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رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد عميو أفضل الصالة وأتم
الحمد هلل ّ
التسميم ،الحمد هلل وبعد توفيق اهلل في إنجاز ىذا العمل يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل
لكل من وقف معي وساندني بجيده ومشورتو ويأتي في مقدمتيم أستاذتي الفاضمة:
الفعال في بعث ىذا البحث لموجود وحقا فإنني
الدكتورة مزوز دليمة التي كان ليا الدور ّ
دروب لغتيتعجز عن وصف شعوري لمدى امتناني ليا ،فشك ارً ليا عمى كل ما
ٌ
أجدد َ
قدمتو لي من توجييات سديدة ونصائح ومعمومات قيمة فميحفظ اهلل أستاذتي الكريمة
ويرعاىا.
كما أتقدم بالشكر الجزيل لألساتذة عمى ما بذلوه من وقت وما قدموه من توجييات
ومالحظات قيمة ونذكر من سم العموم االجتماعية:الدكتورة صباح ساعد لما قدمتو لنا
من معمومات وارشادات وتوجييات جعمت ىذا البحث يرتقي إلى ىذا المستوى والدكتور
جابر نصر الدين الستقباالتو ومقابمتو لنا واجابتو عمى أسئمتنا ومن قسم المغة العربية
أخص بالذكر الدكاترة :نعيمة سعدية وفرحي دليمة ودندوقة فوزية و األمين مالوي و
تاوليميت أحمد لما قدموه لنا من نصائح مختمف ومتعددة.وكذلك أشكر طاقم الثانوية
المعنية بالدراسة.وأشكر كل من ساعدنا من قريب أو بعيد في إتمام ىذا العمل.
سعيدة حاجي

مقدمة

مقدمة
الحمد هلل الذي أنزل كتابو ،ويسر لنا قراءتو و تالوتو ،وتدبره ،و الصالة والسالم
عمى من بمَّغ ،وعمَّم ،فكان خير مبمّغ ،وأفضل معمم ،وبعد.
-

مالزما لسيرورة كل عمميات التعميم والتعمم في مختمف
يشكل التقويم نشاطا
ً

مراحميا ،ومجاالتيا ،ومستوياتيا ،ومكوناتيا ،كونو عممية إنتاجية أدائية من جية،
وتحميمية تركيبية مع المتعمم من جية أخرى ،ومن خاللو يتوخى المدرس تقدير موقع
المتعمم عمى سمم النمو في مختمف المجاالت بغية مساندتو ،وتصويب مساره
التعميمي ،وتصحيح أخطائو ،وتسديد خطواتو في ظل أطُر طبيعية ،ومتنوعة،ومثيرة
لالىتمام،ومسيرة عمى إظيار القدرات و الميارات و المواقف المنشودة ،حيث شعر
المربون منذ البداية بحاجتيم إلى قياس تقدم و تأخر تالميذىم و الحاجة إلى التعرف
عمى مركز نقاط القوة أو الضعف لدييم كما شعروا أيضا بالحاجة إلى قياس وتقويم
مدى نجاح جيودىم و طرقيم في التدريس من عدمو ،ومن ىنا تبرز أىمية المغة
العربية من حيث ىي ِ
ق ِِ َوام الفعل التعميمي التعممي في منظومتنا التربوية عامة،
وفي النيوض بفكر المتعمم خاصة ،وييتم المختصون في ميدان التربية وعمم النفس
بالتحصيل الدراسي لمالو من أىمية كبيرة في حياة التمميذ الدراسية ،فيو ناتج عما
يحدث في المؤسسة التعميمية من عمميات تعمم متنوعة ومتعددة ،لميارات ومعارف
وعموم مختمفة تدل عمى نشاطو العقمي المعرفي فالتحصيل يعني أن يحقق الفرد
لنفسو في جميع مراحل حياتو المتدرجة منذ الطفولة إلى المراحل المتقدمة من عمره،
]ب[

مقدمة
أعمى مستوى من العمم أو المعرفة فيو من خاللو يستطيع االنتقال من المرحمة
الحاضرة إلى المرحمة التي تمييا ،و االستمرار في الحصول عمى العمم والمعرفة .
وينظر الباحثون إلى مستوى التحصيل الدراسي بأنو العالمة التي يحصل عمييا
المتعمم في أي امتحان مدرسي في مادة دراسية معينة ،قد تعمميا لذا فإن التحصيل
المدرسي أو األكاديمي يقصد بو ذلك النوع من التحصيل ،الذي يتعمق بدراسة أو
تعمم العموم و المواد الدراسية المختمفة ،والعالمة التي يحصل عمييا التمميذ عبارة عن
تمك الدرجة التي يحققيا في امتحان يقدم إليو ،عندما يطمب منو ذلك أو يكون حسب
عد االختبار وسيمة
التخطيط و التصميم المسبق ،من قبل إدارة المؤسسة التعميمية و ُي ُ
من وسائل التقويم األكثر شيوعاً واستعماال ،فيو محاولة إكساب التالميذ أكبر قدر
ممكن من ميارات معينة ،كالقراءة و الكتابة و الحساب و التفكير المنطقي والقدرة
في َع ُد
عمى حل المشكالت و القدرة عمى النقد وغيرىا فتكمن أىمية االختبارات ُ
االختبار من العناصر الميمة في العممية التعميمية ،وأنو يحث التمميذ عمى العمل
بأقصى جيده ،ليصل إلى المستوى األمثل كما أنو أحد المثيرات التي تحثو عمى
استرجاع ما سبق ،ويزيد من قدرتو عمى التعرف و الربط وادراك العالقات بين أجزاء
المادة المتعممة ،كما أن االختبار يساعد التمميذ عمى تثبيت ما يتعممو في المواقف
التعميمية ،مم يعني زيادة قدرة المتعمم عمى االحتفاظ بما يتعممو وتسييل انتقال
التعميم ،ويمكن كل ىذا في عممية بنائيا بطريقة سميمة ودقيقة ،لتصل إلى المتعمم
]ج[

مقدمة
بطريقة تثبت ثباتيا ومصداقيتيا ،وبالتالي يمكن استخدام االختبارات كإستراتيجية من
إستراتيجيات التعمم ،بحيث تعطي لمتالميذ أثناء دراستيم لممادة أو بعدىا اختبارات،
بيدف تثبيت المادة في أذىان التالميذ ورفع كفاءاتيم ،في بقاء األثر لممادة المتعممة،
وقد أنجز عن ىذا البحث جممة من التساؤالت منيا:
 - 1ما مدى توافق االختبارات التحصيمية لمادة المغة العربية في السنة الثانية
ثانوي بثانوية حميمي السعدي بن رابح مع معايير بناء و تصميم واخراج االختبار
التحصيمي الجيد؟
 - 2ما األىمية النسبية لألنواع المختمفة من األسئمة في االختبارات التي ُيعدىا
أساتذة المغة العربية بثانوية حميمي السعدي بن رابح؟
أما عن سبب اختيارنا لمموضوع ،فمما يعانيو التالميذ من سوء تقويم سواء في
الجانب العممي أو الثقافي أو األخالقي،ولعدم شفافية ونزاىة نتائج االختبارات وعدم
استخداميا في تقييم النتائج الدراسية لمثانويات ،وعدم التطبيق الصحيح لألنواع
الثالثة من التقويم (التشخصي التكويني )....ومن ىذا المنطمق كان عنوان بحثنا:
"بناء اختبارات المغة العربية وأثرىا في التقويم الدراسي في السنة الثانية ثانوي "
ويجدر بنا في ىذا المقام أن نشير أوال إلى مجموع الدراسات السابقة ،لبحثنا في ىذا
المجال وىي في حقيقة األمر كثيرة ومتنوعة ،وقد اخترنا األقرب منيا إلى مجال
دراستنا:
]د[

مقدمة
كتاب":نماذج من االختبارات الموضوعية في المغة العربية لممرحمة الثانوية" لمدكتور
ُ :رشدي أحمد طعيمة.
 أظيرت دراستو عن األسس العممية لالختبارات وعممية بنائيا ،حيث تحدث عنالتقويم وتعميم العربية و ربطيما مع بعض وحدد الميارات المغوية ،التي تقيسيا
االختبارات وحمل كتب المغة العربية ،مبينا أىداف تحميميا وعينة ذلك و المنيج
المتبع منتيياً بجدول مواصفات ،وعرج عن أسس وضع األسئمة وصياغتيا وقدم
نصائح تخص ورقة األسئمة و اإلجابة ،محدداً حجميا و شكميا وما يجب فييا وما
ال يجب وانتيى بنماذج الختبارات الصف األول والثاني و الثالث ،من التعميم
الثانوي لجميع نشاطات المغة العربية (بالغة عروض.)..
-

كتاب":تقويم تعمم المغة العربية (دليل عممي )" لمدكتور :أنطوان صياح.

-

أظيرت دراسة عن العممية العممية الدقيقة ،لبناء االختبارات التحصيمية و قدم

قوائم تدقيق لصياغتيا وبنائيا وقدم فروقا تخص االختبارات الموضوعية وفصل
الحديث عن كيفية استثمار نتائج االختبارات التحصيمية ،وحل المشكالت المتعمقة
بيا.وتحدث عن التقويم و أنواعو الثالثة ،و عالقتو بالمغة العربية .
-

وربما عدت ىذه اإلحصاءات و النسب قديمة ،ما جعمنا في حاجة ماسة إلى

دراسة جديدة ،نبين من خالليا كيفية بناء اختبارات المغة العربية و تحقيقا لمغايات
المنشودة ،اعتمدنا المنيج الوصفي كونو األنسب بالنسبة لمجانب النظري ،من حيث
]ه[

مقدمة
جمع الحقائق ،ووصف ما ىو كائن باإلضافة إلى المنيج التحميمي اإلحصائي ،الذي
يناسب الدراسة الميدانية ويجعل النتائج أكثر دقة.
-

أما عن خطة بحثنا فحوت مقدمة تالىا مدخل ،بعنوان اإلطار العام لمدراسة

،تحدثنا فيو عن مجموعة من القضايا ،حيث ضم العنصر األول:مقدمة الدراسة
والثاني:إشكالية الدراسة والثالث محدداتيا الزمنية والمكانية وأىميتيا واألخير ضم
أىداف الدراسة ،ليأتي الفصل األول معنونا بـ:دراسة وتحميل المناىج وضم عدة
عناصر كاآلتي  :مفيوم المناىج لغة و اصطالحا و المفيوم التقميدي والحديث لو
أما الثاني فتحدث عن األسس الفمسفية و النفسية و المعرفية و االجتماعية ،لممنياج
في حين كان الثالث حول األىداف التعميمية ،لكل من الشعب العممية واألدبية التي
تقيسيا االختبارات ...وعقد الفصل الثالث إطا اًر نظريا حول مصطمح االختبار،
فتحدثنا عن مفيومو ومواصفاتو والمبادئ األساسية في بنائو ،ثم صنفنا االختبارات
التحصيمية إلى ثالث أنواع حيث ضم كل نوع مميزاتو وشروطو ،ونماذجو وعيوبو
...أما الفصل الثالث فتحدثنا عن التقويم وماىيتو وموضوعو وعالقتو ببعض
مرادفاتو وأنواعو ممثمين لكل نوع من ذلك وأخي اًر أشرنا إلى أنواع التقويم وفق صنافة
بموم ليكون الفصل الرابع لمدراسة الميدانية و اعتمدنا فيو استمارة واحدة موجية
ألساتذة المغة العربية ،تحوي معايير بناء وتصميم واخراج االختبار التحصيمي الجيد.

]و[

مقدمة
وذيمنا البحث بخاتمة لِ َما تَ َم التطرق إليو ،من خالل الدراسة بشقييا النظري
والميداني ،متموة بثبت مصادر ومراجع ومن أىم ما ِاعتمدنا فييا نذكر :كتاب":التقويم
المغوي في الكتابة و التفكير التأممي "لمدكتور أكرم صالح محمود خوالدة " ،وكتاب
":نحو تقويم أفضل لمدكتور"أنور عقيل " وكتاب "التدريس والتقويم بالكفاءات" لمدكتور
ٍب
وكتاب":مفاىيم التعميمية" لمدكتور بشير إبرير".
فريد حاجي،
وأثناء بحثنا صادفنا الكثير من الصعوبات نذكر منيا :

]ز[

مقدمة
 تشعب الموضوع المختار عمى عدة عموم ،مم نجم عنو صعوبة الربط و التنسيقبينيا (المسانيات التطبيقية ،عمم اجتماع التربية ،عمم النفس التربوي ،عمم النفس
المدرسي )....،كما واجيتنا صعوبات في وضع االستمارة وعرضيا عمى بعض
المحكمين وتوزيعيا أثناء العمل الميداني ،ألن ذلك يحتاج إلى وقت وفير ،حتى يتم
َ
انتقاء العينة بشكل سميم ،وحتى يتم أيضا تحميل النتائج بصورة دقيقة ولكننا تجاوزنا
كثي اًر من ىذه الصعوبات بفضل من اهلل ،فمو الحمد عمى أن وفقنا ليذا ،وما ُكَنا.
بمنجزي ىذا العمل لوال توفيقو ،وكما نتقدم بفائق الشكر و التقدير ،واالحترام لألستاذة
الدكتورة"مزوز دليمة"التي تقبمتنا بكل حفاوة و صدر رحب،وساعدتنا بنصائحيا
وارشاداتيا عمى انجاز ىذا البحث.

]ح[

اإلطار العام لمدراسة

مدخل
مدخل :اإلطار العام لمدراسة
 مقدمة الدراسة. مشكمة الدراسة. أسئمة الدراسة. التعريف بمصطمحات الدراسة. محددات الدراسة. أىمية الدراسة. -أىداف الدراسة.
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اإلطار العام لمدراسة

مدخل
-/1مقدمة الدراسة:

مما ال شك فيو أن التقويم التربوي يعتبر جزءاً ال يتج أز من النظام التعميمي ألي مؤسسة
ظف في ِاتخاذ
تربوية فمن خاللو يتمكن التربويون من الحصول عمى المعمومات التي تُو َ
الق اررات التربوية حول العممية التعميمية من حيث مدخالتيا وعممياتيا ومخرجاتيا
والمتصمة بكل من التمميذ والمعمم والمنيج والوسائل واألنشطة وكل جانب من جوانب ىذه
عد التقويم التربوي أداة لمعرفة مدى تحقق األىداف التعميمية ولمكشف
العممية وبشكل عام ُي ُ
عن الفروق الفردية بين التالميذ والتعرف كذلك عمى فاعمية الجياز التربوي كما ُيعد
التقويم الوسيمة التي يمكن من خالليا التعرف عمى مدى مالئمة البرامج التعميمية لمتالميذ
والكشف كذلك عن حاجاتيم التعميمية والتربوية والحصول عمى معمومات عن مدى
اإلنجازات واألوضاع الراىنة.
عد االختبارات التحصيمية في األنظمة التعميمية المختمفة من أكثر أدوات القياس
وتُ ُعد وسيمة
والتقويم شيوعاً وتؤثر نتائجيا في ٌمخرجات نظام التعميم فاالختبارات التحصيمية تُ ُ
رئيسية من وسائل التقويم المتنوعة وىي تعمل عمى قياس مستوى تحصيل الطالب
وتستخدم لمتأكد من مدى ِاستعداده لتعمم موضوع أو مفيوم جديد وتستخدم كذلك كمعزز
ألداء الطمبة وفي إيجاد الدافع لمزيد من التحصيل الدراسي وعمى صعيد المقرر الدراسي
فيي تساىم في التعرف عمى مدى تحقيق المقرر لألىداف المرسومة لو ،والكشف عن
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اإلطار العام لمدراسة

مدخل

مواطن القوة والضعف في ذلك وبالتالي يمكن عمى ضوء نتائج تمك االختبارات العمل
عمى تحسين وتطوير العممية التربوية والتعميمية والسير بيا إلى األفضل.
ونشير إلى أن إعداد وبناء االختبارات التحصيمية ىي إحدى ميمات المدرسة الرئيسة،
التي ينبغي أن يقوم بيا إذا ما أراد أن يؤدي دوره كمنظم لتعميم التالميذ عمى نحو سميم.
وبالتالي فإن أفضل وسيمة لتقويم المدرسين ىي تقويم االختبارات التي يعطونيا ،لتالميذىم
إذ إن التدريس الجيد يتالزم مع االختبار الجيد وىذا ما يتفق مع تقويم تحصيل التمميذ فإنو
يسيم في مساعدة المعمم في التعرف عمى جوانب القصور والضعف التي قد تكون لديو
األمر الذي د ُيساعد ىذا المعمم في البحث عن إجراءات تساعده في تحسين أدائو.
ونشير إلى أن االختبارات التحصيمية الجيدة تكون حصيمة شيئين:
األول :التخطيط الجيد لالختبار الذي يتضمن كتابة جدول المواصفات لالختبار قبل البدء
فيو وتحديد األىمية النسبية لكل وحدة دراسية.
والثاني :الميارات الجيدة في كتابة األسئمة التي تتضمن ِامتالك المدرس لميارة كتابة
األنواع المختمفة من األسئمة وقدرتو عمى وضع عدد كاف من األسئمة ضمن الوقت
المتاح ومن ثم قدرتو عمى تحديد صعوبة فقرات االختبار وقدرتو عمى وضع أسئمة تحاكي
الفروق الفردية لمتالميذ.
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-/2مشكمة الدراسة:

تتضمن العممية التربوية والتعميمية كثي اًر من المحاور األساسية التي ال يمكن من دون
إحداىا ،االرتقاء بالنظام التعميمي وتبدأ ىذه المحاور بتحديد أىداف التعميم والتخطيط لو
ثم ِاختيار الوسائل واألنشطة التي تساعد عمى تحقيق ىذه األىداف ثم أخي اًر تأتي عممية
التقويم لما تم تنفيذه من أىداف وتعتبر االختبارات وسيمة من الوسائل اليامة التي يعتمد
عمييا في قياس وتقويم قدرات التالميذ عمى اختالف مستوياتيم (األولى ،الثانية ثانوي)...
وِاختالف تخصصاتيم (عموم تجريبية ،آداب وفمسفة ،لغات أجنبية )...وىي تيدف كذلك
إلى الكشف عن عناصر النجاح وتشخيص نقاط الضعف لدى التمميذ من أجل االرتقاء
وتطوير المستوى ،ىذا من ناحية ومن ناحية أخرى يتم بواسطتيا الوقوف عمى مدى
تحقيق األىداف السموكية أو النواتج التعميمية وما يقدمو األستاذ من نشاطات تعميمية
مختمفة تساعد عمى رفع الكفايات التحصيمية.
ومن ىنا فد حرص التربويون عمى أن تكون ىذه االختبارات ذات كفاءة عالية وتتصف
بالموضوعية والصد والثبات وحسن اإلعداد والتصميم واإلخراج بالشكل الذي تكون فيو
عونا لممعمم والطالب ومتخذاً القرار عمى حد سواء ألنيا إذا لم تُ َعد وف معايير االختبار
الجيد فإنيا ستمحق األذى والضرر باألفراد ،ذوي العالقة نفسيا وتربويا واجتماعيا ومادياً
وصحيا.
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مدخل

ومما الشك فيو أن جودة االختبارات التحصيمية ال تأتي إال من خالل إعداد اختبارات
نموذجية وفعالة تخمو من المالحظات التي كثي اًر ما الحظناىا من خالل االطالع عمى
كثير من اختبارات السنوات الماضية وقيامنا باإلشراف عمى اختبارات الثالثي األول في
الثانوية حيث تبين لنا أن ىناك فروق فردية واسعة في قدرات أساتذة المغة العربية فيم
يتعمق ببناء واخراج االختبارات الخاصة بالشعبة العممية من ناحية وببناء واخراج
االختبارات الخاصة بالشعبة األدبية من ناحية أخرى ناىيك عن بعض األساتذة الذين
يؤمنون بتوحيد بناء األسئمة بين شعبتين األدبية والعممية وال يؤمن بأىمية التفريق في
األسئمة عمى تحقيق األىداف المرجوة ومن ىنا ظيرت مشكمة الدراسة بضرورة كيفية بناء
اختبارات المغة العربية في السنة الثانية ثانوي بثانوية الشييد حميمي السعدي بن رابح تبعاً
لمعايير بناء وتصميم واخراج االختبار التحصيمي الجيد.

-/3أسئمة الدراسة:
 -1ما مدى تواف االختبارات التحصيمية لمادة المغة العربية في السنة الثانية ثانوي
بثانوية حميمي السعدي بن رابح مع معايير بناء وتصميم واخراج االختبار التحصيمي
الجيد.
-2ما األىمية النسبية لألنواع المختمفة من األسئمة في االختبارات التي يعدىا أساتذة
المغة العربية لتالمذة السنة الثانية (جميع الشعب) بثانوية حميمي السعدي بن رابح.
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-/4التعريف بمصطمحات الدراسة:

 االختبار التحصيمي الجيد :ىو االختبار الذي ُيراعى في تصميمو المعاييرواألسس التربوية الخاصة بإعداد وتصميم واخراج االختبار التحصيمي النموذجي
(األسئمة الموجودة باالستمارة).
 اختبارات المغة العربية( :السنة الثانية جميع الشعب بثانوية حميمي السعدي بنرابح)
ىي االختبارات التي ُّ
يعدىا أساتذة المغة العربية وفق المنياج الوزاري الجديد
وباالتفاق مع مفتشي المغة العربية وق اررات و ازرة التربية ،الخاصة بالفصل الدراسي
األول من العام الدراسي 2015/2014م.

-/5محددات الدراسة:
المحدد الزماني :تم تطبيق ىذه الدراسة عمى اختبارات المغة العربية الخاصة ببدايةالفصل الدراسي األول لجميع شعب سنة الثانية من العام الدراسي  2015/2014م.
المحدد المكاني :تم إجراء ىذه الدراسة ألقسام السنة الثانية ثانوي (جميع الشعب)بثانوية الشييد حميمي السعدي بن رابح ببوشقرون.

 -/6أهمية الدراسة:
يمكن إيجاز أىمية ىذه الدراسة بالنقاط اآلتية:
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 سوف نحاول في ىذه الدراسة تسميط الضوء عمى مدى توافق اختبارات المغةالعربية التي ُي ِع ُدىا أساتذة المغة العربية في السنة الثانية ثانوي بثانوية حميمي
السعدي بن رابح مع المعايير التربوية لبناء االختبار التحصيمي الجيد (اإلستمارة
الموجية لألساتذة).
 سوف تساعد ىذه الدراسة في الكشف عمى مدى كفاءة األساتذة في بناء ِاختباراتالمغة العربية ،والوقوف عمى نقاط الوة لدييم والتركيز عمييا ونقاط الضعف
ومعالجتيا من خالل الدورات التدريبية والمقاءات العممية المتخصصة ،حيث إن
االختبارات إذا ما تم إعدادىا إعداداً جيداً فإن ذلك ينعكس إيجابياً عمى العممية
التعميمية وذلك نظ اًر لمعالقة الوطيدة بين العمميتين التدريسية والتقويمية.
 كما سوف تساعد ىذه الدراسة في التعرف عمى األىمية النسبية لألنواع المختمفةمن األسئمة في االختبارات التي يعدىا األساتذة بالثانوية األمر الذي قد يوجييم
إلى ِاستخدام أشكال مختمفة من األسئمة تحاكي الفروق الفردية عند التالميذ.
 كما تستمد ىذه الدراسة أىميتيا من كونيا عمى حد عممنا الدراسة األولى من نوعياالتي تيدف إلى بناء ِاختبارات المغة العربية عمى تالمذة السنة الثانية وبالذات في
ثانوية الشييد حميمي السعدي بن رابح.
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مدخل
-/7أهداف الدراسة:

- 1التعرف عمى مدى تواف ِاختبارات المغة العربية في ثانوية حميمي السعدي بن رابح
في أقسام السنة الثانية لجميع الشعب مع معايير بناء وتصميم واخراج االختبار
التحصيمي الجيد.
- 2التعرف عمى األىمية النسبية لألنواع المختمفة من األسئمة في االختبارات التي
يعدىا أساتذة المغة العربية بثانوية حميمي السعدي بن رابح بمدية بوشقرون.
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دراسة وتحليل المنهاج

دراسة وتحميؿ المنياج

الفصؿ األوؿ
الفصؿ :دراسة وتحميؿ المنياج
 مفيوـ المنياج المفيوـ التقميدي لممنياج. المفيوـ الحديث لممنياج. مف مفيوـ البرنامج إلى مفيوـ المنياج. إرشادات تربوية في تصميـ المنياج. أسس بناء المنياج الدراسي. مكونات المنياج الدراسي: الكفاءات واألىداؼ في منياج المغة العربية. تنظيـ السنة الدراسية. تقديـ النشاطات. -وضعيات التعمـ.
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الفصؿ األوؿ

دراسة وتحميل المنهاج:
 -1تعريف المنهاج)cmriculum(:
أ) -لغة :مشتؽ مف الفعؿ نيج ،ينيج ،نيجا ،قاؿ اهلل تعالى "

   

….

"

 ….

()1

 -جاء في لساف العرب البف منظور :طريؽ نيج :بيِّف

واضح والمنياج كالمنيج وانيج

الطريؽ :وضح واستباف وصار نيجا واضحا بينا ،واستنيج الطريؽ صار نيجا وفي
حديث العباس – رضي اهلل عنو – لـ يمت رسوؿ اهلل -صمى اهلل عميو و سمـ -حتى
()2

ترككـ عمى طريؽ ناىجة أي واضحة بينية "

النيج:الطريؽ الواضح،كالمنيج،والمنياج،ونيج الطريؽ سمكو ،ونيج فالف سبيؿ فالف سمؾ
مسمكو

()3

ومف ىذا المعنى المغوي استحدثت كممة " منياج" بمعنى الخطة المرسومة ،ومنو منياج
()4

الدراسة ،التعميـ و الجمع مناىج.

( -)1سورة المائدة:اآلية .48

( - )2ابف منظور:لساف العرب ،دار صادر ،1994 ،مادة نيج ،ص .383
( - )3الفيروزبادي :القاموس المحيط ،مادة نيج ،مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،205 ،7ص.208
( -)4إبراىيـ أنيس وآخروف :المعجـ الوسيط ،مجمع المغة العربية ،القاىرة ،ط ،1965 ،3مادة (نيج) ،ص.102
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الفصؿ األوؿ
ب-اصطالحا:لقد وردت عدة تعريفات مختمفة لممنياج منيا:
عرفو عبد الموجود (ص) بأنو " مجموعة الخبرات و األنشطة"

()1

وعرفو الشمبي بأنو" وثيقة تربوية مكتوبة تجسد مجمؿ المعارؼ و الخبرات"

()2

أما التعريؼ اإل جرائي لممنيج ىو":الخبرات و النشاطات و المحتوى و المحتوى وطرائؽ
التدريس و الوسائؿ و التقويـ المخطط ليا التي تقدميا المدرسة لطالبيا"
و المنياج ىو الوسيمة التي تستعمميا المدرسة لتتمكف مف الوصوؿ

()3

إلى تحقيؽ األىداؼ

التي يؤمف بيا المجتمع،و التي اشتقت مف الفمسفة التربوية لذلؾ المجتمع وذلؾ لتحقيؽ
أىدافو في تعميـ أبنائو االتجاىات و الممارسات و المبادئ و القيـ التي يؤمف بيا المجتمع
()4

"

ديويأف الطفؿ و المنياج حداف لعممية واحدة  ،أنيا عممية إعادة بناء مستمرة تبدأ
ويرى َّي
مف خبرات الطفؿ الحالية إلى ما يمثؿ حقائؽ  ،نطمؽ عمييا دراسات و ىي نفسيا الخبرة
،أي خبرات الجنس البشري"

()5

( -)1عبد الرحماف الياشمي:دراسات في مناىج المغة العربية وطرائؽ تدريسيا ،دار الو ار لمنشر والتوزيع ،عماف ،

األردف ،ط ،2007 ،1ص.144
( -)2المرجع نفسو:ص.144
(-)3المرجع نفسو:ص.144

( )4ىدي عمي جواد الشمري وآخروف :.مناىج المغة العربية وطرؽ تدريسيا ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف،

ط ،2005 ،1ص.102

( -)5طو الدليمي وآخروف:المغة العربية مناىجيا وطرائؽ تدريسيا ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط،1
 ،2005ص.21
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أمايوبيت فانو يرى أف المنياج يشمؿ الخبرات الموجية و الالموجية  ،جميعيا والميتمة
بتفتيح قدرات الفرد ويشمؿ

أيضا خبرات التدريب الموجية  ،بطريقة واعية وىي التي
()1

تستخدميا المدرسة لتحقيؽ النمو و إتمامو".

 ويبدو مف ىذه التعريفات أنيا مختمفة أساسا مف حيث اتساعيا و تركيزىا و يمكف أفنخمص إلى التعريؼ المناسب  ،الذي يجب أف يميؿ الفيـ العاـ لمصطمح المنياج عمى
ما يستخدمو التربويوف ليقوموا في ضوئو بتمييز العمميات اإلجرائية و عمى ىذا األساس
يكوف المنياج ىو "الخطط الموضوعة لتوجيو التعمـ –في المدرسة و يتـ تحقيؽ ىذه
الخطط في الصؼ الدراسي ،كما يعيشيا المتعمموف تجريبيا ،ويحصؿ ىذه الخبرات في
بيئة تعميمية تؤثر بدورىا فيما يتعمـ"

()2

وتوجد عدة تعريفات لممنياج منيا التقميدية و منيا الحديثة حسب نظرة الباحثيف:

 -2المفهوم التقميدي لممنهاج"
وتعني كممة المنياج:
()3

"كؿ المفردات التي تقدميا المدرسة لتالميذىا"

( -)1المرجع السابؽ:ص.21
(-)2بشير إبرير وآخروف( :مفاىيـ التعممية) بيف التراث والدراسات المسانية الحديثة ،مخبر المسانيات والمغة العربية،

جامعة باجي مختار ،الجزائر ،ص.113

( -)3ىدى الشمري وآخروف :مناىج المغة العربية وطر تدريسيا ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط،1
 ،2005ص.103
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إضافة إلى انو كؿ المفردات التي تقدـ في مجاؿ دراسي واحد مثؿ منياج المغة
()1

العربية ،منياج التربية اإلسالمية منياج الرياضيات".

()2

ويعتبر أيضا المادة الدراسية التي تتناوؿ اكبر قدر مف المعرفة و المعمومات والحقائؽ" .

وىو طريقة أو عممية نقؿ المعمـ لممعمومات  ،التي يحتوييا المنياج إلى الطالب لغرض
()3

إعدادىـ لالمتحانات ،و ليحكـ المعمـ بالنتيجة عمى مدى نجاحو في التعميـ .

ويمكف التأكيد عمى انو ما تقرره المدرسة  ،وتراه ضروريا بغض النظر عف حاجاتو وقدراتو
وميولو بعيدا  ،عف الوسط االجتماعي و الحياة التي تنتظره وعمى الطالب اف يحفظ
()4

المقررات بشتى الوسائؿ المتاحة لممعمـ".

ػ ويتضح مف ىذه التعاريؼ أف المنياج يمكف أف يفيـ بطريقة تتسـ بضيؽ النظرة مثؿ "
مجموعة موضوعات" أو بطريقة تتسـ بشموؿ النظرة مثؿ "ما يعمـ داخؿ المدرسة وخارجيا
بتوجيو المدرسة " وينعكس ىذا بالضرورة عمى تطورات القائميف بعممية وضع المناىج أو
تدريسيا أو تقويميا.

( -)1المرجع السابؽ:ص.103
(-)2ىدى الشمري وآخروف :مناىج المغة العربية وطر تدريسيا ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط،1

:،2005ص.103

(-)3المرجع نفسو:ص.103
(-)4المرجع نفسو:ص.103
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 -3المفهوم الحديث لممنهاج :
لقد ظيرت مجموعة مف العوامؿ التي ساعدت عمى تغيير مفيوـ المنياج مف المفيوـ
التقميدي الضيؽ إلى المفيوـ الحديث األوسع  ،ويقصد بالمفيوـ الحديث لممنياج " مجموع
الخبرات التربوية و الثقافية و الرياضية و االجتماعية و الفنية

التي تييئيا المدرسة

لمتالميذ داخؿ المدرسة و خارجيا ،بقصد مساعدتيـ عمى النمو الشامؿ في جميع النواحي
الجسمية و العقمية و االجتماعية و االنفعالية

و تعديؿ سموكيـ طبقا

ألىدافيا

التربوية"()1وانو "مجموعة الخبرات و النشاطات التي تقدميا المدرسة تحت إشرافيا إلى
تالميذىا بغية احتكاكيـ و تفاعميـ معيا،لغرض إحداث تطوير وتعديؿ في سموكيـ يؤدي
إلى نموىـ الشامؿ المتكامؿ،و لغرض تخطيط المناىج ومساعدة الطمبة عمى بموغ الثقافات
التعميمية إلى أقصى درجة ممكنة"

()2

و المنياج بمفيومو الحديث يرتبط بالفمسفة التقدمية  ،التي جعمت الوظيفة األساسية لمتربية
ىي االىتماـ بميوؿ و حاجاتو و اتجاىات الطالب و االىتماـ بمشكالت المجتمع.

( -)1ىدى الشمري وآخروف:مناىج المغة العربية وطرؽ تدريسيا ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف،األردف ،ط،1
 ،2005ص.104
()2المرجع نفسو :ص.104
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 -4من مفهوم البرنامج إلى مفهوم المنهاج:
أما لفظا" برنامج"و"منياج" فانو ثـ فرقا جوىريا بينيما ذلؾ أف "البرنامج" باعتباره مجموعة
مف موادمنطوية عمى موضوعات ذات مواقيت محددة،مقررة في مستوى تعميمي آو مرحمة
دراسية ما ،ينصب االىتماـ فيو عمى التعميـ الذىني" .
لكونو مجموعة مف العمميات الدراسية المخططة ،المؤلفة مف

األىداؼ والمضاميف

والطرائؽ و الوسائؿ وأساليب التقويـ،إنما تتحقؽ عف طريؽ كـ ضخـ مف المعارؼ الجاىزة
تتجو العناية فيو إلى األخذ بيد المتعمـ لمتعمـ عمى النحو الشامؿ والمتوازف،قصد الوصوؿ
()1

إلى تعديؿ سموكو".

" ولئف كاف المنياج" ينطمؽ مف التركيز عمى التعمـ بدؿ التعميـ و ذلؾ بمنح المتعمـ دو ار
فعاال مف شانو أف يوفر فرص استثمار خبراتو،وتوظيؼ قدراتو اإلبداعية فانو يكوف بذلؾ
قد تجاوز موروث التربية القديمة التي اىتمت بتمقيف التالميذ المعارؼ،متخذة عقوليـ
()2

أوعية ليا مغفمة دورىـ".

" ومرد ذلؾ إلى تجاىميا قدراتيـ واستعداداتيـ وميوليـ وحاجاتيـ.

(-)1رابح بومعزة  :تسير تعميمية النحو (رؤية في أساليب تطوير العممية التعممية مف منظور النظرية المغوية ،عالـ
الكتب لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر ،ص
( -)2المرجع نفسو:ص.107
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ويكوف المنياج كذلؾ قد اعتنى بالمعارؼ،وطرائؽ تبميغيا حيف سعيو

إلى زيادة الفعالية

التربوية بالتحوؿ مف الممارسة العفوية لمفعؿ التربوي إلى الممارسة المخططة التي تمكف
المتعمـ مف تفكير وعمؿ أكثر مالءمة مع الحياة المعاصرة و إتاحة الفرصة لو مف اجؿ
تنمية قدراتيـ عمى اكتساب المعرفة بنفسو،وعمى التكييؼ مع مختمؼ لممواقؼ وكذا عمى
التأثير االيجابي في بيئتو لذلؾ ينبغي أف يكوف في ىذا المحتوى ما يساعد المتعمـ عمى
إبداع المغة ،وليس فقط أف ينتجيا مف خالؿ االستجابة اآللية" .
" ومف ىنا يتبدى أف االنتقاؿ مف البرنامج

()1

إلى المنياج اختيار منيجي وتربوي

أممتو

()2

التربية الحديثة التي ينطوي" المنياج" عمى مطالب لو وليا،فما ىذه المطمب" .
 -حيف نمعف النظر في ىذا الفصؿ مف " المنياج" ب تبيف مدى تركيزه

والحاحو عمى

ضرورة التكامؿ بيف أنشطة المغة العربية وآدابيا ،التي يتعيف أف ينتيي تقويـ تحصيمي
،كما يتبدى لنا تأكيد عمى وجوب توزيع

األنشطة،وتنويع طرائؽ تبميغيا بما يتوافؽ

وطبيعتيا ،وكذا الحرص عمى تنفيذ المنياج عمى أساس بيداغوجية األىداؼ" التي تؤكد
عمى الحضور القوي لمتقويـ بأنواعو الثالثة لمتشخيصي والتكويني،والتحصيمي في العممية

(-)1رابح بومعزة:تيسير تعميمية النحو(رؤية في أساليب تطوير العممية التعميمية مف منظور النظرية المغوية) عالـ

الكتب لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر،ط ،2009 ،1ص.107
( -)2المرجع نفسو:ص.107
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التعميمة بما ينسجـ و أىداؼ المنياج انطالؽ مف أف قيمة المنياج تتمثؿ في مدى تنفيذ
()1

عمميا".

 -5إرشادات تربوية في تصميم المنهاج:
 إف التصميـ األفضؿ لممنياج ":ىو التصميـ الذي يتناوؿ العناصرالمنياج ويبد واف ىذه العناصر ليست ثابتة في تصميـ المنياج

األساسية في

 ،بؿ ىي متغيرة تبعا
()2

لدرجة الحضارة،ونوع المنياج وأىدافو العامة والغايات النيائية منو".

أف ابرز العناصر األساسية التي ينبغي أف تأخذ في االعتبار عند تصميـ المنياج ىي:

()3

ئ حاجاتيـ).
 -1يجب أف يكوف المنياج ممبيا الرغبات المتعمميف( يصمـ وفؽ مايال ـ
 -2أف يؤمف توازنا بيف البيئة االجتماعية المباشرة لمتالميذ وبيف البيئة العالمية والوطنية
والمحمية.
 -3أف يسيؿ المنياج تنظيـ الخبرة حيث يتعمـ التالميذ كيؼ يستثمروف في التعميـ

إلى

جانب تمكنيـ مف تقويـ خبراتيـ،وذلؾ بمقارنتيا مع غيرىا مف الخبرات .

(-)1المرجعالسابؽ:ص107و.108
(-)2قسوـ يوسؼ :تعميمية الظواىر المغوية لتالمذة السنة الرابعة المتوسط عمى ضوء المقاربة بالكفاءات (نقد وتقويـ)،
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عموـ المساف العربي ،إشراؼ رابح بومعزة ،جامعة محمد خيضر  ،قسـ اآلداب
والمغة العربية،2011،ص.27
( -)3المرجع نفسو:ص.27
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 -4يجبأف تختار أىداؼ المنياج بعناية و أف يكوف نصا واضحا حتى توضح البرامج
المدرسية بشكؿ صحيح.
 -5يجب أف يكوف تقويـ المنياج مفيدا،ومنظما وشامال ،وذا قيمة مف اجؿ تحقيؽ أىداؼ
المنياج ،بحيث يرتكز التقويـ أساسا عمى األىداؼ الموضوعة لممنياج.
واف كنت قد ركزت عمى المنياج بوصفو طريقا مسددا لموصوؿ إلى األماف فال يعني ىذا
أنني نسيت الذي يشرؼ عمى تنفيذه و الذي ينفذ عميو .
أ) -األستاذ:
وفؽ الرؤية التربوية الجديدة األستاذ أصبح منشطا ومنظما وليس ممقنا فيو ":المربي و
الموجو و المرشد والقائد في العممية التربوية،وغيابو يعرقؿ بموغ غاياتيا ،وىو بمثابة
الخبير الذي أقامة المجتمع ليحقؽ أغراضو التربوية .
حيث انو يمثؿ العمود الفقري لمتعميـ ومتى صمح التعميـ و العكس صحيح "

()1

ب)-المتعمم:
يمثؿ المتعمـ ذاتو بعدا ىاما مف ضمف األبعاد الكثيرة التي تؤثر في مستوى أداة المعمـ في
المينة.
( -)1قسوـ يوسؼ :تعميمية الظواىر المغوية لتالمذة السنة الرابعة المتوسط عمى ضوء المقاربة بالكفاءات (نقد وتقويـ)
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عموـ المساف العربي ،إشراؼ رابح بومعزة ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،قسـ
اآلداب والمغة العربية ،2011 ،ص.28
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" ىو المستيدؼ مف وراء العممية التعميمية فضال عف انو الغاية النيائية ليا ،وال يمكف أف
تتـ أي عممية تعميمية إال بوجوده و انتباىو و مشاركتو الذاتية

واذا قمنا أف األستاذ ىو

العمود الفقري في عممية التعميـ،فاف المتعمـ ىو العمود الفقري في عممية التعمـ"

()1

ج)-أسس بناء المنهاج الدراسي:
إف أسس المنياج تؤثر قبؿ كؿ شيء في محتوى المنياج وتنظيمو،وتؤثر أيضا في أىدافو
ومواده وأنشطتو ومف ىنا يطمؽ عمى ىذه
المنياج ،ويتفؽ المنيجيوف عمى

األسس اسـ المحددات التي تحدد جوانب

أف ىذه األسس ىي أسس فمسفية ونفسية واجتماعية

ومعرفية ويمكف ذكرىا كاآلتي :
 -)1األسس الفمسفية:
حيث يشتـ المنياج عمى أساس فكري يتناوؿ اإلنساف والعالـ  ،الذي يعيشو باعتبار أف
اإلنساف ىو الغاية في التعمـ مف خالؿ المنياج واف العالـ الذي يعيشو سوؼ لمتعامؿ معو
ويغير فيو أو يتغير لو.
وال بد لكؿ منياج أف يعتمد في صناعتو أوال وأخ ار عمى دراسة نظرية المعرفة بكؿ جوانبيا
وأبعادىا،ومنيا طبيعة المعرفة وطرؽ الحصوؿ عمييا وتصنيفيا وتقويميا وطرؽ

( -)1المرجع السابؽ :ص.28
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تقديميا،أف كؿ منياج يستند إلى فمسفة تربوية معينة تستمد أصوليا مف فمسفمة اجتماعية
معينة"

()1

وتتركز األسس الفمسفية عمى ما يأتي:

()2

 -1اىتماـ المنيج باحتراـ شخصية المتعمـ وأىميتو دوره في المجتمع
 -2االىتماـ بذكاء المتعمـ وفكره
 -3االىتماـ بقدرة المتعمـ عمى التفكير الناقد
 -4االىتماـ بإتاحة فرص متكافئة أماـ المتعمـ
-5االىتماـ بحرية التعبير بالطريقة التي يراىا المتعمـ مناسبة وبشرط احتراـ وجية نظر
اآلخريف
 )2األسس النفسية:
أف األسس النفسية لممنياج التربوي الحديث ىي "المبادئ التي

أشار إلييا عمـ النفس

التربوي وتوصمت إلييا الدراسات و البحوث في مجاؿ عمـ النفس و تناولت طبيعة المتعمـ
و خصائصو،وخصائص نموه واحتياجاتو ودوافعو و ميولو و اتجاىاتو وقدراتو واستعداداتو
وطبيعة المتعمـ وغيرىا مف

األمور التي يتوجب عمى واصفي المنياج

أخذىا بعيف

(-)1ىدى الشمري وآخروف :مناىج المغة العربية وطرؽ تدريسيا ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط،1
 ،2005ص107و.108
( -)2المرجع نفسو:ص.108
][30

دراسة وتحميؿ المنياج

الفصؿ األوؿ

االعتبار في جميع عمميات المنياج أىدافا و تخطيطا وتنفيذا أو تقويما وتطوي ار األمر
( )1

الذي يقتضي أف ييتـ واضعو المنيج بجانبيف رئيسييف ىما" .

األوؿ:مراعاة أسس النمو ومراحمو التي يمر بيا المتعمـ وطبيعة المتعمـ وخصائصو
الثاني :مراعاة أسس التعمـ ونظرياتو عند وضع المنياج.
وعمى ىذا األساس فاف األساس النفسي يمثؿ احد المتطمبات

األساسية لبناء المناىج

التربوية ومراعاة ىذا األساس تتطمب اإللماـ بخصائص نمو المتعمميف وحاجاتيـ وميوليـ
و اتجاىاتيـ واستعداداتيـ والفروؽ الفردية بينيـ وطبيعة التعمـ والشروط الالزمة لتصميـ
المنياج في ضوء متطمبات العوامؿ المذكورة.
-)3األسس االجتماعية:
مف األسس التي يقوـ عمييا المنياج المجتمع و مكوناتو وثقافاتو وتقاليده وتراثو الف
المتعمـ ال ينفصؿ عف البيئة االجتماعية التي يعيش فييا أو بيئة الطبيعة التي تشكؿ نمط
الحياة،وقدراتو وأنماط تفكيره وىذا يقتضي أف تكوف ىناؾ عالقة وثيقة بيف الفرد وبيئتو
()2

وىذا ما يجب أف يحرص عميو المنياج إذ ينبغي أف يراعي المنياج".

 -1إحاطة الطمبة عمما بالمصادر والثروات الطبيعية في البيئة التي يعيشوف فييا
( -)1عبد الرحماف الياشمي وآخروف :تحميؿ محتوى مناىج المغة العربية (رؤية نظرية تطبيقية) ،دار صفاء لمنشر
والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط،2009 ،1ص.56
( -)2المرجع السابؽ :ص.57
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 -2تعريؼ الطمبة بطرائؽ استغالؿ تمؾ المصادر واستثمارىا في تطوير الحياة
االجتماعية
 -3تكويف اتجاىات ايجابية لدى الطمبة لمحفاظ عمى مصادر البيئة الطبيعية
 -4إكساب الطمبة بعض الميارات الخاصة بتعرؼ خامات البيئة ،وميارات التعامؿ
معيا.
 -5تعريؼ الطمبة بالعمميات االجتماعية و الثقافية االجتماعية
 )4األسس المعرفية:
تعد المعرفة محو ار أساسيا في المنياج فال بد لممنياج مف أف يقوـ عمى أسس معرفية
محددة الف األسس المعرفية  ،توفر فرص المفاضمة بيف محتويات المنياج و اختيار ما
يحقؽ أفضؿ فائدة لمفرد و المجتمع والمعارؼ تتفاوت في طبيعتيا فمنيا:معرفة مباشرة
()1

ومعرفة غير مباشرة.معرفة ذاتية ،ومعرفة غير ذاتية" .
()2

" أما النظاـ المعرفي عند اإلنساف يتكوف مف":
 -الحقائؽ.

(-)1عبد الرحماف الياشمي وآخروف :تحميؿ محتوى مناىج المغة العربية (رؤية نظرية تطبيقية) ،دار صفاء لمنشر
والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط،2009 ،1ص54و.55
(-)2عبد الرحماف الياشمي وآخروف :تحميؿ محتوى مناىج المغة العربية (رؤية نظرية تطبيقية) ،دار صفاء لمنشر
والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط،2009 ،1ص.55
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 المفاىيـ. التعميمات. المبادئ. النظريات. االتجاىات. القيـ. -الميارات.

 -إف ىذه المكونات جميعا تقتضي أف تحظى باىتماـ المنياج ،وىذا يعني

أف يشتمؿ

محتوى المنياج عمى مواد وأنشطة وخبرات تنمي مكونات المعرفة اإلنسانية وأخرى تنمي
القيـ و االتجاىات و أخرى تنمي الميارات الجسمية و الحركية .
د) مكونات المنهاج الدراسي:
يتكوف المنياج مف أربعة عناصر ىي:

 )1األىداؼ " objectiveواألىداؼ ىي الشيء الذي يسعى التعميـ إلى تحقيقو"

()1

 )2المحتوى " content :المضموف الذي يبني عؿ األىداؼ و يشمؿ عمى المعمومات
( -)1ىدى الشمري وآخروف:تحميؿ محتوى مناىج المغة العربية (رؤية نظرية تطبيقية) دار صفاء لمنشر والتوزيع،
عماف ،األردف،ط ،2009 ،1ص.55
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والمناىج والمبادئ و القيـ و المثؿ ( التي يتعمميا الطمبة)

()1

 )3الطريقة méthode:وىي ال تنفصؿ عف المحتويات و تتمثؿ في األساليب التي يتبعيا
المدرس في توصيؿ المعمومات إلى أذىاف التالميذ"

()2

 )4التقويـ evalnation :لمعرفة تحقيؽ األىداؼ أو مالءمة الطرؽ و األساليب التي تنفذ
()3

التعميـ ( سيأتي ذكره في فصؿ آخر)

األهداف
المنهاج

المحتوى

التقويم

الطريقة
المخطط:
شكل ( ()1يمثل عناصر العممية التعميمية)

*

( -)1المرجع السابؽ:ص.106
( -)2صالح بمعيد :دروس في المسانيات التطبيقية ،دار ىومة لمنشر والتوزيع ،بوزريعة ،الجزائر ،ط،3ص.102
( -)3ىدى الشمري وآخروف :مناىج المغة العربية وطرؽ تدريسيا ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط،1
 ،2005ص.106
*المرجع السابؽ:ص.107
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أوال :من حيث األهداف:
ػ يجمع التربويوف عمى أف األىداؼ ىي العنصر األساس ،مف عناصر المنياج فعمى
وأساليب التقويـ  ،ويعرؼ اليدؼ في مجاؿ

ضوئيا تحدد المحتوى وطرائؽ التدريس

التعميمي بأنو ":التغيير المتوقع حدوثو في سموؾ التالميذ نتيجة لمرورىـ وتفاعميـ مع
الخبرات التعميمية  ،التي يتـ اختيارىا بقصد النمو في شخصياتيـ ،وتعديؿ سموكيـ في
()1

االتجاه المرغوب"

و يعد اليدؼ ىو الغاية وتحقيقو يمثؿ الغرض

االسمي في أي نشاط  ،يقوـ بو اإلنساف

وأما في الحقؿ التربوي فاف اليدؼ التربوي ىو الذي يرسـ معالـ الطريؽ لمعممية التربوية
()2

كميا،حيث انو النتيجة النيائية لتعميـ ناجح" .

و اليدؼ التعميمي" ىو ىدؼ عاـ يصؼ الميارات الكمية النيائية التي يتوقع مف المتعمـ
()3

أف يظيرىا بعد عممية التعمـ".

( -)1قسوـ يوسؼ :تعميمية الظواىر المغوية لتالمذة السنة الرابعة المتوسط عمى ضوء المقاربة بالكفاءات (نقد
وتقويـ) مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عموـ المساف العربي ،إشراؼ رابح بومعزة ،جامعة محمد خيضر  ،قسـ
اآلداب والمغة العربية ،2011،ص.32
( -)2صالح بمعيد :دروس في المسانيات التطبيقية ،دار ىومة لمنشر والتوزيع ،بوزريعة ،الجزائر ،ط ،1ص.101
( -)3محمد محمود الحيمة :ميارات التدريس الصفي ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،األردف ،ط،1
 ،2002ص.74
][35

دراسة وتحميؿ المنياج

الفصؿ األوؿ

" ىو قصد يعبر عنو بجممة آو عبارة مكتوبة ( آو غير مكتوبة)تصؼ تغي ار مقترحا في
()1

سموؾ المتعمـ وقد يكوف اليدؼ قصير المدى ( أنيا) آواستراتجيا بعيد المدى ( غاية)".

وىناؾ مف يرى إف اليدؼ التعميمي " عبارة عف التغير المراد استحداثو في سموؾ المتعمـ
أو فكره أو وجدانو ويمثؿ اليدؼ التعميمي السموؾ المراد تعممو  ،مف قبؿ المتعمـ باعتبار
ذلؾ السموؾ النتاج التعميمي المراد بموغو عند نياية عممية التعميـ وفي ىذا يشير اليدؼ
التعميمي إلى اثر العممية التعميمية في سموؾ المتعمـ"

()2غير انو ىناؾ مف نظر

إلى

الجانب التعميمي مف جانب السموؾ
وتنقسـ األىداؼ إلى عامة و خاصة:
أ-األهداف العامة:
يعرؼ اليدؼ التعميمي العاـ بأنو "عبارة عف جممة إخبارية تصؼ عمى نحو موجزاإلمكانيات التي بوسع المتعمـ أف يظيرىا بعد تعممو وحدة تعميمية أو منيجاً دراسيا ،في
فترة زمنية ال تقؿ عف أسبوعيف وال تزيد عف سنة أكاديمية"

()3

( -)1المرجع نفسو:ص.74
( -)2محمد محمود الحيمة :ميارات التدريس الصفي ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،األردف،
ط،1،2002ص.74
( -)3المرجع نفسو:ص.74
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ونقصد باألىداؼ التربوية العامة " وىي أىداؼ شديدة العمومية والشمولية والتجريدوتشير إلى تغييرات كبرى منتظرة ،في سموؾ الطالب وتركز عمى المتعمـ أكثر مف
تركيزىا عمى ما يتعمـ وىي تعتبر المحصمة النيائية العممية .التربية والتعميـ والتي يتوقع
مف النظاـ التربوي المتكامؿ أف يعمؿ عمى تحقيقيا ،خالؿ مراحؿ التعميـ المختمفة وىي
تعبر عف األىداؼ القومية التي تسعى الدولة لتحقيقيا" (.)1
وييمنا اإلشارة ىنا بأنو يجدر عمى كؿ معمـ أف يكوف مطمعاً عمى ىذا النوع مف األىداؼ
حتى ينسجـ أداؤه مع مضمونيا عمى الرغـ مف أنيا أىداؼ عامة وربما ال تحقؽ في عاـ
دراسي واحد أو اثنيف أو بواسطة موضوع دراسي معيف ،وىي بيذه الصورة غامضة مبيمة
ال تقدـ لممعمـ مساعدة ذات قيمة مباشرة في عممو اليومي .
يتجو تدريس المغة العربية بحسب المناىج التي سادت ما بيف عاـ
إلى تحقيؽ نوعيف رئيسيف مف األىداؼ".

 2002وعاـ 2009

()2

"أىداؼ عامة مشتقة مف األىداؼ القومية ومف أىداؼ التربية ،بما يتناسب مع المرحمة
التعميمية وىذا النوع يحققو تدريس المغة العربية ،باالشتراؾ مع غيرىا مف المواد
()3

الدراسية"

( -)1أنور عقيؿ :نحو تقويـ أفضؿ ،دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،ط ،2001 ،1ص.90
( -)2جودت الركابي :طُرؽ تدريس المغة العربية ،دار الوعي لمنشر والتوزيع ،رويبة ،الجزائر،ط ،2012، 13ص.73
(-)3المرجع نفسو:ص73و.74
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- 1أف يعتز التمميذ بمغتو العربية باعتبارىا عنص اًر أصيالً مف شخصية كؿ عربي ومقوماً
مف مقومات األمة العربية.
- 2أف يعتز التمميذ بقوميتو العربية وأمجاد العروبة في ماضييا وحاضرىا وينزع بصفة
تمقائية إلى التمكيف ليا ومناىضة أعدائيا.
- 3أف يتشبع التمميذ بالمبادئ االجتماعية والروحية وبمبادئ العدالة وبالشيـ العربية
واإلسالمية الخالدة التي تقوـ عمييا حياة المجتمع.
- 4أف يفيـ التمميذ بناء الوطف العربي في جميع أرجائو فيماً صحيحاً بحيث تبرز في
ذىنو فكرة ىذا الوطف ومقومات وحدتو.
- 5أف يمـ التمميذ بما يتناسب مع مرحمة النمو التي يمر بيا ،إلماماً عاماًّ باألحواؿ
العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية والتيارات الفكرية المعاصرة وبالمشكالت
والمسائؿ الكبرى التي تشغؿ األذىاف ،في جميع البيئات وعالقة وطنو العربي الكبير
بيذه األمور ويدرؾ أىمية ىذا الوطف في المعترؾ الدولي ،ويقؼ عمى كفاحو وأثره
في القضاء عمى الطغياف واالستعمار وفي نصرة الحؽ وترجيح كفة السالـ.
- 6أف ينمو في التمميذ احترامو لبيئتو وحبو لمعمؿ الفردي اليدوي ،وايمانو بقيمتو في
اإلنتاج ورفع مستوى المعيشة.
ب)-األهداف الخاصة:
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ونقصد بو األىداؼ السموكية" :وىي أىداؼ محددة تحديداً دقيقا وقابمة لمقياس المباشرأو غير المباشر ،وتتناوؿ سموكيات أو استجابات عقمية أو حركية أو انفعالية تظير سموؾ
الطالب فعال ويسترشد بيا المعمـ في تدريسو اليومي"

()1

وىذه األىداؼ "ترتبط بمقرر دراسي معيف ،أو بوحدة تدريسية وىي أىداؼ قصيرة األمد
تحدد بدقة ،وتوضح ما يجب أف يتعممو المتعمـ مف دراسة مقرر معيف،
أو مف القياـ بنشاط معيف ،وتكوف صيغة األىداؼ أكثر تحديداً وتخصيصا لممستوى
()2

السابؽ"

-2الكفاءات واألهداف في منهاج المغة العربية:
لقد حدد المنياج الكفاءات واألىداؼ المقصودة وجسدىا الكتاب المدرسي:أ-في المنهاج- :نص المنياج عمى كفاءة ختامية تستيدؼ في السنة الثانية مف التعميـ
الثانوي لشعبتي اآلداب والعموـ التجريبية .وتتحقؽ بفضؿ مجموعة مف الكفاءات
القاعدية .والجدوؿ أدناه يمثؿ ىذه الكفاءات"

()3

( -)1أنور عقيؿ :نحو تقويـ أفضؿ ،دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،ط ،2001 ،1ص.92
( -)2قسوـ يوسؼ :تعميمية الظواىر المغوية لتالمذة السنة الرابعة المتوسط عمى ضوء المقاربة بالكفاءات (نقد
وتقويـ) مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عموـ المساف العربي ،إشراؼ رابح بومعزة ،جامعة محمد خيضر  ،قسـ
اآلداب والمغة العربية ،2011،ص.35
( -)3مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :مناىج المغة العربية لمسنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي( جذع
مشترؾ عموـ تجريبية وآداب وفمسفة) ،مارس ،2005 ،ص.08
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الجدول -:1مستويات الكفاءة واألىداؼ المسطرة في المنياج:اليدؼ الختامي المندمج لنياية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ
(آداب وفمسفة)( ،عموـ تجريبية)
في مقاـ تواصؿ داؿ ،يكوف المتعمـ قاد اًر عمى تسخير مكتسباتو القبمية
إلنتاج نصوص متنوعة في أشكاؿ متعددة مف التعبير

الكفاءة .02/
-المجاؿ الشفوي.

لمشعبتيف معاً

الكفاءة .02/
شعبة عموـتجريبية

الكفاءة .02/
شعبة آدابوفمسفة

المجاؿ الكتابي-إنتاج نصوص في

-كتابة نصوص

-كتابة نصوص حجاجية

وضعية تواصمية ذات

حجاجية وتفسيرية في

وتفسيرية في وضعيات ذات

التحميؿ أو التعميؽ

ونصوص لنقد أثر

مف العصور المدروسة

المدروسة

المناسبة.

داللة لمتمخيص أو

وضعيات ذات داللة

أدبي مف العصور

داللة ونصوص لنقد أثر أدبي
بتوظيؼ مصطمحات النقد

الشكل ((*)1يمثؿ اليدؼ الختامي المندمج لمسنة الثانية لمشعبتيف معاً عموـ تجريبية
وآداب وفمسفة)

*مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية لمسنة الثانية ثانوي لمجذعيف (آداب وفمسفة ،عموـ
تجريبية) ،مارس ،2005ص.12
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ب)-في الكتاب المدرسي:
الكتاب المدرسي " :وىو وسيمة أساسية مف وسائؿ تعميـ المغة ،وتختمؼ أىميتو باختالؼالمراحؿ التعميمية ،فإذا كاف الكتاب المدرسي ال يستغني عنو في المرحمة االبتدائية واذا
كاف عنص اًر ىاماً وضروريا أيضا ،في المرحمة اإلعدادية فميس لو مثؿ ىذه األىمية في
المرحمة الثانوية ،إذ يمكف لممدرس في بعض دروس ىذه المرحمة-كدروس األدب مثالً-
أف يستغني عف الكتاب المدرسي ،ليرشد الطالب إلى المراجع اليامة وليقدـ إلييـ إلى
جانب ذلؾ بعض األمالي ،التي يجب أف تييأ خارج الدرس وتعطى لمطالب دوف أف تمؿ
إمالء في قاعة الدرس"
عمييـ
ً

()1

فالكتاب يحقؽ أىداؼ المنياج ،ويعالج المادة بصحة وأمانة ويمتزـ عناصر اإلبداع
والتشويؽ ،ويمتمس أفضؿ األساليب التربوية في التدريس إف كتاباً مثؿ ىذا جدير بأف
يدرس بعناية وأف يقبؿ عميو الطالب بشغؼ فيجد فيو ضالتو المنشودة.
تقتضي النظرية الشمولية لمتعمـ أف تتجسد ىذه المستويات الثالثة في وحدات الكتاببشكؿ منسجـ ومندمج مع المعارؼ المغوية والثقافية.

( -)1جودت الركابي :طُ ُرؽ تدريس المغة العربية ،دار الوعي لمنشر والتوزيع ،رويبة ،الجزائر ،ط،2012 ،13
ص.80
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"الوحدة=كفاءات قاعدية +أىداؼ تعميمية+معارؼ"(.)1

-)3أهم األهداف التعميمية المستهدفة في النشاطات التي تعنينا بالدراسة:
 نشاط النصوص األدبية. نشاط النصوص التواصمية.نشاط المطالعة الموجية.
التعبير الشفويالتعبير الكتابي. نشاط قواعد النحو والصرؼ نشاط البالغة. نشاط العروض. -إحكاـ موارد المتعمـ وضبطيا.

 -)1األهداف التعميمية لشعبة العموم التجريبية:
 -1نموذج عن النصوص األدبية والتواصمية:
( -)1قسوـ يوسؼ :تعميمية الظواىر المغوية لتالمذة السنة الرابعة المتوسط عمى ضوء المقاربة بالكفاءات (نقد
وتقويـ) مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عموـ المساف العربي ،إشراؼ رابح بومعزة ،جامعة محمد خيضر  ،قسـ
اآلداب والمغة العربية ،2011،ص.38
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درس :لمموت ما تمدوف ألبي العتاىية.
درس :الدعوة إلى اإلصالح والميؿ إلى الزىد
-النصوص األدبية

النصوص التواصمية
 -أف يبيف سبب انتشار الرخاء والترؼ

 -أف يتعرؼ عمى معنى الزىد.

وتعدد مجالس الشراب والميو في

 -أف يقدـ تعريفا مختص اًر لمشاعر أبو

العصر العباسي.

العتاىية.

 -أف يبيف معنى كممة الزىد.

 -أف يشرح الكممات اآلتية:أرصاد ،سوقا،

 -أف يعرؼ أف انتشار الميو والمجوف

تنبجس.

والزندقة يعني انحالؿ المجتمع

 -أف يكتشؼ بماذا استيؿ الشاعر نصو

العباسي.

وعمى ماذا يحث الشاعر في نصو

 -أف يتعرؼ عمى الذيف حمموا لواء الثورة

وكيؼ كانت نظرتو إلى االقتتاؿ إلى

عمى المجتمع.

أمور دنيوية.

 -أف يذكر األسباب التي أدت إلى ظيور

 -أف يتعرؼ عمى الفائدة مف إخبار

المصمحيف.

الشاعر الناس عف الموت.

 -أف يشرح ماذا تفيد العبارة َّيإياؾ َّيإياؾ.

 أف يذكر مظاىر الميو والمجوف فيالعصر العباسي.

 -أف يكشؼ الوسائؿ التي اعتمد عمييا

 -أف يتعرؼ عمى الوسائؿ التي استغميا

الشاعر في أبياتو.

الوعاظ.

 -أف يكتشؼ النمط الغالب عمى النص

 -أف يبيف الفرؽ بيف الزىد والتصوؼ.

مع شرحو.

 -أف يبيف أثر ىذه الحركة في الشعر.

 -أف يكتشؼ سبب استعماؿ الشاعر

 -أف يتعرؼ عمى الموضوع الذي عالجو

الحروؼ المجيورة وداللتيا.

الكاتب.

 أف يكتشؼ أي وحدة اعتمد عميياالشاعر الوحدة العضوية أو
الموضوعية.
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 أف يبيف سبب انتشار شعر الزىد فيالعصر العباسي تحديداً.

 -أف يفرؽ بيف الزىد والتصوؼ.

نموذج عن قواعد المغة والمطالعة الموجهة:
درس :أفعاؿ التعجب
درس:مقتطفات مف رسالة الغفراف
قواعد المغة

مطالعة موجية

 -أف يعرؼ معنى التعجب.

 أف يتعرؼ عمى المناسبة التي أَن َشأَ مفأجميا الكاتب رسالة الغفراف.

عرؼ معنى القياس.
 -أف ُي ِّ

 -أف يذكر بعض صيغ التعجب.

 -أف يتعرؼ إلى مف وجيت الرسالة إليو.

 -أف يعرؼ أف ىذه الصيغ السماعية

 أف يتعرؼ عمى مف يخاطب ابف القارحفي الفقرة األولى.

الواردة في األمثمة (عمى السبورة) دالة

 -أف يعرؼ زىير ويبيف لماذا دخؿ إلى

عمى التعجب.

الجنة.

 أف يتعرؼ عمى معنى قياسية. -أف يتعرؼ عمى التعجب السماعي.

 أف يعرؼ بشار ويبيف لماذا ُحشر معإبميس في النار.

 أف يتعرؼ عمى أنواع التعجب. -أف يتعرؼ عمى التعجب القياسي.

 -أف يقارف بيف عقيدة الشاعر الجاىمي

 -أف يذكر صيغ التعجب القياسي.

زىير وعقيدة الشاعر العباسي بشار مف

 -أف يبيف شروط فعؿ التعجب.

خالؿ األبيات التي تضمنيا النص.
 أف يتعرؼ عمى النمط السائد في النصوأف يذكر بعض خصائصو.
 أف يعرؼ اليدؼ الذي يرمي إليو مفخالؿ ىذه القصة.
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 أنيبيف ما يعرفو عف الكاتب وآثارهوأسموبو.
 أف يتعجب مف األفعاؿ اآلتية(:اليسكت  ،ال ينظر)

األهداف التعميمية لشعبة اآلداب والفمسفة:
نموذج عن النصوص األدبية والتواصمية:
درس:زحؼ عربي ظافر ألبي تماـ
درس :النزعة العقمية في القصيدة العربية  ،د /شوقي ضيؼ
النصوص األدبية

النصوص التواصمية

 -أف يعرؼ بشخصية أبي تماـ.

 -أف يتعرؼ عمى صاحب النص .

 -أف يشرح الكممات اآلتية(:الصفائج،

 أف يذكر روافد الحياة العقمية فيالعصر العباسي األوؿ.

شيب األرماح ،تخرصا)..

 -أف يبيف إذا كاف الشاعر العباسي بمنأى

 -أف يبيف ما يرمز لو السيؼ ويبيف

عف ىذه الحركة العقمية.

المقصود بالكتب.

 -أف يعرؼ مف أيف استقى الشعراء

 -أف يبيف لماذا جاء النص وصفا.

معارفيـ وثقافاتيـ.

 -أف يشرح قيمة الفتح ويذكر الدليؿ عمى

 -أف يبيف المقصود بأصحاب الممؿ

عظمتو.

والنحؿ.

 -أف يذكر المخاطب ويبيف دوره.

 -أف يذكر أثر كتابي األدب الكبير

 أف يبيف بماذا استيؿ الشاعر أبياتو. -أف يوضح عالقة الحكمة بالنص.

واألدب الصغير البف المقفع في األدب

 -أف يذكر النمط الغالب عمى النص.

العربي.
 -أف يتعرؼ عمى المعتزلة ويبيف مف أيف

 أف يسمي الجسر الذي استطاع الشاعر][45
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استمدوا ثقافتيـ.

أف يعبر بو مف فكرة إلى أخرى.

 -أف يذكر األسباب التي جعمت الشاعر

 -أف يذكر األلفاظ التي وظفيا الشاعر

يتأثر بالحياة العقمية.

لمتعبير عف أقواؿ المنجميف.

 -أف يذكر بعض الشعراء الذيف تأثروا

 -أف يبيف العالقة بيف البيت األوؿ والبيت

بالحياة العقمية في العصر العباسي.

األخير .

 -أف يستقي مصدر المنطؽ عند العرب.

 -أف يذكر الموضوع الذي عالجو

 -أف يبيف دور األمـ غير العربية في

الشاعر.

إثراء الحياة العقمية.

 -أف يبيف بـ تميزتبو ألفاظ وخياؿ

رقي الحياة العقمية
 أف يذكر سبب ّوازدىارىا.

الشاعر.

نموذج عن قواعد المغة والعروض:
درس :النسبة
درس :الحروؼ التي تصمح أف تكوف روياً
قواعد المغة

عروض
 -أف يعرؼ بأف كؿ حرؼ أخير في

 -أف يتعرؼ عمى النسب.

القافية نسميو روياً.

عرؼ االسـ قبؿ زيادة ياء النسب
 أف ُي ِّوبـ يسمى وبعد زيادة الياء ماذا يسمى؟

 -أف يبيف الحروؼ التي تصمح روياً.

 -أف يعرؼ كيؼ يسمى آخر حرؼ مف

 -أف يعرؼ عند النسب إلى المختوـ بياء

القافية.

مشددة بعد حرفيف تحذؼ الياء األولى

 -أف يعرؼ بأف الحروؼ التي تصمح أف

وتقمب الثانية واوا مع فتح الحرؼ الذي

تكوف رويا ىي أغمب حروؼ اليجاء.

قبميا.

 -أف يعرؼ بأف حروؼ المد الثالثة

 -أف يعرؼ عند النسب إلى المختوـ بياء

والياء والتنويف (تنويف الترنـ).

مشددة بعد ثالثة أحرؼ أو أكثر تحذؼ
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 -أف يعرؼ الحروؼ التي تصمح رويا

الياء المشددة وتمحؽ بالكممة ياء

ووصالً وأف يذكرىا وىي :األلؼ والواو

النسب.

والياء والياء وتاء التأنيث وكاؼ

 -أف يعرؼ عند النسب إلى المختوـ بياء

الخطاب.

مشددة بعد حرؼ يفؾ اإلدغاـ وتقمب

 -أف يعرؼ المقصود بصالحيتيا روياً

الثانية واوا ويفتح ما قبميا وترد األولى

ووصالً .

إلى أصميا.
 أف يعرؼ إذا نسب إلى الممدود فإفكانت ىمزتو أصمية بقيت كما ىي .
 -إف كانت زائدة لمتأنيث قمبت واواً

 إف كانت منقمبة عف أصؿ جاز اإلبقاءعمييا أو قمبيا واو.

نموذج عن درس البالغة:
درس :التشبيو الضمني والتمثيمي
بالغة
 أف يذكر أركاف التشبيو المعيودة أف يحدد طرفي التشبيو ،ىؿ المشبو بو مفرد أـ متعدد؟ أف يبيف نوع التشبيو. أف يتعرؼ عمى التشبيو الضمني. أف يتعرؼ عمى صور مجيئو. أف يكوف قاد اًر عمى تعييف نوع التشبيو. أف يبيف أثره البالغي في الكالـ. -أف يكوف قاد اًر عمى شرحو.

 أف يكوف قاد اًر عمى استخراجو مف البيت الشعري.][47
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ثانيا:من حيث المحتوى:
المحتوى التعميمي شاع بيف الكثير مف التربوييف أف المحتوى ىو "اإلطار العاـ
لمموضوعات الدراسية المقررة عمى طالب صؼ دراسي معيف ،ولعؿ ىذا يرجع إلى
االىتماـ بالمعرفة كوسيمة لتنمية العقؿ البشري ،ولكف نظ اًر لتغيير ىذه النظرة إلى طبيعة
اإلنساف وأصبح ينظر لإلنساف عمى أنو عقؿ وجسـ وروح ،فقد تطور مفيوـ المحتوى
حتى أصبح يتضمف جميع الخبرات التعميمية المقدمة سواء كانت معرفية أو ميارية أو
وجدانية بيدؼ تحقيؽ النمو الشامؿ لممتعمـ".

()1

وعمى ذلؾ يقصد بمحتوى المنياج" نوعية الخبرات التعميمية الحقائؽ والمفاىيـ والمبادئ
والنظريات والتعميمات والميارات والعمميات العقمية واالتجاىات والقيـ ...وغيرىا مف
الوجدانيات التي يتـ اختيارىا وتنظيميا وفؽ نمط معيف وذلؾ لتحقيؽ أىداؼ المنياج التي
تـ تحديدىا قبؿ ذلؾ".

()2

ويقصد بو "نوعية المعارؼ التي يقع عمييا االختيار والتي يتـ تنظيميا عمى نحو معيف
فمف يختاروف المجاالت المعرفية ويحددوف قدر ما يجب تقديمو إلى المتعمـ يكونوا أماـ
اتجاىيف ،االتجاه األوؿ :وىو عبارة عف اختيار أي مجاؿ وأي قدر مف المعرفة وتقديمو
(-)1محمد نجيب مصطفى عطيو :المناىج الدراسية النظرية والتطبيؽ ،عالـ الكتب لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر،
ط ،2013 ،1ص.100
(-)2المرجعالسابؽ:ص.100
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إلى المتعمـ في نظاـ منطقي متتابع ،أما االتجاه الثاني :فيو عبارة عف اختيار المحتوى
مف المعارؼ في ضوء األىداؼ المحددة لممناىج"

()1

و"المحتوى ىو أحد عناصر المنياج

وأوليا تأثي اًر باألىداؼ التي يرمي المنياج ،إلى تحقيقيا وىو يشتمؿ عمى المعرفة التي ىي
نتاجات الخبرات البشرية اليومية ،التي لـ تنتظـ بعد في حؿ معرفي معيف مثؿ قواعد
السير والمشكالت المعاصرة في الدراسات االجتماعية وقواعد السالمة في المختبرات
وغيرىا ويشتمؿ المحتوى أيضا عمى األىداؼ واألساليب والتقويـ"

()2

وىناؾ مف يعتبر المحتوى معارؼ مختمفة "مجموع المعارؼ التي يتـ اختيارىا وتنظيميا
عمى نوع معيف وقد تكوف ىذه المعارؼ مفاىيـ ،أو حقائؽ ،أو أفكار أساسية فالمحتوى
يشتمؿ عمى المفاىيـ والمبادئ والقوانيف والنظريات والقيـ"

()3

وىناؾ أيضا مف يعرؼ المحتوى عمى أساس األىداؼ والتقنيات "وىو المقررات الدراسية،
وتختار في ضوء األىداؼ والخصائص النفسية السائدة لتالميذ المرحمة التي يوضع ليا
()1

المنياج"

(-)1أحمد المقاني :المناىج بيف النظرية والتطبيؽ ،عالـ الكتب لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر ،ط،2002 ،4
ص.213
(-)2توفيؽ أحمد مرعي وآخروف :المناىج التربوية الحديثة (مفاىيميا وعناصرىا وأسسيا وعممياتيا) ،دار المسيرة
لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،األردف ،ط ،2000 ،1ص.79
(-)3عبد الرحماف الياشمي وآخروف:تحميؿ محتوى مناىج المغة العربية ( رؤية نظرية تطبيقية) دار صفاء لمنشر
والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2009 ،1ص.40
][49

دراسة وتحميؿ المنياج

الفصؿ األوؿ

وىو كذلؾ" مجموعة المعارؼ التي تشمؿ المصطمحات والقواعد والقوانيف التي يتضمنيا
المنياج أو المادة ،وتمتاز بالتسمسؿ المنطقي كما وأنو يعد ترجمة لألىداؼ التعميمية المراد
تحقيقيا خالؿ مدة زمنية محددة"

()2

المحتوى

مصطمحات

نظريات

حقائؽ

معمومات

قواعد

شكل*:يمثل مجموع مضامين المحتوى.
الوحدة الثالثة:المجونوالزندقة

الوليد.ص.50

أدى ار تولى؟ مسمـ بف

نواس ص.32

 .01ص.48

بناء وضعية مستيدفة رقـ

القديـ
المشروع األوؿ:ص.47
-وصؼ النخؿ ألبي

بف برد ص11

-تيديد ووعيد -بشار

الوحدة الثانية :الدعوة إلى التجديد والسخرية مف

المشروع /الوضعية
النص األدبي

الوحدةاألولى:النزعة العقمية في الشعر

(-)2المرجع نفسو:ص.62
*المرجعالسابؽ:ص.62
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(-)1صالح بمعيد:دروس في المسانيات التطبيقية ،دار ىومة لمنشر والتوزيع بوزريعة ،الجزائر ،ط،3ص.102
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الغفراف ص.58

مقتطفات مف رسالة
ص62

-حياة الميو والمجوف

حسيف ص.40

بطوطة.ص.38

والمحدثيف

 الشعرالداخمية ص.55

-االختصاص ص 64والموسيقى

ص.52

-أفعاؿ المدح والذـ

ص.44

واالستعارة والجاز

التشبيو
بالغة.29
-ص

صو.36
التمثيمي

تصمح
رويا
الضمني

-الوصؿ ص.54

–طو -النسبة.ص.42

-بالد الصيف البف

-الصراع بيف القدماء

-التعجب –ص.34

ص.25

التعبير
الحروؼ التي
 --التشبيو

ص.27

-اسـ التفضيؿ

األفعاؿ ص.25

 -البناء واإلعراب في

ص.15
 -الصدؽ في

ص22

القصيدة العربية.

األسماء ص.13

العروضية

المقفع ص.19

ومالؾ حزيف البف

باب الحمامة والثعمب

-النزعة العقمية في

-البناء واإلعراب في

 -المصطمحات

المطالعة الموجية

النص التواصمي

قواعد المغة

بالغة/عروض/نقد
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ص.87

العالـ الجاحظ

-تقسيـ مخموقات

ص.111

مف حكـ المتنبي

الوحدة السادسة:الحكمةوالفمسفة

الوحدةالخامسة :نشاط النثر

رقـ  02ص.85

ألبي العتاىية
ص.69

-بناء وضعية مستيدفة

المشروع الثاني:ص.84

-لمموت ما تمدوف

الوحدة الرابعة :شعر الزىد

–محمد

-الفرؽ بيف

العربيةص.123

الحواضر

والفمسفية في

بميس ص.125

األحرؼ المشبية

َّي
أفَّ ،ي
كأف ص.115

تخفيؼ ىمزة إِ َّيف،

اإليجاز

ص.127

ص.139

حي ابف يقظاف

ص.95
الحركة العقمية

البدؿ ص.113

.ص.103

-التوكيد

ص.93

الشعر والنثر

واألدب.ص100

وأثرىا –في الفكر

ص.82
-بحر

والتضميف

ىمزة إِ َّيف .ص.89

-مواضع كسر

ص80

 -أحرؼ العرض

ص.73

 -االقتباس

ص.78

 -اسـ الفعؿ

وصال ورويا

المتقارب

 -الحركة العممية

ص.76

اإلصالح و...

ص.71

التي تصمح

القصر حركاتباعتبار الحقيقة
القافية
والمجاز
ص.117
ص.106
 -المساواة و

الغزالي-ص.96

-أييا الولد

ص.74

-المقامة العممية

-الدعوة إلى

 -اإلغراء والتحذير

 -الحروؼ

][52

دراسة وتحميؿ المنياج
الفصؿ األوؿ

لممتنبي ص.133

ص.139

رقـ 04ص.169

بف حطاف لبكر
بف حاد ص.151

بناء وضعية مستيدفة

المشروع الرابع:ص.168

-في ىجاء عمراف

ص.161

الرستمية

-اسما المكاف

الثالثية ص.163

ومصادر األفعاؿ

-المصدر األصمي

ص.155

بحر المنسرح

ص.167

تجاىؿ العارؼ
ص.158

لمبييقي

في عيد الدولة

والزماف ص.165

ص.157

ص.153

-المصدر وأنواعو

الخياؿ وأنواعو

-حيرة األحمر

-التورية ص.146

ص.137

-نيضة األدب

ص.142

ومظاىر الظمـ

ص.136

-الترخيـ ص.144

االجتماعية

ص.135

-االستغاثة والندبة

 -بحر الرجز

الصورة الشعرية

يقظاف

-حي ابف

-الحياة

الوحدة الثامنة :مف قضايا الشعر في عيد الدولة الرستمية

رقـ  03ص.131

بناء وضعية مستيدفة

المشروع الثالث:ص130

-أفاضؿ الناس

الوحدة السابعة :الشكوى وِاضطراب أحواؿ المجتمع
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عمى المرة ص.186

-ت المصدر الداؿ

ص.175

ص.188

-المؼ والنشر-

ص.178

ص.211

مستيدفة رقـ

بناء وضعية
خفاجة.ص

البف

.192 – 05

الخامس:ص.210

المشروع

-وصؼ الجيؿ

الوحدةالعاشرة:وصؼ الطبيعة الجميمة.

ص.171

الزياني

ص.204

-وجوب تأنيث العامؿ

ص.208

-حسف التعميؿ

ص.199

البف

ص.202

-التنازع ص.206

.200

حزـ.ص

ص.196

 -أحرؼ التنبيو

-اإلبداع األدبي

المجالس

شعر الطبيعة

لمفاعؿ.ص.194

ص.198

-أدب

-خصائص

-جواز تأنيث العامؿ

-بحر الرمؿ

ص.179

.183

المشرؽ.ص

-الجمع وأنواعو

-التناص

حمو موسى

الجف ألبف

المغرب عف

الثالثي ص.173

ص.177
شيد

تممساف ألبي

-استرجعت

-في أرض

-إستقالؿ بالد

-مصادر الماضي غير

-بحر السريع

الوحدة التاسعة:الشعر في ظؿ الصراعات الداخمية عمى السمطة
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ص.252

مستيدفة رقـ

العامؿ البف

ظبي الحمؿ

ص.231

 06سيؿ

بناء وضعية

السادس:ص.251

المشروع

-ىؿ درى

الوحدة الثانية عشر :الموشحات

الوحدة الحادية عشر :رثاء الممالؾ والمدف

ص.240

وليمة

-ألؼ ليمة

ص.220

لمرازي

األندلس

-بالد

-اإلعالؿ واإلبداؿ

-االشتغاؿ ص.235

الظاىرة ص.234

ص.250

-التقسيـ

ص.238

ص.247

ص.244

والغناء

-الموشحات

ص.229

-مراعاة النظير

ص.219

-الحداثة

-عوامؿ المفعوؿ بو

ص.226

-الممنوع مف الصرؼ

ص.224

-خصائص كاف وليس

الخبر بالفاء ص.217

ص.218

-بحر المتدارؾ

ص.222

والمدف

-رثاء الممالؾ

-مواضع وجوب اقتراف

-بحر المديد
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*المحتوى الدراسي (شعبة العموم التجريبية):
الوحدة

العقمية....

2

الصفحة

-أثر النزعة

الصفحة

ظافر...

- 10الممنوع مف

14

الصرؼ...

الصفحة

1

-زحؼ عربي

والتواصمية

الموجهة

+وضعيات

الصفحة

النصوص األدبية

القواعد

المطالعة

المشاريع
إدماج

الحمامة 15والثعمب

- 17الممنوع مف

20

الصرؼ

-النخالة

27

غذاء

-وصؼ النخؿ

- 23التعجب.......

26

-النخالة

-الصراع بيف

- 22النسبة......

38

غذاء

 27وضعيات

40

إدماج 1

القدماء
3

-لمموت ما

- 37اإلغراء

تمدوف .....
-الدعوة إلى

45

والتحذير ...
- 45اسـ الفعؿ ...

مقتطفات  42المشروع1

56

مف...
54

اإلصالح
4

-بركة المتوكؿ

5

-مف أعاجيب

54

- 52المقصور
والممدود

أدركت

الصفة المشبية- 64النعت....

الحياة.

-بـ

 56وضعيات

60

العمـ...

66

-حيرة

-االختصاص 74 ...

69

إدماج2
69

األحمر..

الحركة العممية 726

-مف حكـ

- 80البدؿ........

المتنبي...
-الحركة

التوكيد.....87

82

حي بف

89

يقظاف1

 84المشروع
+2وضعية
إدماج 3
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الفصؿ األوؿ
العقمية....
7

-أفاضؿ

- 94ال النافية لمجنس 96

الناس...
-الحياة

المصدر100

102

حي بف

98

يقظاف2

وأنواعو.

االجتماعية
8

العمـ...نيضة األدبفي عيد

108
115

-األحرؼ المشبو

110

بميس.

أييا

112

الولد...

-اسما المكاف

117

والزماف
9

-استرجعت

121

تممساف ...
-استقالؿ بالد

128

-اسـ اآللة...

123

في أرض

-مصدر المرة

130

الجف

125

المشروع 3

والييئة

المغرب....
10

وصؼ الجبؿخصائصالشعر...

11

-نكبة

136
142
149

األندلس...
رثاء الممالؾ12

156

إدماج 5

العامؿ
-وجوب تأنيث

164

نساء

153

اليند...

-امتناع تأنيث

158

العامؿ
161

الصفاء
-الموشحات

-جواز تأنيث

144

األندلس

العامؿ

والمدف...
-ذكريات ليالي

-أوزاف المبالغة

138

بالد

133

وضعية

160

169

-التصغير...

163

ألؼ ليمة

-أفعاؿ المدح

172

وليمة

والذـ

والغناء...
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الفصؿ األوؿ

يتضمف "الجديد في األدب والنصوص والمطالعة الموجية " النشاطات التالية:
النص األدبي والنص التواصمي وقواعد النحو والصرؼ والمطالعة الموجية إلى جانبوضعيات اإلدماج والمشاريع"

()1

يسعى المنياج إلى "تعميـ معارؼ المتعمـ في النصوص ذات النمط الوصفي السردي
والحجاجي الذي يستمر تناولو في بناء شخصية المتعمـ الفكرية ،ولتأصيؿ خصائص ىذه
األنماط في كتابات التالميذ وتفكيرىـ تـ تناوؿ النص مف المبدأ ،الذي تقوـ عميو المقاربة
بالكفاءات التي تحرص عمى ما ىو أنفع وأفيد لممتعمـ وتجاوز مفاىيـ التعميـ التقميدية ويعد
نشاط القواعد والصرؼ روافد لفيـ النص ،إذ يتـ تناوليا انطالقا مما يتوافر عميو ىذا
األخير أما النص التواصمي فيدعـ الظاىرة التي تناوليا النص األدبي.
وذلؾ تماشيا مع األسموب الذي تبناه منياج السنة األولى مف التعميـ الثانوي في تناوؿ
النصوص األدبية"

()2

"يتضمف الجديد في األدب والنصوص والمطالعة الموجية" برنامج شعبتي المغات األجنبية
واآلداب والفمسفة وتشترؾ الشعبتاف في النشاطات التالية :النص األدبي والنص التواصمي

(-)1بوبكر الصادؽ سعد اهلل وآخروف :الجديد في األدب والنصوص والمطالعة الموجية (سنة الثانية مف التعميـ
الثانوي العاـ والتكنولوجي لشعبتي الرياضيات والعموـ التجريبية وتسيير واقتصاد وتقني رياضي)  ،الديواف الوطني
لممطبوعات المدرسية ،2011 ،ص. 03
(-)2المرجع نفسو:ص.03
][58

دراسة وتحميؿ المنياج

الفصؿ األوؿ

والبالغة والنقد وتختمفاف في القواعد والمطالعة يتمثؿ االختالؼ في نشاط المطالعة في
عدد الموضوعات المقررة ،فيي ستة لشعبة اآلداب والفمسفة واثنا عشر موضوعاً لشعبة
المغات األجنبية"

()1

تنقسـ دروس المغة العربية إلى قسميف:دروس مخصصة لشعبة اآلداب والفمسفة ودروس مخصصة لشعبة المغات األجنبية وىذاما جاء بو الكتاب المدرسي:
اسم الشعبة

عنوان الدرس
 -اسمالتفضيؿ

 -شعبة المغات األجنبية

 اسمالفعؿ النعت التوكيد. البدؿ. اسما الزماف والمكاف. الجمع وأنواعو. جواز تأنيث العامؿ لمفاعؿ. وجوب تأنيث العامؿ لمفاعؿ. امتناع تأنيث العامؿ. الممنوع مف الصرؼ. -عوامؿ المفعوؿ بو الظاىرة.

(-)1المرجع السابؽ:ص. 03
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فيذه الدروس المذكورة في الجدوؿ أعاله ىي دروس وردت في الكتاب المدرسي لمسنةالثانية ثانوي وىي مخصصة لشعبة المغات األجنبية وبقية الدروس فيي تخصص لشعبة
اآلداب والفمسفة ألف كمتا الشعبتيف تشتركاف في كتاب واحد.
وبالنسبة لمدروس التي مسيا الحذؼ فيي:
أ-شعبة اآلداب والفمسفة:
الوحدة التعميمية

النشاط

عنوان الدرس

الوحدة األولى

نقد أدبي

-الصدؽ في التعبير األدبي- .الدرس ككؿ

(النزعة العقمية في الشعر).

شكؿ الحذؼ

باب الحمامة والثعمب ومالؾ -الدرس ككؿالحزيف :البف المقفع

الوحدة الثالثة

نقد أدبي

-الشعر والموسيقى الداخمية

-الدرس ككؿ

(المجوف والزندقة)

مطالعة موجية

والخارجية.

-الدرس ككؿ

الوحدة الرابعة

مطالعة موجية

مقتطفات مف رسالة الغفراف-المقامة العممية

(شعر الزىد)

الدرس ككؿ-الدرس ككؿ

الوحدة الخامسة

نقد أدبي

-الفرؽ بيف الشعر والنثر

-الدرس ككؿ

(نشاط النثر)

مطالعة موجية

-أييا الولد لمحمد الغزالي.

-الدرس ككؿ

الوحدة السابعة

(الشكوى واضطراب أحواؿ

نقد أدبي

-الصورة الشعرية.

-الدرس ككؿ

مطالعة موجية

-حي ابف يقظاف.

-الدرس ككؿ

الوحدة الثامنة

نقد أدبي

-الخياؿ وأنواعو.

-الدرس ككؿ

(مف قضايا الشعر في عيد

مطالعة موجية

-حيرة األحمر لمبييقي.

-الدرس ككؿ

المجتمع)

الدولة الرستمية)
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-التناص.

نقد أدبي

(الشعر في ظؿ الصراعات

الدرس ككؿ-الدرس ككؿ

الداخمية عمى السمطة)

الوحدة العاشرة

نقد أدبي

-اإلبداع األدبي.

-الدرس ككؿ

(وصؼ الطبيعة الجميمة)

مطالعة موجية

-أدب المجالس البف حزـ

-الدرس ككؿ

الوحدة الحادية عشر

نقد أدبي

-الحداثة.

-الدرس ككؿ

(رشاد الممالؾ والمدف)

مطالعة موجية

-بالد األندلس لمرازي المؤرخ- .الدرس ككؿ

الوحدة الثانية عشر

-مشروع

المشروع السادس

-الدرس ككؿ

(الموشحات)
الوحدة العاشرة

المشروع الخامس

-مشروع

-الدرس ككؿ

(وصؼ الطبيعة)
الوحدة الثامنة

المشروع الرابع

-مشروع

-الدرس ككؿ

(مف قضايا الشعر في عيد
الدولة الرستمية)
الوحدة الرابعة

-بناء وضعيات

(شعر الزىد)

مستيدفة

-بناء وضعية مستيدفة

ب-شعبة العموم التجريبية:
-عنوان الدرس

-النشاط

-نوع الحذف

-النسبة

-قواعد المغة.

 -الدرس ككؿ.

-المقصور والممدود.

-قواعد المغة.

 -الدرس ككؿ.

-الصفة المشبية.

-قواعد المغة.

 -الدرس ككؿ.

-النعت.

-قواعد المغة.

 -الدرس ككؿ.

-البدؿ.

-قواعد المغة.

 -الدرس ككؿ.

-التوكيد.

-قواعد المغة.

 -الدرس ككؿ.
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-المصدر وأنواعو.

-قواعد المغة.

 -الدرس ككؿ.

-األحرؼ المشبية بميس.

-قواعد المغة.

 -الدرس ككؿ.

-اسما المكاف والزماف.

-قواعد المغة.

 -الدرس ككؿ.

-اسـ اآللة.

-قواعد المغة.

 -الدرس ككؿ.

-مصدر الييئة والمرة.

-قواعد المغة.

-أوزاف المبالغة.

-قواعد المغة.

 -الدرس ككؿ.

-حيرة األحمر.

-المطالعة الموجية.

 -الدرس ككؿ.

-حي بف يقظاف .1

-المطالعة الموجية.

 -الدرس ككؿ.

-في أرض الجف

-المطالعة الموجية.

 -الدرس ككؿ.

-بالد األندلس.

-المطالعة الموجية.

 -الدرس ككؿ.

-نساء اليند.

-المطالعة الموجية.

 -الدرس ككؿ.

 -الدرس ككؿ.

تنظيم السنة الدراسية:
 حسب ما ورد في الوثيقة:عممية التخفيؼ قد راعت مدة السنة الدراسية والمقدرة ب

 32أسبوعاً عمى األقؿ مف

الدراسة الفعمية ،تخصص أربع حصص منيا لمتقويـ( ،أسبوع واحد في بداية السنة
الدراسية لمتقويـ التشخيصي ،وأسبوع في كؿ فصؿ دراسي يوافؽ الزمف الالزـ إلنجاز
مختمؼ أنشطة التقويـ)"

()1

( -)1قسوـ يوسؼ :تعميمية الظواىر المغوية لتالمذة السنة الرابعة المتوسط عمى ضوء المقاربة بالكفاءات (نقد
وتقويـ) مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عموـ المساف العربي ،إشراؼ :رابح بومعزة ،جامعة محمد خيضر  ،قسـ
اآلداب والمغة العربية ،2011،ص.45
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بالنسبة لتنظيـ السنة الدراسية حسب آخر وثيقة لـ يط أر أي تغيير عمى التنظيـ السابؽ فقد
()1

أضافت"

- 1مرحمة إجراء االختبارات الفصمية طبقا لمقرار الوزاري رقـ /261و .ت.و/أ.خ .والمؤرخ
في 25أوت .2009
- 2مرحمة تصحيح األستاذ االختبارات.
- 3مرحمة إجراء التصحيح النموذجي ومراقبة العالمات المتحصؿ عمييا مع التالميذ في
أوراؽ االختبارات.
- 4مرحمة تحضير واجراء مجالس األقساـ.

التوزيع الزمني( :خاص بشعبة اآلداب والفمسفة)"الحجـ الساعي األسبوعي المخصص لمغة العربية في السنة الثانية ثانوي مف التعميـ العاـ
(شعبة اآلداب والفمسفة) ىو (
كاآلتي":

 )06ساعات موزعة أسبوعيا عمى نشاطات الشعبة

( )1

( -)1المرجعالسابؽ:ص.45
][63

دراسة وتحميؿ المنياج

الفصؿ األوؿ
النشاطات

آ.ف

توزيع التوقيت

األدب والنصوص

04

(ساعتاف+ساعة+ساعة)
لنشاط األدب والنصوصحيث يتـ فييا دراسة نص
بتحميؿ معطياتو ومضمونو
وما يتعمؽ بالمسائؿ المقررة
في النحو والصرؼ والبالغة
والعروض والنقد.

"حصة لمتعبير الشفوي أو المطالعة الموجية ذات ساعة واحدة بالتداوؿ عمى أف تؤخر
حصة التعبير الشفوي إذا كانت مرتبطة بموضوع المطالعة الموجية"

()2

يتوج نياية األسبوع "بحصة التعبير الكتابي ذات ساعة واحدة حيث يحرص األستاذ عمى
استغالليا لجعؿ المتعمميفُ ،يسخروف مكتسباتيـ القبمية مرتبطة خاصة بالنشاطات السابقة
وذلؾ لعالج وضعيات التعبير المقترحة عمييـ أو لمناقشة المشاريع"

()3

( -)1مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي :المجنة الوطنية لممناىج ،منياج مادة المغة العربية لمسنة الثانية ثانوي
لمجذعيف (آداب وفمسفة ،عموـ تجريبية) ،مارس 2005ـ ،ص.08
( -)2المرجع نفسو:ص.08
( -)3مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي :المجنة الوطنية لممناىج ،منياج مادة المغة العربية لمسنة الثانية ثانوي
لمجذعيف (آداب وفمسفة ،عموـ تجريبية) ،مارس 2005ـ ،ص.08
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الحجـ الساعي األسبوعي التوزيع الزمني (خاصة بشعبة العموـ التجريبية) المخصصلمادة المغة العربية في السنة الثانية مف التعميـ العاـ والتكنولوجي (عموـ تجريبية) ىو
( )04ساعات موزعة عمى النشاطات اآلتية:

()1

 األدب والنصوص :ساعتاف ( )02أسبوعيا. المطالعة الموجية والتعبير الشفوي :ساعة واحدة أسبوعيا بالتداوؿ. التعبير الكتابي :ساعة ( )1واحدة أسبوعيا. توزع ىذه النشاطات المقررة عمى الحصص األسبوعية وفؽ ما يأتي:تخصيص حصتيف ( 1س1+س) لنشاط األدب والنصوص حيث يتـ فييا دراسة نصبتحميؿ معطياتو .ومضمونو وما يتعمؽ بالمسائؿ المقررة في النحو والصرؼ والبالغة.
حصة ( 1س) لمتعبير الشفوي والمطالعة الموجية بالتداوؿ عمى أف تؤخر حصة التعبير
الشفوي إذا كانت مرتبطة بموضوع المطالعة الموجية.
"تتوج نياية األسبوع بحصة التعبير الكتابي حيث يحرص األستاذ عمى استغالليا لجعؿالمتعمميف يسخروف مكتسباتيـ القبمية المرتبطة ،خاصة بالنشاطات السابقة وذلؾ في
عالج وضعيات التعبير المقترحة عمييـ أو لمناقشة المشاريع"

( -)1المرجع نفسو :ص.09
( -)2المرجع السابؽ :ص.09
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تقديم النشاطات:
إف تحقيؽ الكفاءات المحددة في المنياج ومف ثـ تحقيؽ اليدؼ الختامي المندمج لنياية
السنة يستوجب تناوؿ النشاطات الدراسية اآلتية:
أ)-األدب والنصوص :يتناوؿ نشاط األدب والنصوص دراسة نصوص أدبية ونصوص
تواصمية:
-1النصوص األدبية :يكتسي ىذا النشاط أىمية بالغة في "بناء شخصية التمميذ ،إذ ىو
ميداف ممتاز يمكف المدرسي في ىذا المستوى مف جعؿ التالميذ منيجييف في عمميـ،
موضوعييف في تفكيرىـ ،مقنعيف في نقاشيـ ،معتزيف بمقومات أمتيـ واعيف بدورىـ في
مجتمعيـ الذي ينتموف إليو وأخي اًر مساىميف بفاعمية في بناء حضارة أمتيـ" (.)1
واف الدراسات التربوية –اليوـ -تقر أف لمنصوص األدبية المكانة األولى "في إعداد النفس
وتكويف الشخصية وتوجيو السموؾ بوجو عاـ .وىي بذلؾ أليؽ الدراسات بالتالميذ في
المرحمة الثانوية ألنيا الدراسة التي ترمي إلى تنوير الفكر وتيذيب الوجداف وتصفية
الشعور وصقؿ الذوؽ وارىاؼ اإلحساس"(.)2
(-)1مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس ،2005
ص.21
( -)2المرجعالسابؽ :ص.21
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وعمى وجو العموـ إف النصوص األدبية تمثؿ مركز ثقؿ المواد التي يدرسيا أستاذ المغة،
حيث عف طريؽ النص األدبي (:)1
يتعود التالميذ عمى جودة النطؽ وسالمة األداء وحسف التعبير.يتدرب التالميذ عمى دقة الفيـ وحسف استخالص معاني األلفاظ بشرح األساليب األدبيةالتي تتميز عادة بالدقة وحسف التركيز.
تنمو ثروة التالميذ المغوية بوساطة النصوص المدروسة والتي تشمؿ طائفة مف األلفاظالجديدة والتراكيب والمعاني.
يكتشؼ التالميذ ما في األثر األدبي مف معاف وأساليب تنمي فييـ ذوقا أدبيا رفيعا.يتوسع أفؽ فكر المتعمميف وتزيد صمتيـ بالحياة وما يضطرب فييا مف أنواع السموؾوالنشاط ويسعى المدرس في ظؿ التدريس بالكفاءات ،إلى جعؿ درس األدب قوة
عممية يحدثيا في المتعمـ ،فيشتد تأثيره فينقمب إلى قوة محركة تدفع إلى نوع مف
السموؾ العممي والتصرؼ اإليجابي.
يفيـ المتعمموف الطبيعة اإلنسانية مصورة في اإلنتاج األدبي كالكرـ والبخؿ واألمانةوالخيانة واإليثار واألنانية والتضحية والتسامح والتعاوف...
(-)1مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس ،2005
ص.21
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تنمي خبرات المتعمميف مف الجوانب االجتماعية والخمقية السياسية ألف األدب يمسالحياة مف جميع نواحييا.
-2النصوص التواصمية :وىي "نصوص نثرية اليدؼ منيا إثراء معارؼ المتعمميف حوؿ
المظاىر التي تناولتيا النصوص األدبية ويتـ التركيز فييا عمى الناحية المعرفية وعمى
الوسائؿ اإلبالغية المقنعة في التعبير"

()1

وميما يكف مف أمر فيي نصوص داعمة لمنصوص األدبية ورافدة ليا ،في الفيـ
واالستيعاب .و"لما كانت النصوص األدبية تمثؿ األصؿ في نشاط األدب والنصوص
التواصمية الفرع فإف األمر يتطمب تفصيؿ القوؿ في النصوص األدبية كما يجعؿ المدرس
يتعامؿ معيا بشكؿ مرض ينعكس إيجابا عمى استيعاب التالميذ ومردودىـ الدراسي".

()2

-3المطالعة الموجهة :لممطالعة الموجية "مقاـ ممتاز الكتساب المعارؼ وتحصيؿ
المعمومات والتزويد مف الثقافات المختمفة ،وتنمية الثروة المغوية لممتعمميف وىي مف أىـ

(-)1مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس ،2005
ص.21
( -)2المرجع السابؽ :ص.21
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الوسائؿ لتربية ممكة االنتباه واإلدراؾ لدييـ ،وىي توسع معارفيـ وتنمي لغتيـ وتزيد
خبراتيـ وقدراتيـ وتصقؿ أذواقيـ"(.)1
ولكي يحقؽ ىذا النشاط أىدافو يجب تقديمو بطريقة ىادفة ،تمارس فييا عمميات الفيـ
والتقييـ.
والمدرس يسعى مف خالؿ درس المطالعة إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ منيا:

()2

تنمية قدرة التالميذ عمى فيـ المقروء فيما صحيحا واسعا.القدرة عمى التمييز بيف األفكار األساسية والثانوية في األثر المقروء.تكويف أحكاـ نقدية عف المقروء وانتفاعو بو في الحياة العممية.تعويد التالميذ عمى البحث واالكتشاؼ واغناء الموضوع بسندات تساعد عمى الفيـواإلفياـ.
الفيـ بعمؽ واستخالص األفكار المباشرة وغير المباشرة مف األثر المقروء.-تعويد المتعمميف عمى التمييز بيف الكممات المتشابية رسما المختمفة في الحركات.

(-)1مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني:منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس ،2005
ص.24
(-)2المرجع نفسو:ص.24
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ىذا والجدير بالذكر أنو عمى المدرس تكييؼ أسموب طريقتو في تنشيط حصصالمطالعة الموجية وفؽ األجواء التي يتفاعؿ معيا وال يجمد عمى طريقة واحدة يتقيد
بيا في جميع دروسو.
ىذا واف مقرر المطالعة الموجية موزع بيف مطالعة ذات نصوص متعددة ومطالعةذات موضوع واحد والمدرس مراعاة القدرات العقمية لممتعمميف في توزيع مادة المطالعة
عمييـ.
-4التعبير الشفوي :ينبغي النظ ارلى نشاط التعبير الشفوي عمى "أنو رافد قوي لتعبير
الكتابي وليذا وجب االستعداد لو بكؿ ما يستحقو مف العناية والرعاية" (.)1
واف إدخاؿ ىذا النشاط في المقرر إنما جاء استجابة لعالج ما يعاني منو المتعمموف مف
قصور في لغتيـ الشفوية وذلؾ نتيجة اإلقباؿ المفرط عمى المالىي الترفييية مف تمفزة
وأشرطة الفيديو وتطمع إلى االنترنيت واإلعالـ اآللي ...الخ.
فقمت العناية بالقراءة والمطالعة ومف ثمة ضعؼ وازع التعبير بنوعيو الشفوي والكتابي.

(-)1مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس ،2005
ص.24
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وبما أف نشاط التعبير الشفوي يؤدي دو اًر حيوياً في حياة اإلنساف بوصفو عضوا في
المجتمع فإف التعامؿ اإليجابي لإلنساف مع محيطو االجتماعي ال يتـ إال عف طريؽ
التحكـ فيو.
إذ إف التعبير الشفوي يعد وسيمة لمتواصؿ مع اآلخريف لتحقيؽ مطمب أو اكتساب معرفة
أو اإلعراب عف أفكار وما إلى ذلؾ...
ويستمد المدرس –في ىذا المستوى -مادة تنشيط حصص التعبير الشفوي مف مواضيع
المطالعة الموجية كأف تتمحور حوؿ:

()1

تمخيص فصؿ مف فصوؿ القصة أو القصة بكامميا.تحديد الموضوع الذي تعالجو القصة والتعميؽ عميو.تغيير نياية القصة وفؽ رؤية مغايرة لرؤية الكاتب.تحديد الموقؼ الكاتب مف القضية التي يعالجيا ونقده.تحديد شخصيات القصة وتحميؿ تصرفاتيـ مف خالؿ األدوار المنوطة بيـ وعمىالمدرس أف يراعي في تنشيط حصة التعبير الشفوي ما يأتي:

()2

(-)1المرجع السابؽ:ص24و.25
(-)2مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس ،2005
ص.25
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-الحرص عمى دفع التالميذ إلى تحضير الموضوع في المنزؿ.

توجيييـ بحديث قصير إلى سبب اختيار الموضوع أثناء المناقشة والتدخؿ بأسئمةمحفزة لمواصمة المناقشة أو لتوجيييا أو إلقفاليا أو الستنتاج مغزى أو حكـ عاـ.
توزيع األدوار بيف التالميذ إلشراؾ أكبر عدد ممكف في الحوار والمناقشة وتشجيعالساكتيف منيـ عمى تقديـ إجابات مختمفة حوؿ المعنى الواحد.
تأكيد اإلجابات ذات األفكار الصحيحة والعبارات الفصيحة ترسيخا ليا في األذىاف.اإلشادة باإلجابات الجيدة تشجيعا ألصحابيا والتعامؿ مع اإلجابات الخاطئة بأسموبتربوي ال يجرح المشاعر.

-5التعبير الكتابي" :وىو ضرب مف تقييـ قدرة المتعمـ عمى إدماج مكتسباتو القبمية مف
وجية نظر المقاربة بالكفاءات"

()1

ومف ىنا قد يسأؿ سائؿ ما الفرؽ بيف التعبير الكتابي

في ظؿ البيداغوجيا التمقينية والتعبير الكتابي في ظؿ المقاربة بالكفاءات؟
إجابة عف ىذا السؤاؿ المشروع ،جدير بالذكر القوؿ بأف الفرؽ يظير في صوغ الموضوع
حيث في البيداغوجيا ،ال يصاغ الموضوع بداللة دفع المتعمـ إلى استغالؿ مكتسباتو
القبمية المتعمقة بالكفاءة المرسومة كما ىو الحاؿ في المقاربة بالكفاءات بقدر ما يطمب

(-)1المرجع السابؽ:ص.25
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بالتعبير عف المطموب واإليفاء بو أضؼ إلى ذلؾ أف موضوع التعبير في ظؿ المقاربة
بالكفاءات يصاغ بداللة جعؿ المتعمـ في وضعية مشكمة.
زيادة عمى وضعو في موقؼ إدماج مكتسباتو السابقة.
وايضاحا لمقصد نجسد ىذا الكالـ النظري بما يأتي:

()1

مثاؿ لموضوع التعبير الكتابي الذي كاف ُيمارس في البيداغوجيا التمقينية "ليس كؿ ما يممع
ذىباً" .وضح ىذه الفكرة وبيف أف عمى اإلنساف أال يخدع بالمظاىر.
فالمتعمـ في ىذا الموضوع –مدعو إلى تسخير قدراتو المعرفية (التوافر عمى المعارؼ التي
يتطمبيا الموضوع) .وكذلؾ إظيار مستوى مف التفكير عند تبياف أسموب عدـ االنخداع
بالمظاىر والمتعمـ ىنا في تحريره لمموضوع ليس ،مرتبطا بتوظيؼ مكتسبات قبمية محددة،
بينما الحاؿ يختمؼ عنو مف زاوية المقاربة بالكفاءات.
حيث إنو إذا قدـ مثال:درس صيغ التعجب في قواعد النحو وقدـ درس التشبيو الضمني
والتمثيمي في البالغة في الوحدة التعميمية وجيء إلى موضوع التعبير الكتابي ،فإف صوغو
حينئذ سيكوف بمنطؽ اإلدماج ووضع المتعمـ في موقؼ وضعية مشكمة

–عمى النحو

اآلتي بعدما تعرض جياز التمفاز ،إلى اإلتالؼ طمب منؾ والدؾ أف تشتري جياز تمفاز
(-)1مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس ،2005
ص25
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جديد ذالعالمة الجيدة المشيورة في الصناعات اإللكترونية ،منبيا إياؾ إلى عدـ االنخداع
بالعالمة الموسوـ بيا بعض أنواع التمفاز.
أكتب موضوعا إنشائيا تبيف فيو المساعي واإلجراءات التي تنتيجيا لتمبية طمب والدؾبشراء تمفاز بذي العالمة المطموبة ،مع توظيؼ ما يناسب مف صيغ التعجب وتعابير
التشبيو الضمني والتمثيمي".
ونشاط التعبير الكتابي يسعى إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية مع التالميذ:

()1

حسف انتقاء األلفاظ المناسبة لممعاني وكذا التراكيب والتعابير التي تخدـ المطموب.تعود السرعة في التفكير والتعبير ،ومواجية المواقؼ الكتابية الطارئة.التعبير الصحيح عف األحاسيس والمشاعر واألفكار بأسموب واضح رفيع ومؤثر يتوافرعمى التخيؿ واإلبداع.
الكتابة بمراعاة سعة األفكار وعمقيا ،ترتيبيا وتنظيميا.الدقة في مناقشة األفكار والحرص عمى تأييد الرأي بالشواىد المناسبة.مراعاة الدقة في استخداـ عالمات الترقيـ.القدرة عمى الكتابة في مختمؼ النصوص (حوارية ،تفسيرية حجاجية.)...(-)1مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس
،2005ص.26
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-6قواعد النحو والصرف :يستمر تدريس قواعد النحو والصرؼ ،في ىذه المرحمة مف
التعميـ الثانوي بغرض "عصمة ألسنة المتعمميف وأقالميـ مف الخطأ واعانتيـ ليس غاية
ولذلؾ ينبغي أال تُ َد َّيرس منيا إال القدر الذي يعيف عمى تحقيؽ ىذا الغرض وىذا يعني
النظر إلى ىذا النشاط مف منظور عممي ،تماشياً مع مبادئ المقاربة بالكفاءات والواقع أف
الجاحظ قد أدرؾ ىذه الحقيقة منذ القرف الثاني اليجري ،حيث يقوؿ في إحدى رسائمو:
"وأما النحو فال تشغؿ قمبو (أي الصبي) بو إال بقدر ما يؤديو إلى السالمة مف فاحش
المحف" وتجسيداً الوظيفة ىذا النشاط .فإنو يدرس مف خالؿ دراسة النص األدبي بشكؿ ال
يشعر فيو المتعمـ بأنو يتمقى أحكاـ النشاط مفصولة عف دراسة النص"

()1

وبيذا األسموب

تتحقؽ جممة مف األىداؼ بحيث (:)2
تدفع التالميذ إلى التفكير وادراؾ الفروؽ الدقيقة بيف التراكيب والعبارات والجمؿ.تنظـ معمومات التالميذ المغوية تنظيما يسيؿ عمييـ االنتفاع بيا ،ويمكنيـ مف نقداألساليب والعبارات نقدا يبيف ليـ وجو الوضوح أو الغموض وأسباب القوة أو الركاكة
في ىذه األساليب.

(-)1المرجع السابؽ:ص.26
(-)2مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس ،2005
ص.27
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تساعدىـ عمى دقة المالحظة والموازنة والحكـ ،وتكوف في نفوسيـ الذوؽ األدبي ألفمف وظيفتيا تحميؿ األلفاظ والعبارات واألساليب ،والتمييز بيف صوابيا وخطئيا ومراعاة
العالقات بيف التراكيب ومعانييا والبحث فيما ط أر عمييا مف تغيير.
تمدىـ بتدريبات شفوية تكوف مبنية عمى أسس منظمة مف المحاكاة والتكرار حتىتترسخ الحقائؽ النحوية وتتكوف العادة المغوية الصحيحة وتحؿ محؿ النطؽ المغموط
أو المحرؼ.
تزيمما عمؽ في أذىاف المتعمميف مف أف قواعد النحو صعبة باقتصارىا عمى األحكاـالعممية ذات صمة بمغتيـ المنطوقة والمكتوبة.
وبيذا األسموب في التعامؿ مع قواعد النحو يتخمص التالميذ ما عناء حفظ األحكاـ
النحوية والصرفية الكثيرة التي ال يجنوف منيا إال تعبا وارىاقا ،والتي حفمت بيا مناىج
البيداغوجيا .التمقينية دوف تمييز بيف ما ىو ضروري منيا وما ىو غير ضروري بالنسبة
إلى المتعمـ.
-7البالغة :مما ال شؾ فيو أف األدب "فف يمثؿ الوجو المشرؽ لجماؿ التعبير وأف عمـ
البالغة يوضح األحكاـ والمعايير التي تحكـ األثر األدبي ،وتقدـ األسس التي تبرز ىذا
الجماؿ وتمونو وتبعا لذلؾ فمف غير المعقوؿ أف ينظر إلى تدريس البالغة بمعزؿ عف
النص األدبي ،وىذا ىو المبرر العممي الذي يجعؿ جدوى تقديـ الدرس البالغي تابعا
لدرس النصوص األدبية يقدـ عرضا مف خالؿ سياؽ تعبير النص دوف تكمؼ أو تصنع،
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وبالتالي يكوف درس البالغة خير مساعدة لممتعمـ عمى فيـ األدب وتذوؽ معانيو وادراؾ
بعض خصائصو والوقوؼ عمى أسرار جمالو".

()1

ومف خالؿ تنشيط درس البالغة يحرص المدرس عمى:

()2

تبصير المتعمميف باألسس واألصوؿ التي تقوـ عمييا بالغة الكالـ وجودة األسموب مفحيث الجماؿ والقوة والوضوح وروعة التصوير ودقة التفكير.
تربية اإلحساس بقيمة المفظ وأىميتو في تأدية المعنى المناسب.السمو باإلحساس والوجداف مف خالؿ الوقوؼ عمى ما في األساليب مف روائع الكالـ.تنمية الذوؽ األدبي لممتعمميف وارىاؼ أحاسيسيـ ،وتمكينيـ مف فيـ األدب فيما دقيقاومف معرفة سماتو ومزاياه.
تمكيف المتعمميف مف المفاضمة بيف األدباء ومف الموازنة بيف اآلثار األدبية بعدالتوضيح ليـ أف الفكرة يمكف أف تؤدى بأساليب مختمفة ،وأف الالحؽ يمكف أف يأخذ
عف السابؽ فيسمو عميو أو يدانيو.

(-)1المرجع السابؽ:ص.26
(-)2مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس
،2005ص.27
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ولمطريقة الحالية تفصؿ درس البالغة عف دروس األدب وتعالجيا في حصص مستقمة
بأسموب يغمب عميو الطابع النظري وزيادة عمى ما في ىذا الفصؿ مف خطٍإ تربوي ،فإنو
يشعر المتعمـ بأف درس البالغة شيء متكمؼ ،فيقؼ منو موقؼ الحيرة والشؾ في قيمتو
األدبية.
وكيؼ يكوف رأي المتعمـ في قيمة البالغة وىو ينفؽ وقتا ومجيوداً لمجرد أف يعرؼ أف
في ىذه العبارة استعارة أو كناية وأف ىذا االستفياـ خرج عف معناه األصمي إلى معنى
آخر؟
إف المدرس ال يصؿ بالبالغة إلى غايتيا مف تكويف الذوؽ األدبي إالَّي إذا ِاتخذىا.وسيمة لبياف قيمة النصوص األدبية وحظيا مف الفف.
وعميو ،فالواجب أال يكوف لمبالغة درس خاص تشرح فيو قواعدىا وانما يجب أف تعمـ في
حصص األدب ،ومف خالؿ نصوصو ليتبيف التالميذ منزلتيا الرفيعة مف الدراسات
األدبية ،وليسيؿ عمى المدرس أف يتجو بيا دائما ِاتجاىا ذوقيا خالصاً وىذا ما يوافؽ
بيداغوجيا اإلدماج قرينة المقاربة بالكفاءات.

-8العروض:
العروض عمـ ذو أصوؿ وقواعد ُيعرؼ بيا صحيح الشعر مف فاسده ،وبتعبير أدؽ ىو
عمـ يبحث في األوزاف التي استخدميا العرب لشعرىـ سميقة أو دراية وفي التغييرات التي
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تتعرض لتمؾ األوزاف وفي األصوؿ التي يعتمد عمييا ىذا الشعر فترسخ سمتو العامة وتشد
أوصالو وتثبت أوائمو وأواخره"(.)1
ومف المعروؼ أف ظيور الشعر العربي أسبؽ مف معرفة بحوره ،كما أف المغة أسبؽ مف
قواعدىا ،ومثمما دفع حرص المغوييف والعمماء عمى المغة ،ومفرداتيا إلى وضع المعاجـ
والقواعد دفعيـ حرصيـ عمى األوزاف الشعرية إلى تعرؼ بحورىا وأصوليا ليتجنب القارئ
أو الشاعر مواقع الزلؿ في الشعر والنظـ ،ويتعرؼ الصحيح مف المكسور ومف ىذا
المنطمؽ تتوجو طريقة تدريس العروض نحو تيسر الصعوبات التي تعترض المتعمـ في
ىذا العمـ باالقتصار عمى تدريس األبحر الشائعة ،الكثيرة التداوؿ ،القريبة مف مستوى
المتعمميف العقمي وذلؾ إثبات لمجانب النفعي مف ىذا العمـ في ذىف التمميذ وتجسيداً لما
تقره المقاربة بالكفاءات وعميو ،فالمدرس أف يراعي في درس العروض ما يأتي:

()2

تعريؼ المتعمميف الوزف الشعري وبعض أبحر الشعر العربي األكثر تداوال بيف الشعراءقديما وحديثا.
-تنمية الحس الموسيقي لدييـ.

(-)1المرجع السابؽ:ص.28
(-)2مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس
،2005ص.28
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تمكينيـ مف التمييز بيف صحيح الشعر وفاسده ،ألف العروض ىو ميزاف الشعر الذييسمح بذلؾ التمييز.
إطالعيـ عمى الخصائص الموسيقية الجيدة لألوزاف الشعرية.وجدير بالذكر القوؿ بأف العروض عمـ يمس أجمؿ فنوف األدب العربي وىو فف الشعر إال
أف تدريسو بطريقة عميقة بفصمو عف النص األدبي ،وبإرىاؽ المتعمميف بسيؿ مف
المصطمحات الغريبة والبحور الشعرية ،بدا لممتعمميف وكأنو طالسـ أو ألغاز.
والنيوض بيذا العمـ بفاعمية ال يتـ إال بإتباع طريقة تربوية صحيحة تحببو إلى التالميذ
وىذا ال يتـ إال مف خالؿ ِاعتماد النص األدبي ،أساسا لتدريس العروض وذلؾ بشكؿ
متالحـ متواصؿ في سياؽ الدراسة الكمية لمنص األدبي المقرر ،يقدر توافره عمى المبتغي.
ومف أساليب نجاح المدرس في تنشيط حصة العروض أف يكثر مف إنشاد أبيات النص
الشعرية ممحنة تمحينا موسيقيا ،حتى ترسخ نغماتو وايقاعاتو في أذىاف المتعمميف وفي
آذانيـ وعمى ألسنتيـ ،فتتولد لدييـ ممكة الحس الموسيقي (أو القدرة عمى التذوؽ
الموسيقي) وتنطبع عمى صفحات أحاسيسيـ ومشاعرىـ.

 -9إحكام موارد المتعمم وضبطها:
تأتي ىذه التسميةبدال لما كاف يسمى باألعماؿ التطبيقية.
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إف المتعمـ يحصؿ "عمى موارد (  ،)Ressourcesمف خالؿ تفاعمو مع الفعؿ التربويوالموارد في الحقؿ البيداغوجي ىي المعارؼ والمعارؼ الفعمية والمعارؼ السموكية ...
ىذه األنواع مف المعارؼ ىي التي يسخرىا المتعمـ في وضعية معينة ليبيف تحكمو في
كفاءة ما .ومف ىنا ِانصب التقييـ مبدئيا –عمى ىذه األنواع مف المعارؼ عقب كؿ نشاط
رافد لمنص ،بنية إحكاميا لدى المتعمـ وضبطيا .عمى أف تسبؽ بنشاطات شفوية مميدة
()1

ليا"

ومف منطمؽ بيداغوجيا اإلدماج تجب في اختيار مادة إحكاـ موارد المتعمـ وضبطيا

–

قطع نثرية أو شعرية مأخوذة مف نصوص األدب أو المطالعة ،وذلؾ حتى يشعر التالميذ
بارتباط فروع المغة بعضيا ببعض ،ويعرؼ أف قواعد النحو والصرؼ والبالغة والعروض
تخدـ كميا المغة.
وعمى العموـ ينبغي أف يحقؽ ىذا الضرب مف التقييـ األىداؼ اآلتية:

()2

-تثبت أحكاـ المعارؼ في أذىاف المتعمميف و إقدارىـ عمى توظيفيا.

(-)1مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس ،2005
ص.29
(-)2المرجع نفسو:ص.30
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تنمية خبراتيـ وتمرسيـ بالمعارؼ التي تحصموا عمييا في سياؽ تدريبيـ عمى ممارسةالمعارؼ الفعمية.
تعويدىـ عمى التفكير المستقؿ وتنظيـ اإلجابات تجسيداً لمبدأ المعارؼ السموكية.تشخيص المدرس لمصعوبات التي تعترض المتعمميف في سبيؿ التحكـ في مكوناتموارده.
-تنجز نشاطات أحكاـ موارد المتعمـ وضبطيا ضمف حصص نشاط األدب والنصوص.

ثالثا :من حيث الطرائق والوسائل:
الطريقة ()méthode
- 1
و"ىي مجموعة مف المراحؿ والخطوات اإلجرائية والوضعيات التي يمكف توظيفيا قصد
الوصوؿ إلى أىداؼ معينة تـ تسطيرىا مف قبؿ" ()1ويمكف أف نضيؼ دائرة التعريؼ أكثر
فنثير مع الالند (  )la landإلى أف الطريقة "عبارة عف برنامج ينظـ مسبقاً مجموعة مف
العمميات الخطوات التي يجب القياـ بيا ،باإلضافة إلى كونو ُينبو إلى بعض األخطاء
التي يجب تجنبيا في أفؽ تحقيؽ نتيجة محددة"

()2

(-)1بشير إبرير وآخروف مفاىيـ التعميمية (بيف التراث والدراسات المسانية الحديثة) مخبر المسانيات والمغة العربية،
جامعة باجي مختار ،الجزائر ،ص.133
(-)2المرجعالسابؽ :ص.133
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أما روبيرغاليسوف (  )R.Galissonفيرى بأف الطريقة "ىي مجموعة مف الخطوات
المنظمة والمبنية عمى مبادئ متجانسة أو فرضيات لسانية سيكولوجية وتربوية تستجيب
ليدؼ محدد"

()1

والطريقة "ىي الشكؿ التعميمي الذي يتـ مف خاللو إنجاز درس مف الدروس في إطار مادة
مف المواد ،وعمى ىذا فيي تمؾ األنشطة التي ينبغي أف يزاوليا المعمـ يفضؿ مواد
دراسية معينة قصد جعؿ المتعمميف يحققوف أىدافا تربوية محددة"

()2

وىيال تنفصؿ عف المحتويات ،وتمثؿ في األساليب التي يتبعيا المدرس في توصيؿ
()3

المعمومات إلى أذىاف التالميذ"

إف األستاذ مف منطمؽ المقاربة بالكفاءات" ،يسعى إلى تنويع طرائؽ التدريس وتفعيميا بما
يجعؿ المتعمـ يستوعب المادة التعممية ويحسف التفاعؿ معيا.
وعمى العموـ يمكف ِاعتبار طريقة التدريس بالوضعية المشكمة مف أنسب الطرائؽ لبناء
معارؼ المتعمـ في ظؿ المقاربة بالكفاءات .ذلؾ ألف ىذا األسموب في التدريس يعتمد إلى
تحسيف نتائج المتعمميف ،وتطوير خبراتيـ ومياراتيـ بفعؿ الممارسة ،فتغير عالقتيـ

(-)1بشير إبرير وآخروف مفاىيـ التعميمية (بيف التراث والدراسات المسانية الحديثة) مخبر المسانيات والمغة العربية،
جامعة باجي مختار ،الجزائر ،ص.133
(-)2المرجع نفسو :ص.133
(-)3صالح بمعيد :دروس في المسانيات التطبيقية ،دار ىومة لمنشر والتوزيع ،بوزريعة ،الجزائر ،ط ،3ص.102
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بالمعرفة حيث يتحوؿ موقفيـ السمبي منيا إلى موقؼ إيجابي يحفزىـ عمى طمب المعرفة
وِاكتسابيا ،إذ يشعروف بممارسة عمؿ تفاعمي ىادؼ يختمؼ عف األسموب التقميدي المبني
عمى االكتساب عف طريؽ االستقباؿ باإلصغاء والصَّيمت بيدؼ التزود بكـ غزير مف
المعارؼ والوضعية المشكمة ،مف حيث ىي وضعية مبنية لغرض تعممي يجب أف ترتكز
عمى معطيات معقدة مثيرة لمشعور بالحيرة والغموض ،يتطمب حميا إجياد فكر ومعاناة
بإثارة الحوار والنقاش المجدي ،ولكف ىذه المعطيات يجب أف تكوف مالئمة لمرحمة نمو
المتعمميف العقمي وذات داللة بالنسبة إلييـ ويتحدد التعمـ عف طريؽ الوضعية –المشكمة-
()1

"

يمكف تمثيمو في المراحؿ التالية:

()2

مرحمة عرض المشكمة :وفييا يوجو المدرس المتعمميف إلى الوضعية –المشكمة فيحددليـ أىدافيا ويصؼ آلياتيا ويعد الوسائؿ المطموبة.
 مرحمة التهيئة :وتحصؿ بفيـ معطيات الوضعيةِ ،استيعاب المفاىيـ واألفكار -تنظيـ الفوج وتوزيع المياـ عمى أعضاء الفوج.

(-)1مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس ،2005
ص 17و.18
(-)2المرجع نفسو:ص.18
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 ضبط المعمومات وِاختيار أنجع طريقة لمحؿ ،التعرؼ عمى المعمومات الجديدة الالزمةلمحؿ المفترض وتسجيميا.
 البحث عف الحؿ المناسب لممشكمة المطروحة.وينجـ عف ىذه المرحمة:
إعداد قائمة بعدد أىداؼ التعمـ والموارد التي يستعيف بيا المتعمـ في بحثو.الحموؿ الفردية التي توصؿ إلييا المتعمموف مف خالؿ أعماليـ ،ونشاطاتيـ.مرحمة تقييـ التعمـ ،وتشمؿ:تقييـ األعماؿ الفردية عف طريؽ جمع الحموؿ الفردية ومقارنتيا ببعضيا ،ثـ تقييـ عمؿالفوج ويحصؿ مف خالؿ تشخيص تعممات التالميذ واألفواج.
أساليب التدريس الناجعة:إف إلزاـ األستاذ "في تدريسو بطريقة معينة وأسموب معيف في تنشيط درسو أمر ال يتفؽ
والمقاربة بالكفاءات التي مف مبادئيا الدعوة إلى أف يكيؼ األستاذ درسو ليوافؽ ظروؼ
الموقؼ التعممي الذي يواجييبما فيو مف عوامؿ ومؤثرات ولذلؾ فميس ىناؾ طريقة معينة
يمكف أف يتبعيا المدرس في كؿ نشاط بؿ وفي كؿ درس" (.)1
(-)1مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس ،2005
ص.19
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لقد كانت الصبغة الغالبة "عمى تنشيط الدرس مف قبؿ قائمة عمى الحفظ واالستذكار
والتمقيف وعزؿ المتعمـ عف الخبرات الواقعية ،في التعبير والكتابة والقراءة وكانت النظرة إلى
المتعمـ تقوـ عمى أساس أف عقمو مستودع فارغ ،ينبغي ممؤه بكنوز المعرفة فيو يكتسب
ىذه المعرفة ويستيمؾ المقررات ،فأصبح األمر يختمؼ مف منظور المقاربة بالكفاءات،
حيث صار المتعمـ مسيماً فعاالً في بناء معارفو عف طريؽ البحث واالكتشاؼ فيكتسب
قدرات وميارات ومعارؼ ومعارؼ فعمية وسموكية وانما يتحقؽ كؿ ذلؾ عف طريؽ")1( :
دفع المتعمـ إلى االعتماد عمى النفس والتثبت مف المعرفة عف طريؽ البحث واالطالع.جعؿ المتعمـ محور العممية التعميمية –التعممية -ومركزىا ومف ثـ البد مف توجييو إلىأف يسأؿ ويناقش ،ويستفسر ويعارض وثير الكثير مف التساؤالت ويستنتج.
تحديد الميارات المغوية المراد ِاكتسابيا ،حيث كمما كانت ىذه الميارات محددة كانتأدعى إلى ِاكتساب التالميذ ليا في دقة واتقاف.
العمؿ عمى إنماء المعجـ المغوي لممتعمـ ،بالسعي دوماً إلى ربط الكممة الجديدة بالشيءالحسي تسييال إلدراؾ معناىا مدلوليا .تـ تدريبو عمى توظيفيا في سياؽ تجريدي.

(-)1المرجع السابؽ:ص.19
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الحرص عمى إحاطة النشاط التعممي بإثارة المناقشة والمجادلة حوؿ إصدار األحكاـوتعميميا بمساعدة المدرس ،الذي يتدخؿ مف أجؿ التوجيو واإلرشاد حينا والتصحيح
حينا آخر.
تنشيط الدروس بإثارة المعمومات القديمة عمى ِاعتبار أنيا ىي التي تبنى عميياالمعمومات الجديدة وتتالحـ معيا وترتبط بيا وتتفاعؿ معيا وتكوف مدركا جديداً.
تنشيط الفعؿ التربوي ِانطالقا مف جعؿ المتعمـ يكتسب معمومات وميارات وِاتجاىاتوقيما فقواعد المغة مثال :ليست ىدفا لذاتو ولكنيا وسيمة لسالمة المساف والقمـ وصحة
الكالـ عند التعبير الشفوي والكتابي.
تدريب المتعمـ عمى التفكير بوضعو في مواقؼ حؿ مشكالت وبذلؾ يتمرس عمىِاكتساب معارؼ جديدة وأساليب جديدة لمواجية المواقؼ المعقدة فتنمو لديو ممكات
اإلدراؾ والتذكر والتخيؿ والفيـ واالبتكار.
وعمى العموـ ،فإف وضع المتعمـ في وضعية حؿ مشكمة مف شأنو:
أ -بيداغوجيا المشروع:
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بيداغوجيا المشروع أسموب تعميمي يضع المتعمـ أو مجموعة مف المتعمميف في وضعيةالتعبير عف(:)1
رغبات أو حاجات.طموحات أو تساؤالت.يستدعي منا االستمرار في تدريب التالميذ في "مرحمة التعميـ الثانوي عامة وتعميـ السنتيف
األولى والثانية ثانوي خاصة بكيفية تدريجية ،عمى تناوؿ مشاريع بيداغوجية متكاممة
ووضعيات إدماجية والعمؿ بنظاـ التقويـ ،عمى غرار ما تعودوا عميو في السنوات
السابقة")2(،وتؤكد المناىج الرسمية الحالية عمى "ممارسة التكامؿ بيف المواد والتكامؿ عبر
المواد ،ونقترح رسـ بعض المعالـ والمسارات لبيداغوجيا المشروع ودراسة الوضعيات
اإلدماجية مف خالؿ تشبيؾ المواد".

()3

(-)1مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس ،2005
ص.29
(-)2مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي :المنشور اإلطار رقـ /1311و.ت.و/أ.ع 13/المؤرخ في
 2013/01/23حوؿ التكاممية بيف المواد والعمؿ بالوضعيات اإلدماجية ،جويمية ،2013ص.01
(-)3مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي :المنشور اإلطار رقـ /1311و.ت.و/أ.ع 13/المؤرخ في
 2013/01/23حوؿ التكاممية بيف المواد ،جويمية ،2013ص.03
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وفي وضعية البحث عف الوسائؿ التي تمكف مف اإلجابة عف التساؤالت وكذا في وضعية
التخطيط الفردي أو الجماعي لممشروع ومعايشتو.
واف بيداغوجيا المشروع تعد ِامتداداً لمطرائؽ النشطة التي تجعؿ المتعمميف ،يبرىنوف عمى
قدرتيـ –المعرفية -الفعمية -حيث تقترح عمييـ إنجاز أعماؿ فعمية يدعوف فييا إلى
تسخير مختمؼ مكتسباتكـ المالئمة.
وتؤدي بيداغوجيا المشروع وظائؼ منيا:

()1

وظيفة تحسيسية –تحفيزية :-حيث يكوف المتعمـ في وضعية تعممية ذات داللة تجعمويدرؾ أىداؼ العممية التعميمية –التعممية فيرتبط أكثر بالفعؿ التعممي ويزيد إقبالو عمى
الدراسة.
وظيفة تعميمية :حيث إف ِاستغالؿ المعارؼ المكتسبة والكفاءات المأموؿ ِاكتسابياتحصؿ في إنجاز المشروع.
وظيفة ِاجتماعية :ضمف منظور إسياـ نشيط في إنجاز مشاريع ذات طابع ِاجتماعييحصؿ المتعمـ عمى تكويف يييئو لممارسة الحياة المدنية
ومواطنا.

(-)1المرجعالسابؽ:ص.20
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المشاريع الموجودة في الكتاب المدرسي:أ-شعبة اآلداب والفمسفة:

- 1إعداد فيرس يتضمف أىـ مؤلفات العصر العباسي واألندلسي في شتى حقوؿ المعرفة
وبياف أىميتيا مع ذكر أصحابيا.
- 2إعداد معجـ يتضمف شرح بعض الكممات الواردة في نصوص السنة األولى والثانية
مف التعميـ الثانوي مع تبرير االختبار.
- 3إعداد خريطة تبيف مواقع اإلمارات التي استقمت عف الخالفة العباسية في بغداد
ووصؼ وضع ىذه اإلمارات في شتى مجاالت الحياة.
الرحالة العرب مع تحديد
- 4إعداد تقرير حوؿ بعض مدف المغرب العربي مف خالؿ ّ
خصائص الوصؼ ،والسرد في نصوصيـ.
األندلسي ،تبياف مراحؿ تطور
- 5إعداد دراسة حوؿ موضوع الوصؼ في الشعر
ّ
موضوعاتو وخصائصيا.
ِ 6ا-ختيار بعض حكايات ألؼ ليمة وِاستثمارىا في إعداد جدوؿ كؿ مف النص السردي
والوصفي ِانطالقا مف الحكايات المختارة.
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ب-شعبة العموم التجريبية:

- 1إعداد تقرير حوؿ ثالث شخصيات عممية مف العصر العباسي أسيمت في إثراء
الفكر اإلنساني بإبداعاتيا في مجاؿ الرياضيات والفيزياء والفمؾ.
- 2إعداد تقرير حوؿ الحركة العممية في العصر العباسي بذكر روادىا وتحديد
حواضرىا.
ختيار بعض حكايات ألؼ ليمة وليمة وِاستثمارىا في إعداد جدوؿ لخصائص كؿِ 3ا
مف النص السردي والوصفي مف خالؿ الحكايات المختارة.
- 4جمع بعض مراثي الممالؾ والمدف األندلسية وِاستخراج خصائص الوصؼ منيا.
*نموذج لممشاريع (مشروع رقم01شعبة اآلداب والفمسفة)
الموضوع:إعداد معجـ يتضمف شرح بعض الكممات الواردة في نصوص السنة األولىوالثانية مف التعميـ الثانوي مع تبرير االختبار.
 -مراحل

 -الوسائل المادية

 -المهام

اإلنجاز
مرحمة اإلعداد

 تبياف اليدؼ مف اختيار الموضوع. -شرح المطموب.

 توزيع المياـ عمى عناصر كؿ فوج ،تحديدالمراجع.

مرحمة اإلنجاز

 وسائؿ الكتابة أوراؽوأقالـ.
 معاجـ وقواميس -جياز اإلعالـ اآللي

 -وضع تصميـ لمموضوع.

 -األىداؼ:

 -جمع ما أنجز ،انتقاء ،ترتيب ،استعماؿ.

 -تنمية روح العمؿ
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 جياز اإلعالـ اآللي لمطبع .مرحمة العرض
والتقييم

 عرض العمؿ مف طرؼ عنصر أو أكثرمف عناصر الفوج.
 مناقشة العرض واثراؤه. تقييـ. بعد تصحيح المشاريع ،يشجع األستاذالفوج الذي َّي
قدـ أحسف عمؿ بالنقاط

الجماعي.
 توظيؼ المعارؼ. خمؽ روح التنافس فيمجاؿ اإلبداع والتأليؼ.
 القدرة عمى نقدالنصوص

وينشر العرض في مجمة المؤسسة ،ثـ
يحتفظ بو في المكتبة.
*نموذج لممشاريع (المشروع رقم  02شعبة العموم التجريبية)
الموضوع :إعداد تقرير حوؿ ثالث شخصيات عممية مف العصر العباسي أسيمتفي إثراء الفكر اإلنساني بإبداعاتيا في مجاؿ الرياضيات والفيزياء والفمؾ.
مراحل االنجاز
مرحمة اإلعداد

الوسائل المادية

المهام
 تبياف اليدؼ مف اختيار الموضوع. -شرح المطموب.

 توزيع التالميذ إلى أفواج. -تقسيـ المياـ عمى األفواج ،تحديد المراجع

واألماكف التي تتوفر فييا المعمومات مكتبات

 وسائؿ الكتابة أوراؽوأقالـ.
 مراجع ومجالت. -جياز اإلعالـ اآللي

عناويف...

مرحمة اإلنجاز

 -وضع تصميـ لممشروع.

 -األىداؼ:

 -جمع ما أنجز ،انتقاء ،ترتيب ،استعماؿ

 -تنمية روح العمؿ

جياز اإلعالـ اآللي لمطبع واضافة
الصور....

الجماعي.
 توظيؼ المكتسباتوالقدرة عمى التنظيـ
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والبحث والتخطيط.
مرحمة العرض
والتقييم

 عرض العمؿ مف طرؼ عنصر أو أكثرمف عناصر الفوج.
 -مناقشة العرض واثراؤه.

 خمؽ روح التنافس فيمجاؿ اإلبداع
والتأليؼ.

 تقييـ. بعد تصحيح المشاريع ،يشجع األستاذالفوج الذي قدـ أحسف عمؿ بالنقاط وينشر
العرض في مجمة المؤسسة ،تـ يحتفظ بو
في المكتبة.
وعمى العموـ  ،إف بيداغوجيا المشروع تقوـ عمى أساس وضعيات تعممية تدور حوؿ
ظاىرة معينة واضحة تجعؿ المتعمميف يشعروف بميؿ حقيقي لبحثيا وحميا حسب قدرات
كؿ منيـ وىذا ىو المبدأ الذي روعي في تحديد المشاريع بالنسبة إلى السنة الثانية مف
التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي.
وما ىو جدير ذكره أف ىذه المشاريع موضوعة مف باب االستئناس بيا ،ويمكف لألستاذ
االجتياد في تنشيط مشاريع أخرى يراىا أنسب الستعدادات المتعمميف ،وأكثر مالءمة
النشغاالتيـ وِاىتماماتيـ.
ويتـ إنجاز المشاريع بتوجيو المدرس واشرافو لكونو يمثؿ الشخصية المرجعية لممتعمميف،وذلؾ ِاعتماداً عمى ممارسة أنشطة ذاتية متعددة في مجاالت متنوعة،وينطمؽ ىذا التوجو
مف ممارسة تتجاوز الحدود الفاصمة بيف النشاطات الدراسية حيث تتداخؿ ىذه النشاطات
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لتتمحور حوؿ مجموعة مف األفعاؿ اليادفة بحيث تصبح المعمومات والمعارؼ مجرد
وسيمة ال غاية في حد ذاتيا.

ب -وضعيات التعمم:
" ينبغي-مبدئيا -النظر إلى وضعيات التعمـ مف زاوية المقاربة بالكفاءات يعني النظرإلى المتعمـ باعتباره المحور الرئيسي الذي تدور حولو العممية التعميمية  ...وِانطالقا مف
ىذا المبدأ تتحدد وضعيات التعمـ بدءاً مف كوف المتعمـ يتعمـ عف طريؽ الخبرة الشخصية،
وباستغالؿ مكتسباتو القبمية وأنو بالتالي يبحث وينقب ،يكشؼ ويجرب ويستنتج ويعش
التجربة ويتعمـ ما يعيشو ويحياه (.)1
وقواـ الوضعية التعميمية تبعا لذلؾ أف تنطمؽ مف ميوؿ المتعمـ واىتماماتو وعمى المدرس،
أف يشكؿ الظروؼ تشكيالً يسمح لتمؾ الميوؿ واالىتمامات بأف تبرز وتنفتح ،دوف أف
يعني ذلؾ تركيا وشأنيا فريسة لمفوضى والضياع ومف األسس التي تنبني عمييا وضعيات
التعمـ الناجعة(.)2
 حرس المدرسعمى ربط مكتسبات المتعمـ القبمية بالمكتسبات الجديدة(-)1مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس ،2005
ص.37
(-)2المرجع نفسو:ص.38
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البحث واالستكشاؼ والتفكير في العالقات التي تربط عناصر المادة التعميمية بعضياببعض عف طريؽ الموازنة.
 توفير الوسائؿ والروافد التي تساعد عمى الفيـ و االستيعاب. إثارة حب المعرفة لدى المتعمميف واكسابيـ خبرة في طرائؽ التفكير التي تيدييـ إلىالكشؼ عف الحقائؽ بأنفسيـ والوصوؿ إلى المعرفة الصحيحة.
 حسف تنشيط المناقشة بيف المتعمميف تفعيال لمعارفيـ وحثا ليـ عمى البحث واالطالعوتعويداً ليـ عمى التعبير عف رأييـ وصواب عرضيـ لوجية نظرىـ ولتبادؿ وجيات النظر
وِاحتراـ رأي اآلخريف.
 تبني وضعيات تدفع المتعمميف إلى ِاستخداـ طرؽ التفكير المختمفة والمعارؼ المتنوعة،لتنمو قدرتيـ عمى التفكير العممي وتفسير الظواىر بطريقة منطقية صحيحة ِاستجابة
لمتطمبات الوضعيات المستيدفة (  )Situations-cibleفتزداد ثقتيـ بأنفسيـ وتنمو لدييـ
الجرأة عمى مواجية وضعيات غير مألوفة والتي يتعرضوف ليا داخؿ المؤسسة التعميمية
وخارجيا.
 -تشجيعيـ عمى التفكير الحر والحكـ المستقؿ.
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-2الوسائل التعميمية:

إف الوسائؿ التعميمية كثيرة ،وتعني في معناىا الواسع "كؿ األدوات التي تساعد التمميذعمى ِاكتساب معارؼ أو طرائؽ أو مواقؼ"

()1

وعمى العموـ فإف الوسائؿ التعميمية "ىي

كؿ ما ليا عالقة باألىداؼ الديداكتيكية المتوخاة والتي تشغؿ وظيفة تنشيط الفعؿ
التعميمي"( .)2وتعميمية المغات تحاوؿ استثمارىا كمعينات سمعية – بصرية حية تسيؿ
عممية التعمـ والتعميـ (التمفاز ،الجرائد)(.)3
وأما أنواع ىذه الوسائؿ ،فيمكف اإلشارة إلى ":السبورة /الوثائؽ /األشرطة /التسجيالت/الخرائط /الكتب /الرسوـ /الفيديو /التمفاز /الحاسوب /المسمط /العاكس /الرسوـ
البيانية /الجداوؿ"...

()4

والوسائؿ التعميمية"ىي ركف مف األركاف األساسية لخطة أي درس مف الدروس إذ يجبعمى المعمـ أف يبحث ويفكر في الوسائؿ التعميمية التي يمكف أف نثري

( -)1صالح بمعيد :دروس في المسانيات التطبيقية ،دار ىومة لمنشر والتوزيع ،بوزريعة ،الجزائر ،ط،3ص.107
( -)2المرجعنفسو:ص.107
(-)3بشير إبرير وآخروف( :مفاىيـ التعممية) بيف التراث والدراسات المسانية الحديثة ،مخبر المسانيات والمغة العربية،

جامعة باجي مختار ،الجزائر ،ص.113

( -)4صالح بمعيد :دروس في المسانيات التطبيقية ،دار ىومة لمنشر والتوزيع ،بوزريعة ،الجزائر ،ط،3ص.107
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دراسة وتحميؿ المنياج

الفصؿ األوؿ
 -المواقؼ التعميمية وأف تجعؿ ليا معاني ووظيفة".

()1

إف تجسيد منياج المغة العربية لمسنة الثانية مف التعميـ العاـ والتكنولوجي يستدعيإنجاز الكتب اآلتية:

()2

كتاب التمميذ الخاص باألدب والنصوص والمطالعة.دليؿ األستاذ.-)1كتاب التمميذ :إف ىذا الكتاب يتبنى "مواقؼ التدريس اليومية باعتبارىا وحدات بناء
المنياج ،وىو قاسـ مشترؾ بيف األستاذ والتمميذ وأىميتو تتمثؿ في كونو وسيمة ىامة في
بناء فكر المتعمـ ،ونسيجو الوجداني وتشكيؿ كفاءاتو وسموكو وىو عمى العموـ خير مرجع
لترجمة ِاتجاىاتو وقيـ المنياج إلى مواقؼ حقيقية والكتاب يشتمؿ عمى نصوص أدبية
ونصوص تواصمية"(.)3

(-)1قسوـ يوسؼ :تعميمية الظواىر المغوية لتالمذة السنة الرابعة المتوسط عمى ضوء المقاربة بالكفاءات (نقد وتقويـ)،
مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عموـ المساف العربي ،إشراؼ رابح بومعزة ،جامعة محمد خيضر  ،قسـ اآلداب
والمغة العربية،2011،ص.29
(-)2مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس ،2005
ص.38
(-)3المرجعنفسو:ص.107
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دراسة وتحميؿ المنياج

الفصؿ األوؿ

 -)2دليل األستاذ :إف دليؿ األستاذ "مرجع بيداغوجي ىدفو مساعدة األستاذ عمى
استيعاب المفاىيـ التربوية الواردة في المنياج الجديد وتفعيميا في تدريس نشاطات المغة
()1

العربية المقررة".

(-)1مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتقني :منياج مادة المغة العربية السنة الثانية مف التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي
(جذع مشترؾ عموـ تجريبية وجذع مشترؾ اآلداب والفمسفة)  ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،مارس ،2005
ص.37
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الفصل الثاني

اإلطار النظري لمصطلح االختبار

اإلطار النظرم لمصطمح االختبار

الفصؿ اؿثاني

الفصؿ الثاني:اإلطار النظرم لمصطمح االختبار
مفيكـ االختبارمفيكـ االختبار التحصيميم-كاصفات االختبار الناجح.
المبادئ األساسية في بناء االختبارات التحصيمية.تصنيؼ االختبارات التحصيمية.االختبارات التي يعدىا المعمـ.االختبارات المقالية.االختبارات المقالية المفتكحة.االختبارات المالية المغمقة.مميزات االختبارات المقالية.استخدامات االختبارات المقالية.شركط بناء االختبارات المقالية.نمكذج عف االختبارات المقالية.شركط تصحيح االختبارات المقالية.عيكب االختبارات المقالية.تطكير األسئمة المقالية.االختبارات الشفكية.مميزات االختبارات الشفكية.نمكذج عف االختبارات الشفكية.عيكب االختبارات الشفكية.االختبارات المكضكعيةمميزات االختبارات المكضكعية.استخدامات االختبارات المكضكعية.شركط بناء االختبارات المكضكعية.عيكب االختبارات المكضكعية.][103

اإلطار النظرم لمصطمح االختبار

الفصؿ اؿثاني
مفهوم االختبار:

أوال :لغة :جاء في قامكس تاج العركس ألبي فيض الزبيدم":كزاد فيو أىؿ ما ُينقؿ عف
الغير كزاد فيو أىؿ العربية:كاحتمؿ الصدؽ كالكذب لذاتو ،كالخبر :ما عف غيره كيقاؿ:
المخبر ،كأخبرهُ خبكره بالضـ أم أنبأه ما عنده
الخبير
خابر
ه
رج هؿ ه
كخبير :ه
ُ
عالـ بالخبر ك ُ
كالخبر كالخبرة بكسرىا كيضماف :العمـ بالشيء تقكؿ لي بو ُخ هبر كخبرة االختبار كالتخبر
العمـ بالباطف الخفي ،الحتياج ِ
ِ
العمـ بو
كقد اختبره كتخبره كقاؿ بعضيـُ :
الخبر بالضـ ُ
ّ
ِ
للختبار ،كالخبرةُ :العمـ بال َ
ظاىر كالباطف ،كخبرهُ ْ
خب انر بالضـ كخبرةن بالكسر بله كجربوُ
كاختبرهُ :امتحنو كاستخبره :سألو عف الخبر")1( .كلقد كرد في قامكس محيط المحيطَ [":خَب َر]
َ
ِ
اختبر ألمر بمعنى
كخ َبرةن بلهُ ،كاخبرهُ بالشيء بمعنى َخَّب َرهُ كاخبرهُ ُخهبكرةن أنبأهُ ما َ
عندهُ ،ك َ
تخبرهُ كالشيء
تخبرهُ كالشيء بمعنى َخَّبرهُ اخبرهُ ُخ ُبكرهُ أنبأهُ ما ِع َ
اختبر األمر بمعنى َ
ندهُ ،ك َ
َ
الخبر العمـ بالشيء كالتجربة كاالختبار،
بلهُ كاستخبرهُ سألوُ الخبر ،الخاَ ُبر العالـ بالخبر ،ك ُ
الخبر أم أف االختبار بالمشاىدة ،كالجمع أخبار ،كجمع الجمع أَخابير،
الخَبر ُ
ص َّدؽ َ
ُيقاؿ َ
خبر بو عنؾ
كقكؿ الحريرم أيككف ذاؾ َخَب ُرؾ كىذا ُم ُ
خبرؾ أم أيككف ذاؾ ظاىرؾ الذم ُي ُ
يك َج ُد عند اختبارؾ".
كىذا باطنؾ الذم ُ

()2

( -)1أبي فيض الزبيدم:تاج العركس مف جكاىر القامكس ،تحقيؽ:عمي شبرم ،دار الفكر لمنشر كالتكزيع ،بيركت،

لبناف ،1994 ،مجمد  ،6مادة[خ ،ب،ر] ،ص325ك 326ك.328

( )2بطرس البستاني :محيط المحيط ،مكتبة لبناف لمنشر كالتكزيع ،بيركت ،لبناف،
ص.2014
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 ،1997مادة [خ ،ب ،ر]،

اإلطار النظرم لمصطمح االختبار

الفصؿ اؿثاني

كع َر َ
ككرد أيضا في المعجـ البسيطَ [ :خَب َر]ُ ،خ ْب انرُ ،
امتحَنوُ َ
كم ْخَب َرةنَ :بلَهُ َ
ؼ َخَب َرهُ
كخ ْب َرةنَ ،
ِ
ص َار َخبي انر
كيقاؿ َخَب َر الم َكاف فيك َخبِهر كالشيءَ :عم َموُ ُ
عمى حقيقتو فيك خاَبِهر ُ
الرج ُؿ َ
ِ
كاألمرُ ،خ ْب انر َ ِ
َخبرهُ) بكذا :أنبأه ك( َخابرهُ) ُم َخ َابرةن كبادلو
كخب َرةن َ :خَب َرهُ كيقاؿُ :خب َر باألمر (أ َ
َ
األخبار (م ِ
حدثو)َ ،خَبرهُ بكذا :أ ْ
َخَب َرهُ بوِ( ،ا ْختََب َر) الشيء َخَب َرهُ( ،تَ َخَّب َر) القكـ ُخ ْب َرةن
ُ
تخَب َرهُ) :سألو عف الخبر كطمب أف
الخَب ُر) :سأؿ عنو كالشيء عرفو عمى حقيقتوِ( ،ا ْس ْ
ك( َ
يخبره بو(.)1
رت باألمر أ]
كلقد كرد كذلؾ في معجـ لساف العرب البف منظكر :مصدر[ َخَّب َر] ُ
كخبِ ُ
كخ َّ
كخَّب َره بكذا كأ ْ
ت األمر أ ْ
ُخبِ ُرهُ إذا عرفتو عمى حقيقتوَ ،
عممتوَ ،
ب َ ْر ُ
خبرهُ
َخَبرهُ :نبأه ،كِا ْستَ َ
رت الخبر كِاستخبرتو كتَ َخبرت الجكاب
سألو عف الخبر كطمب أف يخبرهُ كيقاؿ:تَ َخَّب ُ
ِ
ِ ِ
الم ْخَب َرةُ
خبهر ك ُ
خبار كالتَ َخ ْبر :السؤاؿ عف الخبر ،كالِ ْ
كاستخبرتوُ كاال َست ُ
الخ ْب ُر كالخ ْب َرةُ ك َ
اختََب َرهُ كتَ َخَب َرهُ :االختباَ ُر"
كخ ْب َرةن ك ْ
الم ْخ ْب َرةُ كمو :العمـ بالشيء ،كقد َخَب َرهُ ُ ،ي ْخبِ َرهُُ ،خ ْب انرُ ،
ك ُ

()2

كجاء في قكلو تعالى         " :
               
()3

" َ   

( -)1ألفو معجـ المغة العربية بالقاىرة:المعجـ الكسيط ،تحقيؽ :إبراىيـ مصطفى كآخركف ،المكتبة اإلسلمية لمنشر
كالتكزيع،اسطنبكؿ ،تركيا ،ج  ،1مادة[خ ،ب،ر]،ص214ك. 215

( -)2ابف منظكر :لساف العرب ،دار المعارؼ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر ،المجمد

ب،ر]،ص190ك.191
( -)3سكرة القصص :اآلية .29
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 ،2مادة[خ،

اإلطار النظرم لمصطمح االختبار

الفصؿ اؿثاني
ثانيا:اصطالحا:

إف االختبار في الجانب التعميمي ىك «كقؼ عممي تطبيقي يكضع فيو التلميذ لمكشؼ عف
المعارؼ كالمعمكمات كالمفاىيـ كاألفكار كاألدكات السمككية ،التي اكتسبكىا خلؿ تعمميـ
لمكضكع مف المكضكعات أك ميارة مف الميارات ،في مدة زمنية معينة ،كتعتبر
االختبارات عمى أنكاعيا أكثر الكسائؿ تداكال في حقؿ تدريس المغة العربية لتقكيـ مناىجيا
()1

كتحديد مستكل دراستيا»

كىناؾ تعريفات متعددة للختبار نذكر منيا:
()2

«ىك إجراء منظـ لقياس عينة مف السمكؾ »

«إجراء تنظيمي بكاسطتو نلحظ سمكؾ المتعمميف كنتأكد مف تحقيقيـ لألىداؼ المرجكة،
كما أنو كسيمة قياس تقكـ عمى امتحاف أك سمسمة مف االمتحانات ،إلنجاز ميمة محددة،
كالبد مف مراعاة عدة عكامؿ ليا تأثيرىا في أم اختبار ،فينبغي أف نراعي الظركؼ التي
تـ فييا االختبار كالعينة التي يجرل أك يطبؽ عمييا ،كاليدؼ الذم كضع مف أجمو ...
كىناؾ جممة مف األسس البد مف تكفرىا في كضع االختبار منيا:
 الثبات الصدؽ( -)1صالح بمعيد:ضعؼ المغة العربية في الجامعات الجزائرية ،دار ىكمة لمنشر كالتكزيع ،بكزريعة،

الجزائر،2009،ص.106

(-)2أحمد تكفيؽ مرعي كآخركف ،المناىج التربكية الحديثة( ،مفاىيميا كعناصرىا كأسسيا كعممياتيا) ،دار المسيرة
لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،ط ،1عماف ،األردف،2000 ،ص.244
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اإلطار النظرم لمصطمح االختبار

الفصؿ اؿثاني
 المكضكعية سيكلة التنفيذكتكجد أنكاع عديدة مف االختبارات منيا:

 االختيار مف متعدد ،أك مؿء الفراغات (األجكبة مغمقة). أسئمة التعبير الحر(أجكبة مفتكحة). اختبارات مكضكعية مثؿ":الخطأ" ك"الصكاب" أك "نعـ" ك"ال". اختبارات شخصية أك ذاتية مثؿ:االختبارات التي تتطمب أسئمتيا تذكقا مف المتعمميف. اختبارات االستعداد.()1

 -اختبارات التحصيؿ...الخ »

«ىك أداة قياس ،تتألؼ عادة مف مجمكعة مف التماريف كقع اختيارىا في ضكء أىداؼ
نركـ قياس درجة تحققيا قبؿ التعمَّـ (اختبارات تكجييية ،أك أثناءه (اختبارات تشخيصية)،
أك إثر انتياء مسارات التعمّـ (اختبارات إشيادية)»

()2
()3

«إنو طريقة منظمة لممقارنة بيف شخصيف أك أكثر في ناحية معينة مف السمكؾ »

(-)1بشير إبرير كآخركف(:مفاىيـ التعميمية) بيف التراث كالدراسات المسانية الحديثة ،مخبر المسمنيات كالمغة العربية،
جامعة باجي مختار الجزائر،2009،ص11ك.12
(-)2المرجع السابؽ ،ص.12

(-)3لمعاف مصطفى الجللي :التحصيؿ الدراسي ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة،ط  ،1عماف ،األردف،2011 ،
ص.28
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اإلطار النظرم لمصطمح االختبار

الفصؿ اؿثاني

«إنو مكقؼ يطمب في أثنائو مف المفحكص أف يظير معارفو ،أك مياراتو ،أك اتجاىاتو،
أك ميكلو ...أك جكانب منيا تتصؿ بمكضكع معيف أك عدد مف المكضكعات ،كليذا ينظر
للختبار باعتباره مجمكعة مف المكاقؼ ،تمثؿ عينات مف السمكؾ تعرض عمى
المفحكصيف كيطمب إلييـ أف يقكمكا بأداءات معينة ،يمكف اعتبارىا دليلن أك مؤش انر عمى
()1

تعمـ الطالب»

كيعرؼ االختبار عمى أنو «فرض أك سمسمة مف الفركض تقدـ لممترشح بيدؼ تقكيـ تعممو
قصد جزائو ،أك ىك أداة قياس تتعمؽ في غالب األحياف بمضمكف معيف مف مقرر تعميمي
()2

كيرمي إلى فحص كاختبار مكتسبات التلميذ التعميمية »

«االختبار أداة قياس يتـ إعدادىا كفؽ خطكات منظمة ميما كاف نكع االختبار أك الغرض
منو ،كتتمخص ىذه الخطكات في تحديد الغرض مف االختبار كتحميؿ المحتكل الدراسي،
كصياغة األىداؼ التدريسية ،كصياغة الفقرات كانتقائيا ،كاعداد التعميمات ،كترتيب
األسئمة كفؽ نمط معيف كاخراج االختبار بالصكرة المقبكلة ،كتطبيقو كتحميؿ النتائج
()3

كتفسيرىا»

(- )1محمكد محمد الحيمة:ميارات التدريس الصفي ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،ط

 ،1عماف ،األردف،

 ،2002ص.384
(- )2جائر نصر الديف:دركس في عمـ النفس البيداغكجي،سمسمة كتب مخبر المسألة التربكم ،2009،)1(،ص.92
(– )3ساعد صباح:بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية المكضكعية لدل المعمميف (دراسة

تجريبية عمى بعض معممي المرحمة االبتدائية لمطكر الثاني ببمدية طكلقة كالية بسكرة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة

دكتكراه العمكـ في عمـ النفس ،تخصص :تقكيـ كمناىج ،إشراؼ:نادية بعيبع ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،2012،2013 ،ص127ك.128
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اإلطار النظرم لمصطمح االختبار

الفصؿ اؿثاني

«ىك مجمكعة مف األسئمة أك المكاقؼ المطمكب اإلجابة عمييا أك التصرؼ إزاءىا لتحصؿ
في الغالب عمى قيمة عددية لخصائص أك سمات أك ميارات لمطالب في السمكؾ الذم
()1

نريده مف كراء إتماـ العممية التعميمية»

()2

«ىك إجراء منظـ لقياس سمة ما مف خلؿ عينة مف السمكؾ »

()3

«ىك إجراء يستعمؿ لقياس صفات أك خصائص معينة لشخص ما أك أم شيء آخر »
«ىك طريقة معيارية ،يؤخذ فييا كؿ عمؿ بناء عمى قكانيف مرصكفة فقرات االختبار
كتعميماتو كزمنو كظركفو األخرل التي يدار بمكجبيا تمثؿ قكانيف تطبؽ عمى جميع

()4

األفراد الذيف يتقدمكف للختبار»

«كىك إجراء منظـ لفحص الطالب كيعتبر أداة تقيمية مف قبؿ كؿ مف المدرس كالطالب
كيككف االختبار مكضكعيا أك مقاليا أك شفكيا أك تحريريا أك عمميا »(.)5

مفهوم االختبار التحصيميAchievement test :
( -)1جابر نصر الديف:دركس في عمـ النفس البيداغكجي ،سمسمة كتب مخبر المسألة التربكية(،

،) 1

،2009ص85ك. 86

( )2المرجع نفسو ،ص.86
( )3المرجع نفسو:ص.86
( -)4محمد محمكد الحيمة:ميارات التدريس الصفي ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف ،األردف،

ط ،1،2002ص.379
(– )5ساعد صباح:بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية المكضكعية لدل المعمميف (دراسة

تجريبية عمى بعض معممي المرحمة االبتدائية لمطكر الثاني ببمدية طكلقة كالية بسكرة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة

دكتكراه العمكـ في عمـ النفس ،تخصص :تقكيـ كمناىج ،إشراؼ:نادية بعيبع ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،2012،2013 ،ص.128
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في سنة َّ 1864
أعد المربي اإلنجميزم جكرج فيشر الذم كاف يعمؿ مدير مدرسة أكؿ
اختبار تحصيمي تحريرم ،يتككف عدة مقاييس متدرجة كأمثمة كمكاصفات متنكعة يمكف
استخداميا تقييـ جكدة الخط كالنحك كالتعبير كالرياضيات كغيرىا مف المكاد الدراسية" (.)1

كمف تعريفاتو نذكر:
«ىك مجمكعة مف المثيرات (األسئمة) أعدت بطريقة منيجية لقياس سمكؾ ما بطريقة كمية
أك كيفية كتيدؼ إلى قياس المعارؼ التي اكتسبيا الطمبة نتيجة لمركرىـ بالخبرات
()2

التعميمية»

«ىك األداة التي تستخدـ لقياس مدل الفيـ كالتحصيؿ في مادة دراسية معينة كالرياضيات
مثل كبذلؾ فيك البد أف يككف مرتبط بمادة دراسية محددة تـ تدريسيا بالفعؿ لمتلميذ
كليس ينتظر تدريسيا ليـ »(.)1

(– )1صالح العقكف :البيئة االجتماعية المدرسية كعلقتيا بالتحصيؿ الدراسي ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في
عمـ االجتماع ،تخصص :عمـ اجتماع التربية ،إشراؼ:دبمة عبد العالي ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة

محمد خيضر بسكرة ،2010،2011 ،ص. 85

(– )2غساف يكسؼ قطيط كآخركف:الحاسكب كطر التدريس كالتقكيـ ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط 1
 ،2009،ص.168
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«ىك األداة لمحكـ عمى ما تـ تدريسو لمتلميذ مف مكضكعات تتعمؽ بمادة دراسية معينة
()2

بذاتيا كليس ينتظر أك يتكقع تدريسيا ليـ »

«ىك تقديـ مجمكعة أسئمة ينبغي حميا كنتيجة إلجابات الفرد عمى مثؿ ىذه السمسمة مف
( )3

األسئمة»

«ذلؾ االختبار الذم يقيس ما حصمو الطلب بعد مركرىـ بخبرة تربكية معينة ،كيرتبط
بالمنيج الذم درسو الطالب كيجرم بعد االنتياء مف الكحدة الدراسية ،أك في نياية الفترة
أك نياية العاـ الدراسي ،بيدؼ تحديد مدل التقدـ في تعمـ الطمبة تحديدان رقميا يتـ تسجيمو
كعمى ضكئو يتـ االنتقاؿ أك الرسكب أك منح الشيادات »(.)4
«الذم يقصد بو قياس مستكل األداء الحالي بالنسبة لممعمكمات كالميارات التي تـ
اكتسابيا نتيجة التدريب أك التعميـ كمنيا االختبارات التشخيصية ،كمنيا ما يقيس
التحصيؿ في مادة دراسية أك جزء منيا كبالطبع فإف اختبارات التحصيؿ ترتبط ارتباطا

(– )1عبد الكاحد حميد كآخركف :االختبارات التحصيمية المدرسية(أسس بناء كتحميؿ أسئمتيا)،مكتبة المجتمع العربي
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2008 ،1ص.17
(– )2المرجع نفسو:ص.17
(– )3ساعد صباح:بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية المكضكعية لدل المعمميف (دراسة
تجريبية عمى بعض معممي المرحمة االبتدائية لمطكر الثاني ببمدية طكلقة كالية بسكرة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة

دكتكراه العمكـ في عمـ النفس ،تخصص :تقكيـ كمناىج ،إشراؼ:نادية بعيبع ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،2012،2013 ،ص.128
(– )4المرجع السابؽ :ص.128
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كثيقا بمحتكل معيف ،فإذا تغير ىذا المحتكل فقد تفقد اختبارات التحصيؿ المرتبطة بو
()1

صدقيا»

عد أىـ أداة يستخدميا المعمـ في تقكيـ
كيرل البعض اآلخر أف «اختبارات التحصيؿ تُ ُ
الجانب التحصيمي لتلميذه كاالختبار التحصيمي ،ىك عينة مختارة مف السمكؾ المراد
()2

قياسو لدرجة امتلؾ الفرد مف ىذا السمكؾ كذلؾ مف أجؿ الحكـ عمى مستكل تحصيمو »
فاالختبار التحصيمي خطكة نظامية لتقدير كاقع تعمـ الفرد كعمى قياس كتقكيـ المعطيات

التعميمية كتقاس فعاليات االختبارات في تحسيف عممية التعمـ كالتدريس بالدرجة األكلى مف
()3

خلؿ المبادئ التي تستند إلييا بناء ىذه االختبارات »

كيعتبره جابر نصر الديف قياسان لألىداؼ التعممية المتحققة

«فيك إجراء منظـ لقياس

()4

تحصيؿ الطالب ألىداؼ تعميمية معينة »

«أنو إجراء منظـ لتحديد كقياس ما تعممو التمميذ في مختمؼ المراحؿ التعميمية المختمفة
كما أنو يمكف المعمـ مف أداء كقفة تقكيمية مكضكعية تساعده في بمكرة الق اررات التعميمية
()1

المناسبة»

( – )1ساعد صباح:بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية المكضكعية لدل المعمميف (دراسة
تجريبية عمى بعض معممي المرحمة االبتدائية لمطكر الثاني ببمدية طكلقة كالية بسكرة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة
دكتكراه العمكـ في عمـ النفس ،تخصص :تقكيـ كمناىج ،إشراؼ:نادية بعيبع ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،2012،2013 ،ص.128
(– )2المرجع نفسو:ص.128

(– )3المرجع السابؽ:ص.129
(– )4جابر نصر الديف :دركس في عمـ النفس البيداغكجي ،سمسمة كتب مخبر المسألة التربكية(،2009 ،)1ص.86
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«أنو إجراء منظـ لتحديد مقدار ما تعممو الطمبة في مكضكع ما في ضكء األىداؼ التي
يشرؼ عمييا مدير المدرسة كأعضاء ىيئة التدريس فييا ،كاالىتماـ بيذه االختبارات لو أثره
المباشر في المككنات األخرل لمعممية التعميمية :األىداؼ ،المحتكل ،األساليب ،كاألنشطة
كبالتالي التأثير عمى الطالب الذم يمثؿ محكر العممية التعميمية كىدفيا
األساسي»

()2

إف اختبارات التحصيؿ متعددة كتستعمؿ في المدارس عمى الطمبة العادييف كالمكىكبيف
كمعظميا تجرم عمى المجمكعات ،كليس عمى األفراد كبعض االختبارات ىي األكثر تفكقا
مف مثؿ اختبار (أيك )ITBS

( )3

لمميارات األساسية ()of basic skills lowa tests

ككذلؾ اختبار (ستانفكرؾ بنيو) لمتحصيؿ ك(كميفرؤنيا) لمتحصيؿ كجميعيا يختص بناحية
مف نكاحي التحصيؿ مثؿ :التحصيؿ في قكاعد المغة اإلنجميزية ،التيجئة كقراءة الخرائط

(– )1صالح العقكف :البيئة االجتماعية المدرسية كعلقتيا بالتحصيؿ الدراسي ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في

عمـ االجتماع ،تخصص :عمـ اجتماع التربية ،إشراؼ:دبمة عبد العالي ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،2010،2011 ،ص. 86

(– )2ساسي مريـ:األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لألسرة كعلقتيا بالتحصيؿ الدراسي (دراسة ميدانية
ألقساـ المرحمة المتكسطة بثانكية محمد بكجمعة بدائرة لكطاية بسكرة) مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ

اجتماع التربية ،تخصص :عمـ اجتماع التربية ،إشراؼ:أكذينية اعمر ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،كمية العمكـ
اإلنسانية كاالجتماعية ،2010،2011 ،ص. 109

(– )3يتككف ىذا االختبار مف سمسمة مف االختبارات كؿ اختبار يقيس مستكل معيف مثل اختبارات لممستكل ( )8-5
صمـ لمحصكؿ عمى معمكمات كلتخطيط التعميـ كتشمؿ المفردات ،تحميؿ
أم مف التحضيرم إلى السنة الثانية ابتدائي ُ
الكممة ،الفيـ القرائي ،االستماع ،المغة ،الرياضيات ،أما الدراسات االجتماعية كالعمكـ فيي لممستكيات (  )8-7فقط ،أما

مف (  )14-9سنة لمطلب مف الصؼ الثالث حتى الثامف تشمؿ المفردات ،القراءة كالفيـ ،كاليجاء ،رأس الماؿ،

علمات الترقيـ كاستخداـ التعبير ،مفاىيـ الرياضيات ،كتقديـ مشكمة الرياضيات ،حؿ كتفسير البيانات ،عمكـ الحساب
كالرياضيات كالدراسات االجتماعية ،كالخرائط كالرسكـ البيانية كالمكاد المرجعية ،تحميؿ الكممة.
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كالحسابات الرياضية ،استيعاب القراءة ،الدراسات االجتماعية ،العمكـ العامة ،كيتـ تعديؿ
االختبارات نتيجة التغيرات التي تط أر عمى المناىج.
كتمعب االختبارات التحصيمية دك انر بار انز في جميع أنكاع البرامج التعميمية  ،فيي األسمكب
الذم يستخدـ كثي انر كحتى اآلف في تعييف كتحديد تحصيؿ المتعمـ داخؿ الحجرة الدراسية.
كعميو يمكف أف نستخمص مف التعاريؼ سالفة الذكر للختبارات التحصيمية ،عمى أنيا
عبارة عف مجمكعة ،مف األسئمة المحددة تحديدان دقيقا كالتي ينبغي حميا شريطة أف تككف
مرتبطة بالمنيج الذم درسو الطالب ،كذلؾ لقياس ما حصمو مف معمكمات كميارات ...
كيجرم بعد فترة زمنية معينة كذلؾ بيدؼ قياس مدل التقدـ الذم كصؿ إليو كتحديده رقميا
كعمى ضكئو يتـ اتخاذ العديد مف الق اررات التربكية المتعمقة بالطالب.
مواصفات االختبار الناجح:للختبار الجيد مكاصفات عديدة نذكر منيا ما يمي:

المراحل
- 1العكدة إلى المذكرة.
- 2العكدة إلى التكزيع السنكم لممادة
- 3العكدة إلى المنياج
- 4تحميؿ محاكر التعمـ

()1

العمميات
 لتحديد المكتسبات الفعمية لكؿ فئة. لضبط المحددات المراد اختبارىا. تحميؿ األىداؼ. تحميؿ المحتكيات. دراسة الكسائؿ. طرائؽ التعمـ. -حساب عدد كضعيات التعمـ.

( )1دراجي سعيدم كآخركف:دليؿ األستاذ ،المغة العربية كآدابيا لمسنة الثانية مف التعميـ الثانكم(جميع الشعب) ،الديكاف
الكطني لممطبكعات المدرسية ،الجزائر ،ص.12
][114

اإلطار النظرم لمصطمح االختبار

الفصؿ اؿثاني
- 5إعداد محتكل االختبار

 -إعداد جدكؿ يسيؿ تصميـ االختبار.

- 6تكفير الشركط المكضكعية للختبار
- 7تجريب االختبار

 تحديد الكضعيات المراد اختبارىا. تصميـ االختبار. اقتراح األسئمة. -إعداد سللـ التصحيح

- 8إجراء االختبار

 -الزمف المناسب

- 9تصحيح االختبار

 الكسائؿ كالظركؼ المادية( .الطباعةالجيدة).

- 10تحميؿ نتائج االختبار.

 مراجعة محتكيات األسئمة. اإلجابة عمى أسئمة االختبار اتخاذ الق اررات (بحذؼ بعض األسئمة،تطبيؽ االختبار أك عدـ تطبيقو).
 يكجييـ لمعينة التي يراد اختبارىا. بعد التأكد مف الشركط المكضكعية(كضعية جمكس التلميذ).
 تكفير الشركط المكضكعية لعمميةالتصحيح.
 تمخيص كجرد النتائج كمراجعتيا. حساب نسبة تحقيؽ األىداؼ المسطرةكالكفاءات المستيدفة.
 معالجة بعض االختلالت التي ظيرتفي االختبار مف خلؿ حصص
اإلدماج

كىناؾ مجمكعة مف الشركط الكاجب تكفرىا في االختبار كىي:
- 1تحقيؽ المقاربة النصية في االختبار.
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- 2تحقيؽ فكرة اإلدماج في عممية التقييـ.

 3م-راعاة حجـ النص بالنسبة لمختمؼ الشعب.
- 4تكزيع أسئمة االختبار كاعطاء األىمية.لسؤاؿ اإلدماج.
- 5التقيد بالمقررات الدراسية.

المبادئ األساسية في بناء االختبارات التحصيمية:
إف المبادئ التالية تساعد في بناء اختبارات تحصيمية ذات دكر إيجابي في عممية التعمـ
كالتعميـ كمف بينيا:
- 1يجب أف تعمؿ االختبارات التحصيمية عمى قياس نكاتج تعميمية ،تككف متسقة مع
األىداؼ التدريسية":فالتعرؼ عمى النكاتج التعميمية المطمكبة كتحديدىا بدقة تعد الخطكات
األكلى في بناء االختبارات التحصيمية.
كيجب أف تتبع ىذه النكاتج التعميمية المطمكب كتحديدىا بدقة تعد مف الخطكات األكلى في
بناء االختبارات التحصيمية كيجب أف تتبع ىذه النكاتج مف األىداؼ الخاصة بالمادة
الدراسية التي سيغطييا االختبار"

()1

- 2أف يغطي االختبار عينة ممثمة مف النكاتج التعميمية كالمادة الدراسية المنتظمة في
التدريس«:حيث يجب عمى كاضع االختبار أف ينتقي عينة مف السمكؾ ،تككف ممثمة
(– )1ساعد صباح:بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية المكضكعية لدل المعمميف (دراسة

تجريبية عمى بعض معممي المرحمة االبتدائية لمطكر الثاني ببمدية طكلقة كالية بسكرة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة

دكتكراه العمكـ في عمـ النفس ،تخصص :تقكيـ كمناىج ،إشراؼ:نادية بعيبع ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،2012،2013 ،ص.130
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بقدر اإلمكاف المجتمع السمككي الذم تحدده المادة الدراسية كالطريقة التي تساعده في
()1

ذلؾ ،تتمثؿ في جدكؿ المكاصفات الذم سنتناكلو بشيء مف التفصيؿ الحقان »

- 3أف تككف نكعية األسئمة التي تحتكم عمييا اختبارات التحصيؿ أكثر ملءمة مف غيرىا
لقياس الناتج التعميمي المرغكب« :فاالختبار التحصيمي بكؿ بساطة كسيمة الستدعاء
السمكؾ المطمكب ،بحيث يمكف مف إعطاء األحكاـ حكؿ مدل بمكغ األىداؼ الدراسية
المتكخاة لذلؾ فإف السبيؿ إلى قياس التحصيؿ ،بشكؿ فعاؿ ىك االختيار الجيد لنكعية
األسئمة التي مف شأنيا أف تشير اإلجابة المطمكبة كتستبعد اإلجابات األخرل »(.)2
- 4أف تصاغ اختبارات التحصيؿ بحيث تناسب الغايات التي تستخدـ النتائج في حالتيا:
()3

«تستخدـ االختبارات التحصيمية لغايات مختمفة فيي قد تستخدـ لقياس »

أ -الخبرة السابقة لممفحكص مف قبؿ البدء بالتعمـ الجديد (تحديد المستكل)
ب -تقدـ المفحكص خلؿ فترة التعميـ ( تككيني).
ج -صعكبات التعمـ خلؿ فترة التعميـ (تشخيصي).
د -التحصيؿ العاـ في نياية التعمـ (ختامي).

( -)1المرجع نفسو:ص.130
(-)2المرجع السابؽ:ص.130
(-)3ساعد صباح:بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية المكضكعية لدل المعمميف (دراسة

تجريبية عمى بعض معممي المرحمة االبتدائية لمطكر الثاني ببمدية طكلقة كالية بسكرة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة
دكتكراه العمكـ في عمـ النفس ،تخصص :تقكيـ كمناىج ،إشراؼ:نادية بعيبع ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة،2012،2013 ،ص.130
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الفصؿ اؿثاني

- 5أف تتمتع اختبارات التحصيؿ بأكبر قسط مف الثبات كأف يتخذ جانب الحذر في تفسير
نتائجيا.
- 6أف تستخدـ اختبارات التحصيؿ لتحسيف مستكل التلميذ :

«تستخدـ االختبارات

التحصيمية لتحسيف مستكل التلميذ ،كمما كانت تعكس بحؽ األىداؼ التعميمية كعندما
تصمـ لقياس النكاتج التعميمية المتكقعة بمفردات أصمح ما يككف لقياس ىذه النكاتج
كعندما يؤمف ليا درجة عالية مف الثبات ،فالنتائج المتكصؿ إلييا بكاسطة ىذه
()1

االختبارات تساعد عمى تحسيف مستكل التلميذ كالرفع مف أدائيـ »

كمما تجدر اإلشارة إليو أنو إضافة إلى ىذه المبادئ يجب أف يكضح كاضع االختبار إلى
مختبريو اليدؼ منو ،مثؿ تحسيف العممية التعميمية كأنكاع االختبارات المستعممة كالغرض
منيا قبؿ إعطائيا ليـ ،مع ضركرة تزكيدىـ بالتغذية الراجعة (  )Feed Backالمناسبة.
إف كؿ ما سبؽ يعد مف المبادئ التي يجب أخذىا بعيف االعتبار ،عند الشركع في إعداد
االختبارات التحصيمية مما يزيد في مكضكعيتيا مف ناحية ،كمف ناحية أخرل تزيد مف
نظرة المتعمميف اإليجابية إلى االختبارات عمى اعتبار أدكات مساعدة ليـ عمى حسف
التعمـ.

تصنيف االختبارات التحصيمية:

( -)1المرجع السابؽ:ص.130
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الفصؿ اؿثاني

تكجد العديد مف التصنيفات للختبارات التحصيمية ،تختمؼ باختلؼ المعايير المعتمدةفي عممية التصنيؼ إال أنو سيتـ التركيز أكثر عمى التصنيؼ األقرب لمدراسة الحالية،
كمع التركيز أكثر عمى االختبارات التحصيمية المكضكعية لمغة
العربية مكضكع الدراسة الحالية:

()1

تصنيف االختبارات التحصيمية
االختبارات التي يعدها المعمم
مقالية
مفتكحة

شفكية
مغمقة

تصنيف االختبارات من حيث تفسير نتائجها

مكضكعية
التشخيص
صح كخطأ

التكممة

اختيار مف متعدد

المزاكجة

الترتيب

التعريؼ

اختبارات محكية

اختبارات معيارية

المرجع

المرجع

شكؿ* (:يكضح تصنيؼ االختبارات التحصيمية)

 االختبارات التي يعدها المعمم:-1االختبارات المقالية (:)Essy tests

(– )1ساعد صباح:بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية المكضكعية لدل المعمميف (دراسة
تجريبية عمى بعض معممي المرحمة االبتدائية لمطكر الثاني ببمدية طكلقة كالية بسكرة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة

دكتكراه العمكـ في عمـ النفس ،تخصص :تقكيـ كمناىج ،إشراؼ:نادية بعيبع ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،2012،2013 ،ص.131
*المرجع نفسو:ص.131
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الفصؿ اؿثاني

المقاؿ "ىك مجمكعة مف ردكد األفعاؿ السمككية التي يسمكيا التمميذ ،مف خلؿ المكاقؼ
التي يتعرض ليا .كذلؾ عف طريؽ كتابة مقاؿ كيصمح ىذا النكع مف االختبارات أكثر في
قياس النكاتج التعميمية المركبة ،كىي النكاتج التي تضمنت القدرة عمى الخمؽ ،التنظيـ،
التكامؿ ،االبتكار ،التعبير ،ككؿ أنكاع السمكؾ األخرل التي تتطمب استدعاء األفكار
كالربط فيما بينيا .كأىـ ما تتميز بو اختبارات المقاؿ ىك الحرية في إعطاء االستجابة
المطمكبة فالطالب يسأؿ سؤاال معينا كعميو أف يعطي اإلجابة عميو"
كأسئمة المقاؿ تقسـ إلى قسميف:

()1

()2

أ -االختبارات المقالية المفتوحة:
«فاألسئمة المقالية المفتكحة تبدأ بالتكمـ أك التحدث بحيث تتطمب اإلجابة عمييا القدرة عمى
االبتكار كالتنظيـ ...كيتيح ىذا النكع مف األسئمة لممستجيب الحرية الكاممة ليحدد شكؿ
اإلستجابة ،كمداىا مع أنو يمكف في ىذا النكع مف األسئمة كضع بعض القيكد العممية
عمى اإلستجابة مف مثؿ :تحديد عدد الصفحات أك الزمف المخصص للختبار إال أف
التحديدات عمى شكؿ اإلستجابة ،كنكعيتيا ال ترد بالمرة كعمى التمميذ أف يعطي الحرية
()3

الكاممة إلظيار قدرتو عمى التحميؿ كالتقكيـ»
(– )1المرجع السابؽ:ص.131

(– )2ساعد صباح:بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية المكضكعية لدل المعمميف (دراسة
تجريبية عمى بعض معممي المرحمة االبتدائية لمطكر الثاني ببمدية طكلقة كالية بسكرة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة

دكتكراه العمكـ في عمـ النفس ،تخصص :تقكيـ كمناىج ،إشراؼ:نادية بعيبع ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،2012،2013 ،ص.131
(– )3المرجع نفسو:ص131ك.132
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الفصؿ اؿثاني

يطمب مف المتعمـ أف ينتج نصان (يسرد ،يصؼ ،يحمؿ ،يعمؿ ،يقارف ،يناقش ....تستعمؿ
في المرحمة األكلى مف التعميـ األساسي في اإلنتاج الكتابي خاصة

()1

«ىي االختبارات القائمة عمى الطمب إلى المتعمـ ،كتابة مقالة أك نص يقرب في مكاصفاتو
مف المقالة معب انر فيو عف أفكاره كآرائو كنميز عمكما بيف االختبارات المقالية التي تشكؿ
مكضكعان مكسعان كاالختبارات التي تقتصر عمى إجابة قصيرة مف فقرة تمتد لسطريف أك
أكثر ،كقد سمى البعض ىذه األخيرة باالختبارات شبو المقالية ألنيا ال تختمؼ في جكىرىا
()2

عف االختبارات المقالية»

«كتعتبر اختبارات المقاؿ مف أقدـ أنكاع االختبارات ،إذ كانت تستخدـ في المدارس منذ
زمف بعيد كمازالت تستخدـ حتى اآلف ،عمى نطاؽ كاسع عمى الرغـ مف أف ىناؾ أنكاعان
()3

أخرل مف االختبارات بدأت تنافسيا كتحؿ محميا تدريجيا »

.

«كما أف ىذا النكع مف االختبارات ،يستخدـ في حاالت معينة منيا ضيؽ الكقت أم ليس
ىناؾ كقت إلعداد االختبارات المكضكعية ،أك إذا كاف المطمكب سرد حقائؽ معينة ييدؼ

(– )1بشير إبرير كآخركف(مفاىيـ التعميمية بيف التراث كالدراسات المسانية الحديثة ،مخبر المسانيات كالمغة العربية،
جامعة باجي مختار الجزائر ،2009،ص.12
(-)2أنطكاف صياح:تقكيـ تعمـ المغة العربية (دليؿ عممي) ،دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع ،بيركت،

لبناف،2009،ص.90

(-)3حممي أحمد الككيؿ كآخركف :أسس بناء المناىج كتنظيماتيا ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف،
األردف ،ط.220 ،2005، 1
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الفصؿ اؿثاني

المعمـ منيا معرفة استيعاب التمميذ لممادة العممية أك تقييمو حيث األسمكب كالخط كتسمسؿ
()1

األفكار»

«كىي التي تستطيع قياس قدرة الطالب عمى اإلبداع المغكم كالمستكيات العميا مف المجاؿ
()2

المعرفي (تحميؿ كتركيب كتقكيـ) كما تقيس قدرة الطالب عمى التنظيـ المنطقي ألفكاره »
ب -االختبارات المقالية المغمقة:
في االختبارات المقالية المغمقة تككف اإلجابة عمى أسئمتو دقيقة كمحددة ككاضحة ال

تحتاج إلى إطالة ،كتتطمب مف التمميذ الفيـ كاالستيعاب كالقدرة عمى الربط كيستخدـ ىذا
النكع مف األسئمة في قياس معرفة مصطمحات معينة كمعرفة المبادئ كالحقائؽ النكعية
كالطرؽ كاإلجراءات كالتفسيرات البسيطة (.)3
مميزات اختبارات المقال:الختبارات المقاؿ مميزات منيا:

()4

- 1أنيا سيمة في إعدادىا كال تستغرؽ مف المدرس إال كقتا قصي انر.
(-)1زكريا إسماعيؿ أبك الضبعات:المناىج أسسيا كمككناتيا ،دار الفكر ناشركف كمكزعكف ،عماف ،األردف،
ط ،1،2007ص.321

(-)2رشدم أحمد طعيمة:نماذج مف االختبارات المكضكعية في المغة العربية لممرحمة الثانكية ،دار الفكر العربي لمنشر

كالتكزيع ،القاىرة ،مصر،ط،2،2000ص.47
(-)3ساعد صباح:بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية المكضكعية لدل المعمميف (دراسة
تجريبية عمى بعض معممي المرحمة االبتدائية لمطكر الثاني ببمدية طكلقة كالية بسكرة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة
دكتكراه العمكـ في عمـ النفس ،تخصص :تقكيـ كمناىج ،إشراؼ:نادية بعيبع ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة

محمد خيضر بسكرة ،2012،2013 ،ص132ك.133

(-)4حممي أحمد الككيؿ كآخركف :أسس بناء المناىج كتنظيماتيا ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف،
األردف ،ط.221 ،1،2005
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الفصؿ اؿثاني

- 2تكشؼ عف قدرة الطالب عمى التخطيط لإلجابة كتنظيـ أفكاره كرببطياببعض.
- 3تكشؼ عمى قدرة الطالب عمى معالجة المكضكع المطمكب الكتابة فيو كالتعرض لكؿ
جزء منو كفقا لكزنو كأىميتو كما أنيا تساعد عمى تتبع تفكير الطالب في العمميات
العقمية.
- 4تبيف في بعض األحياف قدرة الطالب عمى النقد كابداء الرأم الشخصي كاصدار
األحكاـ عمى ما يق أر.
استخدامات االختبارات المقالية :يفضؿ استخداـ االختبارات المقالية عند قياس تحصيؿ الطمبة في الحاالت التالية:

()1

- 1عندما يككف عدد الطمبة الممتحنيف قميلن كاالختبار ال يعاد استخدامو مرة ثانية.
- 2عندما يرغب المعمـ بعمؿ كؿ ما في كسعو لتشجيع كتحفيز ميارات الطمبة عمى
التعبير بدقة.
- 3عندما يككف ميؿ المعمـ إلى استكشاؼ اتجاىات الطمبة أكثر مف قياس تحصيميـ.
- 4عندما يثؽ المعمـ بقدراتو ككفاءتو كقارئ ناقد أكثر مف ككنو مصمـ مبدع الختبار
مكضكعي جيد.
- 5تكفر الكقت إلعداد االختبار المقالي أقؿ مف الكقت الذم يمكف التفرغ فيو لتصحيح
اإلجابات.
( – )1لمعاف مصطفى الجللي :التحصيؿ الدراسي ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة،ط
األردف ،2011،ص.51
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 ،1عماف،

اإلطار النظرم لمصطمح االختبار

الفصؿ اؿثاني

شروط بناء االختبارات المقالية:
ىناؾ مجمكعة شركط البد أف يمتزـ بيا المعمـ إلعداد االختبار اإلنشائي الجيد ىي
كاآلتي:

( )1

- 1تحديد المياـ التي تمزـ التمميذ استخداـ سيطرتو عمى األساسيات المعرفية.
- 2جعؿ الفقرات (األسئمة) محددة بالمعنى الذم يمكف لمخبراء أف يتفقكا عمى أف إجابة ما
أفضؿ مف اإلجابة األخرل.
- 3كجكب صياغة السؤاؿ أك الفقرة االختبارية بعناية بحيث يفيـ الممتحف (الطالب) تماما
ماذا يتكقع منو أف يعمؿ كال تعطى مف الحرية أكثر مما يحتاج عند قياس التحصيؿ
المرغكب (أم تحديد طكؿ اإلجابة التي يرغب المعمـ أف تككف عميو اإلجابة).
- 4إعطاء األفضمية لألسئمة الخاصة التي يمكف اإلجابة عنيا باختصار.
- 5تجنب إعطاء الطالب فرصة االختبار مف األسئمة المطركحة ما لـ تكف ىناؾ ظركؼ
اضط اررية.
- 6كتابة إجابة نمكذجية لمسؤاؿ بعد صياغة.

( )1المرجع السابؽ:ص.51
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الفصؿ اؿثاني

نموذج لالختبارات المقالية :لمشعبتين معاً (اآلداب والعموم)
أكتب مقاال حكؿ مظاىر الحياة العقمية في العصر العباسي األكؿ كالثاني
مستشيدان بالشعر (شعر العصر العباسي)مكظفان الصكر البيانية (استعارة ،كناية)...،محترما منيجية المقاؿ (مقدمة ،عرض ،خاتمة)محترما علمات التعجب كاالستفياـشروط تصحيح االختبارات المقالية:
إف عممية تصحيح أسئمة االختبارات المقالية تحكميا ضكابط كشركط محددة ىي:

()1

- 1أف يككف المصحح مستعدان نفسيا كصحيا لكي يقكـ بعممية التصحيح بشكؿ صحيح
كدقيؽ.
- 2تصحح األسئمة االمتحانية سؤاال سؤاال أم يصحح السؤاؿ األكؿ مثل لكؿ التلميذ ثـ
يرجع المعمـ لتصحيح السؤاؿ الثاني لمجمكعة التلميذ كىكذا بالنسبة لألسئمة األخرل.
- 3يستخدـ إحدل الطريقتيف التاليتيف عند إعطاء الدرجة:
أ) -طريقة تحميل اإلجابة :يتـ فييا تحميؿ اإلجابة النمكذجية المفاىيـ أك العناصر المراد
اختبار الطالب فييا قد تعطى بعض الدرجات لمربط بيف تمؾ المفاىيـ كلمنظرة االستنتاجية
بينيا.
( – )1لمعاف مصطفى الجللي :التحصيؿ الدراسي ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة،ط
األردف ،2011،ص51ك.52
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الفصؿ اؿثاني

ب) -طريقة النظرة الكمية :يتـ فييا قراءة اإلجابة ككؿ ألخذ االنطباع العاـ عف اإلجابة
ثـ تعطى الدرجة الكمية لمسؤاؿ بعد مراجعة اإلجابة النمكذجية كالعلقة بيف االثنيف.
عيوب االختبارات المقالية:عمى الرغـ مف ىذه المميزات للختبارات المقالية إال أنيا ال تخمك مف بعض العيكب
منيا:

()1

- 1ذاتية التصحيح (غير مكضكعية) حيث إف العلمة التي يضعيا المصحح تعتمد عمى
المصحح كتختمؼ باختلؼ المصححيف كقد كجد أف علمات المعمميف لنفس
المكضكع تختمؼ اختلفا كبي انر كفؽ عكامؿ ذاتية متعددة منيا:
حالة المصحح النفسية أثناء تصحيح المكضكع.اتجاىات المصحح.نظرتو أك فكرتو السابقة عف الطالب.اختلؼ تقدير المصحح الكاحد لنفس المكضكع إذ قاـ بتصحيحو في أكقات مختمفة.تأثرىا أيضا بجنس المصحح ذك انر كاف أـ أنثى.تطوير األسئمة المقالية:ىناؾ العديد مف النقاط التي يمكف أخذىا بعيف االعتبار لتطكير أسئمة المقاؿ منيا:(-)1غساف يكسؼ قطيط :حكسبة التقكيـ الصفي ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،األردف ،ط

ص83ك. 84

،1،2009

(– )2ساعد صباح:بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية المكضكعية لدل المعمميف (دراسة
تجريبية عمى بعض معممي المرحمة االبتدائية لمطكر الثاني ببمدية طكلقة كالية بسكرة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة
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اإلطار النظرم لمصطمح االختبار

الفصؿ اؿثاني

استخداـ أسئمة المقاؿ لقياس النكاتج التعميمية المعقدة فقط عمى مستكل الربطكالتقييـ....
ربط السؤاؿ بشكؿ مباشر مع الناتج التعميمي المراد قياسو بقدر اإلمكاف كذلؾ بتكضيحاألىداؼ المراد قياسيا في االختبار.
صياغة السؤاؿ بطريقة محددة حتى ال يكثر التأكيؿ كتككف اإلجابة عميو كاضحة.عدـ كضع سؤاؿ كاحد بؿ يفضؿ تقسيمو إلى عدة أسئمة قصيرة كىذا يتطمب االبتعادعف استخداـ مقدمات لألسئمة مثؿ :متى ،أيف ،ضع...
تحديد زمني تقريبي لكؿ سؤاؿ في االختبار ماداـ االختبار ليس مقياسا لمقكة بالدرجةاألكلى كانما مقياس يخص القدرة عمى الربط كالتقييـ.

*االختبارات الشفوية:)Oral escamination ( :
تعتبر االختبارات الشفكية مف أقدـ أنكاع االختبارات في العالـ كفي ىذا النكع مف
االختبارات تكجو فييا األسئمة إلى المفحكص شفكيا مف قبؿ الفاحص عدد مف الفاحصيف
الذيف يككنكف كجيا لكجو مع المفحكص الذم عميو أف يجيب عف األسئمة مشافية
كتستخدـ في تقكيـ مجاالت معينة مف التحصيؿ كالقراءة الجيرية كالقاء الشعر كتلكة

دكتكراه العمكـ في عمـ النفس ،تخصص :تقكيـ كمناىج ،إشراؼ:نادية بعيبع ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،2012،2013 ،ص134ك.135
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اإلطار النظرم لمصطمح االختبار

الفصؿ اؿثاني

القرآف كعمى الرغـ مف ىذا النكع مف االختبارات قديـ إال أنو مازاؿ يستخدـ حتى كقتنا
الحالي كما تستخدـ في المجاالت التالية:

()1

 اختيار المكظفيف في المؤسسات التربكية. اكتشاؼ نمط الشخصية مف خلؿ ىذه االختبارات. تقكيـ مستكل الشخصية اإلدارية كتأثيرىا عمى اآلخريف. اختبار الطمبة في بعض المكضكعات مثؿ تلكة القرآف ،قراءة الشعر ...«كىي مجمكعة مف األسئمة يكجييا المعمـ لمتمميذ كيجيب فك انر دكف كتابة كذلؾ لقياس
خبرتو في المكضكعات التي سبؽ كأف تعمميا »

()2

«ىي عبارة عف مجمكعة مف األسئمة يكجييا المعمـ لمتمميذ ،كيجيب فك انر دكف كتابة أك
ذلؾ لقياس خبرتو في المكضكعات التي سبؽ كأف تعمميا ».
«إف تعد مف أقدـ أنكاع االختبارات في العالـ ،حيث استخدمت منذ أقدـ األزماف كىي
عبارة عف مجمكعة مف األسئمة غير الكتابية يكجييا األستاذ لمتمميذ كيطالبو باإلجابة
عمييا كذلؾ لقياس مدل تعممو كاكتسابو في المكضكعات ،التي سبؽ كاف تعمميا كما
(-)1ساعد صباح:بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية المكضكعية لدل المعمميف (دراسة
تجريبية عمى بعض معممي المرحمة االبتدائية لمطكر الثاني ببمدية طكلقة كالية بسكرة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة
دكتكراه العمكـ في عمـ النفس ،تخصص :تقكيـ كمناىج ،إشراؼ:نادية بعيبع ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،2012،2013 ،ص.135
(-)2ساسي مريـ:األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لألسرة كعلقتيا بالتحصيؿ الدراسي (دراسة ميدانية

ألقساـ المرحمة المتكسطة بثانكية محمد بكجمعة بدائرة لكطاية بسكرة) مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ
اجتماع التربية ،تخصص :عمـ اجتماع التربية ،إشراؼ:أكذينية اعمر ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،كمية العمكـ
اإلنسانية كاالجتماعية ،2010،2011 ،ص.111
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الفصؿ اؿثاني

تمكف االختبارات الشفكية مف الحكـ عمى مدل فيـ التلميذ لمحقائؽ ،كمدل قدرتو عمى
معالجة المكاقؼ المتجسدة إضافة إلى تقكيـ الميارات الشفكية لدل التمميذ عمى التعبير
كفي التعرؼ عمى سمات معينة تتعمؽ بشخصية التمميذ كالجرأة كالشجاعة األدبية أثناء
تقديـ كاعطاء اإلجابات»(.)1
«حيث تساعد عمى جعؿ التقكيـ عممية مستمرة ،كتدفع المتعمميف إلى متابعة دركسيـ،
كتعطي المعمـ فرص تعرؼ نكاحي القكة كالضعؼ لدل المتعمميف كقدرة كؿ منيـ عمى فيـ
المكضكع ،كغالبا ما يستفاد مف االختبارات الشفكية في مجاؿ الدراسات المغكية حيث
تككف مثؿ ىذه االختبارات ،مف أنسب الكسائؿ لتعرؼ قدرة المتعمميف عمى النطؽ كالتعبير
()2

عف مختمؼ المكضكعات بمغة عممية سميمة »

«تعد االختبارات الشفكية ضركرة ممحة لقياس بعض أىداؼ المجاالت التعميمية مثؿ:
 التلكة كالتجكيد. اإللقاء. -الطلقة المغكية.

(– )1صالح العقكف :البيئة االجتماعية المدرسية كعلقتيا بالتحصيؿ الدراسي ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في
عمـ االجتماع ،تخصص :عمـ اجتماع التربية ،إشراؼ:دبمة عبد العالي ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة

محمد خيضر بسكرة ،2010،2011 ،ص87ك. 88

( )2محمد محمكد الحيمة:ميارات التدريس الصفي ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف ،األردف ،ط،1،2002
ص.384
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اإلطار النظرم لمصطمح االختبار

الفصؿ اؿثاني

 المغات التي تتعمؽ بميارتي القراءة كالتحدث»(.)1«تعتبر االختبارات الشفكية ضركرية في بعض المكاقؼ التعميمية ،كما أنيا مكممة ألنكاع
االختبارات األخرل كاذا أجريت االختبارات الشفكية بدقة تامة ،في تكقيت مناسب ،فإنيا
تساعد المعمـ عمى تفيـ بعض الجكانب لدل تلميذه أكثر مما تؤدم إليو أنكاع االختبارات
األخرل»(.)2

*مميزات االختبارات الشفوية:
كما أف ليا العديد مف المميزات ىي:

()3

 إعطاء صكرة عف القدرات المغكية لمطالب سكاء ما يتعمؽ بالقراءة أـ النطؽ السميـ أـالتعبير الشفكم كذلؾ عند دراسة المغة العربية أك المغات األجنبية عمى حد سكاء.
 المساعدة عمى إصدار أحكاـ صادقة حكؿ قدرة الطالب عمى المناقشة كالحكار كسرعةالتفكير كالفيـ كربط المعمكمات كاستخلص النتائج منيا.
 استماع الطمبة إلى إجابات زملئيـ كاالستفادة مف تكرار المعمكمات كتثبيتيا في ذىفالطالب مما يؤدم إلى تجنب األخطاء التي قد يقعكف فييا.

(– )1غساف يكسؼ قطيط كآخركف:الحاسكب كطر التدريس كالتقكيـ ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط 1
 ،2009،ص.80

(-)2حممي أحمد الككيؿ كآخركف :المناىج (المفيكـ ،العناصر ،األسس ،التنظيمات ،التطكير) ،مكتبة األنجمك

المصرية ،ص.172
( – )3غساف يكسؼ قطيط :حكسبة التقكيـ الصفي ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف،األردف ،ط ،1،2009ص.81
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اإلطار النظرم لمصطمح االختبار

الفصؿ اؿثاني

 التأكد مف صدؽ االختبارات التحريرية فإذا حصؿ الطمبة عمى علمة مرتفعة فياختبار تحريرم كشؾ المعمـ في ىذه النتيجة فإف االختبار الشفكم لمطالب في المكضكع
نفسو أك في أحد األسئمة يبيف لممعمـ مدل أحقية الطالب في العلمة التي حصؿ عمييا
مف عدميا.
 تصحيح األخطاء التي يقع فييا الطمبة فكر حدكثيا مما يقدـ تغذية راجعة فكريةلمتعميـ.
نموذج عن االختبارات الشفوية:
 شعبة العمكـ التجريبية: أف يطالب األستاذ تلميذه مثل :بحفظ قصيدة "زحؼ عربي ظافر" ألبي تماـ .فيعطىاألستاذ مدة زمنية أسبكع أك خمسة أياـ مثل ليقكـ التلميذ بحفظ القصيدة .ثـ يقكـ األستاذ
بإجراء االختبار ،بإجلس كؿ تمميذ أمامو فيعرض كؿ تمميذ القصيدة عمى األستاذ شفاىة
كبصكت مرتفع كقراءة صحيحة ،كقد يسأؿ األستاذ التمميذ عف حياة الشاعر كنسبو كمكلده
كعممو كأدبو كالحركب التي عاصرىا كشاىدىا فقد شيد أبك تماـ معركة عمكرية فكتب ىذه
القصيدة ثـ يقكـ األستاذ بتقكيـ الميارات المغكية كاألخطاء كتقكيـ ذاكرة كؿ تمميذ.
 شعبة اآلداب كالفمسفة:أف يطالب األستاذ تلميذه مثلن بحفظ قصيدة "تيديد ككعيد" لبشار بف برد كما حدث في
الفرض األكؿ فيعطييـ كذلؾ مدة زمنية معتبرة لحفظ القصيدة ،ثـ يقكـ األستاذ بإجراء
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الفصؿ اؿثاني

االختبار الشفيي عمى القصيدة كيعرض كؿ تمميذ ما حفظو عمى أستاذه ،فيقكـ ىذا
األخير بالتصكيب كالتقكيـ كالتقييـ لمتمميذ بدرجة مناسبة ،كيمكف أف يسأؿ األستاذ تمميذه
عف أسباب رقي الحياة العقمية في العصر العباسي كالكتب التي ترجمت عف الينكد
كالفرس كاليكناف ...فيجيب شفاىة كربما يسألو عف إعراب كممات كردت في القصيدة
فيعربيا التمميذ شفاىة.
*عيوب االختبارات الشفوية:
كما أف ليا بعض العيكب التي تدعك إلى الحذر مف اإلفراط في استخداميا كمف أبرز ىذه
العيكب ما يمي:

()1

 تفاكت السيكلة كالصعكبة الخاصة باألسئمة الشفكية مما يعني انعداـ الدقةكالمكضكعية في تقكيـ الطمبة إذ قد يكجو المعمـ سؤاال صعبا إلى طالب ما بينما يكجو
سؤاال أقؿ أك أكثر صعكبة إلى الطالب اآلخر ،كىك ما يعني أف الحظ قد يمعب دك انر
في عممية التقكيـ كيفرض ذلؾ عمى المعمـ عدـ التسرع في إصدار الحكـ عمى
مستكيات الطمبة دكف استخداـ عدد كبير مف األسئمة الشفكية.
 تستغرؽ كقتا طكيل في إجرائيا حيث يتطمب األمر ،عدة دقائؽ لكؿ طالب كمعنىذلؾ أنو يمزـ للختبار الشفكم في صؼ معيف عدة دركس ،إال أنو يمكف التغمب عمى

(– )1غساف يكسؼ قطيط كآخركف:الحاسكب كطرؽ التدريس كالتقكيـ ،دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط 1
 ،2009،ص.170
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الفصؿ اؿثاني

ىذه المشكمة باختيار عدد محدد مف الطمبة الختبارىـ في كؿ درس ،بحيث يخصص
جزء مف كقت الدرس الختبار الطمبة بصفة دكرية.
 تأثر نتائج االختبارات الشفكية بعكامؿ مثؿ :الخكؼ أك الخجؿ أك اإلرتباؾ أك عدـالقدرة عمى التعبير السميـ.
 افتقار االختبارات الشفكية إلى المكضكعية في تكجيو األسئمة كما تفتقر إلى الثبات إذأنو عمى الرغـ مف كثرة عدد األسئمة إال أف نصيب كؿ طالب منيا ُيعد ضئيل.

*تصنيف االختبارات التحصيمية من حيث تفسير النتائج:
 يمكف تصنيؼ االختبارات التحصيمية حسب أسمكب تفسير الدرجة التي نحصؿعمييا مف االختبار إلى نكعيف ىما:

()1

 اختبارات محكية المرجع ( .)Critrion Referenced Tests Ç R T S اختبارات معيارية المرجع ( .)Norm Refrrenced Tests N R T Sكاألساس في ىذا التصنيؼ ىك الطريقة التي تفسر بيا نتائج أداء المفحكص ففي النكع
معيارم المرجع تككف الدرجة التي يحصؿ عمييا الفرد درجة نسبية مرتبطة بأداء الجماعة
الجماعة التي طبؽ عمييا االختبار في حيف تككف الدرجة التي نحصؿ عمييا مف النكع
الثاني (محكي المرجع) درجة مطمقة تحدد مدل ما أتقف التمميذ مف مخرجات التعمـ أم
(– )1ساعد صباح:بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية المكضكعية لدل المعمميف (دراسة

تجريبية عمى بعض معممي المرحمة االبتدائية لمطكر الثاني ببمدية طكلقة كالية بسكرة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة

دكتكراه العمكـ في عمـ النفس ،تخصص :تقكيـ كمناىج ،إشراؼ:نادية بعيبع ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،2012،2013 ،ص138ك.139
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الفصؿ اؿثاني

أننا في حالة االختبار معيارم المرجع تنسب أداء الفرد ألداء الجماعة التي ينتمي إلييا
أما في حالة االختبار محكي المرجع فإننا نفسر أداء التمميذ في ضكء مجمكعة مف
الميارات أك المخرجات المحددة تحديدان جيدان.
االختبارات محكية المرجع:) Ç R T S(:
تقكـ أداء الطالب في ضكء محؾ معيف يأخذ مستكل الطالب بعيف
«ىي االختبارات التي ِّ
االعتبار ،كقد شاع استخداـ ىذه االختبارات حديثا في مجاؿ التربية كالتعميـ ،لما ليا مف
فائدة كبيرة في المكضكعية عند الحكـ عمى مستكل المتعمـ كمعرفة مدل تحصيمو في
مجاؿ مف المجاالت التحصيمية كتعكد ىذه االختبارات إلى العالـ األمريكي جيمزر
()1

»1962Gezlar

«حيث يقارف أداء الطالب بمستكل أداء معيف يتـ تحديده بصرؼ النظر عف أداء
المجمكعة كأف يجيب الطالب عف (  )%80مف أسئمة االختبار عمى األقؿ أك أف يطبع
( )50كممة في الدقيقة طباعة صحيحة يتكقع مف الطالب أف يصؿ إلى مستكل معيف كأف
()2

يحقؽ ( )%90مف األىداؼ أك أف يجيب عف (  )%95مف األسئمة»

(– )1جابر نصر الديف:دركس في عمـ النفس البيداغكجي ،سمسمة كتب مخبر المسألة التربكية(

ص.101

،2009 ،)1

( – )2محمد محمكد الحيمة:ميارات التدريس الصفي ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف ،األردف،
ط ،1،2002ص.381
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الفصؿ اؿثاني

«إف االختبارات التي تصمـ لتقيس مجمكعة محددة مف األىداؼ تسمى االختبارات
المحكية ( ) Critrion Referenced Testsكىذه االختبارات ميمة لمغاية مف أجؿ:

( )1

 قياس كتقكيـ تعمـ الطمبة كتقدميـ. تقكيـ فاعمية المكاد التعميمية التي استخدميا المعمـ. تقكيـ طريقة التعميـ التي اتبعيا المعمـ» .«إف االختبار محكي المرجع يتألؼ مف عينة ممثمة مف الميمات لقياس مستكل أداء الفرد
في مجاؿ سمككي محدد  ،ال ينطبؽ عمى سمكؾ مفرد أك ميارة بسيطة أك ىدؼ خاص كال
بد لو مف أف يأخذ معنى شمكليان ،يتمثؿ في صنؼ أك فئة مف نماذج السمكؾ عند المتعمـ
مف جية ثانية فإف المجاؿ السمككي ،ال يقتصر عمى كصؼ األفعاؿ أك العمميات السمككية
بعدا أساسيا في "المحتكل" فإذا عرفنا المجاؿ السمككي بأنو مجمكعة
بؿ البد لو أف يأخذ ن
مف نتاجات التعمـ المستيدفة باعتبارىا أىدافا تعميمية فإف كلن مف ىذه األىداؼ يأخذ ُبعده
األكؿ مف نكع السمكؾ أك االستجابة ،كبعده الثاني في محتكل محدد كمف ىنا فإف
()2

مكاصفات المجاؿ السمككي تشمؿ ىذيف البعديف بشكؿ متكامؿ »

(– )1تكفيؽ أحمد مرعي كآخركف :المناىج التربكية الحديثة(مفاىيميا كعناصرىا كأسسيا كعممياتيا) ،دار المسيرة
لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف،األردف ،ط ،2000 ،1ص.244
( – )2المرجع نفسو ،ص.246
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«إف نتائج االختبارات المحكية تنبئ المعمـ كالمصمـ ،بمدل إتقاف المتعمميف لكؿ
ىدؼ تعميمي كبالتالي فإف االختبارات المحكية المرجع ،تعد جزءان رئيسيا مف عممية
()1

تصميـ المنياج»

*التفسير المحكي المرجع والتفسير المعياري المرجع لمعالمة عمى االختبار:
ثـ طريقة لتفسير العلمة عمى االختبار لتكضيح ذلؾ نفرض أف اختبا انر في المغة طبؽ
عمى مجمكعة طمبة في الصؼ السابع األساسي ،مثل كحصؿ الطالب (أ) عمى العلمة
المئكية (  )70فكيؼ تفسر ىذه العلمة؟ إذا كانت أسئمة االختبار عف ميارات لغكية،
محددة تمثؿ نتاجات التعمـ المستيدفة فيمكف تفسير العلمة (  )70عمى أساس أف إتقاف
الطالب لمميارات المغكية يقدر بنسبة

 %70ككأف مرجع التفسير ىنا ىك كـ يتقف

الطالب(أ) مف الميارات المغكية المتكقعة في مستكل صفو ،أك كـ حقؽ مف نتاجات التعمـ
المستيدفة مف تدريس المغة في ذلؾ الصؼ(.)2
مف جية ثانية لك افترضنا أف الطمبة الذيف حصمكا عمى العلمة (  )70أك أكثر يشكمكف
الربع األعمى مف طمبة الصؼ السابع ،عندىا يمكف القكؿ أف علمة الطالب (أ) تصنعو
في الربع األعمى مف مجمكعة ،كىنا يككف مرجع التفسير مكقع الطالب في مجمكعة إذا
ما كزف أداؤه بأدائيـ(.)3
(– )1المرجع السابؽ :ص.245

( – )2تكفيؽ أحمد مرعي كآخركف :المناىج التربكية الحديثة(مفاىيميا كعناصرىا كأسسيا كعممياتيا) ،دار المسيرة
لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف،األردف ،ط ،2000 ،1ص.245
( – )3المرجع نفسو :ص.245
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عندما نأخذ بالتفسير األكؿ أم بتحديد مستكل اإلتقاف أك مدل تحقؽ النتاجات المستيدفة
فل نككف معنييف ،بمكقع الطالب في مجمكعتو فالمحؾ ىك النتاجات المستيدفة ككـ تحقؽ
منيا ككـ لـ يتحقؽ كبتحميؿ إجابيات الطالب ،يمكف أف نشخص طبيعة الميمات التي
ظير فييا قصكر الطالب كيطمؽ عمى مثؿ ىذا التفسير تفسي انر محكي المرجع كالمقصكد
بالمحؾ ىنا جميع نتاجات التعمـ ،المستيدفة كعندما نضع اختبا انر ليعطينا ىذا النكع مف
التفسير نسميو "اختبار محكي المرجع" (.)1
أما إذا أخذنا بالتفسير الثاني أم بتحديد مكقع الفرد بالنسبة لمجمكعة مرجعية (مجمكعة
صفة مثل) يصبح أداء المجمكعة المعيار الذم نكازف بو أداء الفرد ككاف ىدفنا ىك أف
نصؼ أفراد المجمكعة بالنسبة لبعضيـ  :دنيا ،ككسطى ،كعميا مثلن :كبغض النظر عما
تحقؽ لدل كؿ منيـ مف مستكيات اإلتقاف أك نتاجات التعمـ كيطمؽ عمى مثؿ ىذا التفسير
تفسي انر معيارم المرجع كعندما نضع اختبا انر ليعطينا ىذا النكع مف التفسير نسميو اختبا انر
معيارم المرجع(.)2
كيحدد باركؿ ( )Barkelسبع نقاط أساسية إلعداد االختبارات محكية المرجع ىي:
- 1يحدد المعمـ الكفايات كاإلنجازات المكاد تحقيقيا بدقة.
- 2يحدد المعمـ كيفية أداء التحصيؿ.

(– )1تكفيؽ أحمد مرعي كآخركف :المناىج التربكية الحديثة(مفاىيميا كعناصرىا كأسسيا كعممياتيا) ،دار المسيرة
لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف،األردف ،ط ،2000 ،1ص.245
(– )2المرجع نفسو :ص 245ك.246
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- 3يحدد المعمـ الكقت المناسب لقياس األداء عند الطلب.
- 4يحدد المعمـ الحد األدنى لمنجاح.
- 5يحدد المعمـ كيؼ يمكف زيادة أك تقميؿ الحد األدنى لمنجاح.
- 6يحدد المعمـ إذا كاف المحؾ لمصؼ ككؿ أك لمطالب الكاحد.
- 7يحدد المعمـ خطة خاصة لمطلب الذيف فشمكا في اإلمتحاف.
كبصفة عامة فإف االختبارات محكية المرجع ،تعتبر مف كسائؿ التقكيـ التككيني كىذا يعني
أنيا تعقد عدة مرات بمعنى أف القرار المتخذ لنجاح الطالب أك رسكبو ال يعد ق ار انر نيائيا» .

-2االختبارات معيارية المرجع:)N R T S(:
لقد نشأ النظاـ معيارم المرجع مرتبطا بالفمسفة التربكية التي كانت سائدة في الكاليات
المتحدة األمريكية في أكائؿ القرف العشريف كىي تضيؼ األفراد بحسب مركزىـ النسبي بيف
أقرانيـ ،في القدرات المختمفة كخاصة عندما دعت الحاجة إلى تصنيؼ الضباط كالجنكد
قبؿ اشتعاؿ الحرب العالمية األكلى حيث ظير في ذلؾ الكقت أكؿ اختبار جمعي كىك
اختبار آرترأكتيس (  )Otistestكقد أدل تحقيؽ ىذا االختبار الغرض الذم بني ألجمو
كالى تشجيع حركة االختبارات مرجعية المعيار لتصنيؼ األفراد تبعا لقدراتيـ كتحصيميـ
كغير ذلؾ كما استخدمت في مجاؿ التكجيو الميني كانتقاء األفراد لمكظائؼ المختمفة (.)1

(– )1المرجع السابؽ:ص.141
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تقكـ أداء الطالب في ضكء معايير معينة بحيث تسمح ىذه
«تمؾ االختبارات التي ِّ
المعايير بمقارنة أداء الطالب بأداء غيره مف الطلب مف المستكل نفسو كقد شاع استخداـ
ىذا النكع مف االختبارات حديثان ،جنبا إلى جنب مع االختبارات محكية المرجع »

()1

فيذا النكع مف االختبارات ييتـ بالكشؼ عف الفركؽ الفردية كابرازىا لذلؾ فيي تشتمؿ عمى
مفردات أك أسئمة تجعؿ تكزيع الدرجات الكمية للختبار يتخذ شكؿ المنحى االعتدالي الذم
تتمركز فيو معظـ الدرجات حكؿ المتكسط كتقؿ كمما اتجينا نحك طرفي التكزيع كمف ىذا
تقكـ
يمكف تعريؼ االختبارات معيارية المرجع بأنيا «تمؾ االختبارات التي االختبارات التي ِّ
أداء الطمبة في ضكء معايير معينة ،بحيث تسمح بمقارنة أداء
التمميذ بأداء غيره مف زملئو في المستكل نفسو » (.)2
كعميو يستخدـ ىذا النكع مف االختبارات لتجديد كضع المتعمـ بالنسبة ألداء اآلخريف في
نفس االختبار كذلؾ باستخداـ بعض األساليب اإلحصائية مثؿ :الرتب المئينية ،الدرجات
المعيارية كغيرىا؟
عد مف قبؿ لجنة تككف عامة عمى مستكل
مف خصائص االختبارات معيارية المرجع أنيا تُ ُ
الدكلة كما تعتبر ىذه االختبارات مف كسائؿ التقكيـ الختامي كبالتالي تجرم مرة كاحدة في
(– )1جابر نصر الديف:دركس في عمـ النفس البيداغكجي ،سمسمة كتب مخبر المسألة التربكية(،

،) 1

،2009ص.101
(– )2ساعد صباح:بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية المكضكعية لدل المعمميف (دراسة

تجريبية عمى بعض معممي المرحمة االبتدائية لمطكر الثاني ببمدية طكلقة كالية بسكرة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة

دكتكراه العمكـ في عمـ النفس ،تخصص :تقكيـ كمناىج ،إشراؼ:نادية بعيبع ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،2012،2013 ،ص138ك.139
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السنة كما يتـ التركيز عمى المادة الدراسية ككؿ كليس كجزء كىناؾ مجمكعة مف الشركط
الكاجب مراعاتيا عند إعداد االختبارات معيارية المرجع أىميا:
 إعداد جدكؿ المكاصفات لمتقيد في كضع أسئمة تشمؿ جميع المحتكل. تحديد األىداؼ المراد قياسيا. تحديد الطمبة الذيف سيخضعكف للختبار. تييئة ظركؼ مناسبة لعقد االختبار.نستخمص مما سبؽ أف للختبار المعيارم نكعيف :االختبار محكي المرجع كاالختبار
معيارم المرجع ،كتستخدـ االختبارات مرجعية المعيار لتكضيح درجة الفرد مف خلؿ
مقارنتيا بدرجة األفراد اآلخريف ،بينما اليدؼ مف خلؿ مقارنة ىذا األداء ببعض
المجاالت السمككية كأنو عمى كؿ اختبار تحصيمي أف يمتاز بالصدؽ كالثبات سكاء كاف
مرجعيا أك محكيا.
«حيث يقارف أداء الطالب عمى االختبار بأداء مجمكعتو المعيارية ،فقد تككف ىذه
المجمكعة مف طلب صفو أك مف ىـ في نفس المستكل األكاديمي أك العمرم محميا أك
عالميا كأف تفسر علمة طالب في العمكـ مثلن عمى أنو أعمى تحصيلن مف (  )%80مف
طلب صفو في مادة العمكـ ،كقد تفسر العلمة أك يتـ الحكـ عمى أداء الطالب في
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امتحاف معيف مف خلؿ مكقع علمتو .بالنسبة لممتكسط الحسابي لعلمات الصؼ،
فالمتكسط الحسابي ىنا ىك المعيار»

()1

كيمكف إيجاز الفرؽ بيف النكعيف مف االمتحانات في الشكؿ رقـ اآلتي:

()2

االختبارات محكية المرجع:

االختبارات مرجعية المرجع:

Examens çriteriés /çritériels

Examens normatifs-

تجرم عدة مرات في الفصؿ الدراسي

تجرم مرة أك مرتيف في الفصؿ الدراسي عادة.

مف كسائؿ التقكيـ التككيني

مف كسائؿ التقكيـ الختامي

يقارف فييا أداء الطالب بالمحؾ

يمكف إجراء مقارنة مع أداء الطلب اآلخريف

تعرؼ عمى خصكصيات المادة

تركز عمى العمكميات بحيث يتـ اختبار المادة

الدراسية بحيث يتـ إجراء اختبار كؿ

ككؿ.

جزء عمى حده
طبيعة األسئمة تشتؽ مف عمميات التعمـ األسئمة صعبة بكجو عاـ كىذا يتضح مف
فإذا أجاب الطمبة عمى أسئمة اإلمتحاف

كتابتيا فيي غير مباشرة

بعد الدراسة فيذا يعني أف أسمكب
الدراسة كالتدريس فعاليف.

( – )1محمد محمكد الحيمة:ميارات التدريس الصفي ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف ،األردف،
ط ،1،2002ص.381
(– )2المرجع نفسو:ص.102
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ليس اليدؼ مف االمتحاف الحصكؿ

الغرض مف األسئمة الحصكؿ عمى تكزيع أكسع

عمى تكزيع لدرجات الطلب

لمدرجات حتى يمكف تكزيع الطمبة حسب
المنحنى السكم.

de
ausc
ausc

position

la

étudiant
ou

Préciser la position de chaque Préciser
étudiant par rapportason groupe chaque

de apprentissages

regard

au

référence

de

l’appeventissage Souhaité. compétences définis dans le
cours ou dans le programme.
كعميو يمكف أف نستخمص مف التعاريؼ السالفة الذكر للختبارات التحصيمية عمى أنيا
عبارة عف مجمكعة مف األسئمة المحددة تحديدان دقيقا ،كالتي ينبغي حميا شريطة أف تككف
مرتبطة بالمنيج الذم درسو التمميذ ،كذلؾ لقياس ما حصمو مف معمكمات كميارات ...
كيجرل بعد فترة زمنية معينة ،كذلؾ بيدؼ قياس مدل التقدـ الذم كصؿ إليو كتحديده
رقميا كعمى ضكئو يتـ اتخاذ العديد مف الق اررات التربكية المتعمقة بالطالب.
إف اختبارات التحصيؿ متعددة كتستعمؿ في المدارس عمى الطمبة العادييف كالمكىكبيف
كمعظميا تجرم عمى المجمكعات ،كليس عمى األفراد كبعض االختبارات ىي األكثر تفكقا
مف مثؿ اختبار (أيك  )ITBSلمميارات األساسية ( )Low tests of basic –skills
ككذلؾ اختبار (ستانفكرد بنيو) لمتحصيؿ ك(كميفكرنيا) لمتحصيؿ كجميعيا يختص بناحية
مف نكاحي التحصيؿ مثؿ :التحصيؿ في قكاعد المغة اإلنجميزية ،التيجئة كقراءة الخرائط
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كالحسابات الرياضية استيعاب القراءة ،الدراسات االجتماعية ،العمكـ العامة ،كيتـ تعديؿ
االختبارات نتيجة التغيرات التي تط أر عمى المناىج.
كتمعب االختبارات التحصيمية دك انر بار انز في جميع أنكاع البرامج التعممية فيي األسمكب،
الذم يستخدـ كثي انر كحتى اآلف في تعييف كتحديد تحصيؿ المتعمـ داخؿ الحجرة الدراسية.

 االختبارات الموضوعية:)objection tests(:عندما تقدمت األنشطة التعميمية ككسائميا أدل ذلؾ إلى مراجعة أساليب االختبارات
التقميدية ،كاستبداليا باختبارات تككف عمى جكانب مكضكعية أحسف مما كانت عميو
فاالختبارات المكضكعية ىي:
«مجمكعة مف األسئمة ذات اإلجابات القصيرة تساعد عمى قياس االستدعاء كالتعرؼ
()1

كيمكف اإلجابة عمييا في الكقت المخصص لمدرس»

ىي حديثة العيد مقارنة باالختبارات المقالية كسميت كذلؾ مف طريقة تقنيف اصطلحيا،
كمف أمثمة االختبارات المكضكعية االستبياف ،ذك االختبارات المتعددة ،صيغة صحيح /
()2

خطأ تستعمؿ في المرحمة االبتدائية مف التعميـ األساسي في المكاد االجتماعية »

()1

«ىك االختبار الذم يصحح بطريقة مكضكعية كمف أنكاعو االختبار االختيارم »

( – )1ساعد صباح:بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية المكضكعية لدل المعمميف (دراسة
تجريبية عمى بعض معممي المرحمة االبتدائية لمطكر الثاني ببمدية طكلقة كالية بسكرة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة
دكتكراه العمكـ في عمـ النفس ،تخصص :تقكيـ كمناىج ،إشراؼ:نادية بعيبع ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة

محمد خيضر بسكرة ،2012،2013 ،ص.137

(-)2بشير إبرير كآخركف(:مفاىيـ التعميمية) بيف التراث كالدراسات المسانية الحديثة ،مخبر المسانيات كالمغة العربية،
جامعة باجي مختار الجزائر،2009،ص12ك.13
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اإلطار النظرم لمصطمح االختبار

الفصؿ اؿثاني

«تككف ىذه االختبارات مبنية عمى أسس سميمة يسكدىا التفكير المنطقي ،ألنيا تستبعد
الذاتية فيي تحاكؿ معرفة مدل فيـ التمميذ لممعمكمات ،التي حصؿ عمييا لذا كجب
االعتناء بيذه االختبارات حتى نتمكف مف الحصكؿ عمى بيانات صحيحة كدقيقة »(.)2
«تغطي أكبر قدر مف المحتكل المغكم كالثقافي لكتب المغة العربية كتسير تحميؿ إجابات
الطلب كتضمف مكضكعية التقدير ،كلقد اشتممت االختبارات عمى األنكاع األربعة الشائعة
(اختيار مف متعدد ،صح كخطأ ،تكممة ،مزاكجة)» .

()3

«تمؾ االختبارات التي لك أعطيت أكراؽ إيجابتيا إلى عدد مف المصححيف ،فإف االتفاؽ
عمى الدرجة المعطاة لكؿ كرقة منيا سيككف اتفاقا تاما ،ال اختلؼ فيو ،إف كرقة االختبار
()4

المكضكعي تقنف طريقة اإلجابة عنيا بشكؿ ال يختمؼ في الحكـ الصادر عمييا »
«ييتـ المعممكف باالختبارات المكضكعية ،ألنيا تتميز بالبعد عف التقديرالذاتي في

التصحيح كتتفادل غمكض اإلجابة (أم تتمتع بالدقة) ،كيمنع اإلجابات الخارجة عف

(– )1ساسي مريـ:األكضاع االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية لألسرة كعلقتيا بالتحصيؿ الدراسي (دراسة ميدانية
ألقساـ المرحمة المتكسطة بثانكية محمد بكجمعة بدائرة لكطاية بسكرة) مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في عمـ
اجتماع التربية ،تخصص :عمـ اجتماع التربية ،إشراؼ:أكذينية اعمر ،جامعة محمد خيضر بسكرة ،كمية العمكـ

اإلنسانية كاالجتماعية ،2010،2011 ،ص. 96

(– )2صالح العقكف :البيئة االجتماعية المدرسية كعلقتيا بالتحصيؿ الدراسي ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في
عمـ االجتماع ،تخصص :عمـ اجتماع التربية ،إشراؼ:دبمة عبد العالي ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،2010،2011 ،ص. 88
(-)3رشدم أحمد طعيمة:نماذج مف االختبارات المكضكعية في المغة العربية لممرحمة الثانكية ،دار الفكر العربي لمنشر

كالتكزيع ،القاىرة ،مصر،ط،2،2000ص.47

(-)4لمعاف مصطفى الجللي :التحصيؿ الدراسي ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة،ط  ،1عماف ،األردف،2011 ،
ص.52
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اإلطار النظرم لمصطمح االختبار

الفصؿ اؿثاني

المكضكع كتشمؿ مقدا انر كبي انر مف المادة المراد االمتحاف فييا كتتمتع بتكزيع دقيؽ ألنكاع
المعمكمات كاألسئمة ككزف كؿ منيا في مجمكع الدرجات كما تتفادل تأثير الشكميات في
()1

تقييـ الدرجة»

*مميزات االختبارات الموضوعية:
مف أكضح ميزات االختبارات المكضكعية كأىميا إذا ما أحسف تصميميا كبناؤىا،
ككذلؾ تناكليا لعينة كبيرة تمثؿ الخبرة التحصيمية المراد قياسيا فضل عف أنيا تأخذ
في االعتبار عينة ممثمة أيضا لمميارات األساسية اللزمة لمنجاح ،في المادة المقررة
ىذا باإلضافة إلى أف ىذه االختبارات ُيراعى فييا صياغة األسئمة صياغة كاضحة
ككذلؾ تعدد ىذه األسئمة ،حتى تحقؽ درجة عالية مف الثبات ىذا كتختمؼ مكاصفات
االختبار المكضكعي باختلؼ اليدؼ مف االختبار كباختلؼ العينة التي طُبؽ كقهنف
عمييا".

()2

كيمكف باإلضافة إلى ما تقدـ أف نذكر اآلتي:

()3

أ) -يمكننا االختبار المكضكعي مف قياس عينة كبيرة مف الميارات أك العناصر
المترابطة ،كقد تغطي المقرر قيد الدراسة في كقت قياسي نسبيا ،فقد يمكننا مف اختبار

(-)1المرجع السابؽ:ص.52

(-)2محمد عبد الخالؽ محمد :اختبارات المغة ،مطابع جامعة الممؾ سعكد لمنشر كالتكزيع لممممكة العربية السعكدية،
الرياض  ،ط ،1989 ،2ص.10
(-)3المرجع نفسو ص10ك.11
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الفصؿ اؿثاني

النظاـ الصكتي لمغة العربية في كقت قصير ،أك كذلؾ معظـ التراكيب الكاردة في
المقرر كالتي درست في عاـ أك خلؿ عدة أعكاـ.
ب) -تحظى االختبارات المكضكعية بدرجات ثبات عالية كذلؾ ألنيا تككف عادة
اختبارات طكيمة تتناكؿ مكضكعات أك عينات كثيرة مف مكضكعات المنيج.
ج) -ال تتطرؽ إلييا عيكب التقدير الذاتي إذ أنيا تعتمد عمى طرائؽ مكضكعية في
تصحيحيا كفي تمؾ الحاؿ يعمؿ المصحح دكف خكؼ أك قمؽ مف تأثيره الذاتي أك
تحيزه لطريقة دكف أخرل مف طرؽ اإلجابة.
د) -كىناؾ عامؿ ميـ مف عكامؿ جكدة االختبارات أال كىك عامؿ االقتصاد فيناؾ
اقتصاد في الجيد كالزمف المذيف يخصصاف لمتصحيح ،فمف الممكف لمصحح كاحد أف
يقكـ بتصحيح الدرجات كرصدىا لمائة اختبار في كؿ اختبار ،خمسكف بندا أك أكثر
في زمف ال يزيد عف الساعة أك ربما يقؿ عف ذلؾ (باإلضافة إلى المصحح اآللي
الذم يقكـ بتصحيح آالؼ اإلجابات في دقائؽ).
ق) -في االختبار المكضكعي ال تتأثر إجابة الدارس بقدرتو عمى السرعة في الكتابة
أك التعبير المطمؽ.
ك) -باستخداـ طرائؽ االختبار المكضكعي تككف عمميات اإلحصاء كالتحميؿ سيمة
كما يمكف استخداـ اآلالت في التصحيح كبخاصة في االختبارات عمى نطاؽ كاسع
كيجمس ليا آالؼ الدارسيف.
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اإلطار النظرم لمصطمح االختبار

الفصؿ اؿثاني
*استخدامات االختبارات الموضوعية:

يفضؿ استخداـ االختبارات المكضكعية عند قياس تحصيؿ الطمبة في الحاالت التالية:

( )1

- 1عندما تككف أعداد الطمبة كبيرة ،كاحتمالية إعادة استخداـ االختبار مرة أخرل.
- 2عندما يككف أمر الحصكؿ عمى درجة ثبات عالية للختبار أم انر ضركريا.
- 3عندما يراد التقكيـ النزيو المجرد ،كالعدالة المطمقة كالتحرر مف تأثير االليممة
أساسيات البد منيا.
- 4عندما يثؽ المعمـ بقدرتو ككفاءتو عمى بناء فقرات اختبارية مكضكعية جيدة
ككاضحة أكثر مف قدرتو عمى تصحيح االختبارات المقالية بعدالة.
- 5عندما تككف السرعة مطمكبة عند تصحيح اإلجابات كليس في كقت إعداد
االختبار.
شروط بناء االختبارات التحصيمية الموضوعية:
لكي تؤدم االختبارات التحصيمية المكضكعية الدكر المنكط ليا كجب التقيد ببعض
الشركط العامة في بنائيا مف بينيا ما يمي (:)2

(-)1المرجع السابؽ:ص.55
(– )2ساعد صباح:بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية المكضكعية لدل المعمميف (دراسة

تجريبية عمى بعض معممي المرحمة االبتدائية لمطكر الثاني ببمدية طكلقة كالية بسكرة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة

دكتكراه العمكـ في عمـ النفس ،تخصص :تقكيـ كمناىج ،إشراؼ:نادية بعيبع ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،2012،2013 ،ص.138
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الفصؿ اؿثاني

 يجب أف تتناكؿ جميع أىداؼ المنيج ،المعمكمات ،الميارات ،الميكؿ ،االتجاىات،التفكير ،القيـ.
 يجب أال تقتصر عمى قياس قدرة التمميذ عمى الحفظ ،كانما يجب أف تقيس مستكياتمختمفة مف التفكير مثؿ :الفيـ ،التطبيؽ ،التحميؿ ،التركيب كالحكـ.
 أف تككف اإلجابة محددة كال تحتمؿ التأكيلت. أف تككف الطباعة كاضحة.كلقد انتشر ىذا النكع مف االختبارات في اآلكنة األخيرة ،كقد أطمؽ عمييا العالـ دكاز
( )Doisصفة المكضكعية ألنيا تخرج عف رأم المصحح ،كال تتدخؿ فييا
ذاتيتو كتتناسب مع جميع الطمبة مف ناحية الفركؽ الفردية ،كتتحقؽ جميع األىداؼ
التي كضعت مف أجميا بمعنى آخر لك أعطيت أكراؽ اإلجابة إلى عدد مف
المصححيف .فإف االتفاؽ عمى الدرجة المعطاة لكؿ كرقة منيا اتفاقا ال اختلؼ فيو
كلذلؾ فيي ال تحتمؿ إال إجابة كاحدة صحيحة ،يختار التمميذ مف بيف البدائؿ
المقترحة كتككف أسئمتيا مبسطة ككاضحة ترمي إلى التعرؼ عمى نكع المعمكمات التي
يعرفيا التمميذ ،كمدل فيمو إياىا أك التعرؼ عمى كؿ ما ككنو التمميذ مف مفاىيـ كما
تعممو مف قكاعد عامة ،كما تككف كسيمة لمحكـ عمى سرعة تفكير التمميذ كمف أشير
االختبارات التحصيمية المكضكعية ما يمي:

()1

(– )1عبد الكاحد حميد كآخركف :االختبارات التحصيمية المدرسية(أسس بناء كتحميؿ أسئمتيا)،مكتبة المجتمع العربي
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2008 ،1ص.57
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الفصؿ اؿثاني
- 1اختبارات الصكاب كالخطأ.
- 2اختبارات االختيار مف متعدد.
- 3اختبارات التكميؿ.
- 4اختبارات المزاكجة.
- 5اختبارات الترتيب.
- 6اختبارات التعريؼ.
- 7اختبارات التشخيص.

كغيرىا مف أنكاع االختبارات المكضكعية األخرل كاختبارات التناظر الكظيفي كاختبارات
االستدعاء  ...كسنتناكؿ أشير ىذه االختبارات بشيء مف التفصيؿ ،عند التطرؽ لعنصر
بناء االختبارات التحصيمية.
المكضكعية كتمتاز االختبارات المكضكعية بصفة عامة ،بارتفاع مستكل الصدؽ كالثبات
ألف السؤاؿ الكاحد يقيس ميارة كاحدة كيمكف أف تغطي معظـ جكانب المقرر الدراسي ،كما
تساعد عمى قياس قدرة الطالب ،عمى إصدار الحكـ علكة عمى سيكلة تصحيحيا.
كعمى الرغـ مف ىذه المميزات إال أف االختبارات التحصيمية المكضكعية ال تخمك مف
بعض العيكب ألنيا تتطمب جيدان في إعدادىا ككقتا طكيل كدراية كاسعة بإنتقاء المفردات
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الفصؿ اؿثاني

الدالة كتحديدان البدائؿ الممكىة ،كما أنيا غير قادرة عمى قياس القدرات التعبيرية
كاالبتكارية.

()1

تعد عممية بناء االختبارات التحصيمية ،مف أىـ العمميات التي يجب أف يككف المعمـ عمى
كعي تاـ بيا كاذا سممنا كذلؾ بأف المعمـ عمى كعي تاـ بالمادة التعميمية التي يتكلى
تدريسيا فإف عممية بناء االختبارات تركز عمى أمريف أساسييف (الميارة في بناء
االختبارات كاالستخداـ الصحيح لمنتائج) (.)2
 -)1اختبار الصواب والخطأLe test est bien et le mal:
«ىك مف االختبارات ذات الصياغة الصعبة التي يكثر فييا حظ كقكع المتعمـ عمى اإلجابة
الصحيحة ،إذ ترتفع ىذه النسبة إلى خمسيف مف مائة كذلؾ بحكـ تركيبتيا ثنائية العناصر
عمما أنيا تعطي تمثيل دقيقا لمحتكل المادة التعميمية ،التي نرغب في امتحاف المتعمميف
فييا ألنو بإمكاننا أف نضع في اختبار كاحد عددان كبي انر مف األسئمة تغطي كامؿ المادة
()3

التعميمية»

(– )1ساعد صباح:بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية المكضكعية لدل المعمميف (دراسة
تجريبية عمى بعض معممي المرحمة االبتدائية لمطكر الثاني ببمدية طكلقة كالية بسكرة) ،أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة
دكتكراه العمكـ في عمـ النفس ،تخصص :تقكيـ كمناىج ،إشراؼ:نادية بعيبع ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة
محمد خيضر بسكرة ،2012،2013 ،ص.137
(– )2المرجع نفسو:ص.142

(-)3أنطكاف صياح:تقكيـ تعمـ المغة العربية (دليؿ عممي) ،دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع ،بيركت،
لبناف،2009،ص.104
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الفصؿ اؿثاني

«كيقيس ىذا النكع القدرة عمى التمييز بيف الحقائؽ كالمعمكمات كالمفاىيـ كيضع التمميذ
()1

علمة صح أماـ العبارة الصحيحة كعلمة خطأ أماـ الجممة غير الصحيحة »
*مميزات اختبار الصواب والخطأ:
الختبارات الصكاب كالخطأ العديد مف المزايا التي يمكف عرضيا فيما يمي:

()2

أ -سيكلة التصحيح كاإلعداد.
ب -يمكف تقدير اإلجابات بمكضكعية كاممة.
ج -شمكلو لجميع أجزاء المادة الدراسية.
د -يستطيع الطالب أف يجيب في كقت معيف عمى عدد مف فقرات ىذا االختبار أكثر
مف أم نكع آخر مف االختبارات المكضكعية.
شروط بناء اختبار الصواب والخطأ :الختبار الصكاب كالخطأ العديد مف الشركط
التي يمكف عرضيا فيـ يمي:

()3

- 1تجنب استخداـ نصكص العبارات مف الكتاب.
- 2تجنب استعماؿ بعض الكممات المكجية أك التعميمات مثؿ :كؿ ،جميع ،دائما ،مطمقا،
أبدا ،أك الكممات المخصصة مثؿ :ناد انر ،معظـ ،يمكف ،غالبان ،أحيانا ،قد ،بعض ،مف
المحتمؿ ،بعض األحياف ،بكجو عاـ.
(-)1زكريا إسماعيؿ أبك الضبعات:المناىج أسسيا كمككناتيا ،دار الفكر ناشركف كمكزعكف ،عماف ،األردف،

ط ،1،2007ص.323

( -)2المرجع نفسو:ص.215
( -)3أنكر عقيؿ:نحك تقكيـ أفضؿ ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف ،ط ،2001، 1ص.216
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الفصؿ اؿثاني

راعاة أف تككف العبارات قصيرة كذات فكرة كاحدة فقط. 3م
- 4استخداـ العبارات المغكية السيمة المحددة.
- 5تجنب استخداـ العبارات المنفية ككذلؾ العبارات المتضمنة نفي النفي.
-نموذج عمى اختبار الصواب والخطأ:

()1

-1شعبة اآلداب كالفمسفة:
أجب بصحيح أك خطأ عمى العبارات التالية مع تصحيح الخطأ إف كجد؟
- 1التككيد تابع يذكر لتثبيت ما يريده المتكمـ في ذىف السامع كازالة ما يتكىمو مف
إحتماالت كىك ثلثة أنكاع.
- 2التككيد المفظي :ىك تكرار المفظة نفسيا أك مرادفيا :حرفا أك اسما أك فعلن أك
جممة.
- 3التككيد المعنكم :كيككف بكممات أشيرىا:نفس ،عيف ،كل ،كمتا ،كؿ ،جميع ،عامة،
أيف ،ىك ،مف.
- 4اسـ المرة:مصدر يدؿ عمى كقكع الحدث مرة كاحدة كيككف عمى كزف فُعؿ.
- 5االسـ الممنكع مف الصرؼ:ىك ما يجكز أف يمحقو الكسر كالتنكيف.
-2شعبة العمكـ التجريبية:
- 1المصدر:ىك ما دؿ عمى حدث مجرد مف الزماف كىك أصؿ جميع المشتقات.
(-)1لمعاف مصطفى الجللي :التحصيؿ الدراسي ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة،ط  ،1عماف ،األردف،2011 ،
ص.59
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- 2ما :تككف صمتيا جممة اسمية .

- 3لك :تكصؿ بجممة فعمية فعميا ماض أك مضارع تاـ التصرؼ.
- 4االسـ الممنكع مف الصرؼ إذا أضيفت أك دخمتو (اؿ-التعريؼ) جر بالكسرة
مثؿ:درست في أفضؿ المدارس.
عيوب اختبار الصواب والخطأ:

()1

كما أف ليا العديد مف المساكئ التي يجب العمؿ عمى تلفييا كىي:
أ  -سيكلة الغش أك التخميف :حيث أف نسبة التخميف فييا تصؿ إلى . % 50
ب -ال تقيس مستكيات عقمية عميا كالتحميؿ كالتركيب كالتقكيـ كال تميز بيف الطلب
الضعاؼ كاألقكياء في المادة الدراسية.
ج -تشجع عمى الحفظ كاستدعاء المعمكمات.
د -تقيس قدرة الطالب عمى التذكر كال تقيس قدرتو عمى الفيـ.
ق -انخفاض صفة الثبات فيو أكثر مف غيره مف األنماط.

(-)1المرجع السابؽ:ص.216
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 -/2اختبار االختيار من متعددTest est multiples :
«ىك عبارة عف قائمة مف اإلجابات ،التي يختار الممتحف الجكاب الصحيح ككمما زاد
عددىا لكؿ سؤاؿ كمما ضعؼ أثر الصدفة كالتخميف كيفضؿ أف تككف ىذه القائمة مككنة
مف أربعة أك خمسة احتماالت ،إذ ليس الميـ كثرة عدد اإلجابات المعركضة فقد يككف
عددىا خمسة كلكف فييا اثنيف أك ثلثة يبدك خطأىا كاضحا ،فيصبح االختبار الحقيقي
مف إجابتيف أك ثلثة ،كما تتكقؼ صعكبة اختبار متعدد اإلجابات عمى دقة الفركؽ بيف
اإلجابات المعركضة للختيار كلكف يككف بينيما كاحدان فقط ىك الجكاب الصحيح »
«يعد اختبار االختيار مف متعدد مف أفضؿ االختبارات المكضكعية ،كيتككف اختبار
االختيار مف متعدد مف مجمكعة مف األسئمة يمي كؿ سؤاؿ عدد مف اإلجابات إحداىا
()1

صحيحة كيطمب مف الطالب بعد قراءتو لمسؤاؿ اختيار اإلجابة الصحيحة »

«تبنى اختبارات االختيار مف متعدد عمى الطمب إلى المتعمـ أف يختار بيف جذر أك سؤاؿ
يحتكم عمى مشكمة تتطمب حل كبيف قائمة حمكؿ مطركحة ليذه المشكمة يطمؽ عمييا اسـ
()2

االستجابات أك االختيارات أك المشتتات»

(-)1محمد نجيب مصطفى عطيك :المناىج الدراسية(النظرية كالتطبيؽ) ،عالـ الكتب لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر،

ط،2013 ،1ص.175

(-)2أنطكاف صياح:تقكيـ تعمـ المغة العربية (دليؿ عممي) ،دار النيضة العربية لمنشر كالتكزيع ،بيركت،
لبناف،2009،ص.110
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«كىك اختبار األىـ بمعنى أف تككف العممية عممية مفاضمة كذلؾ عمى أساس معيار
مكضكعي يككف المدرس قد درب طلبو عميو مسبقا بحيث يستطيعكف أف يفكركا بسرعة
()1

كيستقركا عمى اإلجابة الصحيحة»

*م ميزات اختبار االختيار من متعدد:
مف أىـ المزايا تتمتع بيا اختبار االختيار مف متعدد ما يمي:

( )2

- 1قياس مدل تحقيؽ جميع األىداؼ السمككية السيما ما يتعمؽ منيا بالعمميات العقمية
العميا كالفيـ كالتحميؿ كالتركيب كالتقكيـ.
- 2محاكلة التخمص مف عقدة التخميف كالتي لألسؼ تسيطر عمى جميع أنماط الكحدات
االختبارية المكضكعية إال أنو نظ انر لكجكد عدد كبير مف البدائؿ أك المكملت المقترحة
فإف سمة التخميف كالغش يقؿ أثرىا في ىذا النمط مف الكحدات االختبارية.
- 3سيمة التصحيح.
- 4إمكانية التصحيح كتحميؿ النتائج بكاسطة الحاسب اآللي.
- 5مكضكعية التصحيح كالتمثيؿ لممحتكل كاألىداؼ.
- 6شاممة.
*شروط بناء اختبار االختيار من متعدد:

(-)1المرجع السابؽ:ص.66
( -)2أنكر عقيؿ:نحك تقكيـ أفضؿ ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف ،ط
ص232ك.233
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 .1أال يقؿ عدد المكملت المقترحة عف أربعة ،كال يزيد عف ستة.
 .2أال تتضمف المكملت المقترحة عناصر ذات خطأ بدييي ككاضح
 .3كضكح كدقة صياغة العبارة االختبارية األساسية.
 .4أف تككف جميع العبارات االختبارية األساسية لكحدات االختيار مف متعدد متشابية
الطكؿ كالصيغة.
 .5أف تككف جميع جميع المكملت المقترحة متشابية الطكؿ كالصيغة.
 .6أف تنتمي العبارات االختبارية كمكملتيا المقترحة لممكاضيع التي درسيا الطالب بشكؿ
كاضح كمممكس.
نموذج عن اختبار االختيار من متعدد:
-1شعبة اآلداب كالفمسفة:
 اسـ الييئة يككف عمى كزف: -فاعؿ

ِ -ف ْعمة

 -فعكلف

-فاعلتف

 اسـ المرة يككف عمى كزف:-فَ ْعمَة

 -فَ َع َؿ

 -مستفعمف

-مفاعمف

 المصدر الصريح:اسـ يدؿ عمى حدث مجرد مف:][156
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 -الزماف

 -المكاف

 -الزماف كالمكاف

 -مجرد مف الزماف كالمكاف أحيانان

 السبب :مقطع مركب مف:// -

//// -

/// -

/0 /-

 الكتد :مقطع مركب مف:/0/ -

///-

//0/ -

0 //-

 يجكز تأنيث العامؿ في: خمسة مكاضع -مكضعاف

 أربعة مكاضع -ثمانية مكاضع

 -2شعبة العمكـ التجريبية:
 يمنع االسـ مف الصرؼ بعمتيف إذا كاف: -عمما أك صفة

 -نكرة

 -مبنيا لممجيكؿ

 -مبنيا لممعمكـ

 يتككف أسمكب االختصاص مف: -الضمير كالمخصكص

 المخصكص كاالسـ][157

الفصؿ اؿثاني
 -المخصكص كالمصدر

اإلطار النظرم لمصطمح االختبار
 -المخصكص كالفعؿ

الم ْغرم ىك:
 ُب
المخا َ
طْ
ُ -1
المتَ َكمِ ُـ
ُ- 2

بِ ِو

كب
الم ْح ُب ْ
- 3األ َْم ُر َ
الم َح َّذر ىك:
 ُالمتَ َكمِ ُـ
ُ -1

بِ ِو

ب
الم َخاطَ ْ
ُ -2
الم ْك ُركه
-3األ َْم ُر َ
*عيوب اختبار االختيار من متعدد:
مف أىـ العيكب التي تؤخذ عمى اختبارات االختيار مف متعدد ما يمي:

()1

- 1غير اقتصادية.
- 2تتطمب الكثير مف الكقت كالجيد كالميارة لإلعداد كلإلجابة أيضا.
- 3تتأثر بقدر كبير بالعكامؿ الخارجية كالغش أك التخميف أك الصدفة.
- 4ال تقيس قدرة الطالب عمى تنظيـ األفكار أك صياغتيا.

( -)1أنكر عقيؿ:نحك تقكيـ أفضؿ ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف ،ط ،2001، 1ص.233
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- 5صعكبة البناء ،حيث تحتاج لفترة طكيمة مف التدريب عمى اإلعداد أك اإلجابة لممعمميف
أك الطلب.
- 6الغمكض في بعض األحياف.
- 1اختبار التكميلtest supplémentaire :
«ىذا النكع مف األسئمة كاسع االنتشار ،نظ انر لسيكلة إعداده كصلحيتو لمعظـ المكاد
الدراسية ،كىك غالبا ما ينصب عمى الحقائؽ كتككف أسئمة التكميؿ في صكرة عبارات
تنقصيا بعض الكممات ،كيطمب مف التمميذ كتابة الكممة أك العدد الناقص حتى تكتمؿ
()1

العبارة»

«يتألؼ اختبار التكميؿ مف جمؿ حذفت منيا كممة رئيسية ،كيزكد التمميذ بيذه الكممة مع
مجمكعة مف الكممات األخرل ثـ يطمب منو أف يختار ىذه الكممة ،أك أف يضع عبارات
()2

كأرقاـ مف عنده كيكمؿ الجمؿ الناقصة حتى يكتمؿ معناىا »

(-)1حممي أحمد الككيؿ كآخركف :المناىج (المفيكـ ،العناصر ،األسس ،التنظيمات ،التطكير) مكتبة األنجمك المصرية
لمنشر كالتكزيع ،ص.188

(-)2حساف خرفاف:الكضعية االجتماعية لألسرة كعلقتيا بالتحصيؿ الدراسي (دراسة ميدانية بمؤسسات التعميـ الثانكم

لبمدية عزابة كالية سكيكدة) ،مذكرة مقدمة لنيؿ شيادة الماجستير في شعبة عمى االجتماع ،تخصص :عمـ اجتماع
التربية ،إشراؼ:عبد الرحمف برقكؽ ،كمية العمكـ اإلنسانية كاالجتماعية ،جامعة محمد خيضر ،2009/2008 ،ص.80
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*مميزات اختبار التكميل:

مف أىـ مزايا اختبار التكممة أك مؿء الفراغ ما يمي:

()1

- 1سيمة اإلعداد.
- 2سيمة التصحيح.
- 3مكضكعية التصحيح كالتمثيؿ لممقرر كاألىداؼ.
- 4ال تشجع عمى التخميف أك الغش.
- 5الشمكؿ:حيث مف الممكف أف تغطي أكبر قدر ممكف مف المكاضيع المقررة.
- 6تستخدـ في مجاؿ التفسير كالفيـ بجانب الحفظ كالتذكر.
* شروط بناء اختبار التكميل :الختيار التكميؿ شركط متعددة تتمثؿ في:

()2

 الحرص عمى أف تككف االختبارية كاضحة كمفيدة بقدر اإلمكاف كال تحتمؿ أكثر مفإجابة كاحدة.
 الحرص عمى أف يككف المحذكؼ كممة كاحدة ،كيفضؿ أف تككف ىذه الكممة ىي اسـالمفيكـ المقصكد بالعبارة االختبارية ،عمى محاكلة تجنب حذؼ الكممات الثانكية أك غير
الرئيسية ،كيفضؿ أف يككف المحذكؼ في نياية الكممة اليامة فقط.
 مراعاة أف تحكم العبارة االختبارية عمى فراغيف كحد أقصى ألف كثرة الفراغات يفقدالعبارة كضكحيا كمعناىا.
(-)1أنكر عقيؿ:نحك تقكيـ أفضؿ ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف ،ط ،1،2001ص.222
(-)2المرجع نفسو :ص.222
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 عدـ نقؿ نصكص العبارات حرفيا مف الكتاب المقرر. مراعاة أف تككف الصياغة المغكية لمعبارة سميمة. تجنب المؤشرات التي قد تمكف الطالب مف اإلجابة سكاء كاف ذلؾ حرفا أك كممة زائدة. نموذج عن اختبار التكميل:-1شعبة اآلداب كالفمسفة:
 تعجب مف األفعاؿ التالية بإحدل صيغتي التعجب ،ثـ ضعيا في المكاف المناسب ممايأتي ،كال تنسى علمة التعجب:كرـ ،رخص ،سفو ،جمؿ ،ثقؿ ،حمـ ،طاب؟
...........-1الصلة عمى المنافؽ.
...........-2بالعرب.
...........-3عقلء العرب.
..........-4إنفاؽ الماؿ في طرؽ الخير.
..........-5بجك مدينة بشار.
..........-6أحلـ الييكد.
.........-7الشيادة في سبيؿ اهلل.
أتمـ الجمؿ التالية بما يناسبيا مف إغراء أك تحذير؟
.............-1فإنو ييدـ الديار
 .............-2فإنيا تحفظ الجار.
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 .............-3مف النفاؽ.
 .............-4فإنيا شعار الفضلء.
-2شعبة العمكـ التجريبية:

صغ المخصكص بالذـ أك المدح في الجمؿ التالية؟
 1نِْ-ع َـ .............الصانع المجيد.
 2نِْ-ع َـ .............المدرسة
 3نِْ-ع َـ ما يعمؿ الطبيب.............
 4نِْ-ع َـ .............خدمة الكطف.
ئ َس شرابا............... 5بِ ْ
ئ َس ما تعامؿ بو كالديؾ ......... 6بِ ْ
ئ َس ...............خمؼ الكعد 7بِ ْ
ئ َس .................صديؽ الرخاء. 8بِ ْ
ئ َس ىادـ األسرة................. 9بِ ْ

*عيوب اختبار التكميل:
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أما مف أىـ عيكب ىذا النكع مف االختبارات فيي:

()1

- 1تعكد الطلب قد يؤدم إلى تركيزىـ عمى دراسة الحقائؽ كالمصطمحات فقط.
- 2صعكبة الصياغة في حالة التزاـ المعمـ باالبتعاد عف حرفية نصكص المنيج
المقرر.
- 3عدـ إمكانية تصحيح اإلجابات عمى الكمبيكتر.
- 4تشجع الطالب عمى حفظ المعمكمات العممية.
*اختبار الترتيبClassements d’essai:
«في ىذا النكع مف االختبارات يتـ إعطاء الطالب مجمكعة مف الكممات أك الرمكز أك
األرقاـ أك العبارات أك التكاريخ أك األحداث أك خطكات حؿ مشكمة مف المشاكؿ ...الخ
مرتبة بشكؿ عشكائي كيطمب منو إعادة ترتيبيا بإعطائيا أرقاما متسمسمة ،أك كفؽ أسمكب
معيف آخر كفي ىذه الحالة يجب عمى الطالب الممتحف أف يعرؼ أكال األساس الذم يراد
ترتيبيا كفقان لو  -أم ىؿ حسب الزمف ،أك المكاف أك األىمية ،أك العمر أك الحجـ ،أك
()2

ترتيبيا المنطقي»

«في ىذا النكع مف االختبارات يكتب المدرس كممات أك جمؿ ،أك عبارات أك أرقاما ،أك
أحداثا ،أك كقائع بدكف ترتيب يطمب خلليا مف الطالب إعادة ترتيبيا حسب طمب

(-)1المرجع السابؽ:ص. 222
(-)2عبد الكاحد حميد كآخركف :االختبارات التحصيمية المدرسية(أسس بناء كتحميؿ أسئمتيا)،مكتبة المجتمع العربي
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2008 ،1ص.66
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المدرس ،فقد يطمب منو أف يككف ترتيب األحداث تصاعدم أم مف القديـ إلى الحديث،
()1

كقد يككف العكس ،ثـ يعيد كتابتيا مرتبة »
نموذج عن اختبار الترتيب:-1شعبة اآلداب كالفمسفة:

رقيت الحياة العقمية في ىذا العصر ،كىي مناظرات دفعت الشعراء كما دفعت غيرىـ إلى
التفكير المتصؿ ،كحتى يبمغ أقصى ما يريد مف العمـ كالمعرفة كما لـ يعرفو كلـ يعممو
العمماء ،الذم ما يني صاحبو يحاكر كيناظر متناكالن كؿ شيء رقيا بعيدان كىك رقي َّ
ىيأت
لو الكتب الكثيرة التي ترجمت عمى الينكد كالفرس كاليكناف ،حتى يصقؿ عقمو ،سأؿ عنو
ليصكركه لو كليزيمكا الشبية فيو عف نفسو كفي ذلؾ يقكؿ بشار بف برد:
شفاء العمى طكؿ السؤاؿ كانما
عـ عناؾ َّ
فإنمػػا
فكف سائل َّ

دكاـ العمى طكؿ السككت عمى الجيؿ
دعيت أخا عقؿ لتبحث بالعقػ ػػؿ

كما َّ
ىيأت لو المحاكرات كالمناظرات بيف أصحاب الممؿ كالنِحؿ كاألىكاء

 شعبة العمكـ التجريبية:كاف أمر العرب مع الفرس’فقد سبؽ الفرس الى الحضارة ك النظاـ ،كأمر الركماف مع
اليكناف مف كجكه كثيرة ،ك مكف اهلل لمعرب في بلد الفرس ،ك أخذكا منيا بنصيب مكفكر
(-)1أكرـ خكالدة:التقكيـ المغكم في الكتابة كالتفكير التأممي ،دار الحامد لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف،ط ،2012 ،1
ص.65
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قبؿ أف يخضعكا لسمطاف األمة العربية فمما جاء اإلسلـ ك كاف الفتح ،مكف اهلل لمعرب
في بلد الفرس بيف الميف ك الخشكنة كاف الجياد ك التغالب بيف الحضارة الفارسية ك
البداكة العربية ،بيف الحياة المترفة المعقدة ك الحياة الساذجة الييِّنة.
*اختبار المزاوجةAppariement d’essai:
«يتككف اختبار المزاكجة عادة مف قائمتيف كؿ قائمة عمى شكؿ عمكدم.
القائمة األكؿ :تتضمف مجمكعة مف الكممات أك العبارات.
القائمة الثانية:تتضمف أيضا مجمكعة مف الكممات أك العبارات التي تمثؿ إجابات لمعمكد
األكؿ ،أك تكممة لو ،كيطمب مف التمميذ أف يختار لكؿ كممة أك عبارة مف القائمة األكلى
اإلجابة التي تناسبيا مف القائمة الثانية كيمكف استخداـ ىذا النكع مف األسئمة في المكاد
الدراسية المختمفة مثؿ (:العمكـ ،الرياضيات ،المكاد االجتماعية ،العمكـ الدينية ،المغات...،
()1

الخ»

«كيصمح ىذا النكع مف االختبارات لمعاني المفردات كاألحداث التاريخية كأسماء
المكتشفيف كالعمماء كالرمكز الكيميائية حيث تبنى ىذه االختبارات في صكرة قائمة باألسئمة
كقائمة أخرل باإلجابات الصحيحة ،كيختار المفحكص اإلجابة الصحيحة لكؿ سؤاؿ مف
()2

القائمة الثانية أك ترقيـ اإلجابات كيكتب المفحكص رقـ اإلجابة بجانب السؤاؿ »

(-)1حممي أحمد الككيؿ كآخركف :أسس بناء المناىج كتنظيماتيا ،دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ،عماف،

األردف ،ط.208 ،2005، 1

(-)2زكريا إسماعيؿ أبك الضبعات:المناىج أسسيا كمككناتيا ،دار الفكر ناشركف كمكزعكف ،عماف ،األردف،
ط ،1،2007ص 323ك.324
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*مميزات اختبار المزاوجة:
الختبار المزاكجة العديد مف المميزات ىي:

()1

 -1سيمة اإلعداد.
- 4سيمة التصحيح.
- 5المكضكعية
*شروط بناء اختبار المزاوجة:
كمف بيف ىذه الشركط نذكر:

()2

 -)1التجانس ما بيف المثيرات كاالستجابات ،ككذلؾ التجانس في مككنات الكحدة
االختبارية ككؿ ،أم التجانس بيف جميع مثيرات الكحدة االختبارية الكاحدة ككذلؾ بيف
جميع استجابات الكحدة االختبارية الكاحدة.
 -)2دقة ككضكح التعميمات ككذلؾ الييكؿ العاـ لمكحدة االختبارية ككؿ.
 -)3زيادة عدد بنكد أحد المجمكعتيف عف المجمكعة األخرل.
 -)4االستجابات قصيرة الطكؿ ككاضحة كال تحتمؿ أكثر مف تفسير.
 -)5كضع قائمة المثيرات عمى اليميف كقائمة االستجابات عمى اليسار.
 -)6تجنب األخطاء المغكية كالجمؿ الطكيمة كالصعبة.

( -)1المرجع نفسو:ص.226
( -)2أنكر عقيؿ:نحك تقكيـ أفضؿ ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف ،ط
،2001،ص227ك.228
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*نموذج الختبار المزاوجة:
-1شعبة اآلداب كالفمسفة:
أربط بسهم الكممات اآلتية:-)1
-عرب

كسائي
ٌ

-اقتصاد

عربي
ٌ -

-عنابة

صبوي
ٌ

ي
-ر ٌّي

اوي
-صحر ٌ

ضي
ٌّ -ي

ائي
-اجتز ٌ

صبي
ٌ -

ريوي
ٌ -

-اجتزاء

ضووي
ٌ

-كساء

عنابي
ٌ

-صحراء

اقتصادي
ٌ

-)2
-صيغ المدح

-نعـ

-صيغ الذـ

-بئس

-التحذير

حبذا][167

الفصؿ اؿثاني
-اإلغراء
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-ال حبذا

-)3
 -التعجب

 مكركه محمكد ما أفعمو -أفعؿ بو

-2شعبة العمكـ التجريبية:
أربط بسيـ الكممات اآلتية:

الم َح ِّذ ُر
 -ه

طب
الم َخا َ
 ُ][168
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الم َح َّذ ُر
ُ -

األمر المكركه
ُ -

َّ ِ
الم َحذ ُر منوُ
ُ -

المتكمِـ بو
ُ -

 -اسـ فعؿ ماض

ِ -ا ْستَ ِجب

 -اسـ فعؿ مضارع

َ -ب هع َد

 -اسـ فعؿ أمر

ب
 -أَتَ َع َّج ه

*عيوب اختبار المزاوجة:
مف أىـ العيكب التي تؤخذ عمى اختبار المقابمة أك المطابقة ما يمي:

()1

- 1تؤكد عمى قياس حفظ كتذكر المعمكمات كبالتالي ناد انر ما تقيس مستكيات معرفة
عقمية عميا كالتطبيؽ كالتحميؿ كالتركيب كالتقكيـ.
- 2تجانس األطكاؿ كالمعاني لمكحدة االختبارية الكاحدة.
- 3يتطمب ىذا النكع مف كجكد عدد كاؼ مف العلقات المترابطة أك المتناظرة في
المادة المطمكبة كقد ال يتسنى ىذا دائما.

*اختبار التعريفEssai de diagnostic:

(-)1أنكر عقيؿ:نحك تقكيـ أفضؿ ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف ،ط،2001، 1ص.227
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«يعتبر ىذا االختبار مف أسيؿ أنكاع االختبارات كىك يقكـ عمى ذكر معمكمات مختصرة
كدقيقة ال تتجاكز ثلثة أسطر في العادة عف مصطمح أك مفيكـ أك قائد أك معركة أك
ظاىرة أك بمد أك عاصمة ...الخ»

()1

نموذج عن اختبار التعريف:-1شعبة اآلداب كالفمسفة:
عرؼ التشبيو الضمني كالتمثيمي؟
 ِّعرؼ االقتباس كالتضميف؟
 ِّعرؼ التكرية؟
 ِّعرؼ المؼ كالنشر؟
 ِّعرؼ عمـ العركض؟
 ِّعرؼ القصيدة؟
 ِّعرؼ الضرب؟
 ِّعرؼ الحشك؟
 ِّعرؼ العركض؟
 ِّعرؼ الشطراف أك المصرعاف؟
 ِّعرؼ البيت كالبحر؟
 ِّ(– )1عبد الكاحد حميد كآخركف :االختبارات التحصيمية المدرسية(أسس بناء كتحميؿ أسئمتيا)،مكتبة المجتمع العربي
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2008 ،1ص.67
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عرؼ القافية كالركم؟
 ِّعرؼ التفعيمة كالسبب؟
 ِّعرؼ العمة كالزحاؼ؟
 ِّعرؼ الفاصمة كالكزف كالكتد؟
 ِّ -2شعبة العمكـ التجريبية:
عرؼ االختصاص؟
 ِّعرؼ الممنكع مف الصرؼ؟
 ِّعرؼ كؿ نكع مف أنكاع الممنكع مف الصرؼ؟
 ِّعرؼ أسمكب التعجب؟
 ِّعرؼ أسمكب اإلغراء كالتحذير؟
 ِّ ىات تعريفا لمشاعر أبك تماـ؟ ىات تعريفا لمناقد طو حسيف؟*اختبار التشخيصTest de diagnostic:

«كيسمى أيضا اختبار التصنيؼ كىك يقكـ عمى إعطاء الطالب مجمكعة مف الكممات أك
أسماء الكتب أك المكضكعات كيطمب منو تصنيفيا حسب أمر فالكممات مثل :يطمب مف
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الطالب تصنيفيا إلى اسـ ،فعؿ ،حرؼ....،الخ كالكتب تصنؼ حسب مؤلفييا أك
مكضكعاتيا ،أك سنكات صدكرىا»

()1

«باإلضافة إلى ىذه األنكاع مف االختبارات المكضكعية التي تقدـ ذكرىا تكجد ىناؾ أنكاع
أخرل مثؿ :اختبارات الترابط ،كاختبارات القياس كنحف اكتفينا بيذه اإلشارة السريعة إلى
ىذه األنكاع عمى أنو يمكف لممعمـ ابتكار أنكاع أخرل كاستخداميا باألسمكب الذم يراه
ملءمان لتلميذتو»

()2

عيوب االختبارات الموضوعية:فل تخمك االختبارات المكضكعية مف عيكب أىميا:
- 1ال تقيس االختبارات المكضكعية القدرة عمى اختيار األفكار كتنظيميا كتكليفيا كىي
مف العمميات العقمية العميا التي عمى المتعمـ اتقانيا.
- 2ال يمكف للختبارات المكضكعية أف تقيس مدل التفرد كاإلبداع الذم يتمتع بو
المتعمـ.
- 3تيتـ بعض االختبارات المكضكعية في أنيا تشجع الحفظ كالتخميف.

( -)1المرجع السابؽ:ص.68
(-)2عبد الكاحد حميد كآخركف :االختبارات التحصيمية المدرسية(أسس بناء كتحميؿ أسئمتيا)،مكتبة المجتمع العربي
لمنشر كالتكزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2008 ،1ص.68
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- 4ال يمكف للختبارات المكضكعية قياس قدرة المتعمـ عمى الكتابة ميممة بذلؾ ىدفا
أساسيا مف أىداؼ تعميـ المغة ككفاية أكلية مف كفاياتيا أال كىي الكفاية في التعبير
المكتكب.
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اإلطار النظري لمصطمح التقويـ

الفصؿ اؿثالث

الفصؿ الثالث :اإلطار النظري لمصطمح التقويـ.
-مفهوـ التقويـ

موضوع التقويـ.-عالقة لفظة التقويـ ببعض مرادفاتها.

أهـ الفروؽ ما بيف التقويـ واالمتحاف.أهـ الفروؽ ما بيف التقويـ واالختبار.أهـ الفروؽ ما بيف التقويـ والقياس.-أهـ الفروؽ ما بيف التقويـ والبحث.

أهـ الفروؽ ما بيف القياس والتقييـ و التقويـ. -أنواع التقويـ.

التقويـ التشخيصي.التقويـ التكويني.-التقويـ التحصيمي.

 مراحؿ عممية التقويـ. أغراض التقويـ العامة. وظائؼ التقويـ. -أساليب التقويـ.

النوع األوؿ:التقويـ الفردي.-النوع الثاني :التقويـ الجماعي.

الغرض مف التقويـ وفؽ صناعة بموـ.-المعرفة

-التحميؿ.

-الفهـ

-التركيب.

-التطبيؽ

-التقويـ.
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مفيوم التقويم
لغة:
ِ
ت
ياما بالكسر :قُ ْم ُ
ورد في قاموس تاج العروس "مصدر [قوـ] وقاَ َـَ ،يقُوـ قَ ْوماً وقَ ْو َمةً وق ًِ ِ
ِ
اـ ،ومف
وج َعمَ ْ
َم َعهُ أي طفقَ ْ
ت َ
تَ ،وقَ ْد ُي ْعَنى به ض َّد ،القُعوِد ألف أكثر نوائح َ
الع َرب قَي ٌ
ِ
وقو ْمتُهُ فَقَ َاـ بمعنى ِاستقاـ،
األم َر قَ ْوماً :ا ْعتَ َد َؿ وِا ْستََوى كاستقاـ ،أقَ ْم ُ
المجاز:قَ َاـ ْ
ت الشيء َ
ِ
ٍ
اؤُِ ٌ ،
ِ
القام ِة جِ :ق َو ٌاـ
ستو ُ
قويـ وق َّو ٌاـ ،ك َش َّدد :أي َح َس ُف َ
قاؿ :واالستقامة:اعتداؿ الشيء وا َ
ِ
ت ِ
ِ
معنى
كجَباؿ ،فهو
ِ
ت بٍ َ
الس ْم َعةَ تَ ْقويماً ،استقَ ْم ُ
وم ُ
َ
القامة وبالكسر َج ْمعُ قَ ِويـ ،وقَ ْ
بالفتح اسـ َ
ت ،وهذاَ كالـ أهؿ مكة ،يقولوف:استقمت ِ
اع أي قَ َو ْمتُهُ .وِاستقاـ األمرِ :ا ْعتَ َد َؿ
المتَ َ
قَ َّو ْم ُ َ
ُ
يـ :أي مستقيـ ،وفالف أ ْق َوُـ مف ٍ
فالف :أي
ويـ وقَو ٌاـ قَ ِو ٌ
دـ فهو تكرٌار قَ ٌ
وهكذا قد تَقَ َ
أع َد ُؿ"(.)1
ْ
ِ
ِ
الب ْمداَف َلبَياف طُولِهاَ
ويـ ُ
كما ورد قاموس محيط المحيط[":قَ َوَـ] الشيء تَ ْقويماً َع َدلَهُ ومنهُ تَ ْق ُِ ِ
ورَّبماَ ُسم َي ح َساب األوقات بالتَّ ْقويـ ج:تقاَ ِويـ وقَّ َوَـ َد ْ أَر ُ :أ اَز َؿ َع َو َجهُ وقاَ َو َمهُ
َ
وعرضهاَ ُ
ٍ
الشيء
لبعض وتقَ َّوَـ
الح ْر ِب تَقاَ ُوماً قَ َاـ بعضهـ
اومةً وِقواَماً قَ َاـ َم َعهُ ،وتَقَ َاوَـ القَ ِوُـ في َ
ُ
ُمقَ َ
قوَـ وقَُّيـ
ع قَ َو َّمهُ ،جَّ :
تَقَ ُوماً مطاوع قَ َّوَـ ،يقاؿ:قَومتُه فتَقَ ِوـ أي عدلتُهُ فَتَ َع َد َؿ وِاستقَ َاـ المتاَّ َ
وِق َّواـ وقُياَّـ القويـ:المعتدؿ والحسف القامة ج قياـ"(.)2
( -)1أبي فيض الزبيدي:تاج العروس مف جواهر القاموس ،تحقيؽ:عمي بشري دار الفكر لمنشر والتوزيع ،بيروت،

لبناف ،1994 ،ـ ،17مادة [ؽ ،و،ـ] ،ص 591و.593

( -)2بطرس البستاني:محيط المحيط ،مكتبة لبناف لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،1997 ،مادة [ؽ ،و ،ـ].723 ،
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قاومهُ]َ ،ع َّدلَهُ وأ اَز َؿ َع َو َجهُ ،تَقَّ َوَـ الشيء :تَ َع َّد َؿ وِاستوى
َ
وورد أيضا في المعجـ الوسيطَ [":
التقويـ) :حساب الزمف بالسنيف والشهور
الشيءِ:اعتدؿ وِاستوى (
نيت ِقيمتُهُِ ،استَقَ َاـ
وتب ْ
َ
ُ
ُ
ورْم ُح
واألياـ وتقويـ البمداف :تعييف مواقعها وبياف ظواهرها ،ج قَُّو ٌاـ وقَُّي ٌـ ،القو ُاـَ :
الع ْد ُؿُ ،
ولهِ ،
قَواـ:مستقيـ ،وقَواـ اإلنساف:قامته وحسف طُ ِ
ونظامهُ،
الق َو ُاـِ :ق َو ُاـ ُك ُؿ شيءَ :ع َم ُ
اد ُ
ُ
َ
ِ
قيـ :مستقيـ
يـ :المعتدؿ
أمر ّ
القَ َّو ُاـَ :
َ
الحس ُف و ٌ
الح َس ُف َ
القامة والحسف القياـ باألمور ،القَو ُ
وكتاب قيـ:ذو قيمة(.)1
ولقد ورد في معجـ مقاييس المغة[":قَ َوَـ] القاؼ والواو والميـ أصالف صحيحاف َي ُد ُؿ أحدهما
ِ
ِ ِ
ٍ
عمى جماعة ٍ
زـ ويقولوف قَ ْوٌـ
ورَب َما استُعير في غيرهـ ،واآلخر عمى انتصاب أو َع ٌ
ناسُ ،
ِ
المرةُ الواحدة ،إذاَ ِانتصب ،ويكوف
ومةُ َّ
وأقواَ ٌـ َجمعُ ٍ
جمع وأما اآلخر فقولهـ :قاَ َـ قياَماً ،والقَ َ
قَاـ بمعنى العزيمة كما يقاؿ:قَاـ بِهذاَ األمر :إذا ِاعتنقتُه ،وهـ يقولوف في َّ ِ
ياـ حتـ،
ُ
ُ
َ
األوؿ:ق ٌ
َ
َ
ِ
ِ
َ ِ
يـ
ت
اـ َع ْزٌـ ومف الباب:قَ َو ْم ُ
وفي اآلخر:قَي ٌ
الشيء تقويماَ وأصؿ القيمة الواو ،وأصمه َّأنؾ تُق ُ
ِ
ع أي قومتُهُ ومف الباب َه َذا ِقو ُاـ
مت المتاَ َ
أف أهؿ مكةَ يقولوف :استقَ ُ
هذا مكاف ذاؾ َ
وبمَ َغَنا َ
ُّ
َّ
الح َسف والقو ِمَّيةُ القَّواـ والقامة"(.)2
الديف والحؽ أي به يقوـ ،وأما القَواَـ فالطوؿ َ

(-)1ألفه مجمع المغة العربية بالقاهرة:المعجـ الوسيط ،تحقيؽ إبراهيـ مصطفى وآخروف ،المكتبة اإلسالمية لمنشر
والتوزيع ،استانبوؿ ،تركيا ،ج ،1مادة [ؽ ،و،ـ] ،ص..768

(-)2ابف فارس:معجـ مقاييس المغة ،تحقيؽ:إبراهيـ شمس الديف ،دار الكتب العممية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف،

ط ،2008 ،2ـ[ ،2ؽ ،و ،ـ] ،ص.379
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كذلؾ نجد في معجـ لساف العرب ":مصدر [قوـ] القياـ نقيض الجموس قاـ ،يقوـ قوماً
وقياماً وقومة وقامة ،وجاءت كمعنى العزـ ،وقوـ بمعنى اإلصالح ،قوـ د أر  :أ از َؿ
ِ
وعماد َّ ِ
ِ
معةَ قَ َّد َرهاَ ،والقيمة ثمف الشيء بالتقويـ" (.)1
اعوجاَ َجهُ وقو ُاـ األ َْم ِر:نظاَ ُمهُ ِ َ ُ
وقوَـ الس َ
وال ننسى في هذا الموضع مف الفصؿ قوؿ اهلل عز وجؿ في كتابه العزيز في سورة التيف:
« .)2(»       
أي لقد خمقنا جنس اإلنساف في أحسف شكؿ ،أو أحسف صورة ،أو أحسف تعديؿ متصفاً
بأجمؿ وأكمؿ الصفات ،مف حسف الصورة ،وِانتصاب القامة ،وتناسب األعضاء مزيناً
بالعمـ والفهـ ،والعقؿ والتمييز ،والمنطؽ واألدب ،إجماالً أحسف صورة وأبدع خمؽ.
بحسف التركيب،
فيتضح هنا فضؿ عناية اهلل بهذا المخموؽ أي اإلنساف ،فخصه اهلل ُوحسف التعديؿ.
وحسف التقويـُ ،
ُ
وقد ورد في األثر أف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنه قاؿ وهو يخاطب المسمميف مففقوموني ....مف رأى َّ ِ
قومه"
أحسنت فأعينوني ،واف
إف
فمي ّْ
ُ
ُ
فوؽ المنبرْ ":
في اعوجاجاً ُ
أسأت ّْ ُ
لقومنا بسيوفنا" (.)3
فرد عميه أحد المسمميف قائال":واهلل لو رأينا فيؾ ِاعوجاجاً َّ

( -)1ابف منظور :لساف العرب ،تحقيؽ يوسؼ خياط ،دار صادر لمطباعة والنشر ،بيروت ،لبناف ،ط  ،1997 ،1ـ،5
مادة [ؽ،و،ـ] ،ص.

( -)2سورة التيف:اآلية.04
( -)3ينظر:أنور عقيؿ ،نحو تقويـ أفضؿ ،دار النهضة العربية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،ط ،2001 ،1ص.46
][181

اإلطار النظري لمصطمح التقويـ
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لقد ورد في معاجمنا العربية تاج العروس ،محيط المحيط ،المعجـ الوسيط ...مصدرالحس ُف وجاء في لساف
"قَ َّوَـ" بمعنى االعتداؿ واالستواء واالستقامة وازالة االعوجاج و َ
العرب البف منظور بمعنى العزـ والنظاـ.

اصطالحا:
يعرؼ التقويـ في حقؿ التعميـ عمى أنه

«هو عممية منظمة ومقصودة تستهدؼ جمع

المعمومات واألدلة عف العممية التعميمية قصد تفسيرها ،واصدار أحكاـ تتعمؽ بالطالب أو
المعمميف أو البرامج أو المؤسسة التعميمية  ...الخ وهو تحديد التقدـ الذي أحرز المتعمـ
()1

نحو تحقيؽ أهداؼ التعميـ »

«وهو قمة العمؿ العقمي ال في تدريس االستماع وحد بؿ في أي مادة دراسية ويهدؼ هذا
المستوى إلى الكشؼ عف مدى قدرة التالميذ ،عمى إصدار األحكاـ العقمية والقيمية عمى
()2

المعمومات المقدمة إليهـ في مقابؿ القيـ الموجودة عند التالميذ أنفسهـ »

«هو البداية الحقيقية إلحداث أي تطوير في العممية التعميمية ،بؿ إنه المصؿ الواقي
لمعممية التعميمية الذي يحميها مف مواجهة الغزو الفكري والثقافي ،ليس عف طريؽ
تحصيف المتعمميف فقط ،ولكف عف طريؽ تسميحهـ بمهارات التفكير الناقد والتأممي الذي
يمكنهـ مف المواجهة ومقارعة الحجة بالحجة والدليؿ بالدليؿ ولف يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ

( -)1جابر نصر الديف :دروس في عمـ النفس البيداغوجي ،سمسمة مخبر المسألة التربوية ( ،2009 ،)1ص.84
( -)2حسف عبد الباري:فنوف المغة العربية (تعميمها وتقويـ تعممها) ،القاهرة ،مصر ،دط ،2000 ،ص.108
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تطوير أدوات التقويـ المستخدمة في المناهج الدراسية بشكؿ عاـ ومناهج المغة بشكؿ
()1

خاص»

«عممية منتظمة تحدد ما وصؿ إليه المتعمموف مف األهداؼ الرجوة لذلؾ ينبغي تقويـ
نتائج التعميـ باستمرار ،فالتقويـ الدقيؽ يمكننا مف تقدير مدى النجاح النسبي لممعمـ ولممواد
التعميمية ولمبرنامج التعميمي وهو مهـ في أثناء عممية التعمـ ألنه يحوؿ دوف بقاء عيوب
المتعمـ وأخطائه أو عيوب المنهاج وأخطائه ويكوف المتعمموف عادة انطباعاتهـ عما هو
مهـ في التعمـ مف خالؿ ما يهتـ به المعمـ في التقويـ لذلؾ يتضح ماله مف أثر مباشر
()2

في توجيه جهد المتعمـ ودرجة ذلؾ الجهد »

«إف التقويـ عبارة عف إطالؽ أحكاـ قيمية ومنح قيـ أو أهمية لمبرنامج /التدخؿ باالعتماد
()3

عمى معمومات إمبريقية مستقاة بانتظاـ ودقة »

الكالسيكي والتقميدي لدروتماف:إف تقويـ البرامج يستمزـ استعماؿ مناهج عممية لقياس
()4

تطبيؽ البرامج ونتائجها ليستعمؿ في اتخاذ الق اررات »

التعريؼ الحديث ؿ:شاديش «إف التقويـ هو المعرفة األمبريقية ألهمية أو قيمة نشاطات

( -)1ماهر شعباف عبد الباري:الكتابة الوظيفية اإلبداعية (المجاالت ،المهارات ،األنشطة والتقويـ) ،دار المسيرة لمنشر

والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2010 ،1ص.308

( -)2محمد أبو الرب:األخطاء المغوية في ضوء عمـ المغة التطبيقي ،دار وائؿ لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط ،1
 ،2005ص.104
( -)3ألفي ار مارتيف:منهجية تقويـ البرامج ،ترجمة :فضيؿ دليو ،مخبر عمى اجتماع االتصاؿ ،جامعة منتوري،

قسنطينة،2001 ،ص.13

( -)4المرجع نفسه:ص.13
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()1

البرامج وأهدافها»

إف التعريؼ األوؿ يركز فقط عمى نوعيف مف التقويمات (التطبيؽ والنتائج وهو بذلؾ يهتـ
أكثر باستعماؿ المناهج العممية ويغفؿ أف التقويـ يعني تقديـ أحكاـ قيمية

أما التعريؼ

الثاني ؼ:
 يجعؿ قواـ التقويـ يتمثؿ في إبداء أحكاـ األهمية القيمة. يوسع الهدؼ المحتمؿ لمعممية التقويمية. وال يمح عمى استعماؿ العمميات العممية عمى الرغـ مف تأكيد عمى المعرفة اإلمبريقية.التقويـ عند بموـ «مجموعة مف الدالالت التي تبيف فيها إذا أجرت بالفعؿ تغيرات عمى
()2

مجموعة مف المتعمميف مع تحديد مقدار أو درجة ذلؾ التغيير عمى التمميذ بمفرد »

أما ماجر فيقوؿ «فعؿ التقويـ هو مقارنة مقياس مع مثاؿ أو معيار ثـ إصدار الحكـ عمى
()3

المقارنة»

إف ما تجمع عميه هذ التعاريؼ هو تأكيدها عمى:

()4

- 1التقويـ عممية تتضمف نشاطا متمي اًز ومستم ار.
- 2الحصوؿ عمى معمومات وصفية أو تفسيرية كاممة وواقعية.
- 3مقارنتها بإرجائها إلى إطار عاـ مرجعي.
( -)1المرجع السابؽ:ص.13
( -)2أوقالؿ زغداني :التقويـ التربوي ،يوـ دراسي لفائدة مديري المدارس اإلبتدائية ومعممي السنة السادسة ،ماي
 ،2001ص.02

( -)3المرجع نفسه:ص.02
( -)4المرجع نفسه:ص.03
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- 4إصدار األحكاـ عمى الشيء المقوـ.

- 5اتخاذ الق اررات السميمة الممكنة مف بيف مجموعة مف البدائؿ المختمفة وهو جوهر
التقويـ.
«هو الوسيمة التي يمكف بواسطتها تحديد مدى نجاح المنهج في تحقيؽ ما وضع مف أجمه
والتقويـ عممية تشخيصية عالجية وقائية وتتضح عممية التشخيص في تحديد نواحي القوة
ونواحي الضعؼ في أي برنامج تعميمي ومحاولة تعرؼ األسباب الكامنة وراء جانبي القوة
()1

أو الضعؼ»

«هو مسار يتمثؿ في جمع معمومات ومراقبة التوافؽ بيف تمؾ المعمومات ومجموعة
المعايير المالءمة لمكفاءات المستهدفة ،وذلؾ التخاذ قرار مؤسس ويرافؽ التقويـ مختمؼ
مهمة المتعمـ في اكتساب الكفاءات المستهدفة وبالتالي
محطات التعمـ ويوجهها وييسر ّ
()2

يسهـ التقويـ في تحسيف التعمـ »

«هو عممية تشخيصية وقائية ،وعالجية ،تعطي المعمـ تغذية راجعة عف أدائه التعممي
وفاعمية تدريسه ،وبهذا يتـ تعزيز عناصر القوة في العممية التدريسية ،واقرارها ومكافأتها،
()3

ويتـ معالجة عناصر الضعؼ فيها لتحسيف التدريس ورفع سويته ونوعيته »

( -)1محمود رشدي خاطر وآخروف :تعميـ المغة العربية والتربية البدنية ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر،
ط ،2000 ،1ص.213
( -)2فريد حاجي :بيداغوجيا التدريس بالكفاءات (األبعاد والمتطمبات) ،دار الخمدونية لمنشر والتوزيع ،الجزائر،

 ،2005ص.13

( -)3أنور عقيؿ:نحو تقويـ أفضؿ ،دار النهضة العربية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،ط ،2001 ،1ص.44
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«هو العممية التي يتـ بواسطتها إصدار حكـ معيف عمى مدى وصوؿ العممية التربوية إلى
أهدافها ،ومدى تحقيقها ألغراضها ،والكشؼ عف نواحي النقص فيها أثناء سيرها ،واقتراح
()1

الوسائؿ المناسبة لتالفي هذا النقص »

يقوـ مف خاللها المقوموف والتي مف أجمها
«هو إجراءات أو مجموعة مف اإلجراءات التي ّ
يتخذوف ق اررات ،وكما هو الحاؿ في مفاهيـ التربية األخرى ال يوجد تعريؼ أو معنى موحد
()2

ودقيؽ لمتقويـ»

ورثف وساندرز ( :)Worthen Sandersعرفا التقويـ بأنه تحديد النوعية أو التحديد
الرسمي لمنوعية أو تحديد الفاعمية أو قيمة البرنامج أو المنتج أو اإلجراءات أو األهداؼ
أو المناهج ،فالتقويـ يشمؿ االستفسار وطرؽ إصدار األحكاـ وتحديد معايير ضبط الحكـ
عمى النوعية وتقرير ما إذا كانت المعايير مرتبطة أـ ال إضافة إلى جمع المعمومات ذات
()3

العالقة وتطبيؽ المعايير لتحديد النوعية »

بروس تكمف (  :)Bruce tuck manعرؼ التقويـ بأنه تحديد ما إذا كاف البرنامج يحقؽ
()4

أهدافه سواء أكانت مطابقة لممدخالت التعميمية المقصودة أو هي وصؼ لممخرجات »

( -)1محمد محمود الحيمة :مهارات التدريس الصفي ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،األردف،
ط ،1،2002ص.375
( -)2عادؿ أبو العز سالمة:تخطيط المناهج المعاصرة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط
ص.168

( -)3المرجع نفسه:ص.168
( -)4المرجع السابؽ:ص.168
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موضوع التقويم:
بناء عمى المعطيات المذكورة سالفا فإف موضوع التقويـ في هذا المفهوـ الجديد ينصب
عمى مكونات النموذج التعميمي جميعها والرسـ التالي يوضح لنا ذلؾ:

()1

لماذا ندرس؟ ← (األهداؼ)
ماذا ندرس؟← (المحتويات)
موضوع التقويـ

كيؼ ندرس؟ ← (الطرؽ والوسائؿ)
نتيجة التعميـ؟ ← (التقويـ)

يفترض هذا الرسـ اإلجابة عف سؤاؿ أساسي ،وهو:

()2

بعد إنهاء درس معيف بينت لنا نتائج التقويـ الذي قمنا به أف هناؾ نقصا أو ثغرات
بالمقارنة مع ما كنا نتوخا مف الدرس ،فأيف يمكف إذف؟ إنه قد يمكف في ما يمي:
في األهداؼ التي حددنا لمدرس؟

 في تحديد األهداؼ؟
مثؿ تحديد أهداؼ عامة قابمة لمتأويؿ دوف أف يدرؾ
التالميذ نية المدرس.
 في اختيار األهداؼ؟
مثؿ عدـ مالءمة األهداؼ لمستوى التالميذ

(-)1أوقالؿ زغداني :التقويـ التربوي ،يوـ دراسي لفائدة مديري المدارس اإلبتدائية ومعممي السنة السادسة ،ماي

 ،2001ص.04

( -)2المرجع نفسه:ص.04
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ومكتسباتهـ.

 في إجرائية الهدؼ؟
مثؿ عدـ صياغة الهدؼ مف حيث الفعؿ ،شروط
اإلنجاز.
في المحتويات التي قدمنا

 العالقة بيف الهدؼ والمحتوى.

لمتالميذ؟

مثاؿ:قد يكوف الهدؼ يوحي بمجاؿ والمحتوى تتعمؽ
بمجاؿ آخر.
 هيكمة المحتوى
مثاؿ:مدرس قدـ درسا حوؿ الصورة الشعرية في
القصيدة والتالميذ ال يعرفوف قواعدالبالغة.
 األهمية النسبية لألهداؼ
مثاؿ:مدرس خصص نسبة

 %80مف الحصة

الكتساب المعرفة لكف أسئمة أخذت نص  %60مف
معيار التنقيط.
 مالءمة المحتوى لمستوى أو اهتمامات التالميذ.

في الطرؽ و الوسائؿ التي

 مالءمة الطرؽ لألهداؼ؟
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استعممنا

اإلطار النظري لمصطمح التقويـ
مثاؿ :أراد مدرس أف يكوف التمميذ قاد ار عمى قياس
طوؿ أقؿ مف المممتر استعماؿ أدوات خاصة لكف
طريقته كانت إلقائية.
 مدى تحكمه في الطرؽ
مثاؿ :عدـ إتقاف تسيير نشاط العمؿ الفوجي
 مدى مالءمة الوسائؿ أو األدوات المستعممة.
مثاؿ:إنجاز تجربة دوف دراية بتقنيات االستعماؿ.

في األدوات التي وضفنا لتقويـ

 مالءمة أدوات التقويـ لألهداؼ

التالميذ

 مدى دقة طباعة األسئمة
 مالءمة شروط اإلنجاز
أستاذ الرياضيات وضع أسئمة تتطمب

 4ساعات

لإلنجاز ،لكنه حدد التالميذ مدة  1ساعة.
 معايير اإلتقاف:
مثاؿ:القفز.
-أىم الفروق ما بين التقويم واالمتحان:

()1

*االمتحاف عممية نهائية بينما التقويـ عممية مستمرة :فاالمتحاف عممية نهائية يجريها
المعمـ في نهاية الشهر مثال أو الفصؿ الدراسي ،أو العاـ الدراسي ،في حيف أف التقويـ
()1أنور عقيؿ:نحو تقويـ أفضؿ ،دار النهضة العربية،ط ،1بيروت،2001 ،ص49و.50
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عممية مستمرة ومصاحبة لمعممية التربوية .أي أنها تبدأ مع بداية العممية التربوية وتستمر
معها خالؿ جميع مراحمها .وال تنتهي بنهايتها ،ألننا نعدؿ في العممية التربوية باستمرار
وفقاً لمعطيات نتائج التقويـ.
*االمتحاف عممية تقييـ قاصرة عمى جهد المعمـ بينما التقويـ عممية تعاونية ،يشارؾ فيها
العديد ممف لهـ عالقة بالطالب كالمعمـ والموجه ومدير المدرسة وولي األمر واألخصائي
واالجتماعي وكؿ ما له عالقة بالعممية التربوية.
*االمتحاف عممية تقييـ قاصرة عمى جانب واحد مف جوانب النمو ،لدى الطالب بينما
التقويـ عممية شاممة لجميع جوانب النمو المعرفي والعاطفي والمهاري.
*االمتحاف ما هو إال تصوير لواقع الطالب في مادة معينة ،بينما التقويـ عممية تشخيصية
وقائية عالجية ،فهو يشخص مواطف الضعؼ ،ويتوقع العقبات قبؿ حدوثها ،فيعمد إلى
الوقاية منها .واالبتعاد عنها ،كما يقوـ بالعالج .فعممية التقويـ عموماً أشمؿ وأعـ وأكثر
فائدة.
االمتحاف عممية سمبية مف جانب واحد ،بينما مف الممكف ،أف يشارؾ الطالب في عممية
التقويـ بتقويـ ذاته لمتعرؼ عمى مواطف ضعفه ،دوف االعتماد عمى ق اررات المعمـ مما
يتسنى له فرصة المشاركة في تصحيح مسار تعممه.
فالموقؼ السمبي لمطالب مف االمتحاف ناتج عف كراهيته له ،مما قد يدفعه كما سبؽ
وتحدثنا إلى الغش ،وربما يتطور األمر ألبعد مف ذلؾ ،ويحاوؿ االعتداء عمى المالحظيف
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داخؿ لجنة االمتحاف لشعور بمدى خطورة النتائج المرتبة عمى هذا االمتحاف وما إلى ذلؾ
مف تصرفات تعد غير طبيعية وربما ال تمت بصمة إلى سموكيات الطالب الفعمية.
أىم الفروق ما بين التقويم واالختبار:

()1

- 1االختبار عممية قياسية تقيس مدى كفاية الطالب في أحد النواحي ،أما التقويـ فعممية
قياسية عالجية ،تعطى صورة عف الحالة الراهنة لمطالب فتكشؼ عف مواطف الضعؼ
والقوة في العممية التعميمية ،وتقترح العالج المناسب.
- 2االختبار عمؿ يقوـ به المعمـ فقط ،في حيف أف التقويـ عممية تتعاوف وتشترؾ فيها
جميع األطراؼ المؤثرة والمتأثرة بالعممية التربوية.
- 3االختبار إجراء نقيس به مستوى الطالب في جانب ما ،أما التقويـ فهو جزء ال يتج أز
مف المنظومة التعميمية ،ويستمر معها ويهدؼ إلى إعطاء صورة شاممة لنمو الطالب
في جميع الجوانب المعرفية والعاطفية والمهارية واالجتماعية والنفسية وغيرها.

أىم الفروق ما بين التقويم والقياس:

()2

- 1يهتـ القياس بوصؼ السموؾ ،أما التقويـ فيحكـ عمى قيمته.
- 2يقتصر القياس عمى الوصؼ الكمي لمسموؾ أي أنه يعتمد عمى األرقاـ في إعطاء
النتيجة النهائية لمموضوع المقاس أو المراد قياسه ،أما التقويـ فيشمؿ حكماً يتعمؽ

()1المرجع السابؽ :ص.50
()2أنور عقيؿ :نحو تقويـ أفضؿ ،دار النهضة العربية لمنشر والتوزيع ،ط ،1بيروت ،2001 ،ص.54
][191

اإلطار النظري لمصطمح التقويـ

الفصؿ اؿثالث

بقيمة هذا السموؾ ،وعميه فالتقويـ أكثر شموال مف القياس والقياس يمثؿ أداة مف أدوات
التقويـ .
- 3يتحدد القياس بالمعمومات عف الموضوع المقاس ،أما التقويـ فيعد عممية تشخيصية
وعالجية في وقت واحد.
- 4يعتمد القياس عمى الدقة الرقمية فقط ،أما التقويـ فيعتمد عمى عدد مف المبادئ
واألسس مما يجعمه أعـ وأشمؿ ،ومف أبرز المبادئ واألسس التي يعتمد عميها التقويـ:
الشموؿ ،التشخيص ،العالج ،مراعاة الفروؽ الفردية ،التنوع في الوسائؿ المستخدمة.
- 5يقتصر القياس عمى إعطاء وصؼ لمموضوع المراد قياسه دوف أف يعطى اهتماماً
لمربط بيف جوانبه ،أما التقويـ فيقوـ عمى مقارنة الشخص مع نفسه ومع اآلخريف.
- 6يعتبر القياس أكثر موضوعية مف التقويـ ولكنه أقؿ منه قيمة مف الناحية التربوية ألف
معرفة النتائج بدقة وموضوعية ،مف غير تقدير لقيمتها ال يعني شيئا ،أما إذا فسرت
تمؾ النتائج وقدرت قيمتها في ضوء معايير محددة ،واتخذت نتائج هذا التقويـ كأساس
لمساعدة الطالب عمى النمو ،فإنها تصبح ذات فائدة كبيرة ،وهذا ما تضطمع به عممية
التقويـ.
مف كؿ ما سبؽ نستطيع أف نفرؽ بيف كؿ مف التقويـ والتقييـ والقياس واذا كاف القياس
أكثر موضوعية مف التقويـ والتقييـ ،فإف الدرجة التي نحصؿ عميها مف القياس ليس لها
قيمة في حد ذاتها ،ما لـ يتـ تفسيرها في ضوء كافة الظروؼ المحيطة.
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أىم الفروق ما بين القياس والتقييم والتقويم:

()1

القياس هو مقارنة كمية معينة بمقياس مناسب بغرض تحديد قيمتها العددية المطابقة لها
والتي يظهرها هذا المقياس أما التقييـ فهو معرفة قيمة الشيء المادية أو المعنوية ،فصائغ
الذهب يقيـ ما بيف يديه مف حمي وجواهر ثـ يتمنها بعد فحصها.
فالتقييـ هو التشخيص والتفحص ،ويأتي التقييـ في مرحمة ما قبؿ التقويـ فالتقييـ إذف هو
عممية تقدير القيمة أو الكمية ،فالمعمـ يقيـ ما قاـ به التالميذ مف عمؿ ويقيـ استجاباتهـ
أيضا .أما التقويـ فهو التعديؿ والتحسيف ،فالمعمـ يقيـ أعماؿ تالميذ مف أجؿ تقويمها،
فيروى عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنه أنه خطب المسمميف قائال":مف رأى منكـ
اعوجاجا فميقومه" فقاـ له إعرابي وقاؿ" :واهلل لو رأينا فيؾ اعوجاجاً لقومنا بحد سيوفنا
فالتعديؿ بناء عمى عممية التقويـ يأتي بعد مرحمة المالحظة بعد تصحيح أوراؽ التالميذ
وبالنسبة لمتقويـ المستمر في المشروحات ،يالحظ المعمـ ما وصؿ إليه التمميذ أو التالميذ
مف انجازات ثـ يقيـ ما هو بيف يديه وبناء عميه يقوـ مشروعهـ ويعمؿ عمى تعديمه بناء
عمى توجيهاته .ويمكف أف نمخص الفرؽ بيف القياس والتقييـ مف جهة والتقويـ مف جهة
أخرى كما يمي:
- 1القياس ينصب عمى شيء واحد  ....أما التقييـ فيراد به النظرة الكمية لمشيء واعطائه
درجة كالصائغ الذي يعطي ثمنا لقطعة مف الذهب أما التقويـ فيشمؿ جميع جوانب
()1زكريا إسماعيؿ أبو الضبعات :المناهج أسسها ومكوناتها ،دار الفكر ناشروف موزعوف ،ط
ص 309و.310
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النظاـ التعميمي والذي مف خالؿ النتائج المعطاة يقوـ المعمـ باالشتراؾ مع اإلدارة
بتعديؿ هذا النظاـ الشامؿ ،وعالج أوجه القصور والضعؼ عند التالميذ ،وفي
محتويات المنهج والوسائؿ المستخدمة في التقويـ وطرؽ التعميـ.
-2يعتمد التقويـ عمى أسس هامة مثؿ:الشموؿ ،االستم اررية ،االقتصاد والتعاوف .والتنوع
في أدوات ووسائؿ التقويـ ولكف القياس يرتكز عمى الوسيمة واألداة المستخدمة والتي يجب
أف تتوافر فيها الدقة.
-3عف طريؽ التقييـ والتقويـ يمكف مقارنة الفرد بنفسه أو مجموع التالميذ ،كما يؤثر فيها
العالقات المتداخمة في الموقؼ التعميمي ،ولكف القياس ال يمكف مقارنته بغير كقياس
درجة الح اررة ال يمكف مقارنته بقياس األطواؿ مثال :ويغمب عميه الثبات إذا توافرت نفس
الظروؼ بالنسبة لمشيء المقاس.

التقويم
التقييم
القياس
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الشكل يوضح العالقة بين القياس والتقييم والتقويم

*

أىم الفروق ما بين البحث والتقويم:
ستيؾ ودني(  :)stake Dennyقاال إف الفرؽ هو في التعامؿ في التعميمات والتطبيقاتفي أغمب األحياف والخطوات المتخذة مف قبؿ الباحث لمحصوؿ عمى التعميمات تميؿ
فالمقوـ يضحي
لجعؿ استفساراته مصطنعة وغير مرتبطة مف وجهة نظر الممارس،
ّ
بالفرصة مف أجؿ االستمالة والضبط لكنه يكسب قرباً إلى الوضع القائـ .فالباحث في
المقوـ فيرغب أساسا بجمع المعمومات
األساس معني أو مهتـ بتقدـ العمـ أو المعرفة أما ّ
قومت وحتى هذ تحتاج إلى تأهيؿ خصوصاً وأف
مف أجؿ إصدار أحكاـ لمظاهرة ،التي ّ
الكثير مف المربيف منشغموف في أعماؿ بحثية والتي تكوف فيها المتغيرات متأثرة فالبرامج
الجديدة لذلؾ حتى نطور البرنامج في السؤاؿ أكثر مف الحصوؿ عمى نتائج يمكف تعميمها
وما يعزز هذ المناقشة ،هو ماهية التقويـ كعممية تحميؿ ناقد وهذا بطريقة ما يرتبط
بالتقويـ كاستفسار مضبوط إلصدار أحكاـ.

()1

وخالصة عالقة لفظة التقويـ ببعض مرادفاتها هي:

()2

*محمد نجيب مصطفى عطيو :المناهج الدراسية النظرية والتطبيؽ ،عالـ الكتب لمنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر،ط،1
 ،2013ص.123
(-)1عادؿ أبو العز سالمة :تخطيط المناهج المعاصرة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط
ص.169

،1،2009

(-)2جابر نصر الديف :دروس في عمـ النفس البيداغوجي ،سمسمة مخبر المسألة التربوية ( ،2009 ،)1ص85و.86
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القياس«مف فعؿ قاس ويقاؿ قاس المرء الشيء قياساً بمعنى قدر  ،وعمى حد فكرة
تورندايؾ كؿ ما يوجد بمقدار وكؿ مقدار يمكف قياسه والمقصود بالقياس التعميمي ،هو
وسيمة مف وسائؿ التقويـ وهو يعني مجموعة مف المثيرات أو المواقؼ المرتبة أعدت
لتقيس بطريقة كمية أو كيفية بعض العمميات العقمية أو السمات ،أو الخصائص النفسية
أو المهارات ،وتتخذ هذ المثيرات والمواقؼ عدة أشكاؿ شفوية أو كتابية أو أعداد ،أشكاؿ
هندسية  ....الخ».
التقييم «فيقتصر عمى إصدار الحكـ عمى قيمة األشياء ،أي تقدير مدى العالقة بيف
مستوى التحصيؿ باألهداؼ ،بمعنى تقدير الشيء استناداً إلى معيار أو محؾ معيف .أما
التقويـ فيستهدؼ الكشؼ عف مواطف الضعؼ والقوة في التدريس بقصد تحسيف عممية
التعميـ والتعمـ وتطويرها بما يحقؽ أهداؼ تدريس المادة الدراسية ،أي تحديد مدى ما
بمغنا مف نجاح في تحقيؽ األهداؼ التي تسعى إليها ومف األخطاء التقميدية لمتقويـ أنه
مرادؼ لالمتحانات وأنه عممية نهائية محصورة عمى تحصيؿ المتعمميف التخاذ القرار
بالترفيع أو الرسوب».
أما االمتحاف فهو الوسيمة التي نستطيع بها تقويـ مدى تحقيؽ المتعمـ ألهداؼ تعميمية
محددة.
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والتقويم أشمؿ وأغـ مف القياس ،فالقياس يصؼ السموؾ وصفا كميا في الغالب بينما
التقويـ يصؼ الظواهر وصفا نوعيا ويعطي الحكـ عميها والعالقة بيف القياس والتقويـ
تكاممية ويمكف توضيح هذ العالقة كما يمي:
التقويـ= الوصؼ  +الحكـ عمى السموؾ.
كيفي أو

كمي =القياس.

والعالقة بيف االختبار والقياس والتقويـ هي عالقة تكاممية أي أف االختبار وسيمة لمقياس
ألقوَـ.
والقياس وسيمة لمتقويـ ،فأنا أختبر ألقيس وأقيس ّْ

أنواع التقويم:
والتقويـ كما هو معروؼ يقسـ إلى ثالثة أنواع :التقويـ التشخيصي والتقويـ التكويني
والتقويـ التحصيمي.

()1

أوال :التقويم التشخيصي)évaluation diagnostique( :
تقوـ الفرقة البيداغوجية لممؤسسة التعميمية قبؿ االنطالؽ في تطبيؽ المناهج الدراسية
لمسنة الجارية باستغالؿ وتحميؿ النتائج الدراسية التي حققها التالميذ في نهاية السنة

(-)1أنطواف صياح :تقويـ تعمـ المغة العربية (دليؿ عممي) ،دار النهضة العربية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،دط،
 ،2009ص.17
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الدراسية السابقة وكذا نتائج الفحوص التشخيصية التي تـ إجراؤها عمى تالميذ مختمؼ
مستويات التعميـ في مطمع السنة الدراسية(.)1
نذكر أف التقويـ التشخيصي يهدؼ إلى كشؼ مواطف الضعؼ والقوة في أداء المتعمميف
وتحديد الصعوبات التي يواجهها كؿ منهـ في أثناء التعميـ ،واتخاذ ما يمزـ مف أساليب
العالج ،ويجرى هذا التقويـ التشخيصي عمى شكؿ فحوص في مطمع السنة الدراسية في
مواد التعابير األساسية التي هي:المغة العربية،الرياضيات ،المغة الفرنسية(.)2
و مف المفاهيـ التي نجدها هي :

هو إجراء يقوـ به المدرس في بداية كؿ درس أو

مجموعة دروس أو في بداية العاـ الدراسي ،مف أجؿ تكويف فكرة عمى المكتسبات
()3

المعرفية القبمية لممتعمـ ومدى استعداد لتعمـ المعارؼ الجديدة»

«وهو نوع مف التقويـ يمكف أف يحدث قبؿ التدريس أو أثناء أو بعد االنتهاء منه والهدؼ
األساسي منه هو تحديد نقاط القوة والضعؼ لدى المتعمميف ،فإذا جاء في البداية فإنه
يهدؼ إلى مساعدة المعمميف عمى تحديد نقطة البداية في التدريس ،ألنه يساعدهـ في
تحديد ما يعرفه الطالب وما ال يعرفونه مف مفاهيـ وحقائؽ ومعمومات متعمقة بالدرس أو
( -)1مديرية التقويـ والتوجيه واالتصاؿ ،المنشور اإلطار رقـ /2039و.ت.و /أ.ع/المؤرخ في  2005/03/13الخاص
بإصالح نظاـ التقويـ البيداغوجي،ص.02
( -)2مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي :المنشور اإلطار رقـ 2039المؤرخ في  2005/03/13حوؿ كيفية
التقويـ التشخيصي ودعـ المكتسبات القبمية ،جويمية ،2013 ،ص.01
( -)3فريد حاجي :بيداغوجيا التدريس بالكفاءات (األبعاد والمتطمبات) ،دار الخمدونية لمنشر والتوزيع ،الجزائر،2005 ،
ص.03
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الفصؿ اؿثالث

المقرر الذي يريدوف تدريسه حتى يستطيع المعمموف التخطيط الجيد لألنشطة التعميمية،
واذا حدث أثناء التدريس يكوف هدفه عممية تحديد مدى تحقيؽ األهداؼ والتعرؼ عمى
()1

األخطاء أو نقاط الضعؼ في التعمـ والتعميـ»
ومف أهدافه نجد :

«ويهدؼ إلى كشؼ نواحي الضعؼ والقوة في تعمـ الطمبة وبالتالي كشؼ المشكالت
()2

الدراسية التي يعاني منها الطمبة والتي قد تعوؽ تقدمهـ الدراسي »

«يهدؼ التقويـ التشخيصي إلى اكتشاؼ نواحي القوة والضعؼ في تحصيؿ المتعمـ ويرتبط
ارتباطا وثيقا بالتقويـ البنائي ،يفيدنا في تتبع النمو عف طريؽ الحصوؿ عمى تغذية راجعة
مف نتائج التقويـ والقياـ بعمميات تصحيحية ،وفقاً لها وهو بذلؾ يطمع المعمـ والمتعمـ عمى
()3

الدرجة التي أمكف بها تحقيؽ مخرجات التعمـ الخاصة بالوحدات المتتابعة لممقرر »

إذف التقويـ التشخيصي أسموب تعمـ وتعميـ يتطمب الجمع المنظـ لممعمومات عف تحصيؿ
الطمبة ،لتحديد مواطف القوة والضعؼ لديهـ وبناء أنشطة صفية تمبي حاجات الطمبة
التعميمية ويشجع التقويـ التشخيصي عمى:

()4

 تفريد التعمـ.( --)1أنور عقيؿ:نحو تقويـ أفضؿ ،دار النهضة العربية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،ط ،2001 ،1ص.60
( -)2محمد محمود الحيمة :مهارات التدريس الصفي ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،األردف،
ط ،1،2002ص.396
( -)3أكرـ صالح محمود خوالدة :التقويـ المغوي في الكتابة والتفكير التأممي ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف،

األردف ،ط ،2012، 1ص.40
( -)4المرجع السابؽ:ص.41
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الفصؿ اؿثالث
 جعؿ التقويـ عممية مستمرة. -تنمية حاجات األفراد حسب قدراتهـ.

«هو تقويـ يمكف األستاذ مف تعرؼ مدى تحكـ المتعمـ في مكتسباته السابقة ،ويساعد
()1

عمى تحديد نقطة البداية المناسبة التي يستند إليها تدريس المعطيات الجديدة »

ثانيا:التقويم التكوينيformative evaluation:
«يرافؽ عممية التعمـ في مراحمها كافة مساعداً المتعمـ عمى إدراؾ وضعه التعممي إدراكا
دقيقا مف خالؿ ما يتمكف منه مف كفايات ومهارات والمعمـ ،عمى وعي األثر الناتج عف
تعميمه وعياً واقعياً مبر اًر عنه بما استوعبه المتعمـ وبما أًبح قاد اًر عمى ممارساته مف
()2

كفايات ومهارات»

«وقفنا في التقويـ التكويني الذي يهدؼ إلى تكويف المتعمـ مف خالؿ معرفة الصعوبات
التي تعترض في أثناء العممية التعميمية ،وقفنا عمى ما مف شأنه أف يعيؽ العممية التربوية
حيف وجدنا أنه أحيانا تستخمص مف القاعدة أحكاـ بينت عمى مجرد افتراضات مجانية
لبيداغوجية التدريس الهادؼ »(.)3ويقوـ عمى مبدأ تقويـ العممية التعميمية التعممية خالؿ
مسارها ،ويهدؼ بوجه عاـ إلى تحديد مدى تقدـ الطمبة نحو األهداؼ التعميمية المنشودة،

( -)1مديرية التعميـ األساسي :منهاج المغة العربية ،السنة الرابعة متوسط ،جويمية ،2005 ،ص.111
(-)2أنطواف صياح :تقويـ تعمـ المغة العربية (دليؿ عممي) ،دار النهضة العربية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،دط،
 ،2009ص.17

(-)3رابح بومعزة :تيسير تعميمية النحو (رؤية في أساليب تطوير العممية التعميمية مف منظور النظرية المغوية) ،عالـ

الكتب لمنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،ط ،2009 ،1ص.126
][200

اإلطار النظري لمصطمح التقويـ

الفصؿ اؿثالث

أو مدى استيعابهـ وفهمهـ لموضوع تعميمي تعممي محدد (حصة دراسية ،أو وحدة
دراسية) بغرض تصحيح العممية التدريسية وتحسيف مسارها ،ومف أدوات التقويـ التكويني
(البنائي أو التشكيمي) األسئمة المختمفة التي يطرحها المعمـ أثناء الدرس (أو الحصة)
واإلمتحانات القصيرة.
( )Quizzesولمتماريف الصفية ،والوظائؼ البيتية ...الخ.

()1

وهو الذي يطمؽ عميه أحيانا التقويـ المستمر ويعرؼ بأنه العممية التقويمية التي يقوـ بها
المعمـ أثناء عممية التعمـ ،وهو يبدأ مع بداية التعمـ ويواكبه أثناء سير الحصة الدراسية (.)2
«ويعرؼ أيضا بأنه التقويـ الذي يتـ تنفيذ عدة مرات أثناء عممية التدريس وبقصد
تحسينها وتطويرها ويمثؿ إصدار أحكاـ عمى عممية مستمرة أو عمى نتاج يمكف

مراجعته وتطوير »(.)3
«ويسمى أحيانا التقويـ البنائي ويتـ أثناء سير العممية التدريسية أو تنفيذ البرنامج التعميمي
فهذا النوع مف التقويـ يعطي تغذية راجعة لممعمـ لمعرفة الصعوبات واألخطاء ونقاط
()1

الضعؼ في عممية التدريس بهدؼ معالجتها قبؿ المضي إلى مراحؿ متقدمة »

(-)1محمد محمود الحيمة :مهارات التدريس الصفي ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،األردف،
ط ،1،2002ص.396
(-)2أكرـ صالح محمود خوالدة :التقويـ المغوي في الكتابة والتفكير التأممي ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف،

األردف ،ط ،2012، 1ص.38
(-)3المرجع السابؽ :ص.38

][201

اإلطار النظري لمصطمح التقويـ

الفصؿ اؿثالث

«وهو تقويـ مستمر مالزـ لعممية التدريس ومصاحب لها جنباً إلى جنب وهو يهدؼ إلى
تزويد المعمـ والمتعمـ بنتائج األداء .وذلؾ لتحسيف العممية التعميمية.ويعتمد هذا النوع مف
التقويـ أساسا عمى المالحظة والمناقشة واالختبارات القصيرة األسبوعية أو الشهرية
وبالتحديد يعتبر تقويما مستم اًر مالزماً مصاحباً لمعممية التعميمية
()2

مف بدايتها وحتى نهايتها »

نموذج عمى التقويـ التكويني مف كتاب التمميذ المدرسي:
الشعبة األدبية:
- 1

()3

 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطهاص27 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطهاص30 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطهاص35 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطهاص44 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطهاص46 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطهاص53 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطهاص65(-)1عادؿ أبو العز سالمة:تخطيط المناهج المعاصرة ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط

،2008 ،1

ص.173
(-)2أنور عقيؿ:نحو تقويـ أفضؿ ،دار النهضة العربية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،ط ،2001 ،1ص.61
(-)3بوبكر الصادؽ سعد اهلل وآخروف:الجديد في األدب والنصوص والمطالعة الموجهة (السنة الثانية مف التعميـ

الثانوي العاـ والتكنولوجي ،لشعبتي اآلداب والفمسفة والمغات األجنبية) ،الديواف الوطني لممطبوعات المدرسية،
ص53و.54
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الفصؿ اؿثالث
 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطهاص67 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطهاص72 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطهاص81 بناء وضعية مستهدفة ص48 بناء وضعية مستهدفة ص85 بناء وضعية مستهدفة ص131 بناء وضعية مستهدفة ص169 بناء وضعية مستهدفة ص211 بناء وضعية مستهدفة ص252نموذج عف إحكاـ موارد المتعمـ وضبطها ص .53

نع َـ وبئس؟ وكيؼ يعرباف؟
أ-في مجاؿ المعارؼ :ما شرط مخصوص ْ
 حدد المخصوص بالمدح والذـ في قوؿ الشاعر؟ِ
ص ِد ُ
اف َع ْوُنهُ
الم ْرِء َم ْف َك َ
 فَن ْع َـ َيؽ َ

ِ
يف عمى َّ
الد ْه ِر
ئس أ َْم ُر ْ
مف الَ ُيع ُ
َوبِ َ

ِّ
ب
ص َح ُ
 إِ َّف ال َك ُذ َوب لَبِ ْئ َس خال ُي ْ

سر وِا ْع ٍ
َو نِ ْع َـ مف ُه َو في ٍ
الف

ص َحَب َّف رفيقاً َ
ْمَنهُ
 الَ تَ ْلست تَأ َ

ِ
مأموف
غير
فيؽ َر ٌ
الر ُ
ٌ
فيؽ ُ
ب ْئ َس َ

ب-في مجاؿ المعارؼ الفعمية:
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الفصؿ اؿثالث

- 1اجعؿ كؿ كممة مف الكممات التالية فاعال لنعـ أو بئس في جمؿ مف
إنشائؾ:المنهج-محرر البالد-مف يعمّْمني –الكرـ -النفاؽ-الكسؿ-الخيانة.
- 2استعمؿ " َّ
حبذاَ في جممة مفيدة.
مفس ار بتمييز.
- 3هات مثاال يكوف فيه فاعؿ "نعـ" ضمي ار مستت ار وجوبا ّ
ج)-في مجاؿ إدماج أحكاـ الدرس:
 َح ِرْر فقرةً تتحدث فيها عف صفات صديقؾ موظفا ما استطعت مف صيغ المدحو َّ
الذـ.
*نموذج عف بناء وضعية مستهدفة:ص .169
متشرد موقؼ الحافالت قرب مسكنؾ مق ار إلقامته .وفي إحدى الميالي شديدة
اتَّخذّْ
البرد ذهبت لتطمئف عمى حالته .وفي تمؾ الميمة فتح لؾ قمبه عمى مصراعيه وكشؼ
لؾ عف سر مأساته أرو قصته ،موظّْفا:
سماعية وثالثة أسماء زماف وأسموب ندبة ،مستعينا بالخياؿ في
ثالث مصادرّ
توضيح أفكارؾ.
-2الشعبة العممية:

()1

 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطها ص13 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطها ص21(-)1بوبكر الصادؽ سعد اهلل وآخروف:الجديد في األدب والنصوص والمطالعة الموجهة (السنة الثانية مف التعميـ

الثانوي العاـ والتكنولوجي ،لشعبتي الرياضيات والعموـ التجريبية وتسيير وِاقتصاد) ،الديواف الوطني لممطبوعات
المدرسية ،2011،ص33و.35
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الفصؿ اؿثالث
 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطها ص26 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطها ص33 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطها ص40 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطها ص48 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطها ص55 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطها ص61 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطها ص67 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطها ص75 بناء وضعية مستهدفة ص35 بناء وضعية مستهدفة ص62 بناء وضعية مستهدفة ص.92 بناء وضعية مستهدفة ص.119 بناء وضعية مستهدفة ص.147 بناء وضعية مستهدفة ص.175نموذج عف إحكاـ موارد المتعمـ وضبطها:ص .33
أ-في مجاؿ المعارؼ الفعمية:
-)1بيّْف ما حدث في المنسوب مف تغيير:
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الفصؿ اؿثالث
الكممة

اإلطار النظري لمصطمح التقويـ
ماحدث فييا من تغيير

النسب إلييا

 -قوـ.

قومي
ّ -

 -زراعة.

اعي
 -زر ّ

 -ليبيا.

ليبي.
ّ -

 -ابتداء.

ابتدائي.
ّ

 -صفراء

اوي.
 -صفر ّ

عمي
ّ -

عموي
ّ -

 -أخ

أخوي
ّ -

 -عنابة.

عنابي
ّ

 -هندسة.

هندسي
ّ

 -جامع.

جامعي.
ّ

 -إسالـ.

إسالمي.
ّ

 -أصؿ.

ًصمي
-أ ّ

ب-في مجاؿ المعارؼ الفعمية:
كوف جمال مفيدة مف األسماء اآلتية منسوبة (ب ّشار -سياسة -صحافة
 ّْنظاـ-عسكر-بحر).
 أكمؿ الجمؿ اآلتية بوضع اسـ منسوب في المكاف الخالي:][206

–احتفاؿ-
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الفصؿ اؿثالث
 تتمتع الجمهورية الجزائرية بنظاـ ........... بنيت القاهرة في عهد المعز لديف اهلل......... ترتبط النهضة  ..........بالنهضة........... يتسابؽ العمماء في صنع المركبات...........ج)-في مجاؿ إدماج أحكاـ الدرس:

حرر فقرة تبطؿ فيها مزاعـ المذيف اتخذوا
ال تزاؿ العنصرية تمزؽ المجتمعات المعاصرةّ ،
مف الموف والجنس والمغة سببا الحتقار غيرهـ موظفا:
 نموذج عف بناء وضعية مستهدفة ص .35 النزعة العقمية. إف التطوير الهائؿ الذي حصؿ في مختمؼ مجاالت الحياة في العصر العباسيأوجدته ظروؼ خاصة ،فتحت المجاؿ أماـ األدباء والعمماء والمفكريف فاخترعوا
وجددوا.
وأبدعوا ّ
 تحدث عف أهـ األسباب ،موظفاً إسميف منسوبيف وثالثة صيغ تعجب وأربعة ألفاظممنوعة مف الصرؼ معتمداً نمط الحجاج.
شبكة تقييم وضعية إدماج
المعايير
المالءمة

نعم

المؤشرات
 ذكرت األسباب الموضوعية اعتمدت نمط الحجاج. وظفت اسميف منسوبيف.][207

ال

السبب

اإلطار النظري لمصطمح التقويـ

الفصؿ اؿثالث
 وظفت صيغ التعجب. وظفت الممنوع مف الصرؼ.االنسجاـ

 األفكار مترابطة. -وظفت أدوات الربط المناسبة.

سالمة المغة

 لـ أرتكب أخطاء في القواعد واإلمالء. -وظفت عالمات الوقؼ المناسبة.

اإلتقاف

 -الخط واضح.

واإلبداع

 ثراء الرصيد المغوي. -تعبير فني جميؿ.

التقويم التحصيمي)évaluation sommative(:
«هو التقويـ الذي يجري في نهاية الفصؿ الدراسي ،أو العاـ الدراسي أو المقرر الدراسي
بقصد قياس ما تحقؽ مف نتاجات تعميمية ،ويترتب عميه نقؿ الطالب مف مرحمة دراسية
()1

إلى أخرى ،أو مف صؼ إلى آخر»

«يمكف هذا النوع مف التقويـ المدرس مف وجود الكفاءات المكتسبة ،بعد مقطع تكويني
لفترة قد تطوؿ أو تقصر ويركز فيه المدرس عمى األداءات( ،منتوجات منجزة) التي يتـ
()2

تقويمها حسب معايير النجاح »

(-)1عبد الرحمف الهاشمي وآخروف ،تحميؿ محتوى مناهج المغة العربية (رؤية نظرية تطبيقية) دار الصفاء لمنشر
والتوزيع ،عماف ،األردف ،ط ،2009 ،1ص.46

(-)2فريد حاجي :بيداغوجيا التدريس بالكفاءات (األبعاد والمتطمبات) ،دار الخمدونية لمنشر والتوزيع ،الجزائر،2005 ،

ص.15
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الفصؿ اؿثالث

«ويحدث في نهاية التدريس ويهدؼ إلى تحديد إلى أي مدى تـ تحقيؽ األهداؼ التعميمية
المنشودة ،ثـ تقدير درجات الطالب وتصنيفهـ ،ويرتبط التقويـ النهائي بأهداؼ المقرر
ومف أدواته االختبارات التحريرية والشفوية والعممية والنشاطات العممية لمطالب ،والتقارير
واألبحاث وعمى الرغـ مف أف الهداؼ الرئيسي لمتقويـ النهائي تصنيؼ الطالب طبقاً
()1

لتحصيمهـ إال أنه يمدنا بمعمومات لمحكـ عمى تحقؽ المقرر وفاعمية التدريس »

«يأتي هذا التقويـ في نهاية الفصؿ أو العاـ الدراسي أو حتى المرحمة الدراسية ،وهو ال
يركز عمى التفاصيؿ أو األهداؼ الفرعية كالتقويـ السابؽ وانما يهتـ بقياس األهداؼ
()2

العامة كأهداؼ مقرر معيف أو فرقة دراسية معينة أو مرحمة دراسية معينة »

«ويقصد به العممية التقويمية التي يجري القياـ بها في نهاية برنامج تعميمي ،يكوف
المفحوص قد أتـ متطمباته في الوقت المحدد إلتمامها ،والتقويـ النهائي هو الذي يحدد
درجة تحقيؽ المتعمميف لممخرجات الرئيسة لتعمـ مقرر ما »(.)3
«ويقوـ عمى مبدأ تقويـ العممية التعميمية التعممية بعد انتهائها ،وبالتالي يهدؼ إلى معرفة
مقدار ما يتـ تحقيقه مف األهداؼ التعميمية والتربوية المنشودة ،أو المرسومة سواء بسواء،
كما في :تقويـ مستوى أداء (تحصيؿ) الطمبة لممعرفة العممية بأشكالها المختمفة ،بعد
االنتهاء مف تدريس موضوع عممي معيف أو وحدة دراسية أو أكثر في العموـ ،ويقوـ
(-)1صالح بمعيد :ضعؼ المغة العربية في الجامعات الجزائرية (جامعة تيزي وزو نموذجا) ،دار هومة لمنشر والتوزيع،
الجزائر ،دط ،2009 ،ص.105
(-)2أنور عقيؿ:نحو تقويـ أفضؿ ،دار النهضة العربية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،ط ،2001 ،1ص.62

(-)3أكرـ صالح محمود خوالدة :التقويـ المغوي في الكتابة والتفكير التأممي ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف،
األردف ،ط ،2012، 1ص.46
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التقويـ الختامي عمى نتائج االختبارات التي يعطيها المعمـ في نهاية الشهر ،أو نصؼ
الفصؿ ،أو نهاية الفصؿ ،أو السنة ...أو نهاية وحدة تعميمية تعممية معينة »(.)1
«وهو ثالث أنواع التقويـ ويسمى التقويـ اإلجمالي .ويعتبر المنهاج فرصة مواتية إلصدار
الحكـ المؤسس عمى مجمؿ نشاطات التعميـ عقب االنتهاء مف درس أو مف مقرر فصمي،
أو سنوي أو عمؿ طور بكاممه أو مرحمة تعميمية معينة إذ عمى ضوء نتائجه يتـ تشخيص
مواطف الضعؼ ونواحي القوة»(.)2
يتـ تقويـ أعماؿ التالميذ مف خالؿ المراقبة المستمرة والمنتظمة التي تكوف عمى شكؿ:
استجوابات شفوية وكتابية ،عروض ،وظائؼ منزلية ،مشاريع ...،اختبار واحد في كؿ
مادة في كؿ فصؿ(.)3
وتجدر اإلشارة إلى أف هذا التصور الجديد لمتقويـ يندرج في إطار إصالح البيداغوجية
المتميز باالنتقاؿ مف منطؽ تعميـ مؤسس عمى تمقيف المعارؼ ،إلى منطؽ تعمـ مؤسس
عمى تنمية كفاءات مستدامة ،اندماجية وقابمة لمتحويؿ (.)4
ويتجسد أيضا في الوضعيات المشكمة التي تستهدؼ إثارة دافعية المتعمـ وتجعؿ المتعمـ ذا
داللة ،وتساعد وضعيات المتعمـ في استغالؿ الموارد في إطار وشمولي وعممي (.)1
(-)1المرجع نفسه:ص.46

(-)2رابح بومعزة :تيسير تعميمية النحو (رؤية في أساليب تطوير العممية التعميمية مف منظور النظرية المغوية) ،عالـ
الكتب لمنشر والتوزيع ،القاهرة ،مصر ،ط ،2009 ،1ص126و.127
(-)3مديرية التقويـ والتوجيه واالتصاؿ :المنشور اإلطار رقـ /2039و.ت.و/أ.ع /المؤرخ في  2005/03/13حوؿ
كيفية التعديالت الخاصة بتقويـ أعماؿ التالميذ ،ص.03

(-)4مديرية التعميـ الثانوي العاـ والتكنولوجي :األمانة العامة رقـ

التربوي ،مارس،2005ص. 07
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الفصؿ اؿثالث

نموذج عن التقويم التحصيمي لشعبة اآلداب والفمسفة:
السنة الدراسية2015/2014 :

ثانوية حميمي السعدي بوشقرون

واجب منزلي في مادة المغة العربية وآدابيا رقم ""1
المستوى2:آف
النص:
ض ّـ َمجمِ ُسنا)
مم ْف َ
يعمَ ُـ َ
َ ( .1س ْ
الجمعُ ّ

بأنني َخير مف تَسعى ِ
به قَ َػد ُـ
ّ
ُ َْ َْ

األع َمى إلى َأدبي
َ .2أنا الذي َن َ
ظ َر َ

ِ
وأسمع ْ ِ
صمػَُـ
ت َكمماتي َم ْف به َ
َ ََْ

ِ
اـ ِم ْؿ َء ُجفُني َع ْف َش َو ِارِد َها
 .3أن ُ

يختَصػُِـ
ؽ َج َّراها َو ْ
الخ ْم ُ
َوَي ْسهَ ُر َ

ٍ
الج ْح َفمَ ِ
يف به
سر ُ
بيف َ
ت َ
َ .4و ُم ْرَهؼ ْ

َّ
الم ْو ِت َي ْمتَ ِط ُـ
ضرْب ُ
حتى َ
ت َو َم ْو ُج َ

الب ْيداَ ُء تَ ِ
عرفُني
َ .5
فالخْي ُؿ والمّي ُؿ َو َ

القمَ ُـ
مح و
القرطاس َو َ
السي ُ
َو ّ
الر ُ
ُ
ؼوّ

ت ِفي َ ِ
حش منفَ ِرداً
الو َ
ص ِح ْب ُ
َ .6
الفمَوات َ

ور َواأل َك ُـ
تع ّج َ
حتى َ
ب مني القُ ُ

 .7إف كاف سرُكـ ما قا َؿ ِ
حاس ُدناَ
ْ َ َّ ُ

لجرٍح إذا ْأرضا ُك ُـ ألَ ُـ
فَماَ ُ

ؾ َم ِ
عرفَةٌ
َ .8وَب ْيَنَنا لَ ْو َرَع ْيتُ ْـ ذا َ

أه ِؿ ُّ
الم ِ
النهى ِذ َم ُـ
عار َ
ؼ ِفي ْ
ّ
إف َ

(-)1أحمد حبيمي ويوسؼ فياللي:دليؿ األستاذ المغة العربية مف التعميـ المتوسط  ،الديواف الوطني لممطبوعات
المدرسية ،الجزائر ،ص.29
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ِ
كـ
 .9كـ تَ ْ
طمُُب َ
وف لََنا َع ْيباً فَُيعج ُز ْ

وف َوال َك َرُـ
َوَي ْك َرُ اهلل ما تَأتُ َ

النقصاف َع ْف َش َرِفي
 .10ما َ
يب و ّ
الع َ
أبعد َ

َأنا الثَّرّيا َو ِ
يب َوالهَ َرُـ
ذاف ال ّش ُ

ِ
ت َ
 .11لَ ْي َ
صواعقُهُ
الغ َم َاـ الذي عندي َ

ُيزيمٌهُ ّف َم ْف ِع ْن َد ُ ّْ
الدَي ُـ
أبو الطيب المتنبي

شرح المفردات:
القور:ما ارتفع مف األرض كثيرة الحجارة.
ُ

األسئمة:
أوال:البناء الفكري:
- 1مف المخاطب في هذا النص؟ وما هي األسباب التي جعمت الشاعر ينظـ هذ
القصيدة؟
- 2ما مراد الشاعر مف البيت الثاني؟
ِ
ب مني
- 3ما داللة التعابير التاليةّ " :
تع ّج َ
بأنني َخ ُير َم ْف تَ ْس َعى به قَ َػد ُـ" " ،حتى َ
النقصاف"؟
ور َواأل َك ُـ"  " ،ما َ
يب و ّ
الع َ
أبعد َ
القُ ُ
- 4أنثر األبيات الثالثة األخيرة()11،10،9؟
- 5قسـ النص إلى وحدات فكرية وضع عنوانا لكؿ وحدة؟
ت" في البيت السادس؟
ص ِح ْب ُ
- 6عالـ يدؿ الفعؿ " َ
- 7ما الغرض الشعري لهذا النص مع التعميؿ؟
][212

اإلطار النظري لمصطمح التقويـ

الفصؿ اؿثالث

أنوؼ » اشرح
الهمة
- 8قيؿ عف المتنبي« :أبو الطيب المتنبي شاعر ّّ
ٌ
أبي عالي ّ
هذا القوؿ ودعمه بأحكاـ مف النص؟

ثانيا:البناء المغوي:
- 1أعرب ما تحته خط في النص إعراب مفردات وبيّْف محؿ ما بيف قوسيف مف
اإلعراب؟
- 2هات مف البيت التاسع أسموب إنشائي وحدد نوعه وغرضه البالغي؟
- 3بما تعمؿ اإلكثار مف لفظ "أنا" والضمير الداؿ عمى المتكمـ في عدة مواضع؟
القمَ ُـ)؟
مح و
القرطاس َو َ
السي ُ
- 4ما وظيفة حرؼ الواو في ( َو ّ
الر ُ
ُ
ؼوّ
- 5استخرج مف البيت الخامس صورة بيانية واشرحها وبيف نوعها وحدد أثرها
البالغي؟
- 6كثي ار ما تنزؿ المبالغة في القمب منزلة حسنة .استخرج مف النص مبالغات
الشاعر مع التعميؿ؟
- 7هات مف البيت الثاني محسف بديعي معنوي وبيف نوعه وأثر في الكالـ؟
ثالثا:الوضعية اإلدماجية
تميزت الحياة في عصر المتنبي بمظاهر ثالثة :فساد السياسة ،وفساد االقتصاد،
ورقي الحياة الفكرية.
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المطموب:

تحدث عف األسباب التي أدت إلى الفساد السياسي واالقتصادي في العصر
العباسي وأثر ذلؾ عمى الحياة االجتماعية موظفا "ال" النافية لمجنس وصورة بيانية
(استعارة) ومحسف بديعي معنوي.
نموذج عن التقويم التحصيمي لشعبة العموم التجريبية
السنة الدراسية2015/2014 :

ثانوية حميمي السعدي بوشقرون

واجب منزلي في مادة المغة العربية وآدابيا رقم ""1
المستوى 2:ع ت
 .1طالما ِاحمولي معاشي وطابا

طالما سحبت خمفي الثيابا

 .2طالما طاوعت جهمي ولهوي

طالما نازعت صحبي الشرابا

 .3أيها الباني قصو ار طواال

أيف تبغي هؿ تريد السحابا؟

 .4إنما أنت بوادي المنايا

إف رماؾ الموت فيه أصابا

 .5أيها الباني لهدـ الميالي

ابف ماشئت ستمقى خرابا

 .6هؿ ترى الدنيا بعيني بصير

إنما الدنيا تحاكي السرابا

 .7إنما الدنيا كفيء تولى

أو كما عاينت فيه الضبابا

 .8أيها المرء الذي قد أبى أف

يهجر المهو بها والشبابا

 .9وأرى كؿ قبيح جميال

وأبى لمغي إال ارتكابا
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.10أبت الدنيا عمى كؿ حي

األيـ إال ذهابا
آخر ّ

 .11إنما تنفي الحياة المنايا

مثمما ينفي المشيب الشبابا

 .12أي عيش داـ فيها لحي

أي حي مات فيها فآبا

 .13إنما داعي المنايا ينادي

احمموا الزاد وشدوا الركابا
أبو العتاهية

األسئمة:
أ-البناء الفكري10(:ن)
- 1ما موضوع القصيدة؟(1ف)
- 2هؿ كاف الشاعر ماجنا أـ ال؟ عمؿ إجابتؾ مف خالؿ النص2 (.ف)
- 3ما حقيقة الحياة الدنيا في نظر الشاعر؟(1ف)
- 4هؿ يظهر الشاعر مجدداً في النص؟ عمؿ2 (.ف)
- 5يعكس النص بعض مظاهر الفساد عند العباسييف ،استخرج مف النص ما يدؿ عمى
ذلؾ مع الشرح؟(2ف)
- 6كيؼ يتصرؼ الناس إذا دعاهـ الموت؟(1ف)
- 7كيؼ تبدو لؾ شخصية الشاعر مف خالؿ النص؟ ( 1ف)
ب-البناء المغوي06(:ن)
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- 1بيف كؿ مف المقصور والمنقوص والممدود فيما يمي:الذي-القاضي-غراء-الغنى-
اع-خضراء3(.ف)
بي-شفا-ر ٍ
العر ّ
- 2استخرج مف البيت الثالث أسموبا إنشائيا ثـ بيف نوعه وغرضه البالغي؟
- 3أعرب ما تحته خط إعرابا تاما؟
الوضعية اإلدماجية4(:ن)الشؾ في أف الواقع الذي نعيشه اليوـ يضاهي الواقع الذي عرفه العباسيوف فما أشبه
اليوـ باألمس.
سجؿ فقرة مف إنشائؾ تجيب فيها عف األسئمة اآلتية:
أ -فيـ يتصؿ واقعنا اليوـ بواقع العباسييف؟ مثؿ واستشهد مف الواقع ومما درسته.
ب -وظؼ أساليب التحذير واإلغراء.

مذكرتين نموذجيتين:
بطاقة تقديم درس
المستوى2 :آف

الرافد النحوي:

مؤشر الكفاءة:التعرف عمى األحرف المشبو بميس مع التعرف عمى عمميا.
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الموضوع األحرف المشبية بميس ص.125
سيرورة

وضعيات التعمـ/نتائج التعمـ

األهداؼ اإلجرائية

العمؿ
 ما هي وظيفة ليس. لماذا ُس ِميت باألحرؼ المشبهبميس.

 وظيفتها النفي. ال ،ما ألنها تعمؿ عمؿ ليس فيالنفي.

 -أذكر هاته األحرؼ

 -ما ،ال ،إف ،الت

 -ما هو عمؿ ليس

 -تنصب الخبر وترفع المبتدأ وهي

وضعية اإلنطالؽ

التقويـ التشخيصي

 هؿ تعمؿ هاته األحرؼ عمؿليس.

 متى تعمؿ ال عمؿ َّإف

مف أخوات كاف
 نعـ ،فهي ترفع المبتدأ وتنصبالخبر.

 تعمؿ ال عمؿ َّإف لشروط:
 أف يكوف معموليها نكرتيف ال
كس َؿ مفيد.
 أف ال يدخؿ عميها حرؼ جر
تركتها بال جواب.
 أف تنفي الخبر نفياً تاماً

ال

كتاب واحد كافيا.

 أف يتقدـ اسمها عمى خبرها.
 أف ال ُيفصؿ بينها وبيف اسمها
.
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ي ِدخؿ إف عمى المثاؿ.
ُ
ي ِدخؿ عميها (ما).
ُ
ي ِدخؿ عميها (الت).
ُ
ُ -يدخؿ عميها (ال).

القصور
صور شاهقَةٌ  إف
َ
 القُ ُشاهقَةً.
 الذخائِ ُر كثيرةٌ ما الذخائركثيرةً.
وقت ندامة الت وقت
الوقت ُ
ُ
ٍ
ندامة.
ع
مزدحـ ال شار َ
 الشارعٌُ
مزدحـ.
ٌ

 -ماذا تضمنت الجمؿ األولى.

 -مبتدأ وخبر وكالهما.

 -بعد دخوؿ األحرؼ ماذا حصؿ في

ونصب الخبر.
 -رفعت المبتدأ ُ

 -ماذا تستنتج؟

 -ليس مف النواسخ التبعة لكاف

األمثمة الثالث األولى

وأخواتها فهي فعؿ ماض ناقص
التقويـ التكويني

بناء التعميمات

جامد ،يرفع المبتدأ إسما له
 هؿ هناؾ حروؼ تعمؿ عمؿ ليسمف حيث النفي أو مف حيث
الوظيفة؟
 في المثاليف األوؿ والثاني كيؼكاف حاؿ المعموليف.
 -أدخؿ إالّ االستثنائية عمى 1و2

 هؿ هاته الجممة منفية أو مثبتة؟ولماذا؟

 -ماذا يشترط في عمؿ ما وا َّف؟

وينصب الخبر خب ار له.
 هناؾ حروؼ تعمؿ عمؿ ليسمف حيث النفي أو مف حيث
إف ،ما ،ال ،الت.
الوظيفة وهيّ :
 كاف كؿ مف خبرهما مؤخ اًر عمىاسميهما.

 إفالقصور إالّ شاهقةٌ
ُ
 مثبتة ،كأننا قمنا القصور شاهقة.كالهما مرفوعاف.

 (ماَّ ،إف):يشترط في عمؿ إف وما
أف يتقدـ إسمها عمى خبرها ،وأف
ال ينتقض نفيها ب:إالَّ.
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 كيؼ كاف اسـ وخبر ال مف حيثالتعريؼ والتنكير؟

 كالهما نكرتاف. -اسمها متقدـ عمى خبرها.

 هؿ (ال) في هذا المثاؿ نافيةلمجنس أو ال ،لماذا؟

 -لـ ينتقض خبرها بإالّ.

 ال  ،ألننا لـ ننفي جنس الشوارعبأكممها قد يكوف شارعاف أـ
ثالثة.

حولها إلى (ال) نافية لمجنس
ّ -

مزدحـ.
ع
 ال َشار َُ
فهنا عممت عمؿ إف ،وفي
األولى عممت عمؿ ليس.

( -لِال) عمميف

 تعمؿ عمؿ إف ،وتعمؿ عمؿليس.
(ال) يشترط في عمؿ ال أف يتقدـ
إسمها عمى خبرها ،أالَّ ينتقض نفيها
باالّ وأف يكوف اسمها وخبرها نكرتيف.

 في المثاؿ األخير عف اسـ التوخبرها.

تقدير
 اسمها محذوؼ وجوباً ُوقت منصوب.
الوقت وخبرها ُ
ُ
 -مف أسماء الزماف.

 (الت) ُيشترط في عمؿ الت أفيكوف اسمها وخبرها اسمي زماف،
ويكوف اسمها محذوفا.
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الفصؿ اؿثالث
التقويـ التحصيمي

وضعية ختامية

 إحكاـ موارد المتعمـ وضبطها:الكتاب المدرسي ص.127/126
يبيف في الجمؿ اآلتية األدوات
 ّالتي تعمؿ عمؿ ليس مع تحديد
اسمها وخبرها؟
إف"
 أف يبرر وجوب إلغاء عمؿ " ْو"ما" و"ال" في الجمؿ التالية

أ-في مجاؿ المعارؼ:

 َّاح عاصفَةً.
الرَي ُ
إف ّ
ؾ خائبةً.
 َما آمالُ َ ال صداقةٌ دائمةً بِغير إٍِ
خالص.
أح ٍد إالَّ بالعقؿ
 َما ٌأحد أسمى مف َ
جيب.
 ما أمر َؾ إال َع ُ
 َّؾ إالّ مشكور.
إف سعي َ
 ال المدينة واسعة وال الشوارعنظيفة.

 -أف يعرب ما تحته خط؟

الرجؿ قمبه ولسانه
 إف ّب)-في مجاؿ المعارؼ الفعمية:
-1ما كؿ ما فوؽ البسيطة كافيا

واذ قنعت فبعض شيء ٍ
كاؼ

-2ندـ البغاة والت ساعة مندـ
 -أف يكوف ثالثة جمؿ مبدوءة بما

والبغي مرتع مبتغيه وخيـ

النافية بحيث تكوف عاممة في
إثنتيف وممغاة في واحدة.
 أف يكوف جممتيف تشتمؿ كؿ منهاعمى الت.
 -أف يوسع هذ الفكرة موظفاً ما

ج)-في مجاؿ إدماج الدرس:

أمكف مف األحرؼ العاممة عمؿ

 -وقفت عمى آثار إسالمية في

ليس.

األندلس فأوحت إليؾ بعظمة
الحضارة العربية واإلسالمية.
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الفصؿ اؿثالث

بطاقة تقديم درس
المستوى2 :ع ت

الرافد النحوي:

مؤشر الكفاءة:التعرف عمى أفعال التعجب والتعرف عمى شروط التعجب
الموضوع:أفعال التعجب ص.25
سيرورة

وضعيات التعمـ/نتائج التعمـ

األهداؼ اإلجرائية

العمؿ
 -ما معنى القياس؟

وضعية االنطالؽ

التقويـ التشخيصي

 ما معنى التعجب؟ أذكر بعض صيغ التعجب؟ هؿ تعد هذ الصيغالسماعية فقط دالة عمى
التعجب؟
 -ما معنى قياسية؟
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 إنه يخضع لقواعد ثابتة. ِانفعاؿ يحدث في النفس عندِاستعظاـ شيء.

درؾ ،يا
 سبحاف اهلل ،يالؾ ،هلل ّإلهي.
 ال توجد صيغ أخرى قياسية. -إنما تخضع لقاعدة.

اإلطار النظري لمصطمح التقويـ

الفصؿ اؿثالث
 -تأمؿ قوؿ الشاعر جيداً

قاؿ الشاعر:
بأياـ الشباب نضارة
َع ِظ ْـ ّ
أ ْيا ليت أياـ الشباب تعود!
 ما أصعب الفعؿ لمف رامهوأسهؿ القوؿ لمف أراد!

 -مـ تتكوف هاتاف الصيغتاف.

 الصيغة األولى :أفعؿ به -الصيغة الثانية :ما أفعمه.

 -والهاء هنا عمى مف تعود؟

 -تعود عمى الفاعؿ.

 -مـ تتكوف الصيغة األولى

 مف 3عناصر هي:ما+فعؿالتعجب+المتعجب منه.

والثانية؟

 مف 3عناصر:فعؿالتعجب+الباء+المتعجب منه.
التقويـ التكويني

بناء التعممات

 وكيؼ تعرب الصيغةاألولى؟

 أعظـ:فعؿ ماض مبني عمى الفتحجاء عمى صيغة األمر لمتعجب.
 ب:حر جر شبيه بالزائد. أياـ:فاعؿ مجرور لفظا مرفوعمحال وهو مضاؼ.
 -ما :تعجبية ،نكرة تامة في محؿ

 -كيؼ تعرب الصيغة الثانية؟

رفع مبتدأ.
 أصعب:فعؿ ماض مبني عمىالفتح والفاعؿ ضمير مستتر تقدير
هو.
 الفعؿ:مفعوؿ به منصوب وعالمةنصبه الفتحة وجممة (أصعب
الفعؿ ) في محؿ رفع الخبر.
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الفصؿ اؿثالث

 -إذف :ما هو التعجب؟

الخالصة:

 التعجب :هو ِانفعاؿ يحدث فيالنفس عندما نستعظـ شيئاً لصفة

 -ما هي أنواعه؟

بارزة فيه.

 التعجب نوعاف: التعجب السماعي :صيغ مسموعةيراد بها التعجب مثؿ :يا إلهي،
سبحاف اهلل ...الخ.

 -وما هي صيغه؟

 التعجب القياسي :وله صيغتاف.-/1ما أفعمه :جممة اسمية (مبتدأ
الشاطط !
وخبر) مثؿ :ما أجم َؿ
َ
-/2أفعؿ به :جممة فعمية (فعؿ
مؿ
َج ْ
+فاعؿ) مثؿ :يا رجؿ أ ْ

 -ما هي شروط فعؿ التعجب؟

بالشاطط!

 شروط فعؿ التعجب: يشترط في الفعؿ الذي تصاغ منهصيغتا التعجب القياسيتاف أف
يكوف:
 ثالثيا تاماً. متصرفا. -مثبتاً.

 -مبنياً لممعموـ.

 -قابالً لمتفاوت.

 ال تأتي الصفة منه عمى وزف أفعؿالذي مؤنثه فعالء.

مالحظة :واذا أ ُِريد التعجب مف فعؿ
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الفصؿ اؿثالث

لـ يخضع لمشروط ،يؤتى بمصدر

إحكاـ مواد المتعمـ وضبطها:

ع ،ما
منصوبا بعد ما أ َش َّدَ ،ما أسر َ
ب.
أصع َ
َ
أ)-في مجاؿ المعارؼ:

صدقؾ.
 أف ُيبيف فيما تحته خط مما  -أخوؾ مف صدقؾ ال مف ُُّ
يصح بناء صيغتي  -مف ِاتَّخذ إِخواناً كانوا أعوانا له.
يأتي ،ما
ُّ
يصح
التعجب منه وما ال

مع التعميؿ.
 أف يتعجب مف األفعاؿويبيف السبب فيما
التالية ّ
التعجب منه وما ال
يجوز
ّ

التقويـ التحصيمي

الوضعية الختامية

يجوز؟

 -أف يأتي باألفعاؿ التي

تع َّجب منها:
َ
 تحدث عف بشاعة هذااالستغالؿ في فقرة موظفاً ما
أمكف مف صيغ التعجب
السماعية والقياسية.

 مف ظهَ َر غضبهُ ق ّؿ كيد .ب)-في مجاؿ المعارؼ الفعمية:
ِ
حمرت الوردة
ا ّصاـ رمضاف
 ُي ُ َّ ِيح
هبت الر ُ
 ال َينفعُ َّب في حديد بارد
الض ْر ُ
 أسرع القطارَ -ما

َ -ما

اء!
السم َ
أجم َؿ َ
َ
أنفع أف يبذؿ الماؿ في
َ

الخير!

 َما أ ْقَب َح أف ُيصبح الفقيرجائعاً!

ج)-في مجاؿ إدماج أحكاـ
الدرس:

 -شاهدت شريطاً تمفزيونيا حوؿ

تشغيؿ األطفاؿ في العالـ ،فتأثرت

ببعض مظاهر االستغالؿ....
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الفصؿ اؿثالث

إف لكؿ نوع مف أنواع التقويـ أهدافه ومقتضيات إنجاز تحدد سيرورة التعميـ مف خالؿ
ثالثة مراحؿ أساسية وهي:

()1

 أهداؼ تتعمؽ بالمكتسبات السابقة لمتالميذ. أهداؼ وسيطية تحدد مقاطع تعمـ معطيات جديدة. أهداؼ نهائية تحدد نتيجة التعميـ.بناء عمى هذ المراحؿ الثالثة فإف أنواع التقويـ يمكف أف نقسمها وفؽ األبعاد الثالثة
التالية:
قبؿ أو في بداية التدريس← مكتسباث سابقت ← تقىيم تشخيصي.
خالل مراحم انتدريس ← معطياث جديدة ← تقييم تكىيني .
عند نهايت أو بدايت انتدريس← أهداف نهائيت ← تقييم إجماني.
نوع التقويم

مقتضيات إنجازه

أىدافو

التقويم الشخصي Evaluation :يمكف لممدرس مف معرفة نقطة انطالؽ
Diagnostique
درسه عف طريؽ تبياف جوانب النقص في
هو إجراء عممي تقوـ به في بداية معارؼ أو مهارات التالميذ ،وتحديد
تعميـ معيف كي نحصؿ عمى

بيانات ومعمومات عف قدرات

ومعارؼ ومواقؼ التمميذ السابقة
والضرورية لتحقيؽ أهداؼ هذا

التعميـ.

تشخيص إنجاز
بداية الدرس

(واجبات منزلية قبؿ الدرس)

العناصر المكتسبة أو التي ال يعرفها

تصحيح الثغرات.

يمكف مف معرفة مدى تهيط التالميذ

أو طريقة مهاـ تصحيح

لدرسهـ .وباألخص حيف يكمفهـ سابقا

المهارات:طريقة المهاـ.

التالميذ.

بإنجاز مهاـ معينة.

إذا أراد المعمـ تصحيح معارؼ:

تصحيح مواقؼ.

يمكف مف اختيار األهداؼ وتحديدها بناء
( -)1أوقالؿ زغداني :التقويـ التربوي ،يوـ دراسي لفائدة مديري المدارس اإلبتدائية ومعممي السنة السادسة ،ماي
 ،2001ص.08
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الفصؿ اؿثالث

عمى مكتسبات ومستويات التالميذ.

يتيح التمميذ اإلفصاح عف مشاكمه

المنهجية أو المعرفية والتعرؼ عميها لكي
يستطيع تصحيح مجهود .

 Evaluationيمكف لمتمميذ مف:

التقويـ التكويني:
Formative
عندما يقدـ المدرس درسا معينا

فهذا يعني أنه يقطع مسا ار منظما
عمى شكؿ مقاطع ومراحؿ متناسقة
وفؽ األهداؼ التي حددها والتقييـ

التكويني هو األداة التي تضبط
هذ المقاطع وتصحيحها.

 التعرؼ عمى مدى مواكبته لمدرس. الكشؼ عف نوع الصعوبات التيتعترضه خالؿ الدرس.

متى نمجأ إليه؟

 عند االنتقاؿ مف مقطعإألى آخر.

 -كيؼ نوظؼ هذا التقويـ؟

 -يمكنه مف القياـ بتقويـ ذاتي.

يتطمب هذا النوع مف التقويـ

 -يمكف لممعمـ مف :

أسئمة وأنشطة عاجمة ،آنية،

 معرفة فعاليات األدوات والوسائؿ التي واضحة ،مالئمة واألدوات التييستعممها في الدرس.

نمجأ إليها إلنجاز هذا التقويـ

 معرفة صعوبات المحتويات التي يقدـ هي:التحكـ في الفعؿ التعميمي.

 رسوـ أو جداوؿ بمالها أسئمة ذات اختيار متعدد. تقارير عف تجارب. -مؿء الفراغات

 نتائج نصوغها.التقويـ التحصيمي:
Somative

 Evalutionقياس الفارؽ بيف األهداؼ المتوخاة
واألهداؼ المحققة.

يمكف مف قياس الفارؽ أو روابط بيف

عناصر الفعؿ التعميمي.

قياس مستوى التمميذ والنتائج النهائية التي
وصؿ إليها عند اختتاـ التدريس.

 نهاية حصة أو درس نهاية قسـ مف المقرر أومجموعة دروس.

 -عند نهاية دورة دراسة.

 عند نهاية السنة الدراسية. -تعطى األسئمة تركيبية

وشاممة تالئـ األهداؼ

العامة مف التدريس.
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ويمكف توضيح العالقة بيف هذ األنواع في الشكؿ التوضيحي اآلتي:

()1

 -1متغير الفترة الزمنية
 -2متغير الوسائؿ التعميمية

المستوى المدخمي

 -3متغير المواد التعميمية

التقويـ الشخصي

التقويـ التكويني

المستوى المخرجي

التقويـ النهائي

األغراض العامة لمتقويم:
الغرض األول :تقويـ التعمـ (  )Assessment of learningوهو التقويـ الذي
يركز عمى قياس ما يعرفه المتعمـ ويستطيع عممه ،ويكوف التقويـ باختبارات في نهاية
الصفوؼ الدراسية عمى مستوى المدرسة ،أو باختبارات وطنية في نهاية الصفوؼ الدراسية
عمى مستوى المدرسة ،أو باختبارات وطنية شاممة وهو ما يسمى بالتقويـ الختامي (.)2
الغرض الثاني :التقويـ بوصفه عممية تعمـ (

 )Assessment of learningيقصد

بالتقويـ بوصفه عممية تعمـ العمميات واإلجراءات التي يقوـ بها الطالب الستخداـ المعرفة

( -)1جابر نصر الديف :دروس في عمـ النفس البيداغوجي ،سمسمة مخبر المسألة التربوية ( ،2009 ،)1ص.89
(-)2أكرـ صالح محمود خوالدة :التقويـ المغوي في الكتابة والتفكير التأممي ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف،
األردف ،ط ،2012، 1ص.31
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السابقة وتوظيفها في مواقؼ جديدة وتنظيمها بحيث تساعد في وضع فرضيات وحموؿ
مقترحة لممشكمة أو لممواقؼ التعميمية الجديدة (.)1
الغرض الثالث :التقويـ مف أجؿ التعمـ (  )Assenment for learningوهو استخداـالتقويـ الصفي لتحسيف التعمـ،وبذلؾ يمكف الحصوؿ عمى أدلة عمى تقدـ الطالب نحو
نتاجات التعمـ ،واستخداـ تمؾ األدلة لتحسيف التعمـ ويجب أف يحصؿ المتعمموف عمى
المعمومات والتوجيهات البناءة حوؿ كيفية تحقيؽ تحسف تعممهـ ،وحتى تساعدهـ في
التخطيط لتعممهـ مستقيالً ولذلؾ فإنه مف الضروري أف يقوـ المعمموف بتحديد نقاط القوة
لدى المتعمميف و إرشادهـ إلى كيفية وتحديد نقاط الضعؼ والنقد البناء لها و كيفية
التعامؿ معها وتوفير فرض لممتعمميف لتحسيف أدائهـ (.)2
وأرى أف التقويـ مف أجؿ التعمـ يطور قدرة المتعمـ عمى أف يقوـ نفسه ذاتيا تنمو لديه
مهارة التأمؿ وادارة الذات  ،فالمتعمـ المستقؿ تتوافر لديه القدرة عمى البحث عف مهارات
ومعارؼ ومفاهيـ جديدة يستطيع اكتسابها وتتوافر لديه ايضا القدرة عمى التأمؿ الذاتي
والقدرة عمى تحديد المراحؿ أو الخطوات القادمة في تعممه .

(-)1المرجع السابؽ:ص.31

(-)2أكرـ صالح محمود خوالدة :التقويـ المغوي في الكتابة والتفكير التأممي ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف،
األردف ،ط ،2012، 1ص.31
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وظائف التقويم :
لمتقويـ وظائؼ ومهاـ يمكف إبرازها في التالي .)1( :

- 1يشخص لممدرسة ولممسئوليف عف مدى تحقيقهـ لألهداؼ التي وضعت لهـ أو
مدى دنوهـ منها ،أو نأيهـ عنها وهو بذلؾ يفتح أمامهـ الباب لتصحيح مسارهـ
في ضوء األهداؼ التي تغيب عف عيونهـ .
- 2معرفة المدى الذي وصؿ إليه الدارسوف ،وفي اكتسابهـ ألنواع معينة مف العادات
و المهارات التي تكونت عندهـ نتيجة ممارسة أنواع معينة مف أوجه النشاط.
- 3التوصؿ إلى اكتشاؼ الحاالت المرضية عند الطمبة في النواحي النفسية و محاولة
عالجها عف طريؽ اإلرشاد النفسي ،والتوجيه ،وكذلؾ اكتشاؼ حاالت التخمؼ
الدراسي وصعوبات التعمـ ،ومعالجتها في حينها .
- 4وضع يد المتعمـ عمى نتائج عممه ،ونشاطه بحيث يستطيع أف يدعمها أو يغير
فيها نحو األفضؿ سواء في طريؽ التدريس ،أو أساليب التعامؿ مع الطمبة.
- 5معاونة المدرسة في توزيع الطمبة عمى الفصوؿ الدراسية وفي أوجه المناشط
المختمفة التي تناسبهـ ،وتوجيههـ في اختبار ما يدرسونه ،وما يمارسونه.

أساليب التقويم:
(-)1أكرـ صالح محمود خوالدة :التقويـ المغوي في الكتابة والتفكير التأممي ،دار الحامد لمنشر والتوزيع ،عماف،
األردف ،ط ،2012، 1ص.35
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هناؾ أساليب ووسائؿ مختمفة ومتنوعة لتقويـ التمميذ وفيـ يمي عرض لهذ األساليب
والوسائؿ:

()1

التقويـ الجماعي

التقويـ الفردي
تقويـ الفرد

تقويـ الفرد

تقويـ الجماعة

تقويـ الجماعة

تقويـ الجماعة

لغير .

لنفسه.

ألفرادها.

لنفسها.

لجماعة أخرى.

 -هناؾ نوعاف رئيسياف مف أساليب التقويـ.

()2

 النوع األوؿ :التقويـ الفردي. النوع الثاني :التقويـ الجماعي.النوع األوؿ :التقويـ الفردي
ويقوـ به فرد واحد ،ويتضمف جانبيف

()3

- 1تقويـ الفرد لغير  :ويتـ ذلؾ بصورة مختمفة كتقويـ المعمـ لمتمميذ أو الموجه لممعمـ أو
التمميذ لتمميذ آخر وكاف أكثر هذ األساليب انتشا اًر في الماضي .تقويـ المعمـ لمتمميذ،
ويمكننا القوؿ بأف عممية التقويـ كانت تركز عمى هذا األسموب تركي اًز كبي اًر ،وكاف ذلؾ
يتـ في صورة اختبارات وامتحانات يجريها المعمـ لتالميذ في مجاؿ التحصيؿ الدراسي
أي أف تقويـ المعمـ كاف ينصب عمى جانب واحد مع إهماؿ بقية الجوانب.
( )1حممي أحمد الوكيؿ ومحمد أميف المفتى :المناهج ،المفهوـ ،العناصر ،األسس ،التنظيمات ،التطوير ،مكتبة األنجمو
المصرية ،دط ،دت ،ص.155

( )2المرجع نفسه:ص.155
( )3المرجع نفسه:ص.155

][230

اإلطار النظري لمصطمح التقويـ

الفصؿ اؿثالث

واالتجا الحديث في تقويـ المعمـ لمتمميذ يتطمب امتداد عممية التقويـ لتشمؿ جميع
الجوانب :النمو والشخصية ،ومدى ما اكتسبه التمميذ مف يـ واتجاهات وعادات ،عمى أف
يستخدـ في ذلؾ الوسائؿ المتنوعة.
- 2تقويـ الفرد لنفسه(:التقويـ الذاتي)
ويقصد به تقويـ التمميذ لنفسه أو المعمـ لنفسه ،وتتجه التربية الحديثة إلى األخذ بهذا
األسموب وتشجيعه ،عمى أف يتـ ذلؾ باالشتراؾ مع األساليب األخرى.
والتقويـ الذاتي الذي نتكمـ عنه ما هو في الواقع إال امتداد لمتعمـ الذاتي ،فإذا ما قاـ
التمميذ بتعميـ نفسه بنفسه ،حتى يكوف بينة بمدى تحقيقه لألهداؼ المطموبة منه ومدى
تقدمه نحو بموغ تمؾ األهداؼ ،وهؿ كانت خططه موفقة؟ وهؿ كانت طرقه وأساليبه التي
اتبعها لتنفيذ هذ الخطط ناجحة؟ وهؿ قاـ بالجهد الكافي المطموب؟ وما األخطاء التي
ارتكبها؟ وما الصعوبات التي واجهته؟ وهؿ يتمكف مف تذليمها بطرية سميمة؟ وهؿ هناؾ
تحسف في النتائج التي توصؿ إليها وهؿ هذا التحسف إف وجد يتناسب مع الجهد المبذوؿ؟
ومما هو جدير بالذكر أف التمميذ ال يمكنه القياـ بمثؿ هذ العممية.

النوع الثاني :التقويم الجماعي.
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ويتضمف هذا النوع ثالثة جوانب يتـ بعضها بعضاً وهي:

()1

- 1تقويـ الجماعة لنفسها ككؿ:
وتقويـ الجماعة له أهمية تربوية كبرى ،إذا فيه تدريب ألفراد الجماعة عمى القياـ تعمؿ
جماعي ،تعاوني حتى ولو في صورة تقويـ ،وحيث إف اكتساب القدرة عمى العمؿ
الجماعي التعاوني أصبح هدفاً مف األهداؼ التربوية المهمة ،فمعنى ذلؾ أنه مف الواجب
عمينا أف نتيح الفرص أماـ التالميذ لمقياـ بهذا العمؿ التعاوني.في شتى المجاالت
واألوقات ،ويتـ ذلؾ أثناء التخطيط لموحدات أو لممشروعات أو لألنشطة ،كما يتـ أيضا
أثناء تنفيذ هذ المشروعات واألنشطة ،وأخي اًر بعد االنتهاء منها.
- 2تقويـ الجماعة ألفرادها:
وتقويـ الجماعة ألفرادها ينحصر في تقويـ عمؿ كؿ فرد ومدى مساهمته في النشاط
الذي تقوـ به الجماعة ويتمثؿ ذلؾ في:
*مدى تنفيذ كؿ فرد لمعمؿ المكمؼ به مف قبؿ.
*مدى تعاوف الفرد مع اآلخريف أثناء تنفيذ العمؿ أو النشاط.
*مدى ...الفرد بالخطة التي تضعها الجماعة.
*مدى مساهمته في حؿ المشكالت التي تواجهها الجماعة.
*مدى عالقته بباقي أفراد الجماعة.
( )1حممي أحمد الوكيؿ ومحمد أميف المفتى :المناهج ،المفهوـ ،العناصر ،األسس ،التنظيمات ،التطوير ،مكتبة األنجمو
المصرية ،دط ،دت ،ص.158
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*مدى نشاطه في اإلقباؿ عمى العمؿ.
*مدى تقبمه لمتوجيهات واألوامر.
 -3تقويـ الجماعة لجماعة أخرى:

وكما أف التمميذ ال يستطيع أف يكوف فكرة سميمة عف نفسه وعف مستوا إال بعد مقارنة
نتائجه بنتائج باقي الفصؿ أو الجماعة ،فإف الجماعة هي األخرى ال يمكف أف تكوف
فكرة تامة عف نفسها إال بعد مقارنتها بجماعة أخرى بالعمؿ نفسه أو بأعماؿ مشابهة.
وغالبا ما تتـ مقارنة الجماعة بجماعة أخرى ،عمى النحو التالي في المجاالت التالية:
*األنشطة الرياضية حيث تتعرض عممية التقويـ لخطة كؿ فريؽ ونظـ التدريب وحجمه
والساعات المخصصة له ،ونتائج الفريؽ ،وتعاوف أفراد الفري وطاعتهـ لممدرب ولرئيس
الفريؽ.
*معارض الفصوؿ ومدى قدرة كؿ فصؿ عمى التخطيط وتنظيـ إقامة المعرض وكذلؾ
قدرتهـ عمى الخمؽ واالبتكار واإلبداع في هذا المجاؿ.
*المجاالت العممية والدراسية كجمع أكبر عدد مف النقاط في المباريات الثقافية بيف
الفصوؿ ،والجوائز التي منحت لمجماعة.
وهذا النوع مف أساليب التقويـ وهو تقويـ الجماعة لجماعة أخرى قميؿ اإلنتشار في
مدارسنا ونحف نرى ضرورة تدعيمه بكافة الوسائؿ الممكنة ،حتى تساهـ التربية في خمؽ
جيؿ جديد تسود بينهـ روح المحبة والتعاوف والمودة والوفاء واإلخالص.
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*الغرض من التقويم في العممية التدريسية:

()1

 الحكـ عمى مدى نجاعة البرنامج التعميمي. معرفة مدى تحقيؽ األهداؼ التعميمية والتكوينية. تحسيف مستوى األداء التعميمي. التوجيه واإلرشاد التربوي. التنبؤ بمستوى كؿ مف المعمـ والمتعمـ. تقويـ حاجات المتعمميف بشكؿ شامؿ أو كمي. تقويـ طرائؽ التدريس والمنهاج التربوي. الحكـ المتكامؿ عمى مدى تحقؽ عممية التعميـ. مساعدة المسؤوليف والمشرفيف مف مختمؼ الدرجات والمستويات لمحكـ عمى قيمةالمنظومة التعميمية والتكوينية ككؿ ،واتخاذ الق اررات المناسبة.
 خدمة أغراض البحث العممي.*مراحل عممية التقويم:
 -التقويـ عممية متتابعة يمكف ترتيبها في المراحؿ اآلتية:

()2

 -مرحمة التخطيط :تحديد وتصنيؼ المعمومات والسمات المراد قياسها.

( -)1جابر نصر الديف :دروس في عمـ النفس البيداغوجي ،سمسمة مخبر المسألة التربوية (

ص86و.87

( -)2المرجع السابؽ:ص.87
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 مرحمة الحوؿ عمى المعمومات :فيها يتـ تطبيؽ اإلجراءات الموضوعية الخاصة بجمعالمعمومات كاالختبارات واالستبيانات وأدوات القياس األخرى.
 مرحمة تحميؿ المعمومات واتخاذ األحكاـ. -مرحمة تجريب الحموؿ والمقترحات.
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أساليب التقويم وفق صناعة بموم:وقد ِاشتمؿ تصنيؼ بموـ عمى ستة مستويات مف األهداؼ التربوية في هذا المجاؿ والتيتفيد في التربية العممية وهذ المستويات الستة هي:
-1المعرفة:
تعد المعرفة أدنى المستويات الستة في هذا المجاؿ ،وهي تتضمف عممية تذكر المعمومات
والمعرفة العممية التي تـ تعممها سابقاً ،أي القدرة عمى تمييز ،وِاستدعاء المادة التعممية
وِاستذكارها»

()1

«يقصد به تذكر المادة التي سبؽ تعممها ،ويمثؿ التذكر أدنى مستويات نواتج التعمـ في
يعرؼ ،يصؼ ،يعيف ،يعنوف ،يقابؿ ،يختار ،يكتب ،يصنع
البعد المعرفي وأفعالها هيّ :
قائمة ،يتعرؼ ،يسمي ،ومستوى حفظ المعرفة أو التذكر يكوف بتذكر المعمومات أو
الحقائؽ أو المبادئ أو المفاهيـ وِاستدعاؤها عند الطمب ويمثؿ هذا المستوى أدنى
مستويات المجاؿ المعرفي»(.)2
وفي هذا المستوى مثال يذكر التمميذ معنى التعجب وصيغه وما يشترط في المخصوص،
ومفهوـ اإلغراء والتحذير والمصدر وأنواعه وهذ األسئمة تكوف في بداية الحصة.أذكر
مثاال عف الممنوع مف الصرؼ.

( -)1محمد محمود الحيمة :مهارات التدريس الصفي ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،األردف،

ط ،1،2002ص.96

(-)2أنور عقيؿ ،نحو تقويـ أفضؿ ،دار النهضة العربية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،ط ،2001 ،1ص.46
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أمثمة:
 أف يعدد أفعاؿ المدح والذـ. أف يذكر تعريفا لمبدؿ بحدود سطر واحد. -أف يسرد قصة حي بف يقظاف.

 أف يكتب فقرة حوؿ أثر النزعة العقمية عمى الشعر العربي. أف يصؼ عاطفة الشاعر (ابف خفاجة) في قصيدة "في وصؼ الجبؿ". أف يتعرؼ عمى أوزاف المبالغة. أف يعدد الشخصيات الموجودة في كتاب كميمة ودمنة.يعرؼ المو ّشحات.
 أف ّْ أف يحدد خصائص شعر الطبيعة. أف يشرح ظاهرة الصراع بيف القدماء والمحدثيف في العصر العباسي وأثر عمى الشعر. أف يردد ِح َك َـ المتنبي التي ذكرها في نصه "مف حكـ المتنبي".-2الفيم (االستيعاب أو اإلدراك):
يقصد بالفهـ "القدرة عمى ِاستيعاب معنى األشياء وبالتالي القدرة عمى ِامتالؾ الطالب
معنى المادة التعميمية ،أي تفسير المبادئ والمفاهيـ العممية بحيث يتمكف مف شرح ما
يالحظ في بيئته مف أشياء ،وأحداث وظواهر ،أو تحويؿ المواد مف هيئة إلى أخرى
(كممات إلى أرقاـ أو العكس) أو تفسيرها (شرحها أو تمخيصها) أو تخميف مردوداتها
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المستقبمية وعميه تقع نواتج التعمـ في هذا المستوى في مستوى أعمى قميالً مف مستوى
(المعرفة)" (.)1
«يمثؿ الفهـ أكثر مستويات القدرات والمهارات العقمية شيوعاً في التربية ،وهو المستوى
الثاني مف مستويات المجاؿ المعرفي وفي هذا المستوى يستطيع الطالب أف يفهـ ما يدور
حوله ،وما يقدـ إليه مف معمومات وخبرات وأف يستوعب العالقات ما بيف الموضوعات
التي يدرسها وأف يعيد صياغة تمؾ المعمومات ،ومف أفعاله يفسر ،يصنؼ ،يعمؿ ،يحوؿ،
يرتب ،يستخمص ،يصوغ ،يمخص ،يستنتج ،يبري ،يعطي ،يقارف ،يوضح ،يعبر،
يستخرج»()2في هذا المستوى.
أمثمة:
 أف يستنتج الفكرة الرئيسية التي تدور حولها "قصيدة زحؼ عربي ظافر" ألبي تماـ. أف يعطي مثاال عف االختصاص. أف يستخرج بعدد ال يقؿ عف ثالثة مف أسماء الزماف والمكاف. أف يشرح البيت األوؿ مف قصيدة "تهديد ونصح "لبشار بف برد. أف يصنؼ األفعاؿ إلى معربة ومبنية. أف يفسر في األسباب التي أدت إلى نكبة األندلس في قصيدة"ابف بقاء الرندي. أف يحوؿ األسماء المعربة إلى أفعاؿ معربة.( -)1محمد محمود الحيمة :مهارات التدريس الصفي ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،األردف،

ط ،1،2002ص.97

(-)2أنور عقيؿ ،نحو تقويـ أفضؿ ،دار النهضة العربية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،ط ،2001 ،1ص.101
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 أف يرتب الحروؼ التي تصمح وصالً وروياً.أفَّ ،
إف َّ ،
 أف يستخمص قاعدة تخفيؼ همزة َّكأف.
 أف يصوغ قاعدة الممنوع مف الصرؼ. أف يمخص قصيدة "وصؼ الجبؿ" البف خفاجة. أف يبرر وجوب تأنيث العامؿ. -أف يقارف بيف اإلعالؿ واإلبداؿ.

 أف يوضح قوؿ ابف الحزـ في قصيدة "في أرض الجف" أف يعبر عف الحركة العممية وأثرها في الفكر واألدب.-3التطبيق:
وهو القدرة عمى ِاستعماؿ ،أو تطبيؽ المعرفة التي تـ تعممها في مواقع جديدة أو حؿ
مسائؿ جديدة في أوضاع جديدة»

()1

«وهو قدرة عمى ِاستخداـ ما تعممه في مواقؼ جديدة لـ يسبؽ له أف مر بها مف قبؿ أو
ِاستخداـ لما تعممه مف مفاهيـ أو إجراءات أو مبادئ ،وتعميمات في مواقؼ جديدة »

()2

مف أفعاله السموكية:يكتب ،يقرأ ،يطبؽ ،يقدـ.
أمثمة:
 أف يكتب قصيدة حوؿ الشكوى واضطراب أحواؿ المجتمع.( -)1محمد محمود الحيمة :مهارات التدريس الصفي ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،األردف،

ط ،1،2002ص.98

(-)2أنور عقيؿ ،نحو تقويـ أفضؿ ،دار النهضة العربية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،ط ،2001 ،1ص.103
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ظبي الحمى العامؿ" البف سهؿ قراءة صحيحة وبصوت
 أف يق أر قصيدة "هؿ درى ُمرتفع.
 أف يستخدـ خصائص كاف وليس في كتابة فقرة إنشائية. أف يطبؽ عمى أمثمة مواضع كسرة همزة َّإف.
 أف يقدـ أمثمة عف عوامؿ المفعوؿ به الظاهرة.-4التحميل:
«وهو القدرة عمى تفكيؾ المادة العممية إلى أجزائها المختمفة ،وادراؾ ما بينها
وتركيبها»

()1

«ويعني مقدرة الطالب عمى تجزئة المادة إلى عناصرها المكونة لها وِاكتشاؼ العالقات
القائمة بيف هذ العناصر ،ومعرفة األسموب الذي نظمت بموجبة تمؾ المادة»

()2

مف أفعا السموكية:يستنبط ،يبحث ،يوازف ،يحمؿ ،يمثؿ ،يفصؿ ،يفرؽ ،يصوغ.أمثمة:
 أف يستنبط قاعدة االشتغاؿ مف األمثمة المدونة عمى السبورة. أف يبحث في األسباب التي جعمت بشار بف برد يختار جريمة محاربة الديف ونسبهاإلى المنصور.
 أف يوازف بيف البناء واإلعراب في األسماء واألفعاؿ.( -)1محمد محمود الحيمة :مهارات التدريس الصفي ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،األردف،

ط ،1،2002ص.99

(-)2أنور عقيؿ ،نحو تقويـ أفضؿ ،دار النهضة العربية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،ط ،2001 ،1ص.105
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 -أف يفرؽ بيف التشبيه الضمني والتشبيه التمثيمي.

 أف يحمؿ قصيدة"أده اًر تولى" لمسمـ ابف الوليد إلى أفكار أساسية. أف يمثؿ مف عند بأمثمة حوؿ االقتباس والتضميف. أف يفصؿ بيف المصدر األصمي ومصادر األفعاؿ الثالثية. -أف يصوغ األمثمة عمى وزف "ما أفعمه"" ،أفعؿ به" مثاؿ :ما أكرـ اهلل

! أَ ْك ِرـ بمحمد

صمى اهلل عميه وسمـ!.
-5التركيب:
«وهو قدرة الطالب عمى إعادة تجميع وتنظيـ وربط المعمومات مرة أخرى بطريقة مختمفة
عف النحو الذي كانت عميه»
وهو القدرة عمى دمج أجزاء مختمفة مع بعضها ،لتكويف مركب أو مادة جديدة

وهو بذلؾ

عكس التحميؿ الذي يتضمف تجزئة المادة التعميمية إلى عناصرها وتجزئياتها الدقيقة ،بينما
يعمؿ التركيب عمى تجميعها في قالب ومضموف جديد »(.)1
مف أفعاله السموكية يركب ،ينظـ ،يتعرؼ ،يكتب ،يتحدث ،ينشط ،يروي ،يعرض.أمثمة:
أفَّ ،
إفَّ ،
 أف يركب جمال مف إنشائه تحوي مظاهر تخفيؼ همزة َّكأف.
 أف ينظـ قصيدة حوؿ وصؼ الطبيعة.( -)1محمد محمود الحيمة :مهارات التدريس الصفي ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،األردف،
ط ،1،2002ص99و.100
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 أف يتعرؼ عمى مظاهر الحياة العقمية في العصر العباسي األوؿ والثاني. أف ينشط مشروعاً يتضمف أهـ مؤلفات العصر العباسي واألندلسي في شتى حقوؿالمعرفة وبياف أهميتها مع ذكر أصحابها.
 أف يتحدث عف أهـ أسباب التطور الذي حصؿ في مختمؼ مجاالت الحياة فيالعصر العباسي موظفا النسبة وثالثة صيغ تعجب مستعينا بأربع صور بيانية
لتوضيح أفكارؾ.
 أف يروي قصة حي بف يقظاف عمى زمالئه في القسـ بدوف الرجوع إلى الكتابالمدرسي.
الرحالة العرب مع تحديد
 أف يكتب تقرير حوؿ بعض مدف المغرب العربي مف خالؿ َّخصائص الوصؼ والسرد في نصوصهـ.
 أف يعرض الحروؼ التي تعمؿ عمؿ ليس.-6التقويم:
«وهو قدرة الطالب عمى إعطاء حكـ أو قرار عمى قيمة المادة المتعممة بموجب معايير
()1

واضحة ومحددة»

«وهو القدرة عمى ِاعطاء حكـ عمى قيمة المادة المتعممة ،وذلؾ بموجب معايير محددة
وواضحة وتعد النتاجات التعميمية في مستوى التقويـ ،أعمى مستوى في المجاؿ المعرفي
(العقمي) وذلؾ الحتوائها عمى عناصر جميع المستويات األخرى »(.)1
(-)1أنور عقيؿ ،نحو تقويـ أفضؿ ،دار النهضة العربية لمنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،ط ،2001 ،1ص.108
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مف أفعاله السموكية:ينتقد،يبدي ،يصدر ،يقرر ،يدعـ ،يناقض ،يناقش ،يقارف ،يصحح،يقوـ.
يبني ،يعمؽّ ،
"تتطمب أسئمة هذا المستوى مف التمميذ الحكـ عمى قيمة المادة لغرض معيف ،وهذاألحكاـ يجب أف تبني عمى معايير محددة ،يستطيع بواسطتها أف يحكـ عمى فكرة ،أو
ينتقدها ،أو يشرحها ،يشرحها ،أو يختصرها مثال

()2

 أف يقارف بيف البناء واإلعراب. أف ينتقد كتاب ألؼ ليمة وليمة وأف يبدي رأيه بالحكايات العجيبة والقصص الممتعةوالمغامرات الغريبة الموجودة داخؿ هذا الكتاب.
 أف يصدر ويقرر حكما صائبا عمى كتاب ألؼ ليمة وليمة وأف يدعـ أو يناقضالقوؿ الذي ينص عمى أف مؤلفه مجهوؿ وزماف وضعه مبهـ وغامض.

( -)1محمد محمود الحيمة :مهارات التدريس الصفي ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة ،عماف ،األردف،
ط ،1،2002ص.100
( -)2يوسؼ قسوـ:تعميمية الظواهر المغوية لتالمذة السنة الرابعة المتوسطة عمى ضوء المقاربة بالكفاءات (نقد

وتقويـ) ،مذكرة مقدمة لنيؿ شهادة الماجستير في عموـ المساف العربي ،إشراؼ:رابح بومعزة ،جامعة محمد خيضر ،قسـ
اآلداب والمغات ،2011 ،ص.182
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الفصل الرابع :الدراسة الميدانية
اإلجراءات المنيجية لمدراسة
 منيج الدراسة أدوات الدراسة. عينة الدراسةعرض ومناقشة نتائج الدراسة
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة عرض نتائج الدراسة مناقشة نتائج الدراسة استنتاجات الدراسة -التوصيات
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منهج الدراسة :استخدمنا في دراستنا المنيج الوصفي التحميمي و اإلحصائي حيث قمنا بتحميل االختبارات
التي أعدىا أساتذة المغة العربية ،في ضوء المعايير الفنية و التربوية (أداة الدراسة ).
المنيج الوصفي ":يعتمد عمى دراسة الواقع أو الظاىرة كما توجد في الواقع و ييتمتعبير كميا فالتعبير الكيفي
تعبير كيفيا أو ًا
بوصفيا وصفا دقيقا ويعبر عنيا ًا

 ،يصف لنا

الظاىرة ويوضح خصائصيا أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا  ،يوضح مقدار ىذه

الظاىرة وحجميا ودرجات ارتباطيا مع الظواىر المختمفة" (" )1ويعتمد باألساس عمى المغة
المنطوقة وينظر إلى الظاىرة المغوية نظرة وصفية تقوم عمى المالحظة المباشرة  ،ويبدو
أن المسانيات الحديثة في سعييا وراء (تباين) ىذا المنيج وتطبيقو عمى ظواىر المنظومة
المسانية كان نتيجة غرق الدرس المغوي في تيارات المنيج االستداللي فسعت جاىدة
لتخميصو من ىذه النزعة آخذة المغة لذاتيا .دون أي نظرة تفرض عمييا من خارج الدائرة
المغوية "(")2

(-)1كنزة صوالح والريم العممي:التحصيل المغوي عند تالميذ الطور الثالث (إكمالية أحمد رضا حوحو بسكرة أنموذجا)،
مذكرة مقدمة لنيل شيادة ليسانس في األدب العربي ،إشراف:مزوز دليمة ،قسم اآلداب والمغات ،جامعة محمد
خيضر ،2003،ص. 58
(-)2عبد القادر عبد الجميل :عمم المسانيات الحديثة (نظم التحكم وقواعد البيانات) ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمان،
األردن،ط ،2002 ،1ص.131
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 أما التحميل فيو انتقال من المجيول إلى المعموم ومن ظاىر الشيء إلى حقيقتوولمتحميل أنواع عدة و األكثر أىمية ىو التحميل العقمي ،وىو البحث عن أسباب ظاىرة أو
قضية بتحميميا تحميال عقميا واعيا إلى عناصرىا فيكشف عن العمل و المعمومات

()1

وقد

اعتمدنا في ىذا البحث المنيج الوصفي التحميمي واالحصائي ،ويتجمى الوصف في تتبع
الظاىرة المدروسة وىي بناء اختبارات المغة العربية وفق المعايير الفنية والتربوية المطموبة
في بناء االختبار التحصيمي الجيد .فقد تمثمت في مجموعة معايير موزعة عمى

أربعة

أبعاد رئيسية ىي المعايير المطموبة في كتابة تعميمات االختبار التحصيمي الجيد والمعايير
المطموبة في كتابة فقرات االختبار التحصيمي الجيد

 ،كذلك المعايير النوعية لفقرات

أخير المعايير المطموبة في طباعة االختبار واخراجو .لتالمذة
االختبار التحصيمي الجيد و ًا
السنة الثانية ثانوي جميع الشعب (عموم تجريبية ،آداب وفمسفة) ومدى تأثير ذلك عمى
تقويميم الدراسي وذلك في فترة زمنية محددة ،انطالقا من األدوات الخاصة بالبحث ابتداء
ومرور بالمقابمة وصوال إلى أىم أداة تبين عمييا النتائج
ًا
بالمالحظة

 ،أال وىي االستمارة

التي نستخمص منيا الدراسة معتمدين في ذلك عمى المنيج التحميمي الذي من خاللو

(-)1كنزة صوالح والريم العممي:التحصيل المغوي عند تالميذ الطور الثالث (إكمالية أحمد رضا حوحو بسكرة أنموذجا)،
مذكرة مقدمة لنيل شيادة ليسانس في األدب العربي ،إشراف:مزوز دليمة ،قسم اآلداب والمغات ،جامعة محمد
خيضر ،2003،ص. 58
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نتوصل إلى الغرض المنشود وىو كيفية بناء اختبارات المغة العربية عند عينات من
أساتذة المغة العربية في ىذه الثانوية ،التي طبقت عمييا الدراسة .

أدوات الدراسة :تمثمت أدوات جمع البيانات ليذه الدراسة فيم يمي: -1المالحظة.
 -2المقابمة.
 -3االستمارة.
 -1المالحظةObservation:
تعتبر أىم األدوات التي تستخدم في البحث العممي وىي المصدر األساسي لمحصول
عمى البيانات والمعمومات .
نظر لما ليا من طابع خاص يميزىا عن بقية
"وىي وسيمة ىامة من وسائل التقويم ًا
الوسائل األخرى ،إذ إنيا تمقي الضوء عمى أفعال التمميذ وليس عمى أقوالو.ىناك فرق كبير
بين األفعال و األقوال ،إذ قد يدعي أحد التالميذ بأن لو ميوالً موسيقية ،وبأنو يعرف
الموسيقى ببراعة ،بينما ىو في الواقع بعيد كل البعد عن الموسيقى ،وليست لديو أية
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معمومات عنيا أو ميول نحوىا ،والمالحظة في ىذه الحالة تبين لنا مدى صحة أقوالو إلى
حد كبير "(.)1
"المالحظة العممية ىي التي تمكن الباحث من مالحظة الظاىرة موضوع الدراسة مرة ثانية
لمتحقق من صحتيا ،فيي تتميز بوضوح اليدف الذي تريد تحقيقو "والمالحظة ىي االنتباه
إلى ظاىرة أو حادثة معينة أو شيء ما بيدف الكشف عن أسبابيا وقوانينيا"

()2

وىي أكثر

التقنيات صعوبة ألنيا تعتمد عمى ميارة الباحث وقدرتو عمى تحميل العالقات االجتماعية
وأنماط السموك االجتماعي المراد دراستو حيث تمكن الباحث من اكتشاف االرتباطات
العناصر الموجودة بين العالقات االجتماعية

 ،التي ال يمكن فيميا إال من خالل

مالحظتيا ومعايشتيا ،وىي شرط مسبق لبناء أحسن بحث ميداني بواسطة مقابالت أو
من خالل استبيانات وتبنى عمى ضوئيا .في كثير من األحيان .تصميم خطوات البحث
وبناء فروضو ومراحل انجازه وعمى البحث أن يمتزم بنقطتين أساسيتين (:)3

(-)1حممي أحمد الوكيل وآخرون:المناىج(المفيوم ،العناصر ،األسس ،التنظيمات ،التطوير) ،مكتبة األنجمو المصرية
لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر ،2004 ،ص.176
(-)2كنزة صوالح والريم العممي:التحصيل المغوي عند تالميذ الطور الثالث (إكمالية أحمد رضا حوحو بسكرة أنموذجا)،
مذكرة مقدمة لنيل شيادة ليسانس في األدب العربي ،إشراف:مزوز دليمة ،قسم اآلداب والمغات ،جامعة محمد
خيضر ،2003،ص. 60
(-)3المرجع نفسو:ص.60
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 تسجيل وتدوين األحداث و الوقائع فور وقوعيا وكما تجرى بالضبط حتى تبين لمباحثتحقيق الموضوعية والتزامو بالمعمومات المتحصل عمييا  ،يضمن عدم نسيانيا لتسييل
عممية التحميل ،كما يبين ذلك أحمد بدر المالحظة كونيا تكون :

مركزة بعناية وأن

تكون موجية لغرض محدد  ،وأن تسجل بدقة وحرص.
مراعاة متطمبات الصدق والثبات وضمان صحة المعمومات المتحصل عمييا عنطريق أداة المالحظة ،فيتطمب ذلك من الباحث الطالب أن يقوم بتسجيل مالحظاتو
عمى فترات متعددة ومتكررة حول المواقف واألحداث

 ،حتى تضمن االبتعاد عن

األخطاء الشائعة.وتستخدم المالحظة ألغراض عدة من بينيا وصف جوانب معينة من
سموك تدريس المعمم أو األنشطة المختمفة داخل الحجرة الدراسية  ،أثناء المواقف الفعمية
لمتعميم وىي بذلك تصف ما

ىو كائن ومقارنة بما ينبغي

أن تكون ،وعندما يتكون

اليدف تتكون عادات جيدة في التدريس لدى المعممين فإن المالحظة تعمل عمى
مراقبة وضبط وتنظيم األنشطة التعميمية داخل حجرة الدراسة.
وتجمت المالحظة في ىذا البحث من خالل حضور اختبارات الثالثي األول في مادة
المغة العربية لشعبة العموم التجريبية وشعبة اآلداب والفمسفة

 ،وذلك أثناء سير

االختبار بمالحظة التالميذ وىم يجيبون عمى أسئمة االختبار وكذلك الحضور أثناء
تصحيح االختبار ناىيك عن الحضور مع األستاذ ومرافقتو أثناء بنائو ألسئمة االختبار
وطباعتيا واعداده لإلجابة النموذجية  ،لكن المالحظ عل أساتذة المغة العربية ىو
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السرعة الخارقة في إعداد االختبار لمتالميذ فيناك من األساتذة من يضعو في آخر
لحظة واألدىى من ذلك أن بعض األساتذة يستعممون اختبارات السنوات الماضية فال
مجددا فأين ىي كيفية بناء االختبار وأين ىي المعايير
يكمفون أنفسيم سوى بطبعيا
ً
المعتمدة في البناء...؟ ناىيك عن بعض األساتذة الذين يكتبون االختبار بخ

ط اليد

بحجة أن الطابعة ال تعمل ! مما يعيق فيم الخط عند بعض التالميذ وىذا ما يِؤدي
إلى الفوضى أثناء سير  ،االختبار وبمناداة أستاذ المادة ليق أر الخط .لكن الشيء
المالحظ عمى التالميذ أثناء سير االختبار الخوف الظاىر عمى أوجييم ويبدؤون
محاوالتيم باألسئمة الصعبة  ،ويتركون السؤال السيل ىو األخير و ينادون أستاذ المغة
العربية مرة تمو األخرى  ،ويتساءلون عمى الساعة مرة تمو األخرى .حتى أجاب األستاذ
المكمف بالحراسة عمى التمميذ الذي يتساءل عن الوقت أجب ! وعندما يمضي نصف
الوقت سأعممكم بذلك .
ولكن الشيء الممفت لالنتباه ىو العدد المتزايد لمتالميذ أو ما يسمى باالكتظاظ إذ
يصل عدد التالميذ في القسم الواحد ما بين (  )50-40أربعين إلى خمسين تمميذا في
الشعبة العممية  ،و (  )58-50خمسون إلى ثمانية وخمسون تممي ًذا في الشعبة األدبية
وبذلك يكثر عدد الطاوالت في القسم فتصعب ميمة المدرس وتشكل عائقا أمامو فيجد
صعوبة في التنقل بين الصفوف و االكت ظاظ ،يؤدي إلى وجود فوصى إذا لم يكن
صر في تأدية واجبو وكذلك يؤدي
األستاذ قاد ار عمى التحكم في جميع التالميذ ُ
فيقَ ُ
][252

الدراسة الميدانية

الفصل الرابع

التشويش إلى قصور عممية االستماع و التبميغ  ،التي تحدث بين األستاذ و التمميذ مم
سمبا عمى فيم التمميذ لدروسو وىذا ما يظير في نتائج االختبار كل ذلك يمس
يؤثر ً
عممية بناء االختبارات خاصة إذا اقترن ذلك بمناوشات بين المعمم والتمميذ مم يجعل
األستاذ يقوم بإجراء اختبار تأديبي  ،ىذا إذا لم يقم بخصم نقاط من رصيد التمميذ
المشوش وىذا كمو يكون نتيجة لمفوضى التي كانت بالقسم .
- 2المقابمةinterviews:
"وىي وسيمة من الوسائل الميمة المستخدمة في جمع البيانات الضرورية الخاصة
بعممية التقويم أو في التأكد من صحة ىذه البيانات ،كما أنيا تساىم مساىمة فعالة في
الكشف عن ميول التالميذ واتجاىاتيم ومشكالتيم وقدرتيم عمى التفكير العممي" (.)1
"وىي التي تسمح بسير غور القضايا بشكل أكثر عمقا مم ىو ممكن باستخدام
االستبانة عمى الرغم من أنيا تستغرق وقتا أطول في تنفيذىا  ،كما يمكن تطبيقيا فقط
مع مجموعات صغيرة وقد تكون المقابمة مفيدة في مرحمة أولية من تصميم االستبانة
حيث أنيا سوف تساعد المصمم في أخذ فكرة عن الموضوعات والقضايا  ،التي يمكن
التركيز عمييا في االستبانة والمقابمة المقيدة التي تستخدم فييا سمسمة من األسئمة

(-)1حممي أحمد الوكيل وآخرون:المناىج(المفيوم ،العناصر ،األسس ،التنظيمات ،التطوير) ،مكتبة األنجمو المصرية
لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر ،2004 ،ص161و.162
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تسمح بتحقيق تناغم أكبر بين

الدراسة الميدانية
اإلجابات التي يتم الحصول عمييا  ،ويمكن إجراء

المقابالت وجيا لوجو أو من خالل الياتف " (.)1
وتعرف المقابمة بأنيا :
"محادثة موجية يقوم بيا فرد مع آخر أو مع أفراد بيدف حصولو عمى أنواع من
المعمومات ،الستخداميا في بحث عممي ،أو لالستعانة بيا في عمميات التوجيو و
التشخيص والعالج "(.)2
ومن خالل المقابمة يمكن الكشف عن الكثير من جوانب السموك الظاىر ،المضمر
،وأحيانا ما يطمق عمييا "المالحظة بالمشاركة "" participant observation
تقوم عادة من خالل حوار بين المالحظ (القائم بالمالحظة)

إذ

"" interviewer

والعميل "  "clientالذي تتم معو المقابمة " " intervieweوينبغي أن يكون المالحظ
أمباثيا ،أي يستطيع أن يستشف مشاعر العميل ويحس بيا ويشاركو فييا وأىم ما
يجب أن تتسم بو المقابمة األمانة والصدق والثقة ،كما ينبغي أن يسجل المالحظ ما

(-)1جاك ريتشارد:تطوير مناىج تعميم المغة ،ترجمة:ناصر عبداهلل بن غالي وصالح بن ناصر الشويرخ( ،د.د)،
(د.ت)( ،د،ط) ،ص.91
(-)2كنزة صوالح والريم العممي:التحصيل المغوي عند تالميذ الطور الثالث (إكمالية أحمد رضا حوحو بسكرة أنموذجا)،
مذكرة مقدمة لنيل شيادة ليسانس في األدب العربي ،إشراف:مزوز دليمة ،قسم اآلداب والمغات ،جامعة محمد
خيضر ،2003،ص. 62
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يدور في المالحظة ،ويفضل أال يعرف العميل بذلك ،حتى ال يتحرج ،وعمى القائم
بالمقابمة ،أن يالحظ حركات العميل اإلرادية والالإرادية وفمتات المسان ،وتعبيرات الوجو
بمعنى أن يغوص في شخصية العميل"

()1

تمت المقابمة في بادئ األمر مع مدير ثانوية "الشييد حميمي السعدي بن رابح"كبير منو
وذلك لمسماح لنا بإجراء الدراسة الميدانية بيذه الثانوية  ،وقد وجدنا إقباالً ًا
عندما طرحنا عميو عنوان البحث وما يحممو بين ثناياه من أفكار تخص تالميذ ىذه
جدا لما لو من أثر
المرحمة الدراسية وأساتذتيم حيث صرح لنا بأن ىذا الموضوع ميم ً
في التقويم التربوي لمتالميذ وخاصة لما يعانيو التالميذ من صعوبة في فيم القصائد
وتحميميا.
وىو ما يكرره جل التالميذ عمى حد تعبير المدير فبدأت درجاتيم

تنخفض في

االختبارات خاصة الشعبة األدبية ونفور الشعبة العممية من المغة العربية ككل إذ أكد
المدير أنو لم يفيم السبب في معاناة التالميذ من المغة العربية مقارنة بمواد أخرى مثل
مادة الفيزياء و الرياضيات .
في حين أجريت مقابمة أخرى مع أساتذة المغة العربية و الذين رحبوا بالفكرة كثي اًر ألنيا
جدا خاصة بالنسبة لألساتذة أنفسيم وقد صرحوا بضعف مستو ى التالميذ
أمر حساس ً

(-)1المرجع السابق:ص. 62
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خصوصا الذي يمتاز بو جميع أقسام السنوات
عموما وقواعد المغة
في المغة العربية
ً
ً
الدراسية حيث اختار األساتذة في بناء اختبار لمتالميذ يكون مرآة عاكسة لمستواىم
الحقيقي فعمى حد تعبير األساتذة (  )xإني أختار أسيل قصيدة توافق الوحدة التعميمية
وأشرح جل مصطمحاتيا الصعبة ولكن ال جدوى من ذلك حتى أجد أعمى درجة في
االختبار تساوي أو ال تتجاوز (  )14/20حيث لم تعد لدييم القابمية في مواصمة
مينة التدريس ،كما أجريت مقابمة مع تالميذ الشعب المدروسة بيدف االحتكاك بيم و
أخذ تصريحاتيم وآرائيم عن أسباب ىذه المشاكل التي يعانون منيا حيث أجاب جل
التالميذ عن تفضيميم النثر عمى الشعر لعدم فيم مقصود الشاعر و لبساطة النثر و
سيولة ألفاظو ومعناه .
عكس الشعر الذي تكون مصطمحاتو غامضة وصعبة ناىيك عن رفضيم سؤال
اإلعراب وتقطيع األبيات الشعرية ورفضيم التام لموضعية اإلدماجية بحجة أن الوقت
ال يكفي لإلجابة عنيا و لمتوظيفات التي يجب أن يوظفيا التمميذ (استعارة مكنية
،صيغ مبالغة )...و االستشياد بالشعر في الوضعية اإلدماجية.
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 -3االستمارة)questionnaire ):

وىي إحدى أشير األدوات استخداما وىي سيمة اإلعداد نوعا ما  ،ويمكن استخداميا مع
مجموعة كبيرة من المدرسين ويمكن الحصول عمى طريقيا عمى معمومات يسيل وصفيا
في جداول و تحميميا"(.)1
فيو يتيح أكبر فرصة لجمع أكبر كم من اآلراء حول موضوع معين أو شخص معين أو
ىدف معين،كما انو ال يستغرق

إال فترة وجيزة إذا ما قيس بالوسائل األخرى كما انو

يساعد عمى إصدار األحكام العامة "

()2

فاالستمارة ىي تصميم فني لمجموعة من

األسئمة أو البنود حول موضوع معين بحيث

تغطي كافة جوانب الموضوع،وبم يمكن الحصول معو عمى البيانات الالزمة لمبحث من
خالل إجابة المفحوصين عمى األسئمة أو بنود االستبانة و محتوى االستبانة يتحدد عمى
ضوء موضوع البحث وىدفو،ونعني بو مضمون األسئمة بنوع واحد(.)3
(-)1جاك ريتشارد:تطوير مناىج تعميم المغة ،ترجمة:ناصر عبداهلل بن غالي وصالح بن ناصر الشويرخ( ،د.د)،
(د.ت)( ،د،ط) ،ص.90
(-)2حممي أحمد الوكيل وآخرون:المناىج(المفيوم ،العناصر ،األسس ،التنظيمات ،التطوير) ،مكتبة األنجمو المصرية
لمنشر والتوزيع ،القاىرة ،مصر ،2004 ،ص.165
(-)3كنزة صوالح والريم العممي:التحصيل المغوي عند تالميذ الطور الثالث (إكمالية أحمد رضا حوحو بسكرة أنموذجا)،
مذكرة مقدمة لنيل شيادة ليسانس في األدب العربي ،إشراف:مزوز دليمة ،قسم اآلداب والمغات ،جامعة محمد
خيضر ،2003،ص. 63
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ـ تعتبر االستمارة من أىم أدوات جمع البيانات ،و أكثرىا شيوعا وما االستمارة إال مجموعة
من األسئمة يتم طرحيا

عمى المبحوث بغرض اإلجابة عمييا  ،ومنيا نستخمص نتائج

الدراسة المتوصل إلييا.
عينة الدراسة:تكونت عينة الدراسة من اختبارين خاصين ببداية الفصل الدراسي األول واستمارة توزع
عمى األساتذة بغية اإلجابة عمى أسئمتيا المتعمقة بالمعايير الفنية و التربوية

إلعداد

االختبارات التي تم اختيارىا بطريقة عشوائية.
 )1لتحقيق هدف الدراسة األول :الذي ينص عمى مدى توافق اختبارات المغة العربية في
السنة الثانية ثانوي جميع الشعب بثانوية حميمي السعدي بن رابح مع معايير بناء
وتصميم و إخراج االختبار التحصيمي الجيد

 ،قمنا بتصميم

األداة األولى لمدراسة

(االستمارة)وذلك بعد اطالعنا عمى عدة مراجع متخصصة بالتقويم التربوي والقياس و
االختبارات التحصيمية وعدد من الدراسات السابقة التي كانت االختبارات التحصيمية
مجاالتىا.
مثل :بناء برنامج تدريبي لتنمية كفاية بناء االختبارات التحصيمية الموضوعية لدى
المعممين أطروحة دكتوراه العموم في عمم النفس تخصص تقويم ومناىج لمطالبة ساعد
صباح إشراف نادية بعيبع
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ـ من خالل ىذه الدراسة و المصادر العممية حددنا معايير بناء و تصميم و إخراج
األولية (  )36معيا ار موزعة عمى أربعة

االختبار التحصيمي الجيد التي بمغت بصورتيا
أبعاد رئيسية ىي:

-1المعايير المطموبة غفي كتابة تعميمات االختبار التحصيمي الجيد
 -2المعايير المطموبة في كتابة فقرات االختبار التحصيمي الجيد
 -3المعايير النوعية في كتابة فقرات االختبار التحصيمي الجيد
 -4المعايير المطموبة في طباعة االختبار و إخراجو.
 صدق أداة الدراسة األولى: -قمنا وبيدف التأكد من مدى صالحية

أداة الدراسة األولى ( االستمارة الموجية

لألساتذة) بعرضيا عمى عدد من األساتذة و الخبراء في مجال القياس و التقويم في كمية
العموم االجتماعية ( قسم عموم التربية و عمم النفس)
وذلك لموصول إلى أفضل اآلراء حول أداة البحث

واجراء أي تعديالت عمى محتوى

ومضمون الفقرات حيث تم األخذ بآرائيم وتم الوصول إلى أداة الدراسة بصورتيا النيائية
حيث تكونت أداة الدراسة بصورتيا النيائية من (  ) 36معيا ار موزعة عمى أربعة أبعاد
رئيسية ىي:
-1المعايير المطموبة في كتابة تعميقات االختبار التحصيمي الجيد (  06معايير)
 -2المعايير المطموبة في كتابة فقرات االختبار التحصيمي الجيد ( 05معايير)
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 -3المعايير النوعية في كتابة فقرات االختبار التحصيمي الجيد ( 20معايير)
 -4المعايير المطموبة في طباعة االختبار و إخراجو ( 05معايير )
 وكان سمم االستجابة ليذه المعايير بـ  ( :نعم  ،ال)تحددان مدى توفر األسس في بناء االختبار التحصيمي
 )2ولتحقيق هدف الدراسة الثاني :الذي ينص عمى التعرف عمى األىمية النسبية لألنواع
المختمفة من األسئمة  ،في االختبارات المغة العربية التي يعدىا أستاذة المغة العربية بثانوية
حميمي السعدي بن رابح)
حيث قمنا بحساب األىمية النسبية لألنواع المختمفة من األسئمة في كل االختبار من
االختبارات التحصيمية  ،قيد الدراسة بناء عمى توزيع الدرجات الخاصة

بكل سؤال مثال

ذلك إذا كانت العالمة النيائية الختبار ما(  20درجة) وكانت أسئمة ودرجات االختبار
موزعة كما يمي:
أسئمة البناء الفكري بوزن (  06درجات )  ،أسئمة البناء المغوي بوزن (  06درجات )،
وسؤال الوضعية اإلدماجية بوزن ( 08درجات ).
فان األه م ية النسبية لألنواع المختمفة من األسئمة في ىذا المثال سوف تكون كما ىي
موضحة في الجدول ( )01
نوع األسئمة

الدرجة

 -النسبة المئوية لدرجات السؤال من الدرجة

المستحقة الكمية لالختبار
][260

الدراسة الميدانية

الفصل الرابع

أسئمة البناء الفكري

05

%16

أسئمة البناء المغوي

10

%50

سؤال

الوضعية 05

%33.5

اإلدماجية
 جدول (  )01يمثل األىمية النسبية لألنواع المختمفة من األسئمة في اختبارات المغةالعربية.

األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة:قمنا باستخدام األساليب اإلحصائية التالية:
تم تفريغ البيانات عمى جياز الحاسب بإعطاء درجة (  )1عند توفر المعيار و الدرجة ( )0
عند عدم توفر المعيار في االختبار التحصيمي قيد الدراسة

 ،أي أن العالمة النيائية

لالختبار التحصيمي الجيد ىي (  ) 36درج ة والدرجة النيائية لمحور توفر المعايير
المطموبة في كتابة تعميمات االختبار التحصيمي الجيد  ،ىي (  ) 06درجات و الدرجة
النيائية لمحور توفر المعايير المطموبة في كتابة فقرات االختبار التحصيمي الجيد ىي
( )05والدرجة النيائية لمحور توفر المعايير النوعية لفقرات االختبار التحصيمي الجيد
( 20درجة) موزعة كما يمي )06( :درجات ألسئمة البناء الفكري و (  ) 06درجات ألسئمة
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البناء المغوي و (  )08لسؤال الوضعية اإلدماجية و الدرجة النيائية لمحور توفر المعايير
المطموبة في طباعة االختبار و إخراجو ىي (  )05درجات.
 -عند عدم توفر أي نوع من

أنواع األسئمة التالية ( أسئمة البناء الفكري و المغوي و

الوضعية اإلدماجية وغالبا ما يحذف سؤال الوضعية اإلدماجية من االختبارات) تم حذف
درجات المعايير الخاصة بتمك األسئمة من التحميل االحصائي و من ثم تحويل الدرجة
الكمية لالختبار إلى درجة من( )36و تم ذلك بواسطة برنامج (

Micro soft office

) Excel
 -المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و النسب المئوية .

عرض نتائج الدراسة:األول الذي ينص عمى ما مدى توافق

أوال:عرض النتائج المتعمقة بتساؤل الدراسة

اختبارات المغوية العربية في السنة الثانية ثانوي جميع الشعب في ثانوية حميمي السعدي
بن رابح مع معايير بناء و تصميم و

إخراج االختبار التحصيمي الجيد؟ تم استخدام

المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري.
و النسب المئوية و الجداول (  )02إلى ( ) 07توضح ذلك:
الرقم المعايير المطموبة في كتابة تعميمات االختبار
التحصيمي الجيد
1

ب
المتوسط االنحراف النسة
الحسابي المعياري المئوية

يتضمن االختبار تعميمات عامة ( اليوم ،التاريخ6333 ،
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اسم المادة)...
2

تشير تعميمات االختبار إلى زمن اإلجابة عنو

7667

%76.7 43018

3

تشير تعميمات االختبار إلى عدد األسئمة

3000

%30.0 46609

4

تشير تعميمات االختبار إلى العالمة المرصودة 8667

%86.7 34575

لكل سؤال من أسئمة االختبار
5

تشير تعميمات االختبار إلى عدد صفحات

1333

%13.3 34575

االختبار
6

كتابة التعميمات الخاصة بكل سؤال بوضوح

8667

%86.6 40684

وبصيغة بسيطة و محددة
معدل النسب المئوية لممحور ( من  06درجات )

%59.4 1.3308 3.5667

جدول (  )02مدى توفر المعايير المطموبة في كتابة تعميمات االختبار التحصيمي الجيد.

يتضح من الجدول (  )02أن أعمى نسبة مئوية كانت لممعيار (  )04و المتمثل في أن
التعميمات االختبار تحدد العالمة المرصودة لكل فقرة بنسبة مئوية (  )%86.7في حين
كانت أدنى نسبة مئوية لممعيار (  )05و المتمثل في أن التعميمات االختبار تحدد عدد
صفحاتو بنسبة مئوية( )%13.3بينما كانت النسبة المئوية لممجال ككل ( )%59.4
الرقم المعايير المطموبة في كتابة فقرات االختبار
التحصيمي الجيد
7

المتوسط االنحراف النسبة
الحسابي المعياري المئوية

صياغة فقرات االختيار بطريقة واضحة ومحددة

8333

%83.3 37905

وتبتعد عن األلفاظ المعقدة
8

التنويع في أنماط الفقرات المستخدمة (موضوعية6000 ،
مقالية)
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%60.0 20103

الفصل الرابع
9

الدراسة الميدانية

تدرج فقرات االختبار حسب تسمسل منطقي ( من 5667

%56.6 50401

السيل إلى الصعب  ،تسمسل المقرر الدراسي ،
مستويات األىداف)
10

مستويات فقرات االختبار نابعة من مستويات

5333

%53.3 50742

األىداف
11

تشمل أسئمة االختبار الكفايات األساسية لممقرر 7333

%73.3 44978

الدراسي
معدل النسب المئوية لممحور ( من  5درجات)

%65.3 2.3034 3.2667

جدول ( )03مدى توفر المعايير المطموبة في كتابة فقرات االختبار التحصيمي الجيد.
يتضح من الجدول (  )03أن أعمى نسبة مئوية كانت لممعيار

) (07و المتمثل في

صياغة فقرات االختبار بطريقة واضحة ومحددة وتبتعد عن األلفاظ المعقدة بنسبة مئوية
( )%83.3في حين كانت أدنى نسبة مئوية لممعيار ( )10و المتمثل في أن مستويات
فقرات االختبار نابعة من مستويات األىداف بنسبة مئوية (  )%53.3بينما كانت النسبة
المئوية لممجال ككل()%65.3
نوع األسئمة الرقم المعايير النوعية لفقرات االختبار
التحصيمي الجيد
12

المتوسط االنحراف النسبة
الحسابي المعياري المئوية

يتضمن سؤاال حول موضوع

9000

%90.00 30513

النص(نص شعري ،نثري)
أسئمة البناء 13

الفكري

يتضمن االختبار سؤاال حول
شخصية الشاعر أو كاتب النص.
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14

تدرج سؤاال حول الفكرة العامة أو

7333

%73.33 44978

األفكار األساسية لمنص.
15

تدرج سؤاال حول نمط النص

5333

%53.33 50742

16

تدرج سؤاال حول عصر القصيدة أو 8000

%80.00 40684

عصر الشاعر.
17

تدرج سؤاال حول نزعة الشاعر.

6667

%66.67 47946

18

تدرج أسئمة حول الوقائع واألحداث

8667

%86.67 34575

واألمور التي يعالجيا النص
19

تطمب من التمميذ اإلجابة مع

2633

%87.77 49013

التعميل وذلك باالستشياد من
األبيات
معدل معايير أسئمة البناء الفكري (من  08درجات)
20
البناء المغوي 21

تدرج أسمة حول نشاط القواعد

%99.33 57135 3.5333
8667

%86.7 34575

تحرص عمى أن تكون أسئمة نشاط 7667

%76.7 43018

القواعد منوعة (إعراب ،استخراج
من النص ،مثال:النسبة ،االسم
الممنوع من الصرف ،صيغ
التعجب)...
22

تدرج أسئمة حول نشاط البالغة

8667

%86.6 40684

23

تحرص أن تكون أسئمة نشاط

6333

%63.3 49013

البالغة منوعة (بيان ،بديع ،معاني)
24

تدرج أسئمة حول نشاط العروض

1333

%13.3 34575

25

تحرص عمى أن تكون أسئمة نشاط 3000

%30.0 46609

العروض منوعة(قطع البيت األول
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أو األخير ،حدد القافية أو الروي أو
الوصل
معدل معايير أسئمة البناء المغوي(من  06درجات)
سؤال

26

الوضعية
اإلدماجية

%59.4 13308 3.5667

السؤال واضح المطمب وبعيد عن

1333

%13.3 34575

غريب المغة.
27

8667

أدرجت سندا في سؤال الوضعية

%86.6 34575

اإلدماجية .
28

8667

سؤال الوضعية اإلدماجية يترجم

%86.7 40684

مبدأ اإلدماج(توظيف :االستعارة،
الكناية ،النسبة ،االسم الممنوع من
الصرف)..
29

تربط فكر التمميذ باالستشياد بواقعو 7667

%76.7 43018

المعاش وذلك يكون بالتعبير عن
أفكاره.
30

حددت كم اإلجابة (عدد الكممات أو 3000

%30.3 46609

األسطر)
31

تعد إجابة نموذجية لالختبار

معدل معايير أسئمة الوضعية اإلدماجية من (

6333

%63.3 49013

%59.4 13308 35667 06

درجات)
جدول ( )04مدى توفر المعايير النوعية لفقرات االختبار التحصيمي الجيد
يتضح من الجدول (  )04أن أعمى نسبة مئوية كانت لممعيار (  )12والمتمثل في فيم
موضوع النص سواء كان شع ار أو نث ار بنسبة

 %90.00فالسؤال الذي يطرحو األستاذ

حول موضوع النص ،ىو سؤال جوىري ووجيو يوحي بفيم التمميذ لمنص أوال ومن ثم
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يوحي بفيم أوعدمو لموحدة التعميمية التي درسيا بمعنى (عدم فيمو) عصر الشاعر
والقصيدة ومصطمحاتيا ومعناىا )...وقد يكون ىذا راجعا إلى صعوبة مصطمحاتيا
وعباراتيا خاصة ،إذا تعمقت بالعصر الجاىمي فحجم ىذا السؤال ميم جدا لما لو من قيمة
فإذا درس األستاذ مثال الوحدة التعميمية التي تتكمم حول النزعة العقمية ،في الشعر العربي
وىي مظير من مظاىر الحياة العقمية في العصر العباسي األول والثاني ،ونأتي نحن في
االختبار بنص لممتنبي أو أي شاعر من شعراء ىذا العصر ،فيجب أن يكون فكر التمميذ
مستوعبا مظاىر الحياة العقمية في العصر العباسي األول والثاني ،ويعمم كل صغيرة
وكبيرة عن ىذا العصر وأحوال الشعر والشعراء ...حتى يستطيع اإلجابة عمى سؤال
موضوع النص ومضامينو ...وليذا جاءت درجة ىذا المعيار مرتفعة مقارنة بالمعايير
األخرى.
ويتضح من الجدول أن درجة المعيار (  )19مرتفعة والمتمثمة في اإلجابة باالستشياد من
النص بنسبة (  ) %86.67حيث يطمب األستاذ دائما اإلجابة باالستشياد من األبيات
الشعرية ،إذا كان نص االختبار شع ار من جية بعبارات ومرادفات إذا كان النص نث ار وىذا
عمى درجة كبيرة من األىمية لمراعاة الفروق الفردية بين التالميذ بمعنى ليس جل التالميذ
يستشيدون من النص فقط بعض التالميذ ،وذلك يوحي بسرعة التمميذ في اإلجابة عمى
السؤال بوضعيا مباشرة دون أن يضع دليال عمى إجابتو من النص أو لعجز من التمميذ
بمعنى يعجز عن معرفة أي بيت أو مرادف يمكن االستشياد بو ،وىذا ما يؤدي في نياية
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المطاف إلى خصم األستاذ درجات التمميذ لعدم وضع دليل عمى إجابتو من نص
االختبار.
ويتضح من الجدول (  )04أن أعمى نسبة مئوية في البناء المغوي كانت لممعيار (

)20

والمتمثل في طرح أسئمة حول نشاط القواعد بنسبة مئوية (  )%86.7فيدرج سؤال القواعد
باىتمام وعناية فائقة ألنو عمود المغة العربية ،ودونو لن تستقيم المغة العربية عمى ألسنة
تالميذنا ولذلك ندرجو عمدا ولو حذف من االختبار أسئمة كثيرة حتى لو كانت األسئمة
المحذوفة ىي أسئمة البالغة والعروض ،ألن سؤال القواعد ميم جداً وال يمكن االستغناء
عميو ولكن الشيء الممفت لالنتباه أن َّ
جل تالميذنا ال يجيبون عمى سؤال القواعد ويرجعون
ذلك لصعوبة القواعد النحوية وعدم إتقانيا جيدا فال يمكن أن يتخيل أستاذ المغة العربية
اختبا ار لمتالميذ دون أسئمة لغوية ،فيذا أكبر خطأ يرتكبو األستاذ وىو خطأ فادح يحصل
عند مطالبة التالميذ بعدم إدراج أسئمة حول نشاط القواعد في االختبار ،ويقدمو لمتالميذ
لكن األدىى من ذلك أن التالميذ يفرحون كثي ار عند عدم وجود أسئمة حول قواعد المغة،
وخاصة في ىذه المرحمة من التعميم الثانوي فغرض النحو ىو عصمة ألسنة المتعممين من
الخطأ واعانتيم عمى الدقة في التعبير والفيم وبالتالي فيي وسيمة وليست غاية.
يتضح من الجدول (  )04أن نسبة المعيار (  )22وىي بنسبة مئوية  %86.6المتمثمة
في إدراج أسئمة حول نشاط العروض ،ويعتبر ىذا النشاط ميما في تدريسنا لمغة العربية
وخاصة في ىذه المرحمة من التعميم وىو عمم لو قواعده وأصولو ُيعرف بيا صحيح الشعر
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من فاسده فيبحث في األوزان التي استخدميا الشعراء في شعرىم ومعرفة بحوره وىذا العمم
واسع جدا لذلك يكتفي التمميذ بمعرفة مصطمحات ىذا العمم من قافية وروي ووصل وكيفية
التقطيع وطرقو وىذا يكفي في األبحر شائعة االستعمال والتداول ولكن المشكل ىو نفسو
مشكل القواعد وىذا ما تفسره ردة فعل التالميذ عمى أنو نشاط صعب لمغاية بل أصعب
من القواعد ،فيو عمم يخضع لمموسيقى والنغمات ويفسرون ذلك حتى مع وجود التدريبات
والتمارين ال جدوى من إتقانو ويفسر أساتذة المغة العربية ذلك بأن عمم العروض بالنسبة
لرؤية التالميذ ،أنو عمم أصعب من القواعد بكثير فيعجز ُجميم في التقطيع ناىيك عن
عينة أو أخرى تتمكن من تقطيع البيت وايجاد تفعيالتو ووضع رموزه ففي القسم الواحد
مثال :نجد تمميذين عمى األقل يجيبون عمى ىذا النشاط عمى حد تعبير األستاذة ( ×).
يتضح من الجدول (  )04أن أعمى نسبة مئوية في أسئمة الوضعية اإلدماجية كانت
لممعيار( )28والمتمثل في السؤال ىل تترجم الوضعية اإلدماجية مبدأ اإلدماج بنسبة
 %86.7وىو مبدأ ميم لمغاية يخص جميع فروع المغة العربية بنحوىا وصرفيا وبالغتيا
وعروضيا ...فيحس التمميذ أن الشيء الذي يعبر عنو في الفقرة مترابط بعضو ببعض
فالوضعية اإلدماجية كما تكون بين فروع المغة العربية تكون بين المواد وىو ما يسمى
بالتكاممية بين المواد بمعنى أن أستاذ المغة العربية يتحدث عن العصر العباسي في نفس
الوقت يتحدث أستاذ التاريخ عن تاريخ الدولة العباسية وىو مبدأ عمى درجة كبيرة من
األىمية ألنو يجمع بين معمومات مختمفة ودروس متنوعة وفي إجابة التمميذ عن ىذا
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السؤال في أسطر متعددة ومتناسقة يوظف فييا التمميذ دروسا (قواعد ،عروض) قدر
درسيا سابقا في القسم وىنا يفرق األستاذ بين التمميذ الذي كان ينصت في القسم لفيم
الدروس من التمميذ الذي لم يكن منتبيا فيتعمم التمميذ من خالل ىذا المبدأ كتابة فقرة تكون
خالية من األخطاء النحوية والصرفية واإلمالئية...ويتمكن من توظيف الدروس التي
درسيا في حين كانت نسبة المعيار (  ) %86.6(،)27والمتمثل في إدراج سند يستعين بو
التمميذ في اإلجابة فيساعده عمى فيم السؤال .وفيم المغزى من طرحو فال يجعل التمميذ
يخرج عن الموضوع.
ونص سؤال الوضعية اإلدماجية يكون غريبا وغامضا بالنسبة لمتمميذ الذي لم يراجع
دروسو قبل االختبار فيتجنب األستاذ السؤال الفخ والغريب والغامض فيكون واضح
المطمب وسيال عمى ُجل التالميذ لكي ال يضيع جيد التمميذ من أول سطر كتبو إلى آخر
سطر.
الرقم

المعايير المطموبة في طباعة االختبار و إخراجو

المتوسط االنحراف النسبة
الحسابي المعياري المئوية

32

عدم وجود أخطاء إمالئية أو لغوية

8333

%83.33 37905

33

مسافة مناسبة بين السؤال و الذي يميو

8000

%80.00 40684

34

طباعة االختبار بحجم خط مناسب و مقروء لمجميع 8333

%83.33 37905
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35
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تسمسل أرقام أسئمة االختبار و عدم تكرار رقم سؤال 9333

%93.33 25371

أو فرع
36

نسخ االختبار واضحة ومقروؤة بعد التصوير

معدل النسب المئوية لممحور ( من  5درجات)

%100.0 00000 10000
%88.00 77013 44000

جدول ( )05مدى توفر المعايير المطموبة في طباعة االختبار واخراجه
يتضح من الجدول (  )05أن أعمى نسبة مئوية كانت لممعيار السادس و الثالثين المتمثل
في أن نسخ االختبار واضحة و مقررؤة بعد التصوير بنسبة مئوية %100.0
في حين كانت أدنى نسبة مئوية لممعيار الثالث و الثالثين المتمثل في وجود مسافة
مناسبة بين السؤال و الذي يميو بنسبة مئوية  %80.0بينما كانت النسبة المئوية لممجال
ككل % 88.0
الرقم

المجال

1

المعايير المطموبة في كتابة تعميمات

المتوسط

االنحراف

النسبة

الحسابي

المعياري

المئوية

%59.4 1.3308 3.5667

االختبار التحصيمي الجيد
2

المعايير المطموبة في كتابة فقرات

%65.3 2.3034 3.2667

االختبار التحصيمي الجيد
3

المعايير النوعية لفقرات االختبار
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التحصيمي الجيد

المعايير المطموبة في طباعة االختبار و %88.00 7.7013 4.4000

4

إخراجو
5

%74.13 4.30717 28.0000

أداة الدراسة بشكل عام

جدول ( )06المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري و النسب المئوية لجميع مجاالت
الدراسة و لألداة بشكل عام
يتضح من الجدول (  )06أن أعمى نسبة مئوية كانت لممجال الخاص بطباعة االختبار و
إفراجو بنسبة مئوية  % 88في حين كانت أدنى نسبة مئوية لممجال الخاص بكتابة
تعميمات االختبار التحصيمي الجيد بنسبة

 % 59،4بينما كانت النسبة المئوية ألداة

الدراسة ككل % 74،33

100
90
80
70
60
50
المجال

40

المتوسط الحسابي

30

االنحراف المعياري

20
10
0
أداة الدراسة
بشكل عام

المعايير
المعايير
المعايير النوعية
المعايير
المطلوبة في لفقرات االختبار المطلوبة في المطلوبة في
طباعة االختبار التحصيلي الجيد كتابة فقرات كتابة تعليمات
االختبار
االختبار
و إخراجه
التحصيلي الجيد التحصيلي الجيد
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شكل ( )01يمثل النسب المئوية لجميع مجاالت الدراسة و األداة بشكل عام
ثانيا :عرض النتائج المتعمقة بتساؤل الدراسة الثاني الذي ينص عمى:
ما األىمية النسبية لألنواع المختمفة من األسئمة في اختبارات المغة العربية التي يعدىا
أستاذ المغة العربية لتالميذ السنة الثانية ثانوي جميع الشعب بثانوية حميمي السعدي بن
رابح؟ قمنا بحساب

األىمية النسبية لألنواع المختمفة من األسئمة ( البناء الفكري،

المغوي)...بناء عمى توزيع الدرجات الخاصة بكل سؤال في كل اختبار من االختبارات
المغة العربية قيد الدراسة ومن ثم استخرجنا المتوسط الحسابي لجميع االختبارات والجدول
( )07يوضح ذلك
نوع األسئمة

النسبة المئوية لدرجات السؤال من الدرجة
الكمية لالختبار

أسئمة البناء الفكري

%24

أسئمة البناء المغوي

%59

سؤال الوضعية اإلدماجية

%17

المجموع

%100

جدول ( )07يمثل األهمية النسبية لألنواع المختمفة من األسئمة في اختبارات المغة
العربية لمسنة الثانية ثانوي بثانوية حميمي السعدي بن رابح
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يتضح من الجدول (  )07أن أعمى نسبة أىمية كانت لألسئمة البناء الغوي بنسبة ()%59
في حين كانت أدنى نسبة أىمية لسؤال الوضعية اإلدماجية ()%17

أسئلة البناء الفكري

24%

17%

أسئلة البناءاللغوي
سؤال الوضعية
اإلدماجية
59%

 شكل ( )01يمثل األهمية النسبية لألنواع المختمفة من األسئمة مناقشة نتائج الدراسة: مناقشة النتائج المتعمقة بتساؤل الدراسة األول: أشارت النتائج الخاصة بمحور الدراسة األول( المعايير المطموبة في كتابة تعميماتاالختبار التحصيمي الجيد ) إلى انخفاض نسبة تحقق ىذا المعيار بشكل عام % 59،4
ونرى أن ذلك قد يعود إلى أن أساتذة المغة العربية  ،يعتمدون عمى إعطاء التعميمات
لمتالميذ عمى شكل إرشادات شفوية قبل أو أثناء تطبيق االختبار في الوقت الذي يجب
فيو إبراز الحاجة إلى تعميمات كافية لمتالميذ  ،تمكنو من التعامل مع االختبار دون الرجوع
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إلى األستاذ الذي اعد االختبار مما يقمل من الحيرة والغموض و اإلرباك الذي قد يقع فيو
التمميذ كما بينت نتائج الدراسة في ىذا المحور  ،أن أعمى نسبة مئوية كانت لممعيار الرابع
المتمثل في أن تعميمات االختبار تحدد العالمة المرصودة لكل فقرة وقد يكون بسبب
ارتفاع ىذا المعيار أن وضع الدرجات أمام كل فقرة يسيل عمى األستاذ تصحيح األوراق
ورصد الدرجات  ،في حين أظيرت النتائج عمى ىذا المحور أن ادني نسبة مئوية كانت
لممعيار الخامس و المتمثل في أن تعميمات االختبارات قيد الدراسة لم تحدد عدد صفحاتو ،
وذلك قد يعود إلى أن معظم أساتذة المغة العربية قد ال يرون من األىمية بمكان تحديد
عدد الصفحات االمتحان آو أن بعضيم قد ينبو التالميذ عمى عدد الصفحات أثناء سير
االمتحان في الوقت الذي يرى فيو الباحث ضرورة تحديد عدد الصفحات االختبار

 ،من

ضمن التعميمات عمى ارس ورقة األسئمة والسيما ان االت التصوير قد تمرر بعض
األوراق الفارغة من اتجاه واحد أو أن األستاذ قد ال يتمكن من زيارة جميع التالميذ في
قاعة االمتحان لسبب ما.
وأشارت النتائج الخاصة بمحور الدراسة الثاني ( المعايير المطموبة في كتابة فقرات
االختبار التحصيمي الجيد) إلى انخفاض نسبة تحقق ىذا المعيار بشكل عام % 65،3
وان أعمى نسبة مئوية كانت لممعيار السابع و المتمثل في صياغة فقرات االختبار
بطريقة واضحة ومحددة وتبتعد عن األلفاظ المعقد وذلك قد يعود إلى أن األستاذ يصب
اىتمامو عمى صياغة نص السؤال بطريقة واضحة ومحددة  ،لكي يتجنب أسئمة التالميذ
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المتكررة أثناء االمتحان عما ىو المطموب بالتحديد من السؤال في حين كانت أدنى نسبة
مئوية لممعيار العاشر المتمثل في

أن مستويات فقرات االختبار نابعة من مستويات

األىداف وقد تعود ىذه النتيجة إلى أن معظم األساتذة يركزون في أسئمتيم عمى مستويات
الحفظ والفيم و التطبيق ويغفمون جوانب التركيب و التحميل و التقييم حسب تصنيف بموم
عالوة عمى أن وضع األسئمة  ،التي تحاكي المستويات العميا ،من التفكير تحتاج

إلى

وقت و تفكير عميق من األستاذ وبالتالي فيو يبعد عنيا كما أشارت النتائج الخاصة بىذا
المحور ،إلى انخفاض المعيار الثامن (التنويع في أنماط الفقرات المستخدمة وذلك قد يعود
إلى أن بعض أساتذة المغة العربية يفضمون األسئمة الصعبة وطويمة اإلجابة لتجنب فرصة
تبادل اإلجابات بين التالميذ( ،الغش) أثناء االختبار  .وخاصة سؤال الوضعية اإلدماجية
الذي ال يمكن أن يغش فيو التالميذ إطالقا ألنيا عبارة عن فقرات يكتبيا التالميذ
بأساليبيم الخاصة.
كما أشارت النتائج الخاصة بمحور الدراسة الثالث ( المعايير النوعية لفقرات االختبار
التحصيمي الجيد) ارتفاع نسبة تحقق ىذا المعيار بشكل عام

 ( %83،83أسئمة البناء

الفكري ،المغوي ،الوضعية اإلدماجية) وعمى الرغم من ذلك فقد أظيرت النتائج انخفاض
بعض المعايير في ىذا المحور  ،وىي المعيارين الرابع عشر و الخامس عشر و
المتعمقان ( بسؤال اإلعراب و سؤال استخراج الصورة البيانية و الوضعية

اإلدماجية)

وبشكل عام نرى أن ارتفاع نسبة ىذا المحور  ،بشكل عام قد يعود إلى أن األستاذ عمى
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عمم ودراية بمعايير كتابة االختبار التحصيمي الجيد إلى حد ما الذي قد يكون نابعا من
خالل حضور بعضيم لدورات تدريبية في ىذا الموضوع

أو من خالل دراسة البعض

اآلخر لمسافات تربوية أثناء الدراسة الجامعية أو من خالل قراءات الشخصية حول
الموضوع.
 وأشارت النتائج الخاصة بمحور الدراسة الرابع ( المعايير المطموبة في طباعة االختباروإخراجو) ارتفاع نسبة تحقق ىذا المعيار بشكل عام

 % 88ونرى أن ذلك قد يعود

ألسباب منيا أن معظم أساتذة الثانوية ،يجيدون استخدام الطباعة عمى الحاسب اآللي كما
أن آالت التصوير المتوفرة بالثانوية ىي من احدث آالت التصوير عالميا وبالتالي فان
نسخ االختبار تكون واضحة ومقروءة بشكل ممتاز.
* مناقشة النتائج المتعمقة بتساؤل الدراسة الثاني:
 أظيرت النتائج الموضحة في جدول (  )07أن أعمى نسبة مئوية كانت ألسئمة البناءاللغوي  %59في حين كانت أدنى نسبة مئوية لسؤال الوضعية اإلدماجية %17
ونرى أن ذلك قد يعود إلى سيولة إعداد أسئمة البناء الفكري من ناحية و

إلى أنيا قد

تناسب التمميذ في ىذا الطور من ناحية حيث قدرتيا عمى إبراز ميارة التمميذ في التفكير
و التحميل و الفيم لموصول إلى موضوع نص االختبار  ،مقارنة مع أسئمة اإلعراب التي
يعيدىا أنيا ال تتيح لمتمميذ فرصة التعبير عن

أفكاره أثناء اإلجابة لصعوبة السؤال كما

نرى أن انخفاض نسبة أسئمة الوضعية اإلدماجية ،قد يعود إلى أن أستاذ المادة يرى عدم
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مناسبة ىذا النوع من األسئمة لتمميذ في المرحمة الثانوية ألنيا تعبر بشكل عام عن مستوى
الحفظ لدى التالميذ.

ِااستنتاجات الدراسة:
إن اختبارات المغة العربية في السنة الثانية ثانوي بثانوية حميمي السعدي بن رابح تتوافق
مع معايير بناء و تصميم و إخراج االختبار التحصيمي الجيد بنسبة  % 74،13وتتوافق
مع المعايير المطموبة في كتابة تعميمات االختبار التحصيمي الجيد بنسبة
وتتوافق مع المعايير النوعية لفقرات االختبار التحصيمي الجيد بنسبة

%65،3

 %83،83وتتوافق

مع المعايير المطموبة في طباعة االختبار واخراجو بنسبة .%88.00
إن األىمية النسبية لألنواع المختمفة من األسئمة في اختبارات المغة العربية في السنة
الثانية ثانوي بثانوي حميمي السعدي بن رابح كانت عمى النحو اآلتي :
 أسئمة البناء الفكري بنسبة % 24 أسئمة البناء المغوي بنسبة % 59 -سؤال الوضعية اإلدماجية بنسبة %17
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التوصيات:
 -)1أن يحرص أساتذة المغة العربية بثانوية حميمي السعدي بن رابح وكافة الثانويات
األخرى عمى كتابة تعميمات عامة و خاصة لالختبار

 ،بشكل واضح وكاف مم يجعل

التمميذ يستغني عن إرشاداتيم الشفوية أثناء تطبيق االختبار .
 -)2االىتمام بقدر اكبر بالتدريب

أثناء التدريس ألساتذة المغة العربية بثانوية حميمي

السعدي بن رابح وكافة الثانويات األخرى  ،عمى بناء و تصميم و

إخراج االختبارات

التحصيمية عمى اعتبار أن االختبار الجيد يعكس ميارة وقدرة األستاذ من ناحية و من
ناحية أخرى يعتبر االختبار الجيد مرآة عاكسة لنظام تعميمي رفيع المستوى .
 -)3أن يحرص أساتذة المغة العربية بثانوية حميمي السعدي بن رابح و بقية الثانويات
األخرى ،عمى مراجعة وتدقيق ورقة االختبار و التأكد من خموىا من مختمف

األخطاء

المتعمقة بإخراجو وطباعتو قبل تطبيق االختبار .
 -)4أن يتم تشكيل لجنة خاصة باالختبارات تكون مسؤولياتيا تقديم تقرير عن كل اختبار
بعد تطبيقو عمى التالميذ من حيث مدى توافقو مع المعايير الفنية و التربوية لبناء
وتصميم وإخراج االختبار التحصيمي الجيد  ،من ناحية و من ناحية أخرى تكون ميمتيا
تسجيل ردود فعل التالميذ عمى االمتحان التي قد تكون مؤش ار
القرار المناسب.
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خاتمة

خاتمة
ىذه الدراسة لعممية بناء االختبارات التحصيمية لمادة المغة العربية
توصمنا إلى أن عممية بناء اختبارات المغة العربية ليست باألمر اليين
بل يجب أن تتوفر لدى األساتذة الكفاءة العممية و التربوية لمقيام بعممية
بناء وتصميم و واخراج االختبار التحصيمي الجيد ومن أىم النتائج التي
خصمنا إلييا مايمي:
 .1يدل البرنامج عمى المعمومات والمعارف التي يجب تمقينيا لمطفل
خالل فترة معينة أما المنياج فيشمل كل العمميات التكوينية.
 .2االختبار عمل يقوم بو المعمم فقط في حين أن التقويم عممية
تتعاون وتشترك فييا جميع األطراف المؤثرة والمتأثرة بالعممية
التربوية.
 .3توجد بعض األخطاء العممية و اإلمالئية

والتركيبية...في

نصوص االختبار وىذا مايؤدي وبكل شفافية إلى سخرية التمميذ
من أستاذه بحجة أنو اليتقن كتابة الكممات فتكون أحيانا أسئمتو
غير واضحة وذلك راجع لسوء الطبع و التصوير وبسبب ضعف
غالب المعممين في المغة العربية تكون صياغة األسئمة فييا تعقيد
وغموض مم يؤدي إلى إرباك التالميذ فيكثرون الفوضى أثناء
سير االختبار
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 .4تغفل بعض أوراق االختبار بعض البيانات الالزمة والضرورية
مثال  :ذكر التاريخ واسم المادة ومدة االختبار وعدد صفحاتو
فعدم ذكر مدة االختبار يؤدي بالتمميذ الى التساؤل عن الوقت
مرة تموى األخرى وىذا ينتج عنو ضجيج أثناء سير االختبار
مم يؤثر عمى نتائج التالميذ ناىيك عن ظيور عدد صفحات
االختبار عند تمميذ دون آخر مم يتسبب في اإلجابة فقط عن
األسئمة التي تظير عمى الورقة ضننا من التمميذ أن ذلك حد
األسئمة فيتفاجئ في نياية االختبار أن ورقة األسئمة ذات وجيين
وىذا ماينعكس عمى نفسية التمميذ وبقية االختبارات التي سيجرييا
.
 .5يجب أن تعكس العالمة المرصودة لمتمميذ تحصيمو بشكل جيد
وذلك من أجل إبعاد التأثر بأمور خارجية وليذا عمى المعمم عدم
النظر الى اسم التمميذ عند التصحيح وأن يدخل المصحح كل
مايتعمق بالخط والتعبير واإلمالء والمغة في رصد العالمة
 .6تفضيل جل التالميذ النثر عمى الشعر بنسبة % 85لسيولتو و
بساطة مصطمحاتو و مقصود كاتبو عكس الشعر الذي يمتاز
بالغموض و التعقيد و صعوبة المصطمحات و ألنو يخضع
لمكتابة العروضية و ىم ينفرون منيا بطبيعة الحال بنسبة %90
و ىذا يدل عمى تدني مستوى التالميذ في مادة المغة
العربيةتناسب الوضعية اإلدماجية دون غيرىا قياس قدرات
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التالميذ عمى التعبير عن النفس بحرية وانتاج عمل أصيل
ومناسبتيا لكثير من فروع المغة العربية حيث تبين مدى قدرة
التمميذ عمى تنظيم معموماتو وترابطيا وتكامميا
 .7نفور األقسام العممية من مادة المغة العربية و تخمييم عنيا
بنسبة %60و ىذا ما فسروه بغموض المادة و ثقميا و لصعوبة
إتقانيا و لعدم وجود ما يربطيم بالشعر و المؤلفات و المتون .
 .8إن أسئمة البناء الفكري فييا نوع من السيولة و الصعوبة و تتعمق
بفيم النص فيما جيدا وكل ما يتعمق بو من أفكار عامة و
أساسية و نمطو و نوع الشعر و عصره...
 .9تبنى أسئمة البناء المغوي حول لغة النص و يتمثل ىذا في أسئمة
القواعد من إعراب و غيرىا و أسئمة حول بالغة النص و جمالو
من مثل البيان و البديع و نشاط العروض من تقطيع لألبيات و
غيرىا
.10

تتوافق االختبارات المقالية مع سؤال الوضعية اإلدماجية في
 %100لكن بطريقة مختمفة

اختبار المغة العربية بنسبة

فالوضعية اإلدماجية تجمع عدة دروس مع بعضيا في البالغة و
القواعد و المكتسبات القبمية لمتمميذ و تربطو بواقعو المعاش
فتكون في مادة المغة العربية فقط عكس االختبارات المقالية التي
تكون في عدة مواد (جغرافيا ،تاريخ ،فمسفة).
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.11

وجود القصائد العربية ووجود النصوص القرآنية و

األحاديث النبوية الشريفة في نصوص االختبار يجعل التمميذ
يحتك بالنماذج العميا لمفصاحة فيزيد من ثقافة التمميذ اإلسالمية.
.12

ضرورة اختيار النصوص القصيرة لكي تتالءم مع الزمن

المخصص الختبار المادة بحجة من التمميذ بأن طول النص
يعيق و يمل ألن الوقت ال يكفي من جية و البحث عن نصوص
جديدة من جية أخرى مع مراعاة مستوى التالميذ.
.13

يتضمن اختبار المغة العربية تعميمات عامة حول اليوم و

التاريخ و اسم المادة و الشعبة بنسبة  %63.3و ىذا لما يحممو
من أىمية فموال وضع اسم الشعبة و التوقيت و السنة لحدثت
فوضى أثناء سير االختبار بحجة مثال أن االختبار لمشعبة
العممية أو لسنة دراسية أخرى (سنة أولى ) و لوال إشارة األستاذ
إلى عدد الصفحات ووضع درجات كل سؤال ألحدث ذلك إشكاال
لدى التمميذ فيضيع وقتو في حساب الدرجات و كم يأخذ عن كل
سؤال و إلى غير ذلك.
.14

اختبارات المغة العربية كشفت لنا فاعمية النشاطات

المستخدمة في منياج المغة العربية (قواعد المغة ،بالغة
،عروض )..فأثبتت عدم فاعمية نشاط العروض و القواعد عند
تالميذ السنة الثانية ثانوي.
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.15

قصور مناىج المغة العربية عمى تقريب مفيوم المقاربة

النصية وىذا ما أدى إلى عدم وصول التمميذ إلى اإلجابة األمثل
و األدق خاصة إذا كان نص االختبار شع اًر فأسئمة البالغة و
العروض و القواعد ال تكاد تستنطق النص االدبي
.16

السرعة الخارقة في بناء االختبار لمتالميذ من قبل األساتذة

دون مراجعة نص االختبار و صياغتو و ىناك بعض األساتذة
يكررون اختبارات السنوات الماضية بنسبة

%70فقد يتفاجئ

التالميذ بدرس لم يدرسوه مم يؤثر عمى نتائج االختبار.
.17

وجود العدد المتزايد لمتالميذ أو ما يسمى باالكتظاظ فيتراوح

عددىم في الشعبة العممية ما بين 40و  50و في الشعبة األدبية
50و  58و ىذا العدد المتزايد يؤثر عمى السير الحسن لمعممية
التعميمية و ىذا ما يظير في نتائج االختبار
.18

تتفرع االختبارات الموضوعية إلى عدة اختبارات منيا

اختبار الصواب و الخطأ و التكممة ...و تظير ىذه األنواع في
البناء الفكري و المغوي و لكن بصيغ مختمفة نوعا ما و ىذا ما
تفرضو طبيعة المادة ففي المغة العربية شئ و المغة الفرنسية
شيء آخر و تظير االختبارات المقالية في الوضعية اإلدما جية
و لكن بشيء مختمف .
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.19

تعرضت المؤسسات التعميمية إلى انخفاض واضح في تقييم

تحصيل التالميذ و ىذا راجع إلى تكاثف عدة عوامل عرقمت
المسار من أجل تحصيل دقيق و سميم .
.20

رغم اإلصالحات التي تقوم بيا المنظومة التربوية إال أن

عمم االختبارات ال يزال يتخبط في مظاىر تخل بمستوى
التجييزات و الوسائل المستعممة (الطابعة ال تعمل ،ال توجد
أوراق).
.21

إن اإلصالح الذي قامت بو المنظومة التربوية لم يشمل

إطالقا إصالح نظام االختبارات و الفروض عدا عممية تقويم
واجبات التالميذ و كيفية رصد عالماتيم و شكميات كشف
النقاط...
.22

ضرورة القيام ببحوث و دراسات عممية لتقريب المعايير

التربوية و الفنية لبناء االختبارات التحصيمية و محاولة كشف
عيوب االختبارات و االستفادة من نتائجيا السابقة
.23

توافقت اختبارات المغة العربية لمعام الدراسي

( )2015/2014مع معايير بناء و تصميم و إخراج االختبار
التحصيمي الجيد.
وليتذكر األساتذة وصية المعمم األكبر محمد صمى اهلل عميو و
سمم بقولو:إن اهلل يحب إذا عمل أحدكم عمالً أن يتقنو .
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ﺒﺴم اﷲ اﻟرﺤﻤﺎن اﻟرﺤﯿم
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺤﻤد ﺨﯿﻀر ﺒﺴﻛرة
ﻛﻠﯿﺔ اﻵداب و اﻟﻠﻐﺎت
ﻗﺴم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ و آداﺒﻬﺎ
اﻻﺴﺘﻤﺎرة ﺤول:
" ﺒﻨﺎء اﺨﺘﺒﺎرات اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ و أﺜرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﻘوﯿم اﻟدراﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺜﺎﻨﯿﺔ ﺜﺎﻨوي".
ﻤذﻛرة ﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻨﯿل ﺸﻬﺎدة اﻟﻤﺎﺴﺘر ﻓﻲ اﻷدب و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ
ﺘﺨﺼص :ﻋﻠوم اﻟﻠﺴﺎن اﻟﻌرﺒﻲ
إﺸراف اﻟدﻛﺘورة :

إﻋداد اﻟطﺎﻟﺒﺔ :

 -ﻤزوز دﻟﯿﻠﺔ

 -ﺤﺎﺠﻲ ﺴﻌﯿدة

ﻤﻼﺤظﺔ :ﻟﻤلء اﻻﺴﺘﻤﺎرة ﯿرﺠﻰ وﻀﻊ ﻋﻼﻤﺔ × داﺨل اﻟﻤرﺒﻊ اﻟﻤﻨﺎﺴب
إن اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻻﺴﺘﻤﺎرة ﺴرﯿﺔ وﻻ ﺘﺴﺘﻌﻤل إﻻ ﻷﻏراض ﻋﻠﻤﯿﺔ ﺘﺨص اﻟدراﺴﺔ.

اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ
 1436/1435ﻫـ
 2015/2014م

اﻻﺴﺘﻤﺎرة اﻟﻤوﺠﻬﺔ إﻟﻰ أﺴﺘﺎذة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ
) اﻟﺴﻨﺔ ﺜﺎﻨﯿﺔ ﺜﺎﻨوي(
ﺒﯿﺎﻨﺎت ﺸﺨﺼﯿﺔ:
اﻟﺘﻌرف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﺠوب:

أﻨﺜﻰ�

اﻟﺠﻨس :ذﻛر�
اﻟﺨﺒرة:

اﻷﻗﺴﺎم اﻟﺘﻲ ﺘدرﺴﻬﺎ

آداب وﻓﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠوم ﺘﺠرﯿﺒﯿﺔ

أ(  -اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﺔ ﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ اﻟﺠﯿد
 - (1أﻨت ﻛﺄﺴﺘﺎذ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺌك ﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺒﯿﺔ أي ﺘﻀﻤن اﺨﺘﺒﺎرك ﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻋﺎﻤﺔ
) اﻟﯿوم ،اﻟﺘﺎرﯿﺦ ،اﺴم اﻟﻤﺎدة ،اﺴم اﻟﺸﻌﺒﺔ(....؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (2ﻫل ﺘﺸﯿر ﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر إﻟﻰ زﻤن اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (3ﻫل ﺘﺸﯿر ﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر إﻟﻰ ﻋدد أﺴﺌﻠﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (4ﻫل ﺘﺸﯿر ﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻤﺔ اﻟﻤرﺼودة ﻟﻛل ﺴؤال ﻤن أﺴﺌﻠﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (5ﻫل ﺘﺸﯿر ﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر إﻟﻰ ﻋدد ﺼﻔﺤﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (6ﻫل ﺘﺸﯿر ﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻻﺨﺘﺒﺎر إﻟﻰ ﻛﺘﺎﺒﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻛل ﺴؤال ﺒوﻀوح و
ﺒﺼﯿﻐﺔ ﺒﺴﯿطﺔ و ﻤﺤدد؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

ب(  -اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺒﺔ ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ اﻟﺠﯿد
 - (7ﻫل ﺼﻔت ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺒطرﯿﻘﺔ واﻀﺤﺔ و ﻤﺤددة وﺘﺒﺘﻌد ﻋن اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻌﻘدة:
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (8ﻫل ﻨوﻋت ﻓﻲ أﻨﻤﺎط اﻟﻔﻘرات اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ ) ﻤوﻀوﻋﯿﺔ و ﻤﻘﺎﻟﯿﺔ(
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ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (9ﻫل ﺘدرج ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺤﺴب اﻟﺘﺴﻠﺴل اﻟﻤﻨطﻘﻲ ) ﻤن اﻟﺴﻬل إﻟﻰ اﻟﺼﻌب ﻤرو ار
ﺒﺎﻟﻤﺘوﺴط ،ﺘﺴﻠﺴل اﻟﻤﻘرر اﻟدراﺴﻲ ،ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻷﻫداف(؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (10ﻫل ﻤﺴﺘوﯿﺎت ﻓﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻨﺎﺒﻌﺔ ﻤن ﻤﺴﺘوﯿﺎت اﻷﻫداف؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

اﻻﺨﺘﺒﺎرت اﻟﻛﻔﺎﯿﺎت اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﻤﻘرر اﻟدراﺴﻲ؟
ا
 - (11ﻫل ﺘﺸﻤل أﺴﺌﻠﺔ
ﻨﻌم

�

ﻻ�

ج(  -اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻨوﻋﯿﺔ ﻟﻔﻘرات اﻻﺨﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﯿﻠﻲ اﻟﺠﯿد:
اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻔﻛري:
- (12ﻫل ﯿﺘﻀﻤن اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺴؤاﻻ ﺤول ﻤوﻀوع اﻟﻨص ) ﻨص ﺸﻌري  ،ﻨﺜري(؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (13ﻫل ﯿﺘﻀﻤن اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺴؤال ﺤول ﺸﺨﺼﯿﺔ اﻟﺸﺎﻋر أو ﻛﺎﺘب اﻟﻨص؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (14ﻫل ﺘدرج ﺴؤاﻻ ﺤول اﻟﻔﻛرة اﻟﻌﺎﻤﺔ أو اﻷﻓﻛﺎر اﻷﺴﺎﺴﯿﺔ ﻟﻠﻨص؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (15ﻫل ﺘدرج ﺴؤاﻻ ﺤول ﻨﻤط اﻟﻨص ؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (16ﻫل ﺘدرج ﺴؤاﻻ ﺤول ﻋﺼر اﻟﻘﺼﯿدة أو ﻋﺼر اﻟﺸﺎﻋر؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (17ﻫل ﺘدرس ﺴؤال ﺤول ﻨزﻋﺔ اﻟﺸﺎﻋر؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (18ﻫل ﺘدرج أﺴﺌﻠﺔ ﺤول اﻟوﻗﺎﺌﻊ و اﻷﺤداث واﻷﻤور اﻟﺘﻲ ﯿﻌﺎﻟﺠﻬﺎ اﻟﻨص؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (19ﻫل ﺘطﻠب ﻤن اﻟﺘﻠﻤﯿذ اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻤﻊ اﻟﺘﻌﻠﯿل و ذﻟك ﺒﺎﻻﺴﺘﺸﻬﺎد ﻤن اﻷﺒﯿﺎت؟
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ﻨﻌم

�

ﻻ�

 اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻠﻐوي: - (20ﻫل ﺘدرج أﺴﺌﻠﺔ ﺤول ﻨﺸﺎط اﻟﻘواﻋد؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (21ﻫل ﺘﺤرص ﻋﻠﻰ أن ﺘﻛون أﺴﺌﻠﺔ ﻨﺸﺎط اﻟﻘواﻋد ﻤﻨوﻋﺔ ) إﻋراب،اﺴﺘﺨراج ﻤن
اﻟﻨص ﻤﺜﻼ :اﻟﻨﺴﺒﺔ ،اﻻﺴم اﻟﻤﻤﻨوع ﻤن اﻟﺼرف،ﺼﯿﻎ اﻟﺘﻌﺠب(....
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (22ﻫل ﺘدرج أﺴﺌﻠﺔ ﺤول ﻨﺸﺎط اﻟﺒﻼﻏﺔ؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (23ﻫل ﺘﺤرص أن ﺘﻛون أﺴﺌﻠﺔ ﻨﺸﺎط اﻟﺒﻼﻏﺔ ﻤﻨوﻋﺔ ) ﻤن ﺒﯿﺎن ،ﺒدﯿﻊ ،ﻤﻌﺎﻨﻲ(
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (24ﻫل ﺘدرج أﺴﺌﻠﺔ ﺤول ﻨﺸﺎط اﻟﻌروض؟.
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (25ﻫل ﺘﺤرص ﻋﻠﻰ أن ﺘﻛون أﺴﺌﻠﺔ ﻨﺸﺎط اﻟﻌروض ﻤﻨوﻋﺔ ) ﻗطﻊ اﻟﺒﯿت اﻻول او
اﻷﺨﯿر ،ﺤدد اﻟﻘﺎﻓﯿﺔ ،أو اﻟروي أو اﻟوﺼل(.......
ﻨﻌم

�

ﻻ�

اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻹدﻤﺎﺠﯿﺔ:
 - (26ﻫل اﻟﺴؤال واﻀﺢ اﻟﻤطﻠب و ﺒﻌﯿد ﻋن ﻏرﯿب اﻟﻠﻐﺔ؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (27ﻫل أدرﺠت ﺴﻨدا ﻓﻲ ﺴؤال اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻹدﻤﺎﺠﯿﺔ؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (28ﻫل ﺴؤال اﻟوﻀﻌﯿﺔ اﻻدﻤﺎﺠﺒﺔ ﯿﺘرﺠم ﻤﺒدأ اﻹدﻤﺎج ) ﺘوظﯿف اﻻﺴﺘﻌﺎرة ،اﻟﻛﻨﺎﯿﺔ،
اﻟﻨﺴﺒﺔ ،اﻻﺴم اﻟﻤﻤﻨوع ﻤن اﻟﺼرف ،ﺼﯿﻎ اﻟﺘﻌﺠب(..........
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (29ﻫل ﺘرﺒط ﻓﻛر اﻟﺘﻠﻤﯿذ ﺒﺎﻻﺴﺘﺸﻬﺎد ﺒواﻗﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎش وذﻟك ﯿﻛون ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﯿر ﻋن
أﻓﻛﺎرﻩ؟
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ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (30ﻫل ﺤددت ﻛم اﻹﺠﺎﺒﺔ )ﻋدد اﻟﻛﻠﻤﺎت أو اﻷﺴطر(؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

- (36ﻫل ﺘﻌد إﺠﺎﺒﺔ ﻨﻤوذﺠﯿﺔ ﻟﻼﺨﺘﺒﺎر؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

د(  -اﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﻤطﻠوﺒﺔ ﻓﻲ طﺒﺎﻋﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر و إﺨراﺠﻪ؟
 - (31ﻫل ﺘوﺠد أﺨطﺎء إﻤﻼﺌﯿﺔ أو ﻟﻐوﯿﺔ؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (32ﻫل ﺘوﺠد ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﯿن اﻟﺴؤال و اﻟذي ﯿﻠﯿﻪ؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (33ﻫل طﺒﻊ اﻻﺨﺘﺒﺎر ﺒﺤﺠم ﺨط ﻤﻨﺎﺴب وﻤﻘروء ﻟﻠﺠﻤﯿﻊ؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (34ﻫل أرﻗﺎم أﺴﺌﻠﺔ اﻻﺨﺘﺒﺎر ﻤﺘﺴﻠﺴﻠﺔ وﻫل ﻛرر رﻗم ﺴؤال؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�

 - (35ﻫل ﻨﺴﺦ اﻻﺨﺘﺒﺎر واﻀﺤﺔ و ﻤﻘروءة ﺒﻌد اﻟﺘﺼوﯿر؟
ﻨﻌم

�

ﻻ�
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ق ائمة
المصادر والمراجع

القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم
 قائمة المصادر و المراجع : أوال المصادر : -1ألفه معجم المغة العربية بالقاهرة  ، ]1960[:المعجم الوسيط  ،تحقيق  :إبراهيم
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