلیم ونجاحھ في تحقیق الّتغییر المطلوب. 

    كذلك نستخلص من ھذه األھداف (أھداف الّتقویم) أّنھا تؤّدي إلى الحیوّیة دون الّتعّرف 

على مصیر الجھد المبذول في عملّیة الّتعلیم، سواء كان ھذا الجھد من جانب المعلّم أو 

المتعلّم أو الّسلطات الّتربوّیة، وبالّتالي فمفھوم الّتقویم یقتصر على الحكم الكلّي على  

الّظاھرة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - أنواع الّتقویم:3

   156):ینظر:د/رشدي لبیب، د/جابر عبد الحمید جابر، منیر عطا هللاّ :األسس العاّمة للّتدریس، ص 1(
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     تشیر المراجعة الّشاملة لألدبّیات الّتي تناولت الّتقویم إلى وجود أنواع متباینة لھ، فمن

الباحثین من یصّنف الّتقویم وفق إجرائھ فھناك الّتقویم الّتمھیدي، الّتقویم البنائي، الّتقویم 

الّنھائي، ویصّنف آخرون الّتقویم وفق شمولّیتھ فأشاروا إلى التقویم الكلّي، الّتقویم الجزئي 

ویرى بعض ثالث أّنھ یمكن تصنیف الّتقویم وفق الّشكلّیة المنھجّیة فقالوا:الّتقویم الّرسمي 

(المنھجي) والّتقویم غیر الّرسمي (غیر المنھجي)، أّما أنواع الّتقویم وفق المعلومات 

والبیانات فھي:الّتقویم الكّمي والّتقویم الّنوعي، وعند تصنیف الّتقویم وفق القائمین بھ نجد 

نوعین منھ ھما:الّتقویم الّداخلي والّتقویم الخارجي،أّما الّتقویم وفق الموقف من األھداف فقد 

ُصّنف إلى:تقویم معتمد على األھداف وتقویم غیر معتمد على األھداف، كما توجد العدید من 

الّتصنیفات المطروحة في األدبّیات، وسنحاول أن نستعرض بعضا من ھذه األنواع 

المشھورة في الّتقویم في ضوء الّنماذج الّتي طرحھا واضعوھا، من أھّم ھذه الّنماذج: 

U:(الّتمھیدي، االستھاللي، االستفتاحي):الّتقویم المبدئي* 

    یسّمى ھذا الّنوع بالّسلوك المدخلي حیث ُیطّبق في بدایة كّل درس أو مجموع دروس أو 

في بدایة العاّم الّدراسي من أجل تكوین فكرة على المكتسبات المعرفّیة القبلّیة للمتعلّم 

(معارف، مصطلحات، مھارات) ومدى استعداده لتعلّم المعارف الجدیدة،أّي ھو عملّیة ُیراد 

 ومن ثّم فإّن الّتقویم في 1بھا تحدید المستوى الّذي سُیّتخذ كقاعدة لالنطالق في درس جدید

ھذه المرحلة یقوم بوظیفة توجیھ الّتعلّمات الّتي تسمح للمدّرس بأن یتأّكد من امتالك المتعلّم 

 2للكفاءات القبلّیة لبناء تعلّمات جدیدة، وذلك من أجل ضمان انطالقة سلیمة وموفّقة.

والغرض منھ      إذن یتبّین لنا أّن ھذا الّنوع من الّتقویم یحدث قبل بدء الّتعلّم وأثناءه وبعده،

ھو جمع معلومات یستخدمھا المعلّم في اّتخاذ قراراتھ الّتعلیمّیة. 

 

 

 

*U:(البنائي،الّشكلي،المستمّر،الّتطویري):الّتقویم الّتكوینيU  

):ینظر:محّمد عبد الكریم:أثر استخدام الّتقویم الّتشخیصي في تعلّم قواعد اللّغة العربّیة،مجلّة كلّّیة الّتربّیة،جامعة 1(
  22،ص 20،العدد 2003اإلمارات العربّیة المّتحدة 

   580):ینظر:د/األخضر عواریب، أ/إسماعیل األعور:الّتقویم في إطار المقاربة بالكفاءات، ص 2(
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P    یتّم خالل الّتدریس وھو یزّود كّل من المعلّم والّطالب بتغذّیة راجعة  39F

1
P حول أخطاء 

الّطالّب وصعوبات الّتعلّم وما الّذي تعلّمونھ بالّضبط ومعّدل تقّدمھم ومستوى تحصیلھم 

ونواحي الّضعف فیھ ومدى تحقیق األھداف الّتعلیمّیة، كما یساعد المعلّم على تطویر أسالیبھ 

الّتدریسّیة العالجّیة أو تعدیل األھداف الّتعلیمّیة أو تغّیرھا، إلى جانب إعادة الّنظر في 

األنشطة الّتعلیمّیة المصاحبة. 

    ویتمّثل ھذا الّنوع من الّتقویم في ماّدة اللّغة العربّیة في الفحص القبلي، وفي أسئلة البناء 

الّتفاعلي للّدرس واألسئلة الملحقة بھ، وفي نشاط الّتطبیقات المنتظمة وفي الّتغذّیة الّراجعة 

Pبعد كّل ثالث وحدات. 40F

2 

 Iskriven     وقد اقُترح مصطلح الّتقویم الّتكویني ألّول مّرة من طرف (اسكریفن میشال-

Michel وكان قد ربطھ بتقویم المنھاج، ثّم اھتّم بھ (بلوم-1967) سنة Bloom صاحب (

صناعة األھداف في المجال العقلي المعرفي موّجھا إّیاه نحو تعلّم الّتالمیذ، ومازال أھّم 

 3أشكال الّتقویم الّذي حظي باھتمام عدد كبیر من الباحثین الّتربوّیین.

    إذن ینظر الّتقویم الّتكویني إلى الوضع الّراھن للعملّیة الّتعلیمّیة، بمعنى أّنھ یسایرھا وھو 

على صلة متینة ببیداغوجّیة األھداف وبیداغوجّیة الّتحّكم (البیداغوجّیة الفارقّیة) وفیما یأتي 

بعض تعاریف الّتقویم الّتكویني: 

):"ھو نوع من الّتقویم الغرض منھ توجیھ الّتلمیذ J-Gardinet    بالّنسبة ل (كاردیني-ج-

في عملھ المدرسي بالبحث عن تحدید الّصعوبات الّتي تعترضھ وكّل ذلك قصد مساعدتھ 

على اكتشاف الّطرق الّتي تسمح لھ بالّتدّرج في عملھ". 

):فترى أّن الغرض منھ ھو ضمان تعدیل مسارات الّتكوین L-Allal    أّما (عالّل-ل-

 

):الّتغذّیة الّراجعة:یقوم الّتدریس الّناجح على الّتغذّیة الّراجعة بین ما تعلّمھ الّطالب وما یجب أن یتعلّمھ، وترتبط 1(
أساسا بالّتقویم الّتكویني من خالل ما یدور من نقاش وحوار بین المدّرس والمتعلّمین من جھة وبین المتعلّمین فیما 

بینھم من جھة أخرى، وقد تبّین أّن الّتغذّیة الّراجعة تساعد على فھم جّید للمعرفة، وتضاعف من خبرة المدّرس 
والمتعلّم على الّسواء وتزید من ثقة المتعلّم بالمدّرس، كما أّن غیابھا یساھم في توفّر جّو مشحون بالكره والبغض 

  والّنفور من المدّرس.
   04):ینظر:محّمد مخبوث الجزائري:فّن الّتقویم الّتربوي في المدرسة الجزائرّیة، ص 2(
 2005):ینظر:محّمد الّطاھر وعلي:الّتقویم البیداغوجي أشكالھ ووسائلھ، دار الّسعادة للّطباعة والّنشر والّتوزیع 3(

   16ص 
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أّي استقصاء معلومات إضافّیة المسار أو نتائج تعلّم الّتلمیذ قصد الحصول على تكییف 

الّنشاطات الّتعلیمّیة الّتعلّّمّیة. 

):"أّن الّتقویم الّتكویني یرمي إلى G-Delandshere    في حین ترى (دولندشیر-ج-

الوقوف على حالة تقّدم الّتلمیذ ودرجة تحّكمھ في المعارف والمعلومات والّتعّرف أین وفي 

ماذا تعترضھ الّصعوبات، وكّل ذلك من أجل أن نساعده على تجاوزھا، وأن نقترح علیھ 

االستراتیجّیات الّتي تمّكنھ من أن یطّور تعلّمھ، وأّنھ تقویم ال ُیترجم إلى عالمات (نقاط) بل 

یتعلّق األمر بالحصول على معلومات راجعة (الّتغذّیة الّراجعة) یستفید منھا كّل من الّتلمیذ 

والمعلّم". 

) إلى أّن الّتقویم الّتكویني "ھو نظام من الّتقویم G-Scallon    بینما یشیر (اسكالون-ج-

ینّص في أوقات عدیدة على جمع معلومات ضرورّیة أثناء تنفیذ برنامج دراسي أو درس 

للّتحقّق الّدوري من نوعّیة تعلّم الّطلبة...وظیفتھ ھي الكشف عن مواطن الّضعف في عملّیة 

وكذا الّصعوبات الّتي تعترض ھذه األخیرة".  الّتعلّم،

 ) فإّن الغرض من الّتقویم الّتكویني ھو مّد الّتلمیذR-Amigues    وبالّنسبة (ألمیغ-ر-

بمعلومات راجعة، یمكنھ استخدامھا من تحسین االستراتیجّیات في الّتعلّم. 

) أّن الغرض األساسي للّتقویم الّتكویني ھو  B-Petitgean    وأخیرا یرى (بوتیجان-ب-

جعل الّتلمیذ مسّیرا لتعلّمھ، بمعنى أّن ھذا الّنوع من الّتقویم متضّمن في مسار الّتعلّم  

Pومستمّر وتحلیلي ومرّكز على المتعلّم أكثر منھ على الّنتاج الختامي.  42F

1 

    نستنتج من الّتعاریف الّسابقة أّن الّتقویم الّتكویني: 

*یسعى إلى الكشف عن درجة تقّدم الّتلمیذ في تعلّمھ بشكل مستمّر وكذا مقدار تحّكمھ في 

المعلومات والمعارف. 

*یرمي إلى الّتعّرف على الّصعوبات الّتي تعترض تعلّم الّتلمیذ للعمل على تجاوزھا. 

*یساعد على تكییف األنشطة الّتعلیمّیة الّتعلّّمّیة وفق نتائج المتعلّم. 

*یساعد على اقتراح االستراتیجّیات الالّزم إّتباعھا في عملّیة الّتعلّم. 

 

   16):ینظر:محّمد الّطاھر وعلي:الّتقویم البیداغوجي أشكالھ ووسائلھ، ص 1(
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*یقّدم تغذّیة راجعة تفید على حّد سواء كالّ من المعلّم والمتعلّم. 

*یخاطب الّتقویم الّتكویني الّتلمیذ، فھو الّذي یعینھ بالّدرجة األولى. 

*یقحمھ في تعلّمھ بأن یكون على إدراك بھ. 

*یبحث عن الّتكّیف مع الوضعّیات الفردّیة، لذا علیھ أن یتضّمن جانب من اللّیونة مع الّتفّتح 

على الّتعّددّیة والّتنّوع. 

*ال یتوقّف عند المالحظة فقط بل یلحقھا بعمل ینصّب على الّتعلّم أو الّتعلیم، ألجل ذلك 

یكشف الّصعوبات ویحّددھا للعمل على تجاوزھا، وذلك بالبحث عن أسبابھا ولیس بمجازاتھا 

كما ھو الحال في االختبار أو االمتحان. 

*من وظائف الّتقویم الّتكویني كذلك مساعدة الّتلمیذ، كما یفید المعلّم أیضا بالّسماح لھ عن 

طریق معلومات راجعة متعّددة بالّتوجیھ الفّعال والمرن لتعلّمھ. 

) أّن مصطلح الّتقویم الّتكویني یبّین أّن الّتقویم G-Delandshere   ویرى (دولندشیر-ج-

ھو جزء ال یتجّزأ من المسار الّتربوي العادي،أّما األخطاء فینبغي أن ُتعتبر كوقفات في  

  1حّل المشاكل ولیس كحاالت ضعف أو أّنھا أعراض مرضّیة.

    إذن ما نستخلصھ ھو أّن الّتقویم الّتكویني یلعب دورا ھاّما في العملّیة الّتعلیمّیة لما یوفّره 

من تغذّیة راجعة لكّل من المعلّم والمتعلّم ومخّططي المناھج، ویجري الّتقویم الّتكویني في 

فترات مختلفة في أثناء تطبیق المنھج، كما أّننا نستنتج بأّن الّتقویم الّتكویني یعّد وسیلة 

لتطویر استقاللّیة المتعلّم وتمكینھ من تقویم ذاتھ بموضوعّیة، كما یعتبر كذلك وسیلة لتعلیم 

المتعلّم كیف یقود تعلّماتھ إلنجاز أعمالھ. 

 الّتقویم الختامي:(الّنھائي، الّتجمیعي، الّشامل):*

    یسّمى أیضا بالّتقویم الّنھائي وھو یحدث بعد االنتھاء من الّتدریس سواء مقّرر كامل أو 

فصل دراسي أو وحدة دراسّیة كبیرة أو مجموعة من الوحدات، وھو یھدف إلى حصول 

الّطالّب على تقدیرات عاّمة أو تحدید مستواھم الّنھائي بعد الّتعلّم،سواء كأفراد أو كجماعة. 

    بصیغة أخرى یعّد الّتقویم الّشامل كتقدیر نھائي نحكم من خاللھ على تحّصل الّطالّب  

 

حیث یتّم ھذا الّتقویم في نھایة الّسنة الّدراسّیة.   في العملّیة الّتعلیمّیة،

   19-18):ینظر:محّمد الّطاھر وعلي:الّتقویم البیداغوجي أشكالھ ووسائلھ،ص 1(

31 

                                      



 التّقويم والتّقييم                                                              الفصل األّول            

 

    كذلك یكشف الّتقویم الختامي عن مدى تحقیق البرنامج الّدراسي ألھدافھ بعد إتمام 

إجراءات الّتقویم البنائي المستمّر، ومن خالل ھذا الّنوع من الّتقویم نضع الّدرجات الّنھائّیة 

رقمّیا، وعلى أساسھا نقوم بتصنیف الّطلبة بشكل نھائي، ومن ثّم نقوم بتصنیفھم والحكم 

Pعلیھم بشكل موضوعي نھائي، وھذا یتّم عن طریق إعطائھم صفات تحصیلّیة نھائّیة. 44F

1
P  

    إذن من خالل ھذه الّتعاریف المختلفة والمتعلّقة بالّتقویم الختامي، نستنتج في الّنھایة أّنھ 

ذلك الّتقویم الّذي یتّم تصمیمھ لقّیاس الّنتاجات الّتعلّمّیة الّتي تتّم خالل ماّدة دراسّیة كاملة،أو 

جزء حیوي من تلك الماّدة، بمعنى آخر فإّن ھذا الّنوع من الّتقویم یجري في ختام الّتعامل 

مع المنھج أو البرنامج الّدراسي، لتقدیر أثره وفعالّیتھ بعد أن اكتمل تطبیقھ تقدیرا شامال فھو 

یفید في: 

- تقدیر مدى تحصیل الّطالّب أو كفایتھم في نھایة العاّم أو نھایة فصل دراسي. 

- تزویدنا بأساس لوضع الّدرجات أو الّتقدیرات بطریقة عادلة. 

- تزویدنا ببیانات یمكن على أساسھا إرسال تقاریر ألولّیاء األمور. 

وال ننسى أّننا نتناول مسألتین في ھذا الّتقویم وھما:الّتقویم الّنھائي للحّصة الّدراسّیة والّتقویم 

الفتري. 

أ)-الّتقویم الّنھائي للحّصة: 

    یحدث في الّدقائق العشر األخیرة من الحّصة، إذ ُتعرض فقرة من خارج الموضوع 

المدروس وُتطرح حولھا أسئلة ھادفة تّتجھ إلى تقویم مدى تمّكن المتعلّم من المھارات الّتي 

دُرب علیھا في الحّصة لتعزیز مواطن القّوة وعالج مواطن الّضعف،ولالطمئنان إلى نجاح 

Pأسلوب األداء أو تعدیلھ، كما نلجأ إلى الّتقویم الخارجي في االختبارات الّتحصیلّیة. 45F

2 

ب)-الّتقویم الفتري (االختبارات): 

     تمّثل االختبارات أحد أھّم األدوات الّرئیسّیة الّتي تستخدم لجمع المعلومات بغرض

 

     88):ینظر:نبیل عبد الھادي:القّیاس والّتقویم الّتربوي واستخدامھ في مجال الّتدریس الّصفّي، ص 1(
):ینظر:محاضرة:مبادئ القّیاس والّتقویم في الفكر الّتربوي-تقویم المتعلّمین-وزارة الّتربّیة، إدارة الّتطویر  2(

   06والّتدریب "الّدورة الّتدریبّیة"الفكر الّتربوي وفلسفة تعلیم اللّغة العربّیة للمرحلة االبتدائّیة، ص 
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واالختبار عموما عبارة عن سؤال أو عدد من األسئلة یمكن من خاللھا     القّیاس والّتقویم،

Pقّیاس سمة أو متغّیر لدى المتعلّم. 46F

1 

*U :الّتقویم الّتتّبعي

    یجري ھذا الّنوع من الّتقویم عن طریق مواصلة ومتابعة المتعلّم بعد الّتخّرج، حیث یوفّر 

تغذّیة راجعة عن آثار المنھج المستقبلّیة الخاّصة بفعالّیة المتعلّم في العمل وتعاملھ مع 

Pنشاطات الحیاة ومجابھة مشكالتھا. 47F

2 

*U :تقویم األقران

    وھو ما ُیعرف بتقویم الجماعة لعضو فیھا، أو تقویم الفرد ألعضاء الجماعة الّتي ینتمي 

 إلیھا وھذا األسلوب لھ عّدة أشكال منھا:

- أن یسأل المعلّم الّتالمیذ فرادى عن رأیھم في زمیل لھم، ثّم یقوم بتفسیر ھذه المعلومات 

بدقّة وحذر. 

- أن یدّون المعلّم صفات معّینة ویطلب من الّتالمیذ أن یكتب أسماء أقرانھ الّذین تتوافر فیھم 

كّل صفة من ھذه الّصفات. 

- أن یقّسم المعلّم الّتالمیذ إلى مجموعات ویطلب من كّل تلمیذ أن یكتب تقریرا مختصرا 

Pیشمل نواحي القّوة والّضعف عن كّل تلمیذ في المجموعة الّتي ینتمي إلیھا. 48F

3 

U :الّتقویم الّذاتي*

    وھو ما ُیعرف بتقویم الفرد لنفسھ، ویعتمد على ما یعطیھ الفرد من معلومات، أو ما 

یبدیھ من مشاعر إزاء موقف من المواقف، أو نحو نشاط یرغب فیھ أو موضوع یھّمھ  

وینبغي أن یحتفظ الفرد بسجّل یدّون فیھ أعمالھ ونشاطاتھ وإنجازاتھ أو قراءاتھ في موضوع 

معّین، ومدى نجاحھ أو فشلھ في أداء العمل،ثّم یقارن ما وصل إلیھ من نجاح في عملھ 

ھذا،وبین ما وصل إلیھ في فترة سابقة،ومن شأن ذلك أن یحفّزه لبذل مزید من الجھد 

للوصول إلى مستویات أعلى، ویمكن إظھار ذلك على شكل رسم بیاني تسھیال ألغراض 

 

):ینظر:محاضرة:مبادئ القّیاس والّتقویم في الفكر الّتربوي-تقویم المتعلّمین-وزارة الّتربّیة، إدارة الّتطویر  1(
   06والّتدریب "الّدورة الّتدریبّیة"الفكر الّتربوي وفلسفة تعلیم اللّغة العربّیة للمرحلة االبتدائّیة، ص 

    63):ینظر:أ-د/ماھر إسماعیل الجعفري:المناھج الّدراسّیة:فلسفتھا، بناؤھا، تقویمھا، ص 2(
   71):ینظر:المرجع نفسھ، ص 3(
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Pالمقارنة بین فترة وأخرى.  49F

1 

    إذن یتبّین لنا في ھذا الّتقویم أّن المتعلّم یحّدد فیھ بنفسھ قیمة ألدائھ في سبیل تعدیلھ 

وإزالة اعوجاجھ باستخالص العبر من الخبرات الّسابقة للّتحّكم في الخبرات الالّحقة، ومن 

 أدواتھ:قوائم المراجعة ومقاییس تقدیر الّشخصّیة والمذّكرات الیومّیة.

U  :الّتقویم الموضوعي*

    وھو الّتقویم المجّرد من الّذاتّیة الموثوق بھ الّذي یثبت مستوى المتعلّم في مساره الّتعلّمي 

الّتعلیمي لتعدیلھ وتسوّیتھ خارجا عن ذاتھ، وذلك بتقدیر أداءاتھ الّتي یستخدم فیھا إمكاناتھ 

الجسمّیة والعقلّیة والّنفسّیة بطریقة علمّیة، كتقویم مھارة القراءة أو مھارة االستماع أو مھارة 

الفصاحة في الحدیث أو مھارة الخّط أو تقویم ملكاتھ بأسلوب اإلشھاد،ومن أشھر أدوات ھذا 

Pالّتقویم الملحوظات العلمّیة واالستظھارات الّشفوّیة واالنجازات الّتحریرّیة بالقلم والورقة. 50F

2
P  

U :الّتقویم الّتحصیلي*

     وھو الّتقویم الّذي ُیقّدر بھ ما أدركھ المتعلّم ونالھ من عملّیة الّتعلیم والّتعلّم خالل فترة

معّینة ویھدف إلى الّتعّرف على مستوى تنمّیة الكفاءات، ویتمّثل ھذا الّنوع من الّتقویم في 

ماّدة اللّغة العربّیة في الوقفات الّتقییمّیة في نھایة كل ّثالثي، وفي الفروض واالختبارات 

 الفصلّیة.  

U :الّتقویم القبلي*

     یتّم قبل البدء في الّتدریس بغرض:

- معرفة ما لدى الّطالّب من معلومات عن الموضوع قبل تدریسھ. 

- الكشف عن تمّكن الّطالّب من معلومات ومھارات أساسّیة لتعلّم الّدرس الجدید. 

- معرفة میول الّطالّب واھتماماتھم وأسالیبھم في الّتعلّم. 

وھذا بدوره یمّكن المعلّم من توفیر المواد الّتعلیمّیة وأسالیب الّتدریس واألنشطة بما یتالءم 

مع خصائص الّطالّب العقلّیة واالنفعالّیة، لتكوین مزج جدید بین ما یعلمھ الّطالّب وماال 

 

یعلمونھ. 

   72-71):ینظر:أ-د/ماھر إسماعیل الجعفري:المناھج الّدراسّیة:فلسفتھا، بناؤھا، تقویمھا، ص 1(
   05):ینظر:محّمد مخبوث الجزائري:فّن الّتقویم الّتربوي في المدرسة الجزائرّیة، ص 2(
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 *الّتقویم الّداخلي:

     وھو الّتقویم الّذي یجریھ معلّم على تالمیذه كما ھو الحال في الفروض واالختبارات

الفصلّیة. 

U:الّتقویم الخارجي* 

P    وھو الّتقویم الّذي ینجزه معلّم على تالمیذه،وخیر مثال على ذلك االمتحانات الّرسمّیة. 51F

1
P  

U :الّتقویم المكّون*

 وُیعتبر شكال من أشكال الّتقویم الّتكویني 1988    ظھر ھذا الّنوع من الّتقویم بفرنسا سنة 

وتكمن أھّمّیتھ في أّنھ یأخذ بعین االعتبار وعلى نطاق واسع الوضعّیة الّتعلیمّیة الّتعلّمّیة، مع 

محاولة ربط مراحل الّتعلّم بالفعالّیة البیداغوجّیة. 

):"نتحّدث عن الّتقویم المكّون ألّننا نرید أن نحصل       -Nunziati    یقول (نونزّیاتي-

متجاوزین تقنّیات القّیاس أو تحدید األھداف-إلى تركیبة بیداغوجّیة أكثر توّسعا، وتسمح لعدد 

كبیر من الّتالمیذ بالّنجاح، كما نرید أن نجعل من الّتقویم لیس فقط وسیلة للمراقبة  بل أداة 

Pتكوین یمتلكھا الّتلمیذ لمتابعة أھدافھ الّشخصّیة، ولبناء طریقتھ الخاّصة في الّتعلّم. 52F

2 

    إذن یتبّین لنا من ھذا القول أّن الّتقویم المكّون یرمي إلى تحقیق أھداف الّتعلّم األساسّیة 

 وھي:

- أن یتصّور الّتالمیذ أھداف ومعاییر األستاذ،األمر الّذي یسمح لھم بالبلوغ الفعلي 

لألغراض المأمولة، مع اكتساب شروط الّتقویم الّذاتي. 

- أن یتحّكموا في طرق الّتخطیط المسبق للعملّیة وتوجیھھا. 

- أن یستغلّوا أخطاءھم في إطار الّتصحیح الّذاتي. 

    كما أّننا نستنتج أّن ھذا الّتقویم من عمل المتعلّم أیضا. 

U :الّتقویم البدیل*

     یعّد الّتقویم البدیل توّجھا جدیدا في الفكر الّتربوي وتحّوال جوھرّیا في الممارسات

 

الّتقلیدّیة الّسائدة في قّیاس وتقویم تحصیل المتعلّمین وأدائھم في المراحل الّتعلیمّیة المختلفة. 

   15):ینظر:محّمد الّطاھر وعلي:الّتقویم البیداغوجي:أشكالھ ووسائلھ،ص 1(
   15):ینظر:المرجع نفسھ،ص 2(
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    وعلى الّرغم من أّن الّنمط الجدید من الّتقویم في الفكر الّتربوي یعّد جزء ال یتجّزأ من 

حركات إصالح الّتعلیم، وما یتعلّق بھ من قضایا تربوّیة رئیسّیة في كثیر من دول العالم 

المتطّور في وقتنا الحاضر، إالّ أّنھ أصبح مثار كثیر من الّنقاش والجدل في األوساط 

الّتربوّیة وبین خبراء القّیاس والّتقویم الّتربوي في ھذه الّدول، ویتعلّق ھذا الجدل باألطر 

الفكرّیة والقضایا المنھجّیة واألسس الّسیكولوجّیة والّتربوّیة الّتي یستند إلیھا الّتقویم البدیل 

واآلثار االجتماعّیة الّناجمة عنھ ومتطلّباتھ الماّدّیة.  الّتربوي،

    الّتقویم البدیل في الفكر الّتربوي تقویم ال یعتمد على توظیف االختبارات الّتحصیلّیة 

الّتقلیدّیة الّتي تتطلّب من المجیب فقط استدعاء المعلومات من الّذاكرة الّتي سبق لھ دراستھا 

وإّنما یعتمد على أسالیب وأدوات غیر تقلیدّیة، تشمل اختبارات األداء،حقائب اإلنجاز 

المقابالت،األوراق البحثّیة،صحائف الّطالّب،العروض العملّیة والّشفوّیة،الّتقویم الّذاتي،تقویم 

  1األقران،المشروعات ...وغیرھا.

 :"أّنھ تقویم متعّدد األبعاد لمدى مّتسع من1990) ومعاونیھ  Bakher    إذ یعّرفھ (باكار-

القدرات والمھارات، وال یقتصر على اختبار الورقة والقلم،وإّنما یشتمل أیضا على أسالیب 

أخرى متنّوعة مثل:مالحظة أداء المتعلّم والّتعلیق على نتاجاتھ وإجراء مقابالت شخصّیة 

معھ ومراجعة إنجازاتھ الّسابقة". 

:"الّتقویم البدیل یتطلّب من المتعلّم تنفیذ أنشطة أو Wiggins  (1992    وعّرفھ (ویجنز-

یكّون نتاجات تبّین تعلّمھ، وھذا الّتقویم القائم على األداء یسمح للمتعلّمین إبراز ما یمكنھم 

مواقف واقعّیة".  أداؤه في

 :"الّتقویم البدیل ھو Birenbaum & Dochy (1996    ویعّرفھ (بیرنبوم ودوشي-

مجموعة من األسالیب واألدوات الّتي تشمل مھام أدائّیة أصیلة أو واقعّیة ومحّكات وملفّات 

أعمال وصحائف ومشروعات جماعّیة ومعروضات ومالحظات ومقابالت وعروض شفھّیة 

وتقویم ذاتي وتقویم األقران وغیر ذلك". 

  

):ینظر:محاضرة:مبادئ القّیاس والّتقویم في الفكر الّتربوي-تقویم المتعلّمین-وزارة الّتربّیة، إدارة الّتطویر  1(
     14والّتدریب "الّدورة الّتدریبّیة"الفكر الّتربوي وفلسفة تعلیم اللّغة العربّیة للمرحلة االبتدائّیة، ص 
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    إذن یّتضح لنا من ھذه الّتعاریف الّثالثة أّنھا تختلف من الّناحّیة اللّفظّیة، لكّنھا تّتفق 

جمیعھا في أساس واحد أال وھو الھدف من الّتقویم البدیل وأسالیبھ المتنّوعة،فالّتقویم البدیل 

المفاھیم المّتسعة الّتي تشمل أنواع مختلفة من أسالیب الّتقویم،والّتي تتطلّب من  ھو من

المتعلّم أن ُیظھر كفاءتھ ومعارفھ، وذلك بتكوین أو إنشاء استجابات أو ابتكار واختراع 

نتاجات،ھذا ما یدفعنا إلى الّنظر إلى الّتقویم البدیل على أّنھ مّتصل باألسالیب أو الّصیغ الّتي 

تتراوح بین استجابات الّنظر إلى الّتقویم البدیل على أّنھ مّتصل باألسالیب أو الّصیغ الّتي 

تتراوح بین استجابات بسیطة مفتوحة یكتبھا المتعلّم، وتوضیحات شاملة وتجّمعات من 

األعمال المتكاملة للمتعلّم عبر الّزمن.  

 *تقویم األداء:

    تقویم األداء یتطلّب أن ُیظھر المتعلّم بوضوح أو یبرھن أو یقّدم أمثلة أو تجارب أو 

نتاجات أو غیر ذلك تّتخذ دلیال على تحقیقھ مستوى تربوّیا أو ھدفا تعلیمّیا معّینا، وقد أشار 

ھذا المفھوم في مستھّل نشأتھ على االختبارات الّتي تتطلّب من المتعلّم أداء بعض العملّیات 

المعقّدة الّتي یمكن مالحظتھا في ظروف مقّننة، ویمكن استخدام ھذه االختبارات في تقویم 

 أنواع مختلفة من الّتفاعالت، سواء مع األفراد أو األجھزة واآلالت والمعّدات أو المواقف.

     غیر أّن تقویم أداء الّطلبة داخل الّصّف المدرسي یمكن أن ُیّتبع بحیث یشمل:المحادثة

 الّشفوّیة والّتعبیر الّتحریري وإجراء الّتجارب المخبرّیة وتصمیم البحوث وإجراء دراسات

 میدانّیة وعمل الّصحائف المدرسّیة والّتصویر وبرمجة الحاسوب ورسم الخرائط وتكوین

المجّسمات وغیر ذلك. 

    ویمكن في ھذه الحاالت تقییم العملّیات المتضّمنة في األداء أثناء تنفیذه، كما یمكن تقییم 

الّنتاجات الّنھائّیة وتقدیر درجة أو مستوى جودتھا استنادا إلى موازین تقدیر ُتصّمم لھذا 

الغرض وتتطلّب مھام األداء في كثیر من األحیان إجراء العملّیات والّتوّصل إلى نتاجات 

Pوبذلك یمكن تقییم كلیھما.  54F

1 

    وأھّم ما یمّیز ھذه المھام أّنھا مباشرة ووظیفّیة وواقعّیة أو حقیقّیة، أّي تماثل مواقف 

 

):ینظر:محاضرة:مبادئ القّیاس والّتقویم في الفكر الّتربوي- تقویم المتعلّمین- وزارة الّتربّیة، إدارة الّتطویر 1(
    17-16والّتدریب "الّدورة الّتدریبّیة"الفكر الّتربوي وفلسفة تعلیم اللّغة العربّیة للمرحلة االبتدائّیة،ص 
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حیاتّیة فعلّیة خارج نطاق الّصّف المدرسي أو العملّیات االختیارّیة، كما أّنھا ال تتطلّب 

بالّضرورة الورقة والقلم، ومع ھذا فإّنھ یمكن اعتبار اختبارات المقال الّتي تتطلّب إجابة 

مفتوحة أو إنشاء استجابات حّرة أو حّل مشكالت أحد أسالیب تقویم أداء الّطلبة، بشرط أن 

یكون سّیاقھا واقعّیا، أّي تتناول مواقف طبیعّیة ولیست مصطنعة كما ھو الحال في 

االختبارات الّتقلیدّیة. 

U :الّتقویم الحقیقي*

    ھو تقویم یتطلّب من الّطالب أداء مھّمة حقیقّیة ذات صلة بحیاتھ الّشخصّیة االجتماعّیة 

ولو تأّملنا المفاھیم الّثالثة (الّتقویم البدیل، تقویم األداء،الّتقویم الحقیقي) الستخلصنا من 

معانیھا ما یلي: 

- أّن مفھوم الّتقویم البدیل ھو أكثرھا عمومّیة ومن ثّم فھو قد یضّم داخلھ مفھومین:تقویم 

األداء والّتقویم الحقیقي. 

- أّن تقویم األداء أشمل من الّتقویم الحقیقي لكون تقویم األداء یتطلّب القّیام بمھّمة حقیقّیة 

على إطالقھا، في حین أّن مفھوم الّتقویم الحقیقي یشترط أن تكون ھذه المھّمة ذات صلة 

بحیاة الّطالب الّشخصّیة أو االجتماعّیة، ومن ثّم یمكن الّنظر لھذه المفاھیم الّثالثة على أّنھا 

Pغیر مترادفة وأّن الّتقویم البدیل ھو أكثرھا عمومّیة، یلیھ تقویم األداء ثّم الّتقویم الحقیقي. 55F

1
P  

U :الّتقویم الفردي*

     الّذي ال ُیسّوى فیھ بین المتعلّمین، إذ ستختلف وسیلة الّتقویم وتوقیتھ من فرد إلى آخر  

Pفاألھداف المراد تقویمھا ھنا ھي أھداف فردّیة.  56F

2 

U :الّتقویم الجماعي*

    وفیھ ُیطلب من المتعلّمین كلّھم أداء نفس المھام في زمن محّدد قصد تقویم األھداف  إّنھ 

یساعد على اكتشاف الّتالمیذ الّذین استعصى علیھم بلوغ ھدف من األھداف، وحساب 

 

 

):ینظر:محاضرة:مبادئ القّیاس والّتقویم في الفكر الّتربوي- تقویم المتعلّمین- وزارة الّتربّیة، إدارة الّتطویر 1(
  16-15والّتدریب "الّدورة الّتدریبّیة"الفكر الّتربوي وفلسفة تعلیم اللّغة العربّیة للمرحلة االبتدائّیة، ص 

):ینظر:صالح الّدین محمود عالّم:القّیاس والّتقویم الّتربوي والّنفسي:أساسّیاتھ وتطبیقاتھ وتوّجھاتھ المعاصرة ص 2(
39   
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 1الّنسبة المحقّقة وغیر المحقّقة منھا.

    وفي ضوء ما تقّدم یمكن استنتاج أّن تعّدد أنواع الّتقویم قد یرجع إلى تعّدد وجھات نظر 

المتخّصصین فیم یتعلّق بمفھوم الّتقویم وطبیعتھ واألھداف المتوّخاة منھ،فضال عن أّن تنّوع 

 أغراض الّتقویم یتطلّب تنّوعا في أنواعھ لتحقیق ھذه األغراض.

    ومھما تعّددت أنواع الّتقویم واختلفت إالّ أّننا في الّنھایة نخلص إلى نتیجة وھي:أّن الّتقویم 

الّتربوي ینقسم من حیث وظائفھ إلى ثالثة أقسام، ھذه األقسام الّثالثة ھي الّركیزة األساسّیة 

 في العملّیة الّتعلیمّیة وھي:

*الّتقویم الّتمھیدي:ویكون قبل تجریب أّي برنامج تربوي معّین للحصول على معلومات 

ومن أدواتھ  مختلفة حول عناصر الّتقویم المتعّددة لتساعد في وضع البرنامج الجدید،

اختبارات كّل فصل دراسي. 

*الّتقویم الّتطویري:ویحدث عّدة مّرات في أثناء تطبیق برنامج معّین لتحدید اإلیجابّیات 

والّسلبّیات لتعزیز األولى ووضع حلول للّثانّیة. 

أو  *الّتقویم الّنھائي:والھدف منھ الحكم على البرنامج الّتربوي باالستمرار فیھ من عدمھ،

معرفة المدى الّذي حقّقھ البرنامج في الوصول إلى األھداف والغایات الّتي أُقیم من أجلھا 

وأیضا إصدار أحكام على المتعلّمین بالّنقل إلى صفوف أعلى أو اإلبقاء. 

    ومّما سبق یمكن القول بأّن المعلّم یمارس األنواع الّثالثة لتقویم المتعلّم. 

    ھذا ما جاء في الفصل األّول، وبعد االنتھاء منھ ننتقل اآلن إلى الفصل الّثاني والمعنون  

ألّنھ موضوع بحثنا، مرتكزین في ذلك على  بـ"مناھج اللّغة العربّیة في المرحلة االبتدائّیة"

منھاج اللّغة العربّیة للّسنة الّرابعة ابتدائي، ألّنھ الّنموذج المراد تقویمھ. 

 

   15):ینظر:محّمد الّطاھر وعلي:الّتقویم البیداغوجي:أشكالھ ووسائلھ،ص 1(
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 مناھج الّلغة العربّیة في المرحلة االبتدائّیة:
 
 

- تعریف المنھاج:1  

 أ)- لغة:

 ب)-اصطالحا:

 ج)- المفھوم الّتقلیدي للمنھاج:

 د)- المفھوم الحدیث للمنھاج:

 ھـ)- الموازنة ما بین المنھج الّتقلیدي القدیم والحدیث:

- منھاج اللّغة العربّیة للّسنة الّرابعة ابتدائي:2  

- تقویم المحتوى:3  
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    قبل الحدیث عن مناھج الّتعلیم الّتقلیدّیة القدیمة والحدیثة،البّد من تعریف للمنھج لغة 

 واصطالحا.
 - تعریف المنھج:1

U :أ)- لغة

     ھو من الجدر "نھج"، طریق نھج:بّین واضح وھو الّنھج، قال أبو كبیر:

Pَفأََجزُتُھ بآفل َتحَسُب أََثَرهُ   َنھًجا أََباَن بذي َفریغ ُمخرف 0F

1
P      

     والجمع نھجات، ونھج وُنھوج، قال أبو ذؤیب:

Pبھ َرَجَماٌت َبیَنھُنَّ َمَخارُم   ُنھوٌج كلَباُت الَھَجائن فیًح  1F

2
P    

    وطریق نھجة وسبیل منھج:كنھج، ومنھج الّطریق:وّضحھ، والمنھاج كالمنھج وفي 

Pالّتنزیل:"لُكّل َجَعلَنا منُكُمُ◌ شرَعًة ومنَھاًجا" 2F

3 

     وأنھج الّطریق:وُضح واستبان وصار نھجا واضحا بّینا، قال یزید بن الخّذاق العبدي:

ریَق َوأَنَھجَت   ُسُبَل الَمَكارم َوالھَُدى َتَعّدي Pَولََقد أََضاَء لََك الطَّ 3F

4 

    أّي تعین وتقّوي،والمنھاج:الّطریق الواضح، واستنھج الّطریق:صار نھجا،وفي حدیث 

ُ َعلَیھ َوَسلَّم- َحتَّى َتَرَكُكم َعلَى َطریق َناھَجة"،أّي –العّباس:"لَم َیُمت َرُسوُل هللاَّ   َصلَّى هللاَّ

واضحة بّینة،ونھجُت الّطریق:أبنتھ وأوضحتھ،ُیقال:اعمل على ما نھجتھ لك،ونھجُت 

الّطریق:سلكتھ،وفالن یستنھج سبیل فالن:أّي یسلك مسلكھ،والّنھج :الّطریق المستقیم ونھج 

 األمر وأنھج لغتان:إذا وضح ،والّنھجة :الّربو یعلو اإلنسان والّداّبة ،قال اللّیث:"ولم أسمع 

منھ فعال"،وقال غیره:أنھج ینھج إنھاجا،ونھجت أنھج نھجا،ونھج الّرجل نھجا،وأنھج:إذا 

انبھر حّتى یقع علیھ الّنفس من البھر،وأنھجھ غیره،یقال:فالن ینھج في الّنفس فما أدري ما 

أنھجھ،وأنھجُت الّداّبة:سرت علیھا حّتى انبھرت،وفي حدیث قُدوم المستضعفین بمّكة: 

ُ َعلَیھ َوَسلَّم- َحتَّى قُضَي النَّھُج بالتَّحریك"،والّنھیج: –"َفَنَھَج َبیَن َیَدي َرُسوُل هللاَّ   َصلَّى هللاَّ

الّربو وتواتر الّنفس من شّدة الحركة. 

 

   1086):البیت ألبي كبیر الھذلي في شرح أشعار الھذلّیین،ص 1(
   154):البیت ألبي ذئیب الھذلي في شرح أشعار الھذلّیین،ص 2(
   48):المائدة:اآلیة 3(
  ):البیت لیزید بن خّداق العبدي في اللّسان "عدا"،"ھدى"4(
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 رضي ّهللا عنھ - "َفَضَرَبُھ َحتَّى أَنَھجَ "،أّي وقع علیھ الّربو،وفي –    وفي حدیث عمر 

ُھ َرأَى َرُجالًَ◌ َینَھجُ "،أّي یربو من  حدیث عائشة:"َفَقاَدني َوإّني ألَنَھجُ "،وفي الحدیث:"أَنَّ

الّسمن ویلھث وأنھجت الّداّبة:صارت كذلك،وضربھ حّتى أنھج:أّي انبسط،وقیل:بكى،ونھج 

الّثوب ونھج فھو نھج،وأنھج:بلي ولم یتشقّق،وأنھجھ البلى فھو منھج،وقال ابن 

 األعرابي:"أنھج فیھ 

 البلى": استطار ،وأنشد:

انع Pَكالثَّوب أَنَھَج فیھ الَبلَى   أَعَیا َعلَى ذي الحیلَة الصَّ 4F

1 

وال ُیقال:نھج ولكن نھج وأنھجت الّثوب،فھو منھج أّي أخلقتھ. 

    أبوعبید:المنھج:الّثوب الّذي أسرع فیھ البلى،الجوھري:أنھج الّثوب:إذا أخذ فیھ البلى قال 

Pعبد بني الحسحاس:فما زال ُبردي طّیبا من ثیابھا إلى الحول حّتى أنھج الُبرُد بالّیا 5F

2 

    وفي شعر مازن:حّتى آذن الجسم بالّنھج،وقد نھج الّثوب والجسم:إذا بلى،وأنھجھ البلى إذا 

،األزھري:نھج اإلنسان والكلب:إذا ربا وانبھر،ینھج نھجا،قال ابن بزرج:طردت    هأخلق

الّداّبة حّتى نھجت،فھي ناھج في شّدة نفسھا،وأنھجتھا أنا فھي منھجة. 

    ابن ُشمیل:"إّن الكلب لینھج من الحرّ "،وقد نھج نھجة،وقال غیره:نھج الفرس حین 

Pأنھجتھ:أّي ربا حین صّیرتھ إلى ذلك. 6F

3 

U :ب)- اصطالحا

    أّما اصطالحا فإّن المھتّمین بحقل الّتربّیة یختلفون فیما بینھم كّل حسب مدرستھ الفكرّیة 

الّتربوّیة، أو حسب اّتجاھاتھم الّدینّیة أو القومّیة أو المعرفّیة، ویمكن إجمال أسباب االختالف 

 وبالّتالي صعوبة الوصول إلى تعریف موّحد إلى األمور الّتالّیة:

     *اختالف اآلراء الّتربوّیة ومدارسھا عبر العصور وباختالف األمم.

    *الّتطّور الّذي لحق مفھوم المنھج بمرور الّزمن، شأنھ في ذلك شأن معظم العلوم 

والفنون وكان نتیجة لھذین الّسببین ظھور عّدة مفاھیم للمنھج لعّل أوضحھا الفرق بین 

المنھج القدیم (الّتقلیدي) والمنھج الحدیث. 

  ):البیت بال نسبة في تاج العروس "نھج"، والّشطر األّول منھ غیر موزون ولعّل األصل إذا أنھج1(
   20):البیت لعبد بني الحسحاس في دیوانھ،ص 2(
):ینظر:اإلمام العالّمة جمال الّدین أبي الفضل محّمد بن مكرم ابن منظور األنصاري اإلفریقي المصري المتوفّى 3(

   448ھـ:لسان العرب،ص 711
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    *صعوبة الّتفریق بین المنھج عند تخطیطھ والمنھج عند تطبیقھ،فالمنھج على مستوى 

الّتخطیط ھو وثیقة مكتوبة تشمل عناصر المنھج األساسّیة،بینما على مستوى الّتطبیق ھو 

تنفیذه عملّیا أّي تدریسھ، ومع ذلك نورد ھنا عّدة تعریفات للمنھج لعدد من الّتربوّیین،علّنا 

نصل في الّنھایة إلى تعریف ُمرض. 

    ھو مجموعة من المواد الّدراسّیة وموضوعاتھا الّتي یتعلّمھا الّتالمیذ،وھذا ھو المفھوم 

الّتقلیدي للمنھج ،حیث فھمھ الّدارسون على أّنھ الكتاب المدرسي. 

    ھو عبارة عن مجموعة حقائق ومعلومات ومفاھیم منّظمة بشكل جّید، بحیث یسھل 

فھمھا وتعلّمھا، وھذا أیضا مرتبط بالمفھوم األّول،حیث یرّكزان على المحتوى الّدراسي. 

) فیعّرفھ على أّنھ:"سلسلة منّظمة ومتتابعة من المھارات الّتي -jONSON    أّما (جونسون

سیتعلّمھا الّتلمیذ" وھذا مفھوم قریب من تحلیل المھّمات الّذي أّكد علیھ العالم 

)، ویّتفق أیضا مع المرّبي األمریكي    -Jims Mikdanildaاألمریكي(جیمس میكدانیلدا

 سكینر الّذي یعتبر "المنھج خّطة مكتوبة جاھزة للّتنفیذ"(الّتدریس).   

    ھو مجموعة من المعارف والعلوم المتراكمة على مّر العصور، یتبّناھا المجتمع لتعلیم 

أبنائھ، وھذا یّتفق مع الّتعریف األّول والّثاني ویمّثل المنھج الّتقلیدي. 

    ھو مجموعة من األسالیب الّتقلیدّیة العاّمة للفكر، متمّثلة في تعلیم الّتلمیذ األساسّیات 

العاّمة في الّرّیاضّیات والكتابة والقراءة والمنطق وقواعد اللّغة وكتابات األدباء العظام. 

    ھو عملّیة تفاعل دائمة ونشطة بین البشر من جھة (مدّرسین وإدارّیین وتالمیذ وعلماء 

الّنفس)، وبین األشیاء األخرى من معلومات ووسائل تعلیمّیة وُطرق تدریس وتجھیزات 

Pماّدّیة من جھة أخرى.  7F

1 

     ھو نظام محّدد المعالم لھ ُمدخالتھ (الّتالمیذ والمواد الّدراسّیة) ولھ عملّیات (طرق 

الّتدریس) ولھ ُمخرجاتھ (معارف ومھارات متعلّمھ)،وھذا المفھوم جاء نتیجة للّتطّورات 

الّتقنّیة وتطّور نظرّیات الّتعلّم،وھو یمّثل وجھة نظر الّسلوكّیین وعلى رأسھم سكینر أبو 

تكنولوجیا الّتعلیم والّتعلیم المبرمج. 

م-2000، 01):ینظر:د/عبد الحافظ سالمة:الوسائل الّتعلیمّیة والمنھج، دار الفكر للّطباعة والّنشر والّتوزیع،ط 1(
  24-23-20ھـ،ص 1420
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    المنھج ھو عبارة عن خبرة تربوّیة متنّوعة المجاالت. 

    بالّنسبة للّتعریفین األّول والّثاني نجدھما متطابقین،حیث یرتكز كلیھما على محتویات 

الكتاب،أّما عن تعریف جونسون وجیمس میكدانیلدا فنجد األّول یرّده إلى المھارات التي 

یسعى الّتلمیذ إلى معرفتھا،أّما الّثاني فیعتبره خّطة منّظمة یبقى سوى إّتباعھا والّتدریس على 

 منوالھا.

     أّما بالّنسبة للّتعریف الّرابع، قد نجده یتطابق مع الّتعریفین األّولین، حیث یتّم توزیع 

 المعارف الّتي ُجمعت من مختلف العصور لیتّم تعلیمھا لألبناء فیم بعد.

     ثّم نأتي للّتعریف الخامس فنجده یرتكز على األساسّیات العاّمة الّتي تشمل الّریاضّیات 

والكتابة والقراءة...إلخ ،ثّم نحّط الّرحال عند الّتعریف الّسادس للمنھج فنجده یشمل الّنشاط 

والّتفاعل القائم بین المعلّم وتلمیذه،وھذا ما نجده أیضا في الّتعریف الّسابع،وأخیرا المنھج ھو 

الخبرة الّتي تشمل مختلف المجاالت. 

     نخرج من كّل ذلك بما یلي:

* كّل من وضع تعریفا یراه ھو األصلح، وبذلك فھو صالح لذاتھ،إالّ أّن لكّل تعریف نقده 

 المستند إلى الواقع ونظرّیات الّتعلّم.

 * الجمیع یّتفق على أّن المنھج وسیلة تساعد على تحقیق األھداف ولیس غایة في ذاتھ.

* كّل إنسان (مدّرس أو متعلّم) یحّق لھ أن یتبّنى الّتعریف الّذي یراه مناسبا ألفكاره واّتجاھھ 

في الحیاة.  

 * یمكن اقتراح تعریف للمنھج بأّنھ إجرائي یحظى برأي األغلبّیة وھو:"مجموعة من 

المفاھیم الّنظرّیة والخبرات العملّیة الّتي تتبّناھا الّدولة لتحقیقھا عن طریق المدرسة، وذلك 

Pلصالح األّمة والفرد". 8F

1 

    نخلص من مختلف الّتعاریف االصطالحّیة للمنھج بأّن لكّل واحد تعریف خاّص بھ وقد 

یتبّین لنا بأّن الّتعریف الّذي استخلصھ عبد الحافظ سالمة في كتابھ "الوسائل الّتعلیمّیة 

والمنھج" ھو األصّح، فتعریفھ ھذا یتناسب مع منھجنا الحالي،حیث إّن وزارة الّتربّیة ھي 

 

   24):د/عبد الحافظ سالمة:الوسائل الّتعلیمّیة والمنھج، ص 1(
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الّتي أصبحت تضع منھجا وُخططا ألّي ماّدة من مواد الّتدریس، ولتحقیقھا یجب تعلیمھا 

 للّتالمیذ،وذلك عن طریق المعلّمین حّتى تستفید منھا األّمة واألفراد.

U:ج)- المفھوم الّتقلیدي للمنھاج 

    وُیطلق علیھ المنھج القدیم ویرتكز على مجموعة الحقائق والمفاھیم واألفكار والمعلومات 

الّتي یدرسھا الّتالمیذ على صورة مواد دراسّیة منفصلة،ویقوم المدّرس بتلقینھا داخل 

المدرسة،وھذا المفھوم الّتقلیدي للمنھج جاء نتیجة طبیعّیة لوظیفة المدرسة الّتقلیدّیة الّتي 

تؤّكد على أّنھا تقوم بتدریس مختلف أنواع المعارف،ویقوم المدّرس بتلقین ھذه المواد مؤّكدا 

 1على الحفظ والّتسمیع واللّجوء إلى العقاب البدني لمن ُیقّصر في ذلك. 

    یّتضح من ھذا الّتعریف على أّن المنھج الّتقلیدي القدیم یرتكز على الحفظ واإلصغاء  

واللّجوء إلى العقاب إن أمكن ذلك. 

 الموضوعة بشكل Syllabus    كذلك ھو المقّررات الّدراسّیة الّتي تقابل الكلمة االنجلیزّیة 

مواد دراسّیة،یطلب من المتعلّمون دراستھا في مرحلة دراسّیة معّینة. 

    ھو المواد الّدراسّیة الّتي تتناول مجموع المعلومات والحقائق والمفاھیم واألفكار والّتي 

یدرسھا المتعلّمون في أّي مجال من مجاالت المعرفة على مدار الّسنوات الّدراسّیة في 

المراحل الّتعلیمّیة المختلفة. 

    ھو ما ُیقّرر من معرفة ُتدرس بالمدرسة لتزوید المتعلّمین بالمعلومات داخل الفصل 

الّدراسي استعدادا لتجاوز االمتحانات المدرسّیة. 

    ھو المفردات أو الموصالت المعرفّیة الّتي ُتقّدم في مجال دراسي معّین، والّتي یدرسھا 

جمیع المتعلّمین في ذلك المجال مثال:منھاج الجغرافیا،الّتاریخ،اللّغة العربّیة،العلوم،...،إلخ. 

    ھو المعرفة المنّظمة بالكتب المدرسّیة المقّررة من الّسلطات الّتربوّیة كي یدرسھا 

المتعلّمون في المراحل الّتعلیمّیة المتدّرجة. 

    ھو نقل المعلّم للمعارف الّتي یتضّمنھا الكتاب الّتعلیمي إلى المتعلّمین، لضمان نجاحھم 
Pفي االمتحان. 10F

2 
 

    ھو تنظیم لمفردات دراسّیة یتّم من خاللھا إكساب المتعلّم مجموعة من المعلومات  

   72،ص 1996):ینظر:إبراھیم الّشافعي ورفاقھ:المنھج المدرسي من منظور جدید،مكتبة العبیكان الّرّیاض 1(
   32):ینظر:سھیلة محسن كاظم الفتالوي:المنھاج الّتعلیمي والّتدریس الفّعال،ص 2(
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والخبرات الّتي تمّكنھ من أداء مھام عمل معّین.                                                              

 د)-المفھوم الحدیث للمنھج:

    كما ظھرت تعریفات للمنھج الّتقلیدي، ظھرت تعریفات للمنھج الحدیث تتضّمن أھّم 

سماتھ ومن ھذه الّتعریفات: 

    تعریف عبد اللّطیف فؤاد:"ھو جمیع أنواع الّنشاط الّتي یقوم بھا الّتالمیذ،أو جمیع 

الخبرات الّتي یمّرون بھا تحت إشراف المدرسة،وبتوجیھ منھما سواء أكان ذلك داخلھا أو 

خارجھا". 

    یّتضح لنا من تعریف عبد اللّطیف فؤاد أّن المنھج الحدیث ما ھو إالّ من الّنشاطات الّتي 

ُتعرض على الّتالمیذ من أجل استیعابھا. 

):"ھو جمیع الخبرات  -Ross & dean evans    تعریف (روز نیفلي ودین إیفنس

المخّططة الّتي توفّرھا المدرسة لمساعدة الّتالمیذ على تحقیق الّنتاجات الّتعلّمّیة المنشودة إلى 

أفضل ما تستطیعھ قدراتھم". 

    یبّین لنا ھذا الّتعریف أّن المنھج الحدیث ھو عبارة عن وثیقة مخّططة،تشمل على 

مجموعة من المواد الّتي تساعد الّتالمیذ على تنویع خبراتھم الّتعلیمّیة،وذلك بقدر ما 

تستوعبھ قدراتھم المعرفّیة. 

    تعریف الوكیل:"ھو مجموعة الخبرات المرّبّیة الّتي تھّیئھا المدرسة للّتالمیذ تحت 

 1إشرافھا بقصد مساعدتھم على الّنحو الّشامل وعلى تعدیل سلوكھم".

نفس الّشيء عند مقارنة ھذا الّتعریف بالّتعاریف الّسابقة،إالّ أّنھ قد یتبّین لنا من خالل      

ھذه الّتعاریف الّثالثة أّن لكّل واحد تعریف خاّص بالمنھج الحدیث ویراه مناسبا،ولكن 

األرجح أن یكون وثیقة تّتفق علیھا وزارة الّتعلیم تحت إشراف مجموعة من المعلّمین 

المختبرین الّذین یفھمون وضعّیات تالمیذھم،سواء كانت عالّیة أو متدّنّیة قصد تعدیلھا 

ومساعدتھم على استیعاب مختلف مواد الّتدریس. 

 

 

   73-72):إبراھیم الّشافعي ورفاقھ:المنھج المدرسي من منظور جدید، ص 1(
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) المنھاج الّتعلیمي على أّنھ:"مجموعة الخبرات  Ralph Tyler    یعّرف (رالف تایلور-

 1الّتعلیمّیة الّتي تخّطط لھا المدرسة من أجل بلوغ أھداف تربوّیة محّددة".

    فالمنھج إذن عند تایلور ھو خّطة وللخّطة مكّونات،ومكّونات المنھج حّددھا في نموذجھ 

الّشھیر في أربعة أسئلة ھي: 

- ما األھداف الّتربوّیة الّتي ینبغي أن تسعى المدرسة إلى تحقیقھا؟ 1

- ما الخبرات الّتربوّیة الممكن توفیرھا لتحقیق ھذه األھداف؟ 2

- كیف یمكن تنظیم ھذه الخبرات الّتربوّیة حّتى تكون فّعالة؟ 3

- كیف یمكن معرفة ما إذا كانت األھداف قد تحقّقت؟ 4

    وھناك بعض الّتعریفات األخرى للمنھاج الّتعلیمي الّتي جاء بھا مجموعة من العلماء 

 فیعّرف المنھاج على أّنھ:"المرامي Holt Maurice(1980أھّمھا:(ھولت موریس-

العریضة الّتي من المتوقّع تحقیقھا". 

 للمنھاج فیتلّخص بأّنھ:"مجموعة Laural Tanner(1980    أّما تعریف (لورال تانر-

الخبرات الّتعلیمّیة الّتي تخّطط لھا المدرسة بتوجیھ من المعلّمین". 

 للمنھاج الّتعلیمي فینّص على أّنھ:"جمیع أنواع 1990    أّما تعریف الفرحان ومرعي 

األنشطة الّتي یقوم المتعلّمون بھا،أو جمیع الخبرات الّتي یمّرون فیھا تحت إشراف المدرسة 

وبتوجیھ منھا،سواء أكان داخل أبنّیة المدرسة أم خارجھا". 

 فیعّرفان المنھج على أّنھ:"مخّطط تربوي یتضّمن عناصر 2004    أّما سعادة وإبراھیم 

مكّونة من أھداف ومحتوى وخبرات تعلیمّیة وتدریس وتقویم،مشتقّة من أسس فلسفّیة 

واجتماعّیة ونفسّیة ومعرفّیة،مرتبط بالمتعلّم ومجتمعھ ومطّبقة في مواقف تعلیمّیة داخل 

المدرسة وخارجھا،وتحت إشراف منھا بقصد اإلسھام في تحقیق الّنمّو المتكامل لشخصّیة 

Pالمتعلّم بجوانبھا العقلّیة والوجدانّیة والجسمّیة،وتقویم مدى تحقّق ذلك كلّھ لدى المتعلّم". 13F

2 

    كذلك وبأكثر دقّة یمكن إعطاء ھذا الّتعریف العاّم لمصطلح المنھج والّذي یستخدمھ 

 

   28):رشدي طعیمة:األسس العاّمة لمناھج تعلیم اللّغة العربّیة:إعدادھا،تطّورھا،تقویمھا،ص 1(
    28):المرجع نفسھ، ص 2(
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الّتربوّیین:"المنھج ھو الخطط الموضوعّیة لتوجیھ الّتعلّم في المدرسة،ویتّم تحقیق ھذه 

الخطط في الوصف الّدراسي،كما یعیشھا المتعلّمون تجریبّیا وتحصل ھذه الخبرات في بیئة 

Pتعلیمّیة تؤّثر بدورھا فیما یتعلّم". 14F

1 

    نستنتج من ھذه الّتعریفات أّن المنھاج الّتعلیمي عبارة عن تخطیط مسبق لمجموع 

الخبرات الّتعلیمّیة واألھداف الّتربوّیة بغیة تحقیقھا عند المتعلّم والوصول بھ إلى نمّو شامل 

لشخصّیتھ، فالمنھاج ھو إطار یحوي مجموعة عناصر أساسّیة ھي:األھداف والمحتوى 

األنشطة والّتقویم. 

U :ه)- الموازنة ما بین المنھج الّتقلیدي القدیم والحدیث 

     من خالل ھذه الّتعاریف وغیرھا یمكن الموازنة بین المنھجین فیما یلي:

 بالّنسبة للمنھج الّتقلیدي القدیم:

    الّتركیز على المواد الّدراسّیة المنفصلة انطالقا من نظرّیة الملكات العقلّیة والّتي تؤّكد 

على أّن كّل ماّدة دراسّیة تدّرب ملكة عقلّیة محّددة،وبذلك یجب أن تكون منفصلة عن 

غیرھا. 

    اھتّم المنھج الّتقلیدي بالجانب العقلي للّتلمیذ من خالل حفظھ لمجموعة المعارف  

والمفاھیم وأھمل الجوانب األخرى مثل الجانب الجسمي واالنفعالي واالجتماعي وغیرھا 

وھذا یتعارض مع الّنظرة الحدیثة الّتي تؤّكد على تكامل شخصّیة المتعلّم من جمیع جوانبھا 

العقلّیة والوجدانّیة واالجتماعّیة والجسمّیة. 

    رّكزت المواد الّدراسّیة على جانب الحفظ والّتلقین،وأغفلت الّنشاطات الّتي تؤّدي إلى 

الخبرات. 

    یقوم بوضع المنھج الّذي یعني المحتوى فقط مجموعة من المختّصین بالمواد الّدراسّیة 

دون أخذ لوجھة نظر المعلّم والّتلمیذ وأولیاء األمور الّذین ُیعتبرون ركنا ھاّما من أركان 

العملّیة الّتربوّیة، وھم بذلك ُیھملون جانب الفروق الفردّیة بین الّتالمیذ. 

    نتیجة للّتركیز على الماّدة الّدراسّیة فإّن المنھج القدیم: 

 

):طھ علي حسین الّدلیمي،سعاد عبد الكریم عّباس:اللّغة العربّیة:مناھجھا وطرائق تدریسھا،دار الّشروق للّنشر 1(
   21،ص 2005، عّمان األردن 01والّتوزیع،ط 
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*أھمل كّل نشاط یتّم خارج حجرة الّدرس.                                                        

*أھمل طرق الّتفكیر العلمي.                                                                     

*أھمل تنمّیة االتجاھات والمیول اإلیجابّیة.                                                     

*اعتبر الّنجاح في االمتحانات الّتي یعقدھا المعلّم والّتي ترّكز على حفظ الماّدة األساس 

وبذلك أھمل اعتماد الّطالب على نفسھ ومیلھ إلى االعتماد على المدّرس في شرح الماّدة 

وتبسیطھا وبالّتالي حفظھا.                                                          *جعل 

الّتالمیذ یمیلون إلى تلخیص المواد الّدراسّیة حّتى یسھل حفظھا،وھذا یؤّدي إلى طمس روح 

الّتفكیر العلمي واالبتكار. 

    اعتمد المعلّم على طریقة واحدة في الّتدریس، وھي الّتلقین والتّحفیظ وفي ھذا تحجیم                                                                                                                                                                                         

لدور المعلّم الموّجھ والمرشد والمخّطط للبرامج.                              

    اعتبار نجاح الّطالّب في المواد الّدراسّیة أساس لنجاح المعلّم، وفي ھذا إغماض لدور 

المعلّم وإغماض للفروق الفردّیة بین الّتالمیذ. 

    كثرة المواد الّدراسّیة وضخامة ماّدتھا،حّتى أّن الّدارسین من الجیل الّسابق یفتخرون 

بأّنھم حفظوا قصائد الّشعراء العظام في المرحلة االبتدائّیة أو حفظوا القرآن الكریم ،ولّما 

یبلغ سّنھم العاشرة ویفشل الّطالب في أّي ناحّیة من نواحي حیاتھ،ما ھو إالّ نتیجة فشلھ في 

حفظ دروسھ،وفي ھذا ُبعد عن الّصواب ألّن حفظ الماّدة الّدراسّیة لیس دلیال على نجاحھ في 

الحیاة. 

    ھذا المنھج یغفل استخدام الوسائل الّتعلیمّیة باعتبارھا جزءا من نظام متكامل وأّن 

استخدامھا إّنما ھي أدوات ال صلة لھا بالمنھج، وفي ھذا إغفال لدور الوسائل الّتعلیمّیة الھاّم 

Pفي تسھیل عملّیة الّتعلّم والّتعلیم وجعلھا أكثر متعة. 15F

1
P    

بالّنسبة للمنھج الحدیث: 

    یھتّم المنھج الحدیث بالمتعلّم ویثق بقدرتھ على المشاركة الّنشطة الفّعالة اإلیجابّیة. 

     یؤّكد على االھتمام بجمیع جوانب شخصّیة المتعلّم وقدرتھ على الّتعلّم الّذاتي.     

 

   25-24):ینظر:د/عبد الحافظ سالمة:الوسائل الّتعلیمّیة والمنھج، ص 1(
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    المدرسة في المنھج الحدیث لھا دور متعاون مع المؤّسسات األخرى لخدمة البیئة 

االجتماعّیة، وال یقتصر دورھا على تلقین المواد الّدراسّیة للّطلبة بمعزل عن بیئتھا 

والمؤّسسات األخرى مثل المؤّسسات الدینّیة والّنوادي وغیرھا. 

    العالقة بین المدرسة والبیت في مفھوم المنھج الحدیث عالقة وطیدة ولكّل دوره الّتكمیلي 

لآلخر، وذلك من خالل تنظیم مجالس اآلباء والمعلّمین والّزّیارات المتبادلة وإشراك أولیاء 

 األمور في بعض الّنشاطات.  

    إعداد المنھج یشترك في إعداده فریق متكامل من:                                             

*المختّصین بالمواد الّدراسّیة.                                                                     

*المختّصین في مجال علم الّنفس الّتربوي.                                      *الّتالمیذ.                                                                                                                                                        

*أولیاء األمور.                                                                                    

*المعلّمین. 

    ُیراعى عند الّتخطیط للمنھج ما یلي:                                                            

*األخذ بعین االعتبار فلسفة المنھج وطبیعة المتعلّم وخصائص نمّوه.                          

*شمولھ على مختلف أنواع الّنشاط الّتي یقوم بھا الّتلمیذ تحت إشراف وتوجیھ المدرسة.      

*األخذ بعین االعتبار اإلمكانات الماّدّیة والبشرّیة المتوفّرة في المجتمع.                       

*تأكیده على الّتعاون والعمل االجتماعي. 

     یساعد الّتالمیذ على الّتكّیف االجتماعي، وبذلك ال یشعر الّتلمیذ بغربتھ داخل مجتمعھ.

    الّتركیز على الوسائل الّتعلیمّیة ضمن مفھوم الّنظام. 

    الّتنویع في طرق الّتدریس الّتي یستخدمھا المعلّم بحیث یختار الّطرق األكثر مالئمة 

Pللماّدة الّدراسّیة والّتالمیذ مراعّیا الفروق الفردّیة بینھم.  16F

1 

    تغّیر دور المعلّم بحیث لم یعد الملقّن والمستخدم للعقاب البدني،بل أصبح موّجھا ومرشدا 

ومخّططا للبرامج مبتعدا عن العقاب البدني،محترما آلراء الّتالمیذ وأفكارھم 

    

ومؤّكدا على استعدادھم للّتعلّم. 

    المنھج ال یعني الماّدة الّدراسّیة فقط، بل تمّثل الماّدة الّدراسّیة جزءا من نظام المنھج. 

    28-27):ینظر:د/عبد الحافظ سالمة:الوسائل الّتعلیمّیة والمنھج، ص 1(
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    الّتقویم جزء من المنھج وال یرتكز على االختبارات القائمة على الحفظ وحدھا،وال یعتبر 

االختبارات غایة في ذاتھا،بل ھي وسیلة لمعرفة نتاجات الّتعلّم ولیست سوطا للّترسیب أو 

Pالعقاب. 17F

1
P   

    قد یّتضح لنا من ھذه الموازنة أّن المنھج الحدیث أفضل بكثیر من المنھج الّتقلیدي القدیم 

حیث إّنھ یھتّم بطریقة تفكیر الّتالمیذ ویھتّم بجمیع أبعاد نمّوھم، كما أّنھ یسمح في  

إعداده بمشاركة جمیع األطراف من مختّصین وتالمیذ وأولیاء ومعلّمین،أّما بالّنسبة لماّدتھ 

فإّنھا ُتعّدل حسب ظروف الّتالمیذ وحاجاتھم ،ومواّده متكاملة ومترابطة ومصادرھا متعّددة 

أّما عن طریقتھ في الّتدریس فإّنھ یستخدم وسائل تعلیمّیة متعّددة ،وبالّتالي یكون الّتلمیذ 

إیجابي مشارك،ونجد المعلّم عالقتھ مع الّتالمیذ تكون قائمة على احترام متبادل فھو یشّجع 

الّتالمیذ على الّتعاون في اختیار األنشطة ،وكّل ھذا نجد عكسھ في المنھج الّتقلیدي القدیم 

الّذي یقوم على حفظ المواد وتلقینھا.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- منھاج اللّغة العربّیة للّسنة الّرابعة ابتدائي: 2

U :تقدیم الماّدة

   28-27):ینظر:د/عبد الحافظ سالمة:الوسائل الّتعلیمّیة والمنھج، ص 1(
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    تشّكل الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي نھایة الّطور الّثاني من ھذا الّتعلیم،وھو طور 

 تعزیز الّتحّكم في الّتعلّمات األساسّیة،وعلیھ یرتكز تعلیم اللّغة العربّیة في ھذه الّسنة على:

*توسیع مكتسبات المتعلّم وتطویرھا بتناول مفاھیم جدیدة ومعارف متنّوعة، مع تدریبھ على 

توظیفھا والبحث فیھا واستعمالھا في مواقف متنّوعة قصد الّتحّكم في الكفاءات اللّغوّیة 

المستھدفة،الّتي سوف تتجلّى في تنظیم معلوماتھ ومعالجتھا في الّتواصل الّشفھي والكتابي. 

*الّتعّرف على بعض المبادئ في القواعد الّنحوّیة واإلمالئّیة والّصرفّیة والّتحّكم فیھا. 

    من ھنا ینبغي أن یتوّصل المتعلّم إلى استعمال القراءة والّتعبیر والكتابة لتفعیل الّتكامل 

المطلوب،والوصول إلى المعلومات وإدراك المحاور الّتي تعالجھا والمجاالت الّتي تقوده 

إلى الّتوّسع فیھا بواسطة الفضول المعرفي واختبار قدراتھ ومھاراتھ المكتسبة،وحینئذ سوف 

یتعّزز لدیھ الّتعلّم الّذاتي وروح البحث الكتشاف محیطھ وفضاءات أخرى یجدھا في 

المطالعة والّنصوص اللّغوّیة الّتي تنّمي حصیلتھ المعرفّیة واللّغوّیة،وفي ھذا الّسّیاق فإّن 

الّتقّرب من القواعد الّنحوّیة والّصرفّیة واإلمالئّیة یساعده على استخدام ضوابطھا شفھّیا 

Pوكتابّیا. 18F

1
P   

U :الّتوزیع الّزمني

    الحجم الّزمني المخّصص لتدریس اللّغة العربّیة في الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي 

P د أسبوعّیا موّزع حسب الجدول اآلتي:15 سا و08ھو  19F

2 

 الحجم الّزمني. عدد الحصص. األنشطة.

  د30سا و01 02 - قراءة(أداء،فھم،إثراء)/تعبیر شفوي وتواصل.

  د30سا و01 02 - قراءة/قواعد نحوّیة.

  د30سا و01 02 - قراءة/قواعد صرفّیة وإمالئّیة.

 

  د45 01 - تعبیر كتابي.

  د45 01 - محفوظات.

  د45 01 - مطالعة موّجھة.

    11،ص 2011مناھج الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي،مدیرّیة الّتعلیم األساسي،اللّجنة الوطنّیة للمناھج،جوان ینظر:):1(
   12):ینظر:المرجع نفسھ،ص 2(
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  د45 01 - إنجاز مشاریع/تصحیح الّتعبیر.

  د45 01 - نشاطات إدماجّیة/خطّ .

  د 15سا و08 11 المجموع.

    والغرض من ھذه المرونة ھو الّسماح للمعلّم بتقدیم الّنشاطات المذكورة وفق ترتیب  

منطقي یراعي فیھ الّتنسیق واالنسجام بین مختلف الّنشاطات،ویسمح باالنتقال من نشاط إلى 

آخر دون إحداث أّي قطیعة في تعلّمات الّتلمیذ. 

    ومن شأن ھذا الّتوزیع أیضا أن یسمح للمعلّم بمراعاة مدى تقّدم تالمیذه، ومعرفة الفروق 

الفردّیة،وتكییف تعلیمھ إلرساء الكفاءات المسّطرة،وننّبھ إلى أنّ : 

أ)- دراسة الّظاھرة اإلمالئّیة والّصرفّیة تتّم بالّتناوب أسبوعّیا. 

ب)- الّتطبیقات اإلدماجّیة تختلف عن الّتطبیقات الفورّیة الّتي تقع بعد معالجة كّل ظاھرة 

لغوّیة(نحوّیة أو صرفّیة أو إمالئّیة)،فھي تشمل جمیع ما تناولھ المتعلّم أثناء األسبوع. 

U  :ملمح الّدخول إلى الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي

    إّن ملمح الخروج لتلمیذ الّسنة الّثالثة من الّتعلیم االبتدائي، ھو مرتكز ملمح الّدخول إلى 

 الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي،وعلیھ ینبغي أن یكون المتعلّم في بدایة الّسنة قادرا على:

- القراءة المسترسلة والمعّبرة بمراعاة ضوابطھا. 

- فھم المقروء والحكم علیھ في حدود مستواه. 

- توظیف المكتسبات اللّغوّیة في الّتعبیر شفھّیا عن مشاعره ومواقفھ. 

P- كتابة نصوص متنّوعة.  20F

1 

U :ملمح الخروج من الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي

    في نھایة الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي یتوقّع أن یكون المتعلّم قادرا على: 

 

- القراءة المسترسلة الّتي یبرز فیھا مھاراتھ بانسجام. 

- تلخیص ما یقرأ وتحویل ما یفھم في نشاط الّتعبیر إلى معلومات ترتبط بما یعیشھ في 

محیطھ، وبما یحّسھ ویشاھده وإدراك الّصلة الّرابطة بین المكّونات األساسّیة للّنّص وتقدیمھا 

تقدیما منّظما. 

   13):ینظر:مناھج الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي، ص 1(
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- توظیف الّتراكیب المفیدة والجمل الكاملة لبناء أفكاره والّتعبیر عن مشاعره ومواقفھ من 

خالل األفعال الّتي یعتمدھا إلیصال ما یریده. 

- فھم الّتعلیمات واستقرائھا لتحریر نصوص یستعمل فیھا مكتسباتھ المختلفة بكیفّیة مالئمة. 

- الّتعّرف على وظیفة القواعد اللّغوّیة:الّنحوّیة،الّصرفّیة،اإلمالئّیة في تركیب الجملة وحسن 

استعمالھا. 

- استظھار جملة من القطع الّشعرّیة والّتعبیر عن تمّثلھ للمحفوظ تمّثال داالّ على الفھم. 

- تذّوق الجانب الجمالي للّنصوص ومالحظة بعض األسالیب األدبّیة للّنسج على منوالھا 

Pوإنتاج نصوص حوارّیة وإخبارّیة وسردّیة ووصفّیة. 21F

1 

U :الكفاءة الختامّیة لنھایة الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي

    یكون المتعلّم في نھایة الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي قادرا على فھم وإنتاج خطابات 

 شفھّیة ونصوص كتابّیة متنّوعة یغلب علیھا الّطابع الوصفي.

U :الكفاءة القاعدّیة في الّسنة الّرابعة االبتدائّیة

    سنعرض أھداف منھاج الّسنة الّرابعة ابتدائي للّغة العربّیة حسب المدرسة الجزائرّیة 

فنجد أّن ھذه المناھج الجدیدة اعتمدت المقاربة بالكفاءات الّتي ھي في الواقع امتداد للمقاربة 

باألھداف. 

 

 

 

 

Pالقراءة والمطالعة الموّجھة:  22F

2 

 األھداف الّتعلیمّیة الكفاءة القاعدّیة.

یؤّدي الّنصوص 

 أداء جّیدا.

- یقرأ الّنصوص قراءة مسترسلة ومعّبرة. 

- یحترم عالمات الوقف. 

 - یستظھر الّنصوص المحفوظة بأداء صحیح.

  13):ینظر:مناھج الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي،ص 1(
   14):ینظر:مناھج الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي،ص 2(
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- یستخدم قرائن لغوّیة وغیر لغوّیة لتحدید معاني الكلمات الجدیدة.  یفھم ما یقرأ.

- یتعّرف على موضوع الّنّص وعلى جوانب المعالجة فیھ. 

- یتعّرف على شخصّیات الحكایة مھما كانت األدوات المستعملة للّداللة 

علیھا(أسماء، ضمائر، نعوت،...،إلخ). 

- یحّدد أحداث القّصة وبیئتھا الّزمنیة والمكانّیة. 

- یمّیز بین الّنّص الوصفي وأنماط الّنصوص المدروسة. 

- یتعّرف على المجموعات اإلنشائّیة(العناوین، الفقرات،...). 

 - یربط المعطیات الواردة في الّنّص مع مكتسبات قدیمة.

یعید بناء 

المعلومات 

الواردة في 

 الّنصّ .

- یجد عالئق بین الجمل. 

- یجد عالئق ضمن الجملة الواحدة. 

- یعطي معلومات عن الّنصّ . 

- یلّخص الّنّص بشكل عامّ . 

 - یعرض فھمھ ویقارنھ بفھم اآلخرین ویعود لھ عند االقتضاء. 

یستعمل 

المعلومات 

الواردة في 

نصوص القراءة. 

- یستعمل معلومات الّنّص لمقاصد مختلفة(إجابة عن سؤال،إنجاز 

نشاط،...،إلخ). 

- یفھم األسئلة وینفّذ الّتعلیمات إلنجاز أعمال شّتى. 

-یستعمل الموارد المختلفة في المكتبة من أجل القّیام ببحث. 

- یستعمل القاموس. 

 

یستعمل إستراتیجّیة 

 القراءة.
- یستعمل المسّھالت الّتقنّیة(الفھرس، العناوین، العناوین الفرعّیة 

 الّصور األشكال البیانّیة للبحث في الكتب،...،إلخ).

- یتأّكد من بلوغ ھدفھ من قراءة نّص من الّنصوص.  یقّیم ذاتّیا.

- یتعّرف على العوائق الّتي تعرقل فھمھ. 

- یبادر إلى البحث عن الحلول لتجاوز العوائق المعترضة. 
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Pالّتعبیر الّشفھي والّتواصل:  23F

1 

 األھداف الّتعلیمّیة. الكفاءة القاعدّیة.

یسمع ویفھم 

 ویختار أفكاره.

- یفھم المعلومات الّتي ترد إلیھ. 

- یتفاعل مع المعلومات المسموعة ویصدر في شأنھا ردود أفعال. 

- یستعین بوسائل الّتعبیر غیر اللّغوّیة. 

- ینّمي أفكاره المّتصلة بالموضوع والمساھمة في تحقیق الّتواصل. 

- ینّظم قولھ بشكل منطقي لترجمة أفعالھ ومواقفھ وإنتاجاتھ أو للّتعلیق 

على ذلك. 

-یكّیف قولھ مع أقوال غیره ویجد لنفسھ مكانا في المناقشة والمحاورة 

باالستماع والّتحلّي بالجرأة للّتدّخل، وبالبقاء في صلب الموضوع. 

- یتدّخل لضمان تقّدم الّنقاش واستمراره وتعمیقھ. 

- یبذل جھدا من أجل إضفاء االنسجام على سرد وقائع حكایة أو حدیث 

أو مشروع. 

 - یكشف المراحل األساسّیة في الحكایة.  

- یعّبر عن مشاعره وتأّثره وذكریاتھ. یعّبر عن أفكاره. 

- یعّبر عن ردود أفعالھ. 

- یعّبر عن تجاربھ. 

 

- یكّیف الّتعبیر عن ردود فعلھ.  

- یشرح ردود فعلھ. 

- یعلّق على مشاھدة صورة أو لوحة أو حكایة. 

- یسرد ذكریاتھ. 

- یعرض وجھة نظره أو یصدر حكما. 

- یلّخص حكایة مسموعة أو یبدع تتّمة أخرى لھا. 

- یبدع تتّمة لحكایة مبتورة. 

   15):ینظر:مناھج الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي،ص 1(
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- یبّرر وجھة نظره ویسوغ حكایة. 

یعطي معلومات 

ویطلبھا. 

- یصف واقعا من عّدة جوانب. 

- یقارن بین وقائع من عّدة جوانب. 

- یسرد تفاصیل حدث أو تجربة شخصّیة. 

- یشرح مسعى أو مسارا. 

- یستبق نتیجة أو فعال أو حّل مشكلة. 

- یصوغ قانونا أو قاعدة أو تقییما. 

P- یطرح أسئلة للحصول على معلومات.  24F

1 

- یجیب على األسئلة. 

- یشرح ویعلّل. 

- یطرح أسئلة للّتثبیت من صّحة الفھم. 

- یحفظ ویستظھر نصوصا قصیرة. 

- یجلب أفكارا جدیدة. 

- یسعى إلى إثراء رصیده اللّغوي لتحسین الّتبلیغ واالستقبال. 

 

 

 

Pالّتعبیر الكتابي:  25F

2 

 األھداف الّتعلیمّیة. الكفاءة القاعدّیة.

یختار األفكار 

 وینّظمھا.

- یحّدد معطیات مشروع الكتابة(القصد، الموضوع، المستقبل). 

- ینّظم أفكاره حسب الّترتیب المناسب. 

- یسّخر معارفھ وتجاربھ ومطالعاتھ لتولید األفكار. 

- یصوغ نّصا مّتصال بالموضوع انطالقا من أفكار تحّدد لھ. 

 - یصوغ نّصا یستجیب لنّیة الّتواصل.

   14):ینظر:مناھج الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي، ص 1(
   16):ینظر:مناھج الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي،ص 2(
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یوّظف الكتابة 

 ألغراض مختلفة.

- یستعمل الكتابة وسیلة للّتواصل(رسائل، بطاقات تھنئة، بطاقات دعوة 

برنامج عمل،...إلخ). 

- یدّون مذّكراتھ. 

- یحّرر عرض حال بسیط عن زّیارة أو تجربة أو مطالعة. 

- یعّبر كتابة عن رأیھ ومشاعره وأحاسیسھ. 

- ینقل خبرا. 

- یحّرر حكایة أو یتّم حكایة. 

- یصف لعبة ویكتب قواعدھا. 

- یحّرر كیفّیة استعمال دواء أو جھاز أو آلة.  

- یكتب المالحظات المستقاة أثناء مشاھدة أو مالحظة حّصة. 

 -ینجز مشاریع كتابّیة.

ُیھیكل أفكاره 

ویبني الّنصّ . 

- یوّظف إجراءات الھیكلة ویعرض الّنّص عرضا مناسبا(مقّدمة 

عنوان، عناوین فرعّیة، فقرات، خاتمة،...،إلخ). 

- یعرض أفكاره بشكل منتظم. 

- یوّظف القواعد اللّغوّیة(استعمال أدوات الّربط، استعمال األفعال وفق یصوغ أفكاره. 

األزمنة المناسبة، احترام عناصر الجملة، إسناد صحیح األفعال  

 

المطابقة بین المبتدأ والخبر والفعل والفاعل والّنعت والمنعوت،...،إلخ  

- یستعمل عبارات ومفردات مناسبة ومتنّوعة. 

- یلتزم بقواعد اإلمالء ومعاییر العرض. 

    أّما بالّنسبة للكتابة والخّط واإلمالء ال توجد أھداف محّددة،لكن ھناك أھداف متضّمنة في 

طریقة تقدیم الّنشاطات،فنشاط الكتابة ُیمارس من خالل الخّط،اإلمالء،الّتطبیقات 

الكتابّیة،الّتعبیر الكتابي. 

    بالّنسبة لألھداف الّتي یجب أن یحقّقھا المتعلّم من خالل نشاط الخّط ھي: 

- إتقان الخطّ . 

- تنمّیة المھارات الخّطّیة. 
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- استخدام الخّط في المواقف المدرسّیة وغیرھا للّتعبیر عن األفكار والمشاعر أو تسجیل 

الّذكریات أو اإلجابة عن األسئلة أو إعداد الملّخصات،...،إلخ. 

- الّتحّكم في قواعد رسم الحروف. 

- الوصول إلى الكتابة بخّط واضح وجّید. 

    أّما األھداف الخاّصة باإلمالء فتتمّثل في ھدفین عاّمین ھما: 

- إتقان أغلب المھارات اإلمالئّیة (المّد والّتنوین،األلف اللّّینة والھمزة،...،إلخ). 

- الّتحّكم في استخدام عالمات الوقف. 

U:المحتویاتU  P 26F

1 

    ُیقصد بالمحتوى مجموع العناصر اللّغوّیة وغیر اللّغوّیة والّتي ُتوّجھ لفئة من  المتعلّمین 

قصد تعلّمھا،ویتشّكل ھذا المحتوى الّتعلیمي باعتبار معیار االنتقاء كمرحلة أولى ثّم ُیوّزع 

المحتوى في وحدات تعلیمّیة تشّكل الّدروس،ویراعي في ذلك تدّرج الّدروس والقواعد الّتي 

یخضع لھا نظام اللّغة المستھدف تعلیمھا،وكذا قدرات االستیعاب الّذھنّیة لدى المتعلّم،وكما 

یقع االھتمام بالمحتوى الّتعلیمي یقع االھتمام كذلك بأنواع المحتویات الّتعلیمّیة كونھا تعمل 

في اّتجاه جمھور المتعلّمین وتحدید حاجاتھم الّتبلیغّیة،مع تحدید الّسلوك الّنھائي 

 

المراد بلوغھ من خالل تحدید األفعال الكالمّیة المراد أداؤھا،والوضعّیات الّتي ُتؤّدى فیھا 

Pھذه األفعال.  27F

2 

إضافة إلى تحدید المفاھیم الّتي سیعّبر عنھا والبنى اللّغوّیة الّتي سُتستخدم للّتعبیر بھا. 

    وقد ُعرضت المحتویات بطریقتین مختلفتین:في المنھاج أّوال ثّم في كتاب الّتلمیذ للغة 

Pالعربّیة كاآلتي:  28F

3 
المشاریع 
الكتابّیة 

الّنّص المعجم اإلمالء الّصرف الّنحو القیم الّنصوص المحاور 
الّتوثیقي 

الّصفحة المحفوظات 

 13-10  - الّرصید  -تحویل الفعل - أنواع الكلمة  - سّر خولة   

 2009):ینظر:د/صالح بلعید:دروس في اللّسانّیات الّتطبیقّیة، دار ھومة للّطباعة والّنشر والّتوزیع، الجزائر، ط الّرابعة 1(
   68ص 

- 04):ینظر:د/صالح بلعید:دروس في اللّسانّیات الّتطبیقّیة،دار ھومة للّطباعة والّنشر والّتوزیع،الجزائر،ط 2(
    68،ص2009

):كتابي في اللّغة العربّیة:الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي،إشراف وتألیف:شریفة غّطاس،تألیف:مفتاح بن عروس 3(
 عائشة بوسالمة-سّباح،تصمیم وتركیب:فوزّیة ملیك،رسومات:زھّیة یونسي،شمول،فضیلة مجاجي،خالد بلعید،كریم حموم
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كتابة نّص 

سردي 

 

الحیاة 

والعالقات  

اإلنسانّیة 

- الحوتة 

الّزرقاء 

- العمل 

الّطّیب یصنع 

العجائب 

 

الّتضامن مع 

الّطفل 

- الفعل 

الماضي 

- الفعل 

المضارع 

من الماضي 

إلى المضارع 

واألمر 

- الّتحویل من 

الفعل إلى 

االسم 

 

الّتاء 

المربوطة 

الخاّص 

بالّزمن 

- الّترابط 

بالّداللي 

- الّتعامل مع 

القاموس 

 

حقوق 

الّطفل 

 

أّمي وأبي 

 

14-17 

 

18-21 

 

كتابة حكایة 

خیالّیة 

 

الّتضامن 

والخدمات 

االجتماعّیة 

- اإلخوة 

الّثالثة 

شجرة الّرّمان 

- قّصة الّنبي 

سلیمان 

 

احترام 

الّرأي-

الّدیمقراطّیة 

والحّق 

- الجملة 

الفعلّیة 

- الفاعل 

- المفعول بھ 

تصریف 

الماضي مع 

ضمائر 

المتكلّم 

والمخاطب 

الّتاء 

المفتوحة 

في األسماء 

واألفعال 

- الّتضاد 

- الّترادف 

- الّتعامل مع 

القاموس 

 الّتضامن 

الیتیمة 

28-31 

 

32-35 

 

36-39 

 

 

كتابة نّص 

وصفي 

 

 

الھوّیة 

الوطنّیة 

- رحلة 

عصفورین 

- البطلة الال 

فاطمة نسومر 

- الّشھیدة 

ملیكة قاید 

- حّب 

الوطن 

- االعتزاز 

باالنتماء 

إلى الوطن   

- الجملة 

االسمیة 

- المبتدأ 

والخبر   

- الّصفة  

- تصریف 

الماضي مع 

ضمائر 

الغائب 

- تصریف 

الفعل الماضي 

مع جمیع 

الّضمائر 

 

 

الھمزة 

المتوّسطة 

على األلف 

- الّرصید 

الخاّص 

بالھوّیة 

- الّرصید 

الخاّص 

بالبطولة 

- الّتضاد 

 

 

األعیاد 

الوطنّیة 

 

 

علیك مّني 

سالم 

46-49 

 

50-53 

 

54-57 

 

 

كتابة كیفّیة 

طبخ 

 

 

الّتغذّیة 

والّصحة 

- الحّمى 

الخطیرة 

- البرتقال 

- نجیب الّطفل 

البدین 

- الّتعامل 

اإلیجابي مع 

الّتغذّیة 

- الوعي 

بخطر 

المرض 

- الالّزم 

والمتعّدي 

- حروف 

الجّر 

- المضاف 

والمضاف إلیھ 

- تصریف 

المضارع مع 

ضمائر 

المتكلّم 

والمخاطب 

- تصریف 

المضارع مع 

ضمائر 

الغائب 

 

 

الھمزة على 

الواو 

- الّرصید 

الخاّص 

باألمراض 

- الّرصید 

الخاّص 

بالّتغذّیة 

- الّترادف 

 

 

 

الّتلقیح 

 

 

 

مطحنتي 

64-67 

 

68-71 

 

72-75 

 
 

 

كتابة 

تعلیمات 

 

 

الكوارث 

الّطبیعّیة 

- إعصار دورا 

- وتعود الحیاة 

إلى باب الوادي 

- وتھتّز 

األرض 

- الّسلوك 

اإلیجابي 

- الّتعاون 

- األمر 

- المضارع 

المجزوم 

- المضارع 

المنصوب 

- تصریف فعل 

األمر 

- تصریف 

المضارع 

المجزوم 

- تصریف 

المضارع 

المنصوب 

 

 

 

 

مراجعة 

الھمزة 

- الّتعامل مع 

القاموس 

- الّترادف 

- الّترابط بین 

الكلمات 

 

 

البراكین 

 

 

اعصفي 

یا رّیاح 

 

 

 

 

82-85 

 

86-89 

 

90-93 

 

 

كتابة بطاقة 

فّنّیة 

 

 

الّتوازن 

الّطبیعي 

وحمایة 

البیئة 

- انتقام الّنحلة 

عسولة 

- الّشعاب 

المرجانّیة 

- الفراشة 

الّسوداء 

- حّراس الحیاة 

 

 

احترام البیئة 

والمحافظة 

علیھا 

- كان وأخواتھا 

- إّن وأخواتھا 

- الحال 

- المفعول 

المطلق 

- الّضمائر 

المنفصلة 

- الّضمائر 

المّتصلة باالسم 

- الھمزة 

على الّسطر 

في آخر 

الكلمة 

- الھمزة 

على الّنبرة 

- الّرصید 

الخاّص بالّنحل 

- الّرصید 

الخاّص بالبحر 

- الّرصید 

الخاّص 

بالحشرات 

 

 

 

تنقّل 

الحیوانات 

 

 

 

 

الّشجرة 

100-

103 

104-

107 

108-

111 

112-

115 

 

 

إنجاز بطاقة 

 

 

عالم 

- االختراع 

 الّرائع

 - قّصة الّتلفاز

 

 

إثارة 

- الماضي 

المبني للمعلوم 

والماضي 

- الّتحویل من 

المفرد إلى 

 المثّنى

 

االسم 

 الموصول

- الّرصید 

الخاّص 

 بالّطائرة

 

 

صناعة 

 

 

 الحاسوب

122-

125 
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الّصناعة  توثیقّیة

 واالبتكار

- سنقوم بحفل 

 رائع

 المبني للمجھول الفضول

 - نائب الفاعل

- المضارع 

 المبني للمجھول

- الّتحویل من 

المضارع 

المبني للمعلوم 

إلى المضارع 

 المبني للمجھول

- الّرصید 

الخاّص بالّتلفزة 

والحاسوب 

 واالنترنت

-126 الورق

129 

 

130-

133 
 

 

 كتابة إعالن

 

 

الّرّیاضة 

البدنّیة 

 والفكرّیة 

 - یوم حاسم

- الّتدریب في 

 الّرّیاضة

 - العّداءة البطلة

 

 

الّروح 

الّرّیاضّیة 

والّتنافس 

 اإلیجابي

 - المثّنى

- جمع المذّكر 

 الّسالم

- جمع المؤّنث 

 الّسالم

- الّتحویل من 

الفعل إلى االسم 

 الفاعل

- الّتحویل من 

المفرد إلى 

 الجمع

- الّتحویل من 

الفعل إلى االسم 

 المفعول

 

 

 اسم اإلشارة

- الّرصید 

 الخاّص باللّعب

- الّتعامل مع 

 القاموس

 - الّتضاد

 

 

 

 الفروسّیة

 

 

 

 لنا ملعب

 كرة القدم

140-

143 

 

144-

147 

 

148-

151 

 

 

كتابة 

 برنامج

 

 

الحیاة 

الّثقافّیة 

 والفكرّیة

- بیكاسو 

 والفتاة

- العود سلطان 

 اآلالت

 - في الّسیرك

 - تذّوق الفنّ 

- الّتفاعل 

االیجابي مع 

 الفنّ 

- الفعل المجّرد 

 الّثالثي

- الفعل الّثالثي 

 المزید

- المبني 

 والمعرب

- المصدر من 

 الّثالثي

- المصدر من 

 المزید

 

ھمزة 

الوصل في 

 بدایة الكالم

- الّتعامل مع 

 القاموس

 - الّترادف

 

 

 الفنون

 

 

غن غن 

 یا حمامي

158-

161 

162-

165 

166-

169 

 
إنجاز 
 مطوّیة

 
الّسّیاحة 

واألسفار 
 والّرحالت

- رحلة إلى 
 الجزائر

- رحلة الّسند 
 باد البحري

- االفتخار 
 بالوطن

- الّتفّتح 
 على اآلخر

ظروف المكان 
وظروف 

 الّزمان
 حروف العطف

 
 الفعل المعتلّ 

 
 اسم اإلشارة

- الّتعامل مع 
 القاموس

- المجاالت 
 المعجمّیة

الجزائر 
 بلد

 الجمال

 الواحة
 

   29F

1 

176-
179 
180-
183 

 

    إذن یبدو لنا أّن المنھج المقّرر للّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي قد یكون مناسبا مع الفئة 

العمرّیة المتمدرسة في ھذه المرحلة،كما أّنھ قد یكون شامال لمختلف المواضیع واألنشطة 

وھذا ما سنراه في الفصل الّتطبیقي. 

U:قائمة الّدروس المحذوفة من الكتاب المدرسيU  P 30F

2 

 مالحظات الّصفحة المشاریع الّصفحة الموضوع ظواھر نحوّیة،صرفّیة،إمالئّیة.

  22 كتابة نّص سردي. 53 إمالء. الھمزة المتوّسطة على األلف.

  40 كتابة حكایة خیالّیة. 71 إمالء. الھمزة المتوّسطة على الواو.

  58 كتابة نّص وصفي. 84 تراكیب. فعل األمر.

  76  كتابة كیفّیة طبخ. 85 صرف. أصرف فعل األمر.

الھمزة على الّسطر في آخر 

الكلمة. 

  94كتابة تعلیمات.  103إمالء. 

):كتابي في اللّغة العربّیة:الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي،إشراف وتألیف:شریفة غّطاس،تألیف:مفتاح بن عروس 1(
  عائشة بوسالمة-سّباح،تصمیم وتركیب:فوزّیة ملیك،رسومات:زھّیة یونسي،شمول،فضیلة مجاجي،خالد بلعید،كریم حموم

):ینظر:دلیل كتاب اللّغة العربّیة للّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي:تألیف:مفتاح بن عروس،الّطاھر لوصیف،عائشة 2(
  07بوسالمة-سّباح، تحت إشراف وتألیف:شریفة غّطاس،ص 
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  116كتابة بطاقة فّنّیة.  114تراكیب. المفعول المطلق. 

إنجاز بطاقة  115إمالء. الھمزة على الّنبرة. 

توثیقّیة. 

134  

الفعل المضارع المبني 

للمعلوم. 

  152كتابة إعالن.  132تراكیب. 

الفعل المضارع المبني 

للمجھول. 

  170كتابة برنامج.  132تراكیب. 

الفعل المضارع المبني 

للمعلوم. 

  184إنجاز مطوّیة.  133صرف. 

الفعل المضارع المبني 

للمجھول. 

    133صرف. 

 

 

    160تراكیب. المجّرد الّثالثي. 

أحّول من الفعل الّثالثي إلى 

المصدر. 

  161صرف. 

31F

1 

  

    164تراكیب. الّثالثي المزید. 

من الّثالثي المزید إلى 

المصدر. 

    165صرف. 

    168تراكیب. المبني و المعرب. 

    178تراكیب. ظروف الّزمان والمكان. 

إّن المتتّبع لمنھاج الّسنة الّرابعة ابتدائي، یقف على جملة من الّنقاط وھي:     

* تقدیم الماّدة أّي الّتعریف بالّسنة. 

* الّتوزیع الّزمني. 

):ینظر:دلیل كتاب اللّغة العربّیة للّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي:تألیف:مفتاح بن عروس،الّطاھر لوصیف،عائشة 1(
   07بوسالمة-سّباح، تحت إشراف وتألیف:شریفة غّطاس،ص 
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* ملمح الّدخول إلى الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي. 

* ملمح الخروج من الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي. 

* الكفاءة الختامّیة لنھایة ھذه الّسنة. 

* الكفاءة القاعدّیة في ھذه الّسنة:والمقصود بھا األھداف الّتعلیمّیة من خالل القراءة 

والمطالعة الموّجھة، الّتعبیر الّشفھي والّتواصل، الّتعبیر الكتابي، باإلضافة إلى الكتابة والخّط 

واإلمالء. 

* المحتویات. 

 

 

 

 

 

 

- تقویم المحتوى:    3

 و لدراسة ھذا المحتوى یجب أن نعطي إجابة شافّیة لألسئلة الّتالّیة:    

- ما ھي المواضیع الّتي یرّكز علیھا ومجاالتھا؟ 

- كیف یتّم تنظیم المواضیع وتركیبھا؟(على سبیل المثال والّتسلسل وجمع المغازي الفرعّیة 

للموضوع). 

- ما ھو مستوى الّتفكیر؟(على سبیل المثال األھداف أو الّظواھر أو المفاھیم والمبادئ). 

- ھل المواضیع مرتبطة مع األنظمة العلمّیة؟وأّي منھا یرتبط بھا؟ وھل ترتبط مع الوضع 

االجتماعي أو المشاكل أو مع الّتجارب الیومّیة لألطفال؟  

- ما ھو سبب اختیار المواضیع؟ 

- ھل تعتقد أّن باإلمكان تغطّیة المواضیع حسب ما ھو مقترح؟ 

- وما ھي الّصعوبات الّتي تتوقّع ظھورھا في الوقت الحاضر؟ 

- لو كان باإلمكان تعدیل مسألة تغطّیة المواضیع،فما الّذي باإلمكان عملھ؟ 

- ألّي مدى تتوافق المواضیع مع األھداف؟ وأین یتعارضان؟ 
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- إلى أّي مدى تتوافق المواضیع مع مبادئ اإلرشاد؟ وأین یتعارضان؟ 

- ما ھي المواضیع واألفكار الفردّیة الّتي تراھا مناسبة؟ ولماذا؟ 

- أین یحدث الّتداخل أو الّتعارض أو الّترابط مع المواضیع األخرى (سواء في الماضي 

الحاضر، المستقبل) أو مجاالت الموضوع ومراكز الّتعلّم الممكنة؟ 

P- ما ھي اإلیجابّیات الممكنة وما ھي الّسلبّیات الممكنة؟  32F

1 

    إذن نستنتج مّما سبق أّن جوانب عملّیة تقویم المحتوى الّتعلیمي تشمل العدید من الّنواحي 

أھّمھا: 

*تقویم األھداف الّتعلیمّیة الّتعلّمّیة. 

*تقویم عملّیة اختیار المحتوى الّتعلیمي. 

*تقویم عملّیة تنظیم المحتوى الّتعلیمي. 

 

*تقویم عرض المحتوى الّتعلیمي. 

*تقویم الّطرائق الّتدریسّیة. 

*تقویم الوسائل الّتعلیمّیة. 

    ھذه ھي بعض نواحي عملّیة تقویم المنھاج الّتعلیمي، إذ إّن عملّیة الّتقویم تساعد على 

نجاح المنھاج في تجسید األھداف المرجّوة منھ،وبدون عملّیة تقویم ال یمكننا تطویر العملّیة  

الّتعلیمّیة. 

    یمكننا أن نقول:الّتقویم لیس ھدفا في ذاتھ، بل وسیلة لبلوغ جمیع األھداف المرجّوة  

 وأداة لتحسین وتطویر المناھج الّتعلیمّیة.   

    وقبل أن ننتقل إلى الجانب الّتطبیقي لتوضیح وإكمال بحثنا سنعرض مقترح الستعمال 

الّزمن،اقترحتھ وزارة الّتربّیة الوطنّیة كنموذج لتوزیع نشاطات اللّغة العربّیة في نظام الّدوام 

الواحد،كي یسیر علیھ األستاذ الجدید ویعود إلیھ األستاذ القدیم.  

 

 

 

   119 ،ص 2001، 01):ینظر:ماجد الخطابّیة:بناء المنھج المدرسي، دار الّشروق للّنشر والّتوزیع،عّمان األردن،ط 1(
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  33F

1 
 

مدیرّیة الّتربّیة لوالیة...           الجمھورّیة الجزائرّیة الّدیمقراطّیة الّشعبّیة 

مفّتشّیة الّتعلیم االبتدائي                      وزارة الّتربّیة الوطنّیة                  المعلّم(ة):..................... 

المقاطعة:..............                     مقترح استعمال الّزمن                  المستوى:الّسنة الّرابعة ابتدائي       

                                           20/..20ابتدائّیة:...............             في نظام الّدوام الواحد لماّدة اللّغة العربّیة        الموسم الّدراسي:..

 

 08:00        08:45           09:30 09:45    10:30      11:15   13:00    13:45  14:30 14:45  15:30     

 

 األحد

    

قراءة(أداء،فھم،إثراء) 

 تعبیر شفوي وتواصل

    

):ینظر:دلیل كتاب اللّغة العربّیة للّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي:تألیف:مفتاح بن عروس،الّطاھر لوصیف،عائشة 1(
   12بوسالمة-سّباح، تحت إشراف وتألیف:شریفة غّطاس،ص 
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 االثنین

   
 قراءة/قواعد نحوّیة

  محفوظات 

 
 الّثالثاء

مطالعة  
 موّجھة

     

 
 األربعاء

 
قراءة/قواعد 
 نحوّیة إمالئّیة

 
تعبیر كتابي 

 (تحریر)

  
نشاطات 
إدماجّیة 

 خط

   

 
 الخمیس

إنجاز    
المشاریع 
تصحیح 
 الّتعبیر

   
 

 
إمضاء المعلّم(ة)                                إمضاء وختم الّسّید(ة) رئیس(ة) المؤّسسة 
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 الفصل الثـّالث                                                                               دراسة ميدانيّة

 

 
    وبما أّن بحثنا الموسوم بعنوان: "تقویم برنامج اللّغة العربّیة في المرحلة االبتدائّیة"     - 

 یعتمد على الّدراسة المیدانّیة، فإّننا لجأنا إلى االستعانة بالجانب –الّسنة الّرابعة أنموذجا 

الّتطبیقي من خالل زّیارتنا للمدارس االبتدائّیة نذكر منھا: 

* مدرسة مولود فرعون للّطور األّول والّثاني، دائرة مستغانم، بلدّیة مستغانم. 

* مدرسة حمیدي بن شاعة، دائرة مستغانم، بلدّیة مستغانم. 

* مدرسة البشیر اإلبراھیمي، دائرة مستغانم، بلدّیة مستغانم. 

* مدرسة ینارو، دائرة عین تادلس، بلدّیة عین تادلس.  

* مدرسة الّنكاكعة، دائرة ماسرى، بلدّیة منصورة. 

* مدرسة الّنجاجرة، دائرة ماسرى، بلدّیة منصورة. 

* مدرسة الكعابشة، دائرة ماسرى، بلدّیة منصورة. 

* مدرسة أوالد الّشیخ، دائرة ماسرى، بلدّیة منصورة. 

* مدرسة الخراشلة، دائرة ماسرى، بلدّیة منصورة. 

* مدرسة حاسي رضوان، دائرة ماسرى، بلدّیة منصورة. 

* مدرسة محّمد بوضیاف، دائرة بوقیرات، بلدّیة سیرات. 

* مدرسة محّمد بوضیاف، دائرة بوقیرات، بلدّیة سیرات. 

    وعمدنا إلى تنویع العّینة حّتى تكون لنا نظرة شاملة حول المدارس الموجودة بوالیة 

مستغانم. 

    وقد قّسمنا االستمارة المیدانّیة إلى: 

U:المدّرسU وفیھ حاولنا تحدید الجنس والّسّن وسنوات الخبرة والّشھادة المتحّصل علیھا مع 

الّتخّصص، وأخیرا نوع الوظیفة. 

U:المنھج الّتدریسيU ،وفیھ حاولنا طرح عشر أسئلة موّجھة إلى مدّرسي الّسنة الّرابعة ابتدائي 

وقابلة إلى عّدة إجابات (عودة إلى االستمارة االستبیانّیة). 

U:الّتلمیذU كذلك خّصصنا ھذا المحور بجملة من األسئلة المتعلّقة بالمتعلّم، وذلك بتحدید نسبة 

اكتسابھ لبرنامج اللّغة العربّیة خالل ھذه المرحلة، ونسبة الّتالمیذ غیر المتوافقین معھ إضافة 

إلى الّتالمیذ الّذین یستعملون العاّمّیة في الّدرس، وھل ھناك مساھمة من طرف 
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الّتالمیذ في إثراء رصیدھم اللّغوي خارج الّتمارین الّرسمّیة، وأخیرا عدد الّتالمیذ الّذین 

كّرروا الّسنة بسبب نشاط اللّغة. 

لنخلص في الّنھایة إلى اقتراحات رّتبناھا حسب درجة تركیز المدّرسین علیھا. 

فرز البیانات: 

U :المحور األّول

- الجنس:  ذكر      ، أنثى  1

    * یتبّین لنا أّن اثنا عشر مدّرسا ألقسام الّسنة الّرابعة ابتدائي، من أصل خمسة ھم ذكور، 

أّما البقّیة وھم سبعة ھّن إناث، وھذا یحیلنا إلى أّن نسبة اختیار اإلناث في نظري ھو أّنھّن 

الفئة األكثر تعامال في مجال الّتعلیم، وأظّن أّن تلك المھنة تلیق بالمرأة أكثر من الّرجل. 

 الجنس

 
 

   سنة35 سنة إلى 30 سنة      ، من 30 سنة إلى 25- عمر المدّرس:من 2

 سنة  45 سنة إلى 35                  من 

 سنوات 10 سنوات إلى 05 سنوات      ، من 05- سنوات الخبرة:من سنة إلى 3

 

 سنوات 10أكثر من 
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    *ومن اثنا عشر مدّرسا أیضا نجد أربعة منھم فقط یمتلكون خبرة ضئیلة تتراوح من سنة 

إلى خمس سنوات، وسّنھم یتراوح ما بین خمسة وعشرون إلى ثالثون سنة، واثنان منھم 

خبرتھم متوّسطة من خمسة إلى عشر سنوات، وسّنھم من ثالثون إلى خمسة وثالثون سنة 

أّما البقّیة وھم سّتة أیضا لدیھم أكثر من عشر سنوات خبرة، وسّنھم ما بین خمسة وثالثون 

إلى خمسة وأربعون سنة فأكثر. 

 

عمر المدّرس 

 

 

 

 

 

 

 

U سنوات الخبرة
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- الّشھادة المتحّصل علیھا مع الّتخّصص: 4

مستوى ثانوي      ، بكالوریا      ، شھادة الكفاءة      ، لیسانس  

 .........       .............      ..........        .............

    * أّما مستواھم الّدراسي فاثنان منھم فقط حاصال على مستوى الّسنة الّثالثة ثانوي وواحد 

منھم ناجح في البكالوریا، وثالثة منھم خّریجي المعھد الّتكنولوجي لتكوین المتعلّمین وواحد 

یحمل شھادة الكفاءة +لیسانس، أّما الخمسة المتبقّّیة فھم من حملة شھادة اللّیسانس. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

U الّشھادة المتحّصل علیھا
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    * أربعة منھم اختصاصھم "لغة وأدب عربي"، وواحد اختصاصھ "أدب وفلسفة"، وآخر 

"أدب وعلوم شرعّیة"، وواحد اختصاصھ في "علم الّنفس المدرسي"+"مواد الّتربّیة"، 

وامتنع خمسة عن ذكر تخّصصھم. 

االختصاص 

 
- الوظیفة:معلّم مدرسة ابتدائّیة       ، أستاذ الّتعلیم االبتدائي 5
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    * أّما بالّنسبة للوظیفة فنجد اثنان معلّما مدرسة ابتدائّیة، وما تبقّى وھم عشر مدّرسین فھم 

أساتذة الّتعلیم االبتدائي. 

الوظیفة 

 
    إّن المتتّبع لمراحل المحور األّول یجد أّن نسبة اإلناث تفوق نسبة الّذكور، ما یجعلنا 

نثبت رأي عاّمة الّناس الّذین یرون أّن الّتربّیة ُجعلت للمرأة نظرا لما تمتلكھ من قدرة على 

الّتعامل والّصبر والّتوجیھ، كما أّننا محظوظون للعّینة المستقاة والّتي كانت من ذوي خبرة 

معتبرة في الّتعلیم، ما یضفي على عملنا نوعا من الّدقّة في العمل، فاألغلبّیة یتراوح سّنھم ما 

بین الخمسة وثالثون إلى الخمسة وأربعون سنة، باإلضافة إلى ذلك فإّننا نجد أّن الّشھادات 

العلیا الّتي یحملھا ھؤالء حلّت محّل المستوى الّثانوي الّذي كان سائدا في وقت سابق، والّتي 

تنّوعت اختصاصاتھا من معلّم آلخر، ھذا ما جعل األغلبّیة یحظون برتبة أستاذ الّتعلیم 

االبتدائي على عكس معلّم مدرسة ابتدائّیة. 

U :المحور الّثاني
- ھل المنھاج الّتدریسي:جّید      ، كاف      ، مالئم      ، ناقص 1

    * فیم یخّص المنھاج الّتدریسي:أجاب ثمان مدّرسین بأّنھ مالئم، أّما البقّیة وھم أربعة 

فرأوا بأّنھ ناقص، ورأي األغلبّیة ھو األفضل حیث إّنھم لم یروه جّید أو كاف، وإّنما 

 

اكتفوا بمالءمتھ للفئة المستھدفة في ھذه المرحلة من الّتعلیم. 
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المنھاج 

 

- كیف ھي الّرقابة اإلدارّیة في تطبیق المنھاج على الوجھ المطلوب؟ 2

جّیدة       ، متوّسطة      ، منعدمة 

    *أّما الّرقابة اإلدارّیة في تطبیق المنھاج على الوجھ المطلوب:أجاب ثالثة منھم بأّنھا 

جّیدة، وأجاب سبع مدّرسین بأّنھا متوّسطة، واثنان منھم أجاب بأّنھا منعدمة، إذ أّننا نفھم من 

مختلف ھذه اإلجابات سواء كانت باإلجماع أو ال، أّن لكّل مدّرس حّرّیة اختیار اإلجابة وھذا 

راجع إلى المؤّسسة الّتي یدّرس فیھا. 

 

 

 

 

 

 

 

 

U الّرقابة اإلدارّیة
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- وماذا تقترح؟ 3

    * ومن االقتراحات الّتي یسعى المدّرسون إلضافتھا نجد: 

- إعادة تفعیل منصب المستشار الّتربوي للّرقابة والّتوجیھ. 

- عقد دورات تكوینّیة. 

- حذف بعض الّدروس الّتي ال تھّم المتعلّم، واالھتمام بما یتناولھ میدانّیا. 

- إلغاء بعض الّدروس الّتي ال تھّم المتعلّم، الّتركیز على ما یحتاجھ المتعلّم مستقبال. 

- إعادة المنھاج القدیم. 

- یجب تحضیر لقاءات خاّصة بین المرّبین والمفّتشین لدراسة المنھاج الّدراسي في كّل 

سنة، الكتشاف العیوب وإعالنھا للّسلطة الوصّیة. 

- الّنظر في مناھج الّتدریس. 

- إعادة الّنظر في المنھاج بالّتركیز على أنشطة اللّغة والّریاضّیات. 

- إعادة الّنظر في البرنامج فھي بعیدة عن واقعنا المعیش. 

- أقترح الّرقابة البیداغوجّیة واالھتمام بما ھو تعلیمي أكثر. 

ھذه ھي بعض االقتراحات الّتي أفادنا بھا مجموعة من المدّرسین لوضع الّرقابة اإلدارّیة 

  

على الوجھ المطلوب، في حین امتنع اثنان عن إبداء اقتراحھما. 

- ھل تساھمون في إعداد المناھج الّتدریسّیة بإبداء آرائكم واقتراحاتكم؟ نعم      ، ال 4
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    * أّما من جانب المساھمة في إعداد المناھج الّتدریسّیة وذلك بإبداء اآلراء واالقتراحات، 

فھناك أربعة من المدّرسین أجاب بـ "نعم"، وسّتة منھم أجاب بـ "ال" واثنین فقط لم یبدیا 

رأیھما، وذلك بعدم إجابتھما على كلتا اإلجابتین. 

المساھمة في إعداد المناھج 

 

- رّتب المھارات المكتسبة خالل عملّیة تقییمك لھذه المرحلة: 5

الكتابة       ، القراءة      ، الفھم      ، الّتعبیر الّشفوي 

- بّین أسباب ھذا الّترتیب؟ 6

    * بالّنسبة لترتیب المھارات المكتسبة خالل عملّیة تقییم المدّرس لھذه المرحلة:نجد أربعة 

منھم رّتبوھا كاآلتي:القراءة، الفھم، الّتعبیر الّشفھي، الكتابة، وبّینوا أسباب ذلك فمنھم من 

قال: 

- ھذا الّترتیب راجع إلى فھم المتمدرس ومدى استیعابھ:یقرأ الّسند ثّم یفھم محتواه، یعّبر 

شفھّیا ثّم یكتب وضعّیة إدماجّیة "تعبیر، فقرة، خالصة،...،إلخ. 

- المتعلّم یبدأ بالقراءة أّوال حیث إّن القراءة المسترسلة والّنطق الّسلیم یؤّدیان بھ إلى فھم  

  

ما یقرأ، ثّم یعّبر عن فھم ما قرأ وبعد ذلك تأتي الكتابة. 
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- أن یقرأ المتعلّم الّنّص الّذي بحوزتھ ویفھمھ ویستجیب معھ، ثّم یعّبر شفوّیا عن ما 

استوعبھ، بعد ذلك یستطیع كتابتھ في ملّخص.                                           - 

وواحد من ھؤالء األربعة لم یبّین لنا سبب ھذا الّترتیب.                           

واثنان آخران یریا أّن الّترتیب المناسب ھو:الفھم، القراءة، الكتابة، الّتعبیر الّشفھي، وسبب 

ھذا الّترتیب أقّر بھ واحد فقط حیث إّنھ قال:"حسب قدرات المتعلّم الفكرّیة"، وامتنع اآلخر 

عن ذكر الّسبب. 

كما نجد ترتیب آخر من طرف أحد المدّرسین ویراه ھو األنسب، فوضع الفھم أّوال ثّم 

الّتعبیر الّشفھي ثّم القراءة فالكتابة، وعّدد أسباب ھذا الّترتیب في أربع نقاط وھي: 

- انطالقا من نّص مسموع یعّبر المتعلّم عن فھمھ للمضمون. 

- انطالقا من نّص مسموع یعّبر المتعلّم عن أفكاره بشكل منطقي وبلغة سلیمة. 

- انطالقا من الّنّص یقرأ المتعلّم قراءة مسترسلة یمّثل فیھا المعنى الكلّي للّنّص ویتطّرق في 

ذلك إلى جزئّیاتھ. 

- كتابة الكلمة متآلفة الحروف. 

واثنان آخران أیضا یرّتبان المھارات المكتسبة كاآلتي:الفھم، القراءة، التعبیر الشفھي ثّم 

الكتابة، وأسبابھ تعود حسب رأیھما: 

- ینتقل المتعلّم بھذه الفئة من المحسوس إلى المجّرد شیئا فشیئا معتمدا على الفھم. 

- حسب مستوى الّتلمیذ ومدى استیعابھ. 

ونجد أیضا اثنان من العّینة ترتیبھم كاآلتي:القراءة، الكتابة، الفھم، الّتعبیر الّشفھي ألنّ : 

- القراءة تعتمد على الحفظ وأغلبّیة الّتالمیذ یحّضرون نصوص القراءة. 

- الكتابة تدریب وتحّكم، أّما الفھم فالبرنامج ال یساعد، وعن الّتعبیر الّشفھي فإّن العاّمّیة 

تطغى على الفصحى. 

- القراءة تسبق الكتابة والفھم والّتعبیر الّشفھي. 

وأخیرا نجد أّن ھناك من اكتفى بمھارتي الفھم والّتعبیر الّشفھي، ذلك ألّن المناھج تفوق 

مستوى المتعلّم، لذا یجب استعمال الّتعبیر الّشفھي ثّم الّتوّصل إلى الفھم. 

 

U ترتیب المھارات
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- أذكر فترة الّتقویم:یومي      ، أسبوعي      ، شھري 7

وكیف تجد وتیرة اكتساب اللّغة العربّیة؟ بطیئة      ، متوّسطة      ،سریعة 

    * بالّنسبة لفترة الّتقویم:أجاب بعضھم أو باألحرى أغلبّیتھم وھم سبع مدّرسین بأّنھم 

یقّومون الّتالمیذ شھرّیا، في حین اختار ثالثتھم الّتقویم الیومي إالّ اثنان فقط كانا تقویمھما  

أسبوعي، واّتفاق األغلبّیة یوحي لنا باالختبارات الّشھرّیة. 

أّما فیما یخّص وتیرة اكتساب اللّغة العربّیة:نجد اثنان من العّینة أجابوا ببطء، واألغلبّیة وھم 

عشرة یروا بأّنھا متوّسطة، وھذا یدّل على ضعف الّتالمیذ في استیعابھم للّغة العربّیة إذ 

 یؤّثر علیھم سلبا في مسارھم الّدراسي المقبل.

 
 

 

 
 

 

U فترة الّتقویم
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وتیرة اكتساب اللّغة العربّیة 

 
- ھل عدد االختبارات في اللّغة العربّیة كاف لتقویم تحصیل المتعلّم في الّسنة الّرابعة 8

ابتدائي؟ نعم       ، ال 

    * الّسؤال الّذي یدور حول عدد االختبارات في اللّغة العربّیة، إن كان كاف لتقویم 

تحصیل المتعلّم في الّسنة الّرابعة ابتدائي:الكّل أجاب بدون استثناء بـ"نعم"وھذا راجع إلى   

 

- 13تنّوع االختبارات:الّشھرّیة والفصلّیة، وھذا ما یمّثلھ الّشكل-
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- ما ھي حسب رأیك نوع االختبارات الّتي یتفاعل معھا المتعلّم في اختبارات اللّغة 9

العربّیة؟ الّتي تعتمد على الّنصوص     ، الّتي تعتمد على األسئلة المباشرة 

تلك الّتي تخاطب الحفظ     ،الّتي تخاطب الفھم     ،نوع آخر من االختبارات تقترحھ 

    * نوع االختبارات الّتي یتفاعل معھا المتعلّم في اختبارات اللّغة العربّیة اختیرت كاآلتي: 

- الّتي تعتمد على الّنصوص:اختیرت من طرف أربع مدّرسین. 

- الّتي تعتمد على الفھم + الّتي تعتمد على الّنصوص:اختارھا ثالثة منھم. 

- الّتي تعتمد على األسئلة المباشرة + تلك الّتي تخاطب الحفظ:واحد فقط من اختارھا. 

- الّتي تعتمد على األسئلة المباشرة + تلك الّتي تخاطب الحفظ + نوع آخر من االختبارات 

تقترحھ:أیضا اختاره واحد منھم فقط. 

- الّتي تعتمد على األسئلة المباشرة:واحد من العّینة أیضا اختارھا. 

  %17- تلك الّتي تخاطب الحفظ:اختارھا اثنین من العّینة، أي ما یقارب 

 

 

 

نوع االختبارات 

80 



 الفصل الثـّالث                                                                               دراسة ميدانيّة

 

 
- ما ھو االختبار المناسب للمتعلّم؟ الّشفھي      ،الكتابي      ،الكتابي+الّشفھي 10

                                     الّشفھي ثّم یلیھ الكتابي       ولماذا؟                             

    * بالّنسبة لالختبار المناسب للمتعلّم:خمسة من المدّرسین اختاروا الكتابي، وبّینوا لنا 

لماذا، فمنھم من قال: 

- ألّنھ یكون مستوعبا للّدرس. 

- ألّن االختبار الكتابي یوفّر الجھد والوقت والّدقّة في تقویمھ. 

- ألّن الّتلمیذ یجد الحّرّیة في اإلجابة وھو یكتب. 

- االختبار المناسب للمتعلّم یكون كتابي إلعطاء فرصة الّتفكیر السترجاع المعلومات الّتي 

اكتسبھا سابقا. 

- ألّنك تعرف قدرات المتعلّم الّشفھّیة من خالل كتاباتھ على ورقة اإلجابة. 

وسّتة منھم رّجحوا االختبار الّشفھي ثّم یلیھ الكتابي ألنّ : 

 - المتعلّم یقرأ الّصورة ویعّبر عنھا شفھّیا ثّم یكتب ما في جعبتھ.

 - ألّنھ یتدّرب شفھّیا ثّم یعّبر عنھ كتابّیا.

- لكي یتعلّم الّتعبیر وفي نفس الوقت الكتابة. 

 

- ألّن المتعلّم أثناء االختبار الّشفھي یتعلّم كیفّیة الحوار واستعمال اللّغة الفصحى، وكیف 

یوّظف مكتسباتھ القبلّیة أثناء الكالم والكتابة. 
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- البرنامج المسّطر أرجع الّتلمیذ آلة حفظ. 

- أّي أّن برنامج اللّغة العربّیة یعتمد في مجملھ على الحفظ. 

في حین نجد واحد فقط اكتفى باالختبار الكتابي + الّشفھي، وقال:ألّن الّتكثیف من الّشفھي 

یساھم في الكتابي. 

نوع االختبار 

 
    إذن خالصة المحور الّثاني ھي كاآلتي: 

- المنھاج الّتدریسي لیس جّید أو كاف أو ناقص، إّنما ھو مالئم یستدعي بعض الّتعدیالت.  

- الّرقابة اإلدارّیة متوّسطة، ونتمّنى أن تكون في الوقت القریب جّیدة. 

- االقتراحات الّتي طرحھا علینا أغلبّیة المعلّمین ممكن أن تضفي نوعا من الجّدّیة على 

البرنامج المقّرر، وجعلھ أكثر مالئمة للفئة المستھدفة. 

- یجب إشراك وإسھام المعلّمین في إعداد المناھج الّتدریسّیة. 

الّسنة الّرابعة ابتدائي- ھي –- من المھارات المكتسبة خالل عملّیة تقییم ھذه المرحلة 

القراءة، ذلك ألّنھا أسھل بكثیر من الكتابة، ولھذا الّسبب یجب أن تكون الغایة األولى من   

 

تعلیم اللّغة العربّیة في مدارسنا االبتدائّیة ھي القراءة دون الكتابة. 

    الواقع أّن تعلیم اللّغة العربّیة ال ینحصر فقط في اكتساب المتعلّم آللّیات الكالم، بل البّد 

أن یراعي أیضا آلّیات اإلدراك للعناصر اللّغوّیة وفھم مدلولھا، وعلى ھذا فإّن الّتبلیغ 

82 



 الفصل الثـّالث                                                                               دراسة ميدانيّة

 

الّتعلیمي یتناول أربعة أنواع من اآللّیات اللّغوّیة وھي:القراءة، الفھم، الكتابة، الّتعبیر 

Pالّشفھي.  0F

1
P  

- إّن عملّیة الّتقویم المستمّر تكشف عن الفروق الفردّیة بین المتعلّمین، سواء في قدراتھم أو 

استعداداتھم أو میولھم واّتجاھاتھم ودرجة ذكائھم، فال یمكن تصنیف الّتالمیذ إالّ بعد  

القّیام بھذه العملّیة، والّتصنیف ال یرتبط بالجانب المعرفي الّتحصیلي، فقد یتعّدى إلى 

الجوانب المھارّیة والجوانب االنفعالّیة، ومنھ یعطي فكرة واضحة على الّتوّجھ المدرسي 

ألّن الّنشاطات الّتقویمّیة تعّبر عن انعكاسات في قّیاس اّتجاھات وسلوكات المالحظة 

 2لألھداف المحّددة في مرحلة زمنّیة معّینة. 

كما أّننا نجد وتیرة اكتساب اللّغة العربّیة متوّسطة، وھذا یؤّثر سلبا على المتعلّم في مساره 

الّدراسي المقبل، ألّن ھذه المرحلة بمثابة األساس في بناء المراحل القادمة (المتوّسط 

والثانوي). 

- بالّنسبة لعدد االختبارات سواء الّتقلیل منھا أو اإلفراط فیھا كالھما ال یفیدان، إذ إّن المھّم 

لیس عدد االختبارات، إّنما كیفّیة استثمارھا في تقویم عملّیة الّتعلّم. 

- تنّوعت االختبارات الّتي یتفاعل معھا المتعلّم في اختبارات اللّغة العربّیة، فمنھا ما یعتمد 

على الّنصوص، ومنھا ما یعتمد على األسئلة المباشرة، ومنھا ما تخاطب الحفظ، ومنھا ما 

تخاطب الفھم، وھنا تجدر اإلشارة إلى أّن المعلّم الكفء قادر على إجراء جمیع الّتدریبات 

في اختبارات اللّغة العربّیة بطریقة شفھّیة فّعالة، وعدم اقتصارھا على الكتابي فقط، وھذا 

حّتى یكون تقییم المتعلّم تقییما شامال. 

 

 

المحور الّثالث: 
- حّدد نسبة تطّور اكتساب الّتلمیذ لبرنامج اللّغة العربّیة خالل ھذه المرحلة؟ 1

10% ،      20% ،      50% ،      60% ،،     70% ،      80% 

 04):ینظر:د/عبد الّرحمن الحاج صالح:أثر اللّسانّیات في الّنھوض بمستوى مدّرسي اللّغة العربّیة، مجلّة أثر، العدد 1(
   56، ص 1973-1974

:La Relation De Ses Apprentissages ,Dyn Gyril Et Ju :Eau Reynald édition Brauchemin 
Lee)2( 

Laval Québec,1991,P 61  
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    * نسبة تطّور اكتساب الّتلمیذ لبرنامج اللّغة العربّیة خالل ھذه المرحلة:نجد أّن ھناك 

، كما %60 خمسة آخرون رّجحوا نسبة فیما نجد ،%50ثالث من المدّرسین اختاروا نسبة 

، إالّ واحد منھم %70نجد ثالث مدّرسین نسبة اكتساب تالمیذھم لبرنامج اللّغة العربّیة 

، وعلى أّي حال كّل الّنسب الّتي صّرح بھا مدّرسو الّسنة الّرابعة ابتدائي %80اختار نسبة 

ھي نسب مقبولة ما دامت تفوق الخمسین بالمائة، وھذا دلیل على توافق الّتالمیذ مع 

البرنامج المقّرر والّسیر معھ بسالسة.    

نسبة اكتساب الّتالمیذ لبرنامج اللّغة 

 

- ما نسبة الّتالمیذ غیر المتوافقین مع البرنامج؟ 2

    * أّما نسبة الّتالمیذ غیر المتوافقین مع المنھاج فھي متفاوتة، حیث إّننا نجد سبع مدّرسین 

، وھذا دلیل على تفّوق %15، %10، %10، %10، %08، %05، %02نسبھم كاآلتي:

الّتالمیذ وتماشیھم مع البرنامج وتوافقھم معھ، أّما الخمسة المتبقّین فكانت نسبھم 

 

 

 ھذا یدّل على كثرة الّتالمیذ غیر المتوافقین %30، %30، %25، %20، %20كاآلتي:

 الّسنة الّرابعة ابتدائي-. –وغیر المستوعبین للمقّرر الّدراسي الخاّص بھم 

نسبة الّتالمیذ غیر المتوافقین مع البرنامج 
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- ما نسبة الّتالمیذ الّذین یستعملون العاّمّیة في الّدرس؟ 3

    *كذلك نسبة الّتالمیذ الّذین یستعملون العاّمّیة في الّدرس اختلفت من أستاذ آلخر، فمن 

 صّرح بھا أربع مدّرسین، وھذا یدّل على أّن المشكل یتعلّق %10 إلى %08 إلى 07%

  %50، %40بالّتلمیذ، حیث یصعب علیھ الّتلفّظ بالفصحى أثناء الّدرس، أّما الّنسب اآلتّیة:

 نجدھا عند سبع مدّرسین، وھذا یدّل على أّن المعلّم ھو بنفسھ 90%، 80%، 70%، 60%

یستعمل العاّمّیة في الّدرس، لذا ال بّد من الّتالمیذ أن یسیروا على منوالھ، إالّ واحد من العّینة 

لم یصّرح بأّي نسبة. 

 

 

 

 

 

 

نسبة الّتالمیذ الّذین یستعملون العاّمّیة 
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- ھل یساھم الّتالمیذ في إثراء رصیدھم اللّغوي خارج الّتمارین الّرسمّیة؟ 4

نعم        ، ال 

    * أّما مساھمة الّتالمیذ في إثراء رصیدھم اللّغوي خارج الّتمارین الّرسمّیة فالكّل أجاب 

بـ"نعم" إالّ اثنان منھم أجاب بـ"ال". 

مساھمة الّتالمیذ في إثراء رصیدھم اللّغوي 

 

 

- ما ھو عدد الّتالمیذ الّذین كّرروا الّسنة بسبب نشاط اللّغة؟ 5
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واحد      ، اثنان      ، ثالثة      ، أكثر من ثالثة 

    * أّما بالّنسبة لعدد الّتالمیذ الّذین كّرروا الّسنة بسبب نشاط اللّغة: 

- ھناك من قال اثنان كّرروا الّسنة، وھذا شيء طبیعي ألّنھ ال یمكن أن یكون قسم ألّي 

مستوى من مستویات الّدراسة أن یكون خالّیا من المكّررین، وھما مدّرسین. 

- ھناك من قال ثالثة، وھذا شيء متوّسط وقد صّرح بھذا سّت مدّرسین. 

- ھناك من أجاب بأكثر من ثالثة، وھذا شيء خارق للعادة یدّل على ضعف الّتالمیذ حیث 

نجد ثالث مدّرسین ھم من أجابوا بھذا الّشكل. 

- وواحد لم یصّرح بأّي نسبة. 

عدد المكّررین 

 
    بعد فرز بیانات المحور الّثالث یّتضح لنا أّن نسبة تطّور اكتساب الّتلمیذ لبرنامج اللّغة 

 فھذا یدّل على نجاحھ، عكس الّتالمیذ غیر %50العربّیة خالل ھذه المرحلة، ما دامت تفوق 

، أّما استعمال العاّمّیة %30 إلى %02المتوافقین معھ حیث بلغت نسبة إخفاقھم فیھ ما بین 

، وھذا لھ عّدة أسباب، من بینھا تحّدث %90 إلى %40في الّدرس فقد ارتفعت نسبتھا من 

المعلّم بالّدارجة ما دفع بالمتعلّم إلى الّسیر على منوالھ. 

 

87 



 الفصل الثـّالث                                                                               دراسة ميدانيّة

 

أّما مساھمة الّتالمیذ في إثراء رصیدھم اللّغوي خارج الّتمارین الّرسمّیة فقد كان لھ دور  إیجابي، 

إذ أصبح الّتمرین باعتباره أھّم وسیلة في الّتقویم اللّغوي فّنا منّظما ومخّططا ُیبنى   على مجموعة 

 من المنھجّیات والمقاییس واألبعاد واالستراتیجّیات، ھذا ما أكسبھ دور ھاّم في

اكتساب الملكات اللّغوّیة. 

من المعلوم أّن من وأخیرا بالّنسبة لعدد الّتالمیذ الّذین كّرروا الّسنة بسبب نشاط اللّغة، ف

األسباب التي تساھم في تكرار الّتالمیذ أیضا اكتظاظ األقسام، إذ یستحیل على المدّرس أن 

یراقب أعمال كّل الّتالمیذ في جمیع الحصص، أضف إلى ذلك الفروق الفردّیة، حیث یزداد 

الّتلمیذ الّذكي معرفة و اتقانا، ویتخلّف الّتلمیذ الّضعیف، خاّصة عند انشغال المعلّم مع  الفئة 

الّنشطة.    

االقتراحات: 

ھل ھناك اقتراحات بإمكانك إضافتھا حول المنھج الّدراسي الخاّص بھذه المرحلة؟ 

    من بین االقتراحات التي انفرد بھا مدّرسو أقسام الّسنة الّرابعة ابتدائي ھي: 

 )-* الّزمن المخّصص للّنشاطات اللّغوّیة غیر كاف.1

    * تخصیص زمن للّتطبیقات اللّغوّیة. 

    * تخصیص زمن للّتطبیقات الّرّیاضّیة في الفترة المسائّیة. 

)- استبدال الّنصوص الّتي تمّثل الّثقافة األجنبّیة والّتي تكون عائقا في الغالب بالّنسبة لفھمھ 2

لھا أو الّتعامل معھا، بنصوص ولیدة الّثقافة الّتي سوف یتبّناھا لتسھیل عملّیة الّتعامل مع ھذه 

األخیرة. 

)- یجب إعادة الّنظر في كّراسات األنشطة:اللّغة والّرّیاضّیات من شمولّیتھا وإخالئھا من 3

نشاطات الّدروس المحذوفة، وتعویضھا بنشاطات أخرى مالئمة تخدم دروس القواعد 

الّنحوّیة والّصرفّیة. 

)-* إعادة الّنظر في الّنصوص القدیمة من صور وبطاقات ومشاھدتھا. 4

    * العمل باألفواج ثّم العمل الفردي. 

)-* إعطاء أھّمّیة للقواعد. 5

 

    * إعطاء أھّمّیة للّتعبیر وصیغھ وتوظیفھا. 
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    * استعمال الّصور القدیمة في الّتعبیر عن موضوع معّین. 

)-* إعادة الّتعبیر الّشفوي القدیم (المشاھد والّصور). 6

    * إعطاء أھّمّیة أكثر للقواعد الّنحوّیة واإلمالئّیة أثناء الّتقویمات (االختبارات االمتحانات 

الّنھائّیة). 

)-* الّنظر في مناھج الّتدریس. 7

    * الّنظر في الحجم الّساعي للحصص. 

    * إعادة الّنظر في مشاھد وصور الّنصوص. 

    * إعادة الّنظر في كتب األنشطة اللّغوّیة. 

)- االھتمام بالمعلّم وإشراكھ في تسطیر البرنامج. 8

)- الّنظر في إعادة البرنامج وجعلھ یتوافق مع محیط الّتلمیذ وقدراتھ العقلّیة ومقّوماتھ 9

الّدینّیة وھوّیتھ الوطنّیة. 

في حین امتنع ثالثة عن إضافة اقتراحات حول المنھج الّدراسي الخاّص بھذه المرحلة. 

          خالصة الفصل:

أوضحت الّدراسة المیدانّیة أّن الّتقویم وسیلة مھّمة للحصول على صورة أكثر دقّة في 

الّتطّور األكادیمي واللّغوي للمتعلّمین، وللمعلّمین للحصول على أحكام حول تطّور المتعلّم 

في القدرة اللّغوّیة، حیث یتمّیز ھذا الّتقویم بما یلي: 

- تقویم مستمّر ممتّد على فترة طویلة. 

- اختبارات مباشرة. 

- اختبارات أكثر صدقا. 

- وجود مشاریع جماعّیة إضافة إلى األداء الفردي. 

- یزّود الّطالّب بمعلومات الحقة عن مسار تقویمھم الكلّي في البرنامج اللّغوي، أي یؤّمن 
للّطالّب تغذّیة راجعة. 

- یتمّیز باختبارات ذات أوقات مختلفة. 

 - المھّمات الموضوعّیة في االختبار تأتي في سّیاق موقف تعلیمي. 
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تتضّمن ھذه الخاتمة خالصة لما جاء في البحث، وأھّم الّنتائج والمبادئ الّتربوّیة الّتقویمّیة 

 الّتي تّم الّتوّصل إلیھا، إضافة إلى مجموعة من المقترحات والّتوصّیات.

- بّینت نتائج الّدراسة المیدانّیة الّتي أجریناھا في المدارس االبتدائّیة أّن غّیاب الّتقویم الّسلیم 

في المنظومة الّتربوّیة كان من أھّم العوامل الّتي لم تمّكن العملّیة الّتعلیمّیة من تحقیق أھدافھا 

 المنشودة.

- الّتقویم عملّیة متكاملة مع عملّیة الّتعلیم، إذ ال انفصال بینھما، فال تعلیم من دون تقویم 

یصّوب مساره، وال تقویم إالّ بعد عملّیة الّتعلیم للّتأّكد من الّتقّدم الحاصل في بناء المتعلّم 

لمعرفتھ، لذلك یمكننا أن نعتبر أّن الّتقویم یشّكل المصدر األّول للّتغذّیة الّراجعة لتعلّم 

 المتعلّمین.

- الّتقویم عملّیة شاملة ال تقتصر على المعارف الّتي حّصلھا المتعلّم، إّنما تتعّدى ذلك 

للوصول إلى مدى اكتساب المتعلّم الكفایات الّتي ُیبنى علیھا المنھج بصورة عاّمة، ومنھج 

اللّغة العربّیة بصورة خاّصة، وھي ما یربط تعلّم المتعلّم بما ینتظره في الحیاة، إذ ال جدوى 

 ألّي نشاط تعلّمي ال یساعد المتعلّم على مواجھة ما سوف یعترضھ في حیاتھ.

- ال تتحقّق الفائدة المرجّوة من الّتقویم إالّ إذا ُوضع في خدمة تعلّم المتعلّم، وفي دفعھ إلى 

بناء مشروعھ الّتعلیمي مستفیدا من الجھد الّذي یبذلھ في تجوید تعلّمھ، ولن یكون لنا ذلك إالّ 

 إذا وضع المعلّم دوما نصب عینیھ مرحلة استثمار نتائج االختبارات الّتحصیلّیة.

- إّن الّتدریب على اكتساب مھارات اللّغة وعناصرھا یتطلّب تقویم المتعلّمین من خالل 

 تدریبات بنیوّیة وتواصلّیة، إضافة إلى تدریبات ترفیھّیة.

 - أصبح الّتمرین باعتباره أھّم وسیلة في الّتقویم اللّغوي فّنا منّظما ومخّططا ُیبنى على 

 مجموعة من المنھجّیات والمقاییس واألبعاد واالستراتیجّیات، ھذا ما أكسبھ دور ھاّم في

 اكتساب الملكة اللّغوّیة الّتي تتجّسد من خالل مھارات اللّغة وھي:الفھم، القراءة، الكتابة

 

 خامتة
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  الّتعبیر الّشفھي، وكذلك عناصرھا المتمّثلة في الّنحو، الّصرف، المعجم.

- بعد الّتدریب والممارسة في القراءات الجھوریة في مواقف الّتعلیم اللّغوي بصفة خاّصة 

ومواقف الّتعلیم المدرسي بصفة عاّمة، یجب إخضاع ھذه القراءات لعملّیة الّتقویم، المتمّثلة 

في الّضبط بالّشكل، أّي القواعد الّنحوّیة والّتأكید على مخارج األلفاظ ونھایات الكلمات 

وأھّمّیة تدریب الّتالمیذ على فھم القاعدة الّنحوّیة بطریقة سلیمة مبّسطة تتناسب مع أعمارھم 

الّزمنّیة - منذ بدایة المرحلة األولى- أمر في غایة األھّمّیة في مواقف الّتعلیم اللّغوي على 

وجھ الخصوص، ذلك بتقویمھم بعملّیة الّتدّرج، أّي الّتدّرج معھم من الجمل البسیطة إلى 

الجمل المعقّدة تبعا ألعمار الّتالمیذ، وتبسیط تلك القواعد الّنحوّیة بصفة عاّمة حّتى یمكن أن 

 تتكّون لدى الّتالمیذ العادات الّنحوّیة، سواء أكان ذلك في الحدیث أم في الكتابة.

ویجب على المعلّم بعد تبسیط القواعد الّنحوّیة وفھمھا فھما تاّما ال لبس فیھ من جانب 

الّتالمیذ، أن یقوم بتطبیق تلك القواعد في مواقف الّتعلّم اللّغوي المتعّددة، مستخدما 

الموضوعات المشّوقة والّتي تجذب انتباه الّتالمیذ، والّتي من خاللھا یمكنھم تعلّم واكتساب 

العادات الّنحوّیة والمفاھیم اللّغوّیة، سواء أكان ذلك في القصص أم األناشید أم دروس 

المطالعة أم الّتعبیر،...،أم غیر ذلك من مواقف الّتعلّم، والّتي تعمل على إثارة دوافع الّتالمیذ 

مع تجّنب حفظ الّتالمیذ للقواعد الّنحوّیة حفظا آلّیا حّتى ال تصبح ماّدة الّنحو ثقیلة بالّنسبة 

إلیھم، وال تنتقل آثارھا إلى مواقف الّتعلّم األخرى، كما یجب على المعلّم الّتدّرج في استخدام 

القواعد الّنحوّیة تبعا ألعمار الّتالمیذ في ھذه المرحلة الّتأسیسّیة بالّذات، وعدم االنتقال 

المفاجئ من قاعدة نحوّیة إلى غیرھا دون الّتأّكد من فھم الّتالمیذ فھما تاّما وإمكانّیة الّتطبیق 

الّسلیم، حّتى ال تختلط القواعد الّنحوّیة في أذھانھم، ویحدث االنتباه والغموض الّذي یؤّدي 

 إلى األخطاء اللّغوّیة الّشدیدة.

- ال جدوى من اإلكثار من االختبارات الّتحصیلّیة الّتي قد تشّكل عبئا على المعلّمین 

والمتعلّمین على حّد سواء، إذا ما أُخذت كھدف في ذاتھا العبرة كّل العبرة في تنویع 

 االختبارات، وفي استعمال كّل وسائل الّتقویم الممكنة والمناسبة للوضعّیات الّتعلیمّیة 
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المتنّوعة،للّتمّكن من تقویم كفایات تعلیم اللّغة العربّیة بمكّوناتھا كافّة من معارف ومھارات 

وقدرات،وفي تحلیل نتائجھا وفي تفسیر الّسلوك الّتعلیمي للمتعلّم،وفي دفع المتعلّم إلى تعلّم 

 أخذ العبر من عملھ،ومن الّنتائج الّتي یتوّصل إلیھا.

- إّن التزام المعلّمین بالّشروط الّتي یجب أن تتوافر في كّل اختبار من صدق وثبات ومناسبة 

للوضعّیة الّتعلیمّیة،وشرح ھذه الّشروط وتوضیح ما یجب على المتعلّم أن یقوم بھ في كّل 

اختبار بطریقة واضحة ودقیقة،یشّكل األساس الّصالح لكّل عملّیة تقویم تسعى للوصول إلى 

األھداف المرجّوة منھا،وقد یكون عدم توفّر ھذه الّشروط من أھّم األسباب في عدم وصول 

 المتعلّمین إلى الّنجاح في االختبارات الّتحصیلّیة الّتي یخضعون لھا.

- ال یمكن تطبیق الّتقویم اللّغوي بنجاعة إالّ بمدّرس كفء یحظى بتكوین لساني وتربوي 

ونفسي،ألّن الّتقویم عمل انتقائي یعطي المعلّم القدرة على انتقاء ما یجب أن یرّكز علیھ في 

ممارستھ الیومّیة بما یتناسب مع األھداف الّتربوّیة،وما یمكنھ أن یھملھ فال یعلّق علیھ في 

الّنشاطات الّتي یخّططھا لمتعلّمیھ،والمعلّم في ذلك ھو الحكم الوحید،إذ إّنھ ھو الّذي یرافق 

المتعلّم في مساره الّتعلّمي،وبالّتالي إذا كان على المتعلّم أن یكون خبیر تعلُّم لینجح في 

تعلّمھ،فالمعلّم منّشط تعلُّم وخبیر تقویم،یقّوم عمل المعلّم وعملھ ھو في نفس الوقت،فینجح في 

 تعلیمھ ویساعد المتعلّم على الّنجاح في تعلّمھ.

- ال یقتصر الّتقویم على وضع اختبارات تحصیلّیة أو اعتماد اختبارات مقّننة،إّنما یقوم على 

خلق وضعّیة تقویمّیة متكاملة تنطلق من الّنشاط الّتعلیمي وتشمل االختبار الّذي تأّمنت لھ 

شروط الّنجاح،وظروف الّتنفیذ المالئمة والّتصحیح الّدقیق والموضوعي البعید عن 

االعتبارات الّذاتّیة واالستثمار المناسب والّتغذّیة الّراجعة الّتي تنعكس على الّنشاط الّتعلیمي 

المستقبلي،والقرارات الّنابعة من نتائج الّتقویم،عند ذلك فقط نستطیع القول أّننا قّومنا متعلّمینا 

تقویما مالئما صادقا وثابتا یكون في مصلحة المتعلّمین في الّدرجة األولى، وال تشّكل 

القرارات الّتي تنتج عنھ أّي إجحاف بحّق أّي منھم،إذ ھي تخدم مشروع تعلّمھ الّذي رّبما 

 یكون قد خفي علیھ أو لم یستطع الّتعّرف إلیھ.

 - قد یعتبر الّزمالء المعلّمون أّن ما یقومون بھ من نشاط تقویمي قد أوصلھم إلى نتائج 
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جّیدة، وإذا كان ال یلتزم بما عرفناه من أسس ومراحل ومبادئ،فلماذا الغرق في ھذه الّتقنّیة 

 المفرطة في الّتقویم؟

إّننا نعتبر أّن التزام األسس الّتي عرفناھا في ھذا البحث ھي الّتي تسمح لیس فقط بالوصول 

إلى الّنتائج الجّیدة،إّنما بالّتأّكد من صّحة ھذه الّنتائج ومن صوابّیتھا،مّما یعطي عمل المعلّمین 

قیمة ال تقّدر بثمن،فتحفّزھم على العمل وتعطي ما یقومون بھ مصداقّیة كبیرة في عیونھم 

وفي عیون زمالئھم وفي عین المجتمع الّذي یعول علیھم كثیرا،وعلى القرارات الّتربوّیة 

 الّتي تّتخذھا اإلدارات الّتربوّیة،مستندة فیھا على نتائج تقویم المعلّمین.

لقد خاطبنا فیما قّدمناه مدّرسو اللّغة العربّیة في المدارس االبتدائّیة تحدیدا ألھّمّیة ھذه 

الّسنة الّرابعة ابتدائي- وذلك من خالل تقدیم استمارة استبیانّیة –المرحلة في الّتعلیم اللّغوي 

تحوي على مجموعة من األسئلة،ونتمّنى أن یستفید معلّم اللّغة العربّیة كّل الفائدة في مجال 

عملھ،وأن یحیط إحاطة تاّمة بالعمل الّتقویمي الّذي علیھ القّیام بھ،لیكون تقویمھ لمتعلّمیھ 

تقویما مالئما صادقا وثابتا،عّل ذلك یساھم في الوصول إلى تعلیم فّعال للّغة العربّیة،ویعید 

 االعتبار إلیھا كلغة حضارة غنّیة وثقافة حّیة.

آمل أن أكون قد أصبت فیما قصدت، ووفّقت لتحقیق ما كنت أنشده من المساھمة في خدمة 

اللّغة العربّیة، فإن ُوفّقت فذلك من فضل رّبي، وإن قّصرت أو أخطأت فمن نفسي وآخر 

 دعوانا أن الحمد ہلّل رّب العالمین.
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 المصادر والمراجع:

 القرآن الكریم:

 أّوال-المصادر:

- اإلمام العالّمة جمال الّدین أبي الفضل محّمد بن مكرم ابن منظور األنصاري اإلفریقي 1

 ھـ:لسان العرب، حقّقھ وعلى علیھ وضع حواشیھ عامر أحمد حیدر، 711المصري المتوفّى 

راجعھ عبد المنعم خلیل إبراھیم، الجزء الّثاني عشر، المحتوى "م"، منشورات محّمد علي 

 بّیوض، دار الكتب العلمّیة، بیروت-لبنان.

 ثانیا-المراجع العربّیة:
- إبراھیم الّشافعي ورفاقھ:المنھج المدرسي من منظور جدید، مكتبة العبیكان الّرّیاض 1

1996. 

- د/األخضر عواریب،أ/إسماعیل األعور:الّتقویم في إطار المقاربة بالكفایات، مجلّة العلوم 2

اإلنسانّیة االجتماعّیة، عدد خاّص، ملتقى الّتكوین بالكفایات في الّتربّیة، جامعة قاصدي 

 مرباح، ورقلة، الجزائر.

- جابر عبد الحمید جابر:اّتجاھات وتجارب معاصرة في تقویم أداء الّتلمیذ والمدّرس  دار 3

 .2002الفكر العربي، القاھرة، الّطبعة األولى 

- جابر نصر الّدین:العالقة بین االختبارات والقّیاس والّتقویم في ظّل تعلیمّیة الماّدة 4

 الّدراسّیة، قسم علم الّنفس، كلّیة اآلداب والعلوم االجتماعّیة، جامعة محّمد خیضر، بسكرة.

- أ-د/ولیم عبید:استراتیجّیات الّتعلیم والّتعلّم في سّیاق ثقافة الجودة، أطر مفاھیمّیة ونماذج 5

 – م 2009تطبیقّیة، دار صادر للّنشر والّتوزیع والّطباعة، عّمان األردن، الّطبعة األولى    

  ھـ.1429

- طھ علي حسین الّدلیمي، سعاد عبد الكریم عّباس:اللّغة العربّیة:مناھجھا وطرائق 6

 .2005تدریسھا، دار الّشروق للّنشر والّتوزیع، الّطبعة األولى، عّمان- األردن 

- أ-د/یحیى علوان:الّتقویم والقّیاس الّتربوي ودوره في إنجاح العملّیة الّتعلیمّیة، مجلّة 7

 العلوم اإلنسانّیة، جامعة محّمد خیضر، بسكرة، العدد الحادي عشر.
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 .1990- لحسن ماي:األھداف والّتقویم في الّتربّیة، شركة بابل للّطباعة، الّرباط 8

- محمود أبو سّنة:الّتقویم والبیداغوجیا في الّنسق الّتربوي، منشورات مخبر الّتربّیة 9

 .2004والّتكوین، كلّّیة العلوم اإلنسانّیة، جامعة الجزائر 

 - محّمد مخبوت الجزائري:فّن الّتقویم الّتربوي في المدرسة الجزائرّیة.10

- محّمد الّصالح الحثروبي:نموذج الّتدریس الھادف:أسسھ وتطبیقاتھ، دار الھدى، عین 11

 .1999ملیلة، الجزائر، طبعة 

- محّمد عبد الكریم:أثر استخدام الّتقویم الّتشخیصي في تعلّم قواعد اللّغة العربّیة، مجلّة 12

 .20، العدد 2003كلّیة الّتربّیة، جامعة اإلمارات العربّیة المّتحدة 

- محّمد الّطاھر وعلي:الّتقویم البیداغوجي:أشكالھ ووسائلھ، دار الّسعادة للّطباعة والّنشر 13

 .2005والّتوزیع 

- أ-د/ماھر إسماعیل الجعفري:المناھج الّدراسّیة:فلسفتھا، بناؤھا، تقویمھا، دار الیازوري 14

 .2010العلمّیة للّنشر والّتوزیع، عّمان األردن، الّطبعة العربّیة 

- د/ماجد الخطابّیة:بناء المنھج المدرسي، دار الّشروق للّنشر والّتوزیع، عّمان األردن 15

 .2001الّطبعة األولى 

-نبیل عبد الھادي:القّیاس والّتقویم الّتربوي واستخدامھ في مجال الّتدریس الّصفّي، دار 16

 .2001وائل للّنشر، عّمان األردن، الّطبعة الّثانّیة 

- سھیلة محسن كاظم الفتالوي:المناھج الّتعلیمّیة والّتدریس الفّعال، دار الّشروق للّنشر 17

 .2006والّتوزیع، الّطبعة األولى 

- سامي ملحم:القّیاس والّتقویم في الّتربّیة وعلم الّنفس، دار المسیرة للّنشر والّتوزیع 18

 .2000والّطباعة، عّمان 

- عبد اللّطیف الفاربي وآخرون:معجم علوم الّتربّیة، مصطلحات البیداغوجیا 19

 .1994والّدیداكتیك، الّطبعة األولى 

 - عبد الواحد المزكلندي:الّتقویم الّتربوي في الّنظام الّتعلیمي بالمغرب، مطبعة فضالة 20

 

 .1996الّرباط 
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 للّنشر والّتوزیع ر- عزیز سمارة وزمالئھ:مبادئ القّیاس والّتقویم في الّتربّیة، دار الفك21

 .1989مصر 

- عبد الحافظ سالمة:الوسائل الّتعلیمّیة والمنھج، دار الفكر للّطباعة والّنشر والّتوزیع 22

  ھـ.1420 م- 2000الّطبعة األولى 

د/عبد الّرحمن الحاج صالح:أثر اللّسانّیات في الّنھوض بمستوى مدّرسي اللّغة العربّیة، - 23

 .1974-1973، 04مجلّة أثر، العدد 

 .1973- فؤاد أبو حطب وسّید أحمد عثمان:الّتقویم الّنفسي، مكتبة األنجلو المصرّیة 24

- صالح الّدین محمود عالّم:القّیاس والّتقویم الّتربوي والّنفسي:أساسّیاتھ وتطبیقاتھ 25

 .1999وتوّجھاتھ المعاصرة، دار الفكر العربي، طبعة 

- د/صالح بلعید:دروس في اللّسانّیات الّتطبیقّیة، دار ھومة للّطباعة والّنشر والّتوزیع 26

 .2009الجزائر، الّطبعة الّرابعة 

- رشدي طعیمة:األسس العاّمة لمناھج تعلیم اللّغة العربّیة:إعدادھا، تطّورھا، تقویمھا دار 27

 .2000الفكر العربي، القاھرة، طبعة 

- د/رشدي لبیب، د/جابر عبد الحمید جابر، منیر عطا هللاّ :األسس العاّمة للّتدریس  دار 28

 .1983الّنھضة العربّیة للّطباعة والّنشر، الّطبعة األولى 

- خالد لبصیص:الّتدریس العلمي والفّني الّشفّاف بمقاربة األھداف والكفاءات، دار الّتنویر 29

 للّنشر والّتوزیع، الجزائر.

 ھـ       - 1409- خالد الّرمیضي:األسس الّتربوّیة، الجامعة األردنّیة، الّطبعة الّثانّیة 30

  م.1989

 ثالثا:الّدورّیات:
 .1992- مجلّة "ھمزة وصل"، عدد خاّص 1

 - مجلّة "ھمزة وصل"، عدد خاصّ .2
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 وزارة الّتربّیة – تقویم المتعلّمین –- محاضرة:مبادئ القّیاس والّتقویم في الفكر الّتربوي 3

إدارة الّتطویر والّتدریب "الّدورة الّتدریبّیة"، الفكر الّتربوي وفلسفة تعلیم اللّغة العربّیة 

 للمرحلة االبتدائّیة.

 رابعا:مراجع أخرى: 
- مناھج الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي، مدیرّیة الّتعلیم األساسي، اللّجنة الوطنّیة 1

 .2011للمناھج، جوان 

- دلیل كتاب اللّغة العربّیة للّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي، تألیف:مفتاح بن عروس 2

  سّباح، تحت إشراف وتألیف: شریفة غّطاس.–الّطاھر لوصیف، عائشة بوسالمة 

- كتابي في اللّغة العربّیة:الّسنة الّرابعة من الّتعلیم االبتدائي، إشراف وتألیف:شریفة 3

 سّباح، تصمیم وتركیب:فوزّیة ملیك –غّطاس، تألیف:مفتاح بن عروس، عائشة بوسالمة 

 رسومات:زھّیة یونسي، شّمول، فضیلة مّجاجي، خالد بلعید، كریم حّموم.

 خامسا:المراجع األجنبّیة:

La Relation De Ses Apprentissages ,Dyn Gyril Et Ju :Eau Reynald 
édition Brauchemin Lee Laval Québec,1991. 

 
 
 

 

 

 

 

99 



 
 

 

 

 
 
 

  
 
 

فهرس 
المحتويات 

 

 
 
 
 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهرس المحتويات: 

 

 
 المحتویات الصفحة

 دعاء  

 شكر وعرفان 

 إھداء 

 مقدمة 

 مدخل:الّتعلیم والّتعلّم: 

- مفھوم الّتعلیم:1 02  

 أ)- لغة: 02

02 U:ب)- اصطالحا 

- مفھوم الّتعلّم:2 03  

03 U:أ)- لغة 

 ب)- اصطالحا: 03

- مفھوم الّتعلیمّیة:3 05  

 أ)- لغة: 05

 ب)- اصطالحا: 05

- الّتعلیمّیة عند بعض العلماء:4 06  

- تطّور مفھوم الّتعلیمّیة:5 07  

- أھداف وغایات الّتعلیمّیة:6 10  

 الفصل األّول:الّتقویم والّتقییم: 

)- مفھوم الّتقویم:1 13  

 أ)- لغة: 13

14 U:ب)- اصطالحا 

 ج)- الّتمییز بین المفاھیم المتعلّقة بالّتقویم (الّتقییم والقّیاس): 20
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- أھداف الّتقویم:2 25  

- أنواع الّتقویم:3 28  

 الفصل الثاني:مناھج اللّغة العربّیة في المرحلة االبتدائّیة: 

)- تعریف المنھج:1 41  

 أ)- لغة: 41

 ب)- اصطالحا: 42

45 U:ج)- المفھوم الّتقلیدي للمنھج 

46 U :د)- المفھوم الحدیث للمنھج 

48 U:ھـ)- الموازنة ما بین المنھج الّتقلیدي القدیم والحدیث 

)- منھاج اللّغة العربّیة للّسنة الّرابعة ابتدائي:2 52  

)- تقویم المحتوى:3 64  

 الفصل الثالث:دراسة میدانّیة: 

 استبیان: 

 فرز البیانات: 69

 المحور األّول: 69

 المحور الّثاني: 73

 المحور الّثالث: 84

 المحور الّرابع: 88

 خاتمة 

 قائمة المصادر والمراجع 

 فھرس المحتویات 
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