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 مقدمة

 

 أ
 

یعّد التقییم والتقویم من المواضیع الهامَّة في أیَّة عملیة تعلیمیة وتكوینیة، ویقومان      
األساس في تطویر هذه العملیة. إذ عن طریق التقییم یمكن التمییز بین نقاط القوة بالدور 

والضعف في أّي برنامج تعلیمي وتكویني في مختلف المستویات والمراحل التعلیمیة، أما 
التقویم فهو یساعد المعلم في عدَّة جوانب أهمها: ترقیة مهاراته، وتحسین خبراته، وٕاعداد 

مرجوة لكل متعلم، كما یساعد التقویم المتعلم وذلك بتقویة رغباته في وتوضیح األهداف ال
التعلم، والكشف عن استعداداته وقدراته، وتشجیعه على اكتساب عاداته الجّیدة وتزویده 
بالتغذیة الراجعة من تعّلمه، كما تساعد بقیة عناصر العملیة التعلیمیة بغیة تحسینها 

  وتطویرها.

راسات المیدانیة التي أجریت في الجزائر حول هذا الموضوع، أنَّ وتبّین نتائج الد     
غیاب عملیتْي التقییم والتقویم السلیمْین في المنظومة التربویة، كان من أهم العوامل التي 

  لم تمكن العملیة التعلیمیة من تحقیق أهدافها المنشودة.

نظرا ألهمیتهما المتزایدة، فقد كان وتأكیدا لدور التقییم والتقویم في العملیة التعلیمیة و      
من المواضیع الجدیرة بالبحث والدراسة، وعلى هذا األساس تضمنه هذا البحث الموسوم بــ 

، ولیتسنى "طرائق التقییم والتقویم في المرحلة االبتدائیة ـــ السنة الخامسة أنموذجا ـــ" 
لباحثة إجراء الدراسة حول مادَّة للباحثة الوقوف على جّل طرائق التقییم والتقویم، ارتأت ا

  اللغة العربیة بمختلف أنشطتها.

  وجاء الموضوع لیجیب عن التساؤالت اآلتیة :      

  ما هي أهم الطرائق المستعملة في عملیة التقییم والتقویم؟ -
 وهل یتم تطبیق هذه الطرائق خالل الوحدة الدراسیة، وفي كل أنشطتها؟ -
 ا ُتبنى عملیتا التقییم والتقویم؟وماهي المعاییر التي من خالله -

  ومن األسباب الموضوعیة الختیار هذا الموضوع :

تلبیة رغبة ومیول شخصي من خالل هذه الدراسة، ال سیما وأن الباحثة مقبلة على  -
 میدان التدریس مستقبال.
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كما أنَّ الدراسة تقوم على مبدأ التفریق بین هاتین العملیتین،ال سیما وأنَّ األغلبیة  -
 ال تجد داع للتفریق بینهما.

  وقد سعت الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة:

 التعرف على التقییم والتقویم، وٕایجاد أوجه التباین واالختالف بینهما. -
 التعرف على طرائق التقییم والتقویم. -

هما وتتجلَّى أهمیة هذه الدراسة المساهمة على التفریق بین التقییم والتقویم، وطرائق العمل ب
  داخل القسم.

ل نظري تضمن مفاهیم متعلقة بالموضوع،       أما حدود الدراسة فكانت في جانبین: األوَّ
والثاني كان تطبیقیا؛ تمثل في حضور بعض حصص أنشطة الّلغة العربیة، في أقسام 
السنة الخامسة ابتدائي، وذلك في ابتدائیة نور الدین بن دقیش ـــ بریكة، خالل الموسم 

  م.2016م/2015سي الدرا

  وسعیا من الباحثة اإللمام بموضوع البحث وأساسیاته، قامت بتقسیم البحث كمایلي:     

، تمَّ التطرق فیه إلى شتَّى المفاهیم مفاهیمو  مصطلحات المدخل والذي حمل عنوان     
والمصطلحات المرتبطة بالتخصص الجامعي"اللسانیات التعلیمیة"، وكذا بموضوع البحث، 
وخصص الفصل األول الذي یحمل عنوان "طرائق التقییم والتقویم"، للتعریف بهذه المفاهیم 
والطرق. تم تقسیمه على مبحثین: المبحث األول كان بعنوان "طرائق التقییم ووسائله"، 
وقّسم إلى مطلبین تعلَّق األول بماهیة التقییم والثاني بطرائقه ووسائله. أمَّا المبحث الثاني 

خصصا للتقویم تحت عنوان: "التقویم وسائله وطرقه"، وتمَّ تقسیمه إلى مطلبین فكان م
أیضا، تضمن المطلب األول مفهوم التقویم وكذلك أنماطه وأهمیته.. ، أما الثاني فقد 

  احتوى على طرائق ووسائل التقویم.

أما الفصل الثاني فقد حمل عنوان "الدراسة المیدانیة"، خصص هذا الفصل لتطبیق      
الطرائق التي تمَّت دراستها في الجانب النظري، وتطبیقها میدانیا على عّینة تتكون من 

.غة العربیة، وكذا نموذج االختبارأربع تالمیذ في كل نشاط من أنشطة الل
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  تناولت الباحثة فیها أهم النتائج المستخلصة من الدراسة.ثمَّ ختمت الدراسة بخاتمة 

والمنهج الذي اتَّبعته في دراستها هو المنهج الوصفي؛ لوصف واقع التقییم والتقویم،      
  فقامت بتجمیع الطرائق وتطبیقها.

أما فیما یخص الوسیلة المعتمدة، فقد اعتمدْت على مالحظة التالمیذ الذین ُأخذوا      
للبحث، وكیفیة اإلجابة عن النماذج المعطات لهم، وتطبیق طرائق التقییم والتقویم  كعّینة

  معهم وربطه بالجانب النظري للدراسة.

وكما اعتمدت في إنجاز هذا البحث على مجموعة من المصادر والمراجع أهمها:      
جیا التقویم الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي لمحمد الصالح حثروبي، بیداغو 

  لمغزي بخوش محمد، التقویم التربوي لمحمود عبد الحلیم منسي.

إضافة إلى بعض الوثائق الرسمیة من وزارة التربیة الوطنیة، وبعض الوثائق التربویة      
  والكتب السنویة.

  وال شكَّ في أنَّ الباحثة قد واجهتها بعض الصعوبات المتمثلة في:     

المراجع في موضوع التقییم، بحكم أنَّ جل الكتب تتحدث صعوبة إیجاد المصادر و  -
عن التقویم بصفة شاملة، وال تتطرق إلى موضوع التقییم إال في أسطر لتبین الفرق 
بین المفهومین، بل وأنَّ بعض الكتب األخرى تقع في الخلط بین هذین 

 المصطلحین(التقییم، التقویم).
ل األساتذة والمعلمین، الشيء الذي صعوبة هضم طرائق التقییم والتقویم من قب -

ة تتناسب مع مستوى تالمیذ قسمه (فوجه).   جعل كل معّلم ینفرد بطریقة خاصَّ

وفي األخیر ال یسع الباحثة إال أن تتقدم بالشكر الجزیل واالمتنان إلى األستاذ     
الفاضل "جودي حمدي منصور" الذي أشرف على هذه الدراسة، والذي كان له الفضل في 

  لتوجیه، فله فائق االحترام والتقدیر، والشكر إلى كل معلمي ومدیر االبتدائیة.ا

وأرجو أن تكون الباحثة قد وفقت، فإن أصابت فمن هللا، وٕان أخطأت فحسبها أجر      
االجتهاد. وآخر الدعوات " الحمد e رب العالمین".
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  تمهید :

ال یمكن الحدیث عن العملیة التعلیمیة ـــ التعّلمیة  أو العملیة الدیداكتیكیة إالَّ       
بالتوفیق بین مفهومین أساسیین في مجال التعلیم، اعتمادا على التعریف والتحلیل 

 و الدیداكتیك La Pédagogie  واالستكشاف، وهذان المفهومان هما: البیداغوجیا
Didactique .La  وما فتئ هذان المصطلحان یثیران  إشكالیات عدَّة على مستوى

المفهوم، والتصّور النظري، والتطبیق العملي، إذ یصعب التفریق بینهما بشكل علمي 
دقیق، نظرا لتداخل هذین المفهومین في كثیر من الدراسات العلمیة والمعاجم والقوامیس 

  ب معه تبیان الحدود الفاصلة بینهما بشكل جلّي وواضح.التربویة، ویصع

إذا ما مفهوم البیداغوجیا؟ وما لمقصود بالدیداكتیك؟ وما أهم مكونات العملیة       
  الدیداكتیكیة أو مایسمى العملیة التعلیمیة؟ وكیف یكمن استثمارها داخل القسم؟

مفهوم كل من البیداغوجیا ومن هذا المنطلق ستقوم الباحثة في هذا المجال؛ بتفصیل 
والدیداكتیك، وٕابراز العالقة التي تجمعهما، وٕادراك الفروق الجوهریة التي تفصلهما ، على 
اعتبار أنَّ البیداغوجیا وتعاریفها التي ستطرحها تقیم دلیال قویا على تعقد مصطلحها، مما 

سب، لذا فمن یدفع دائما إلى االعتقاد أنَّ تلك التعاریف لیست سوى وجهات نظر فح
الصعب تعریف البیداغوجیا تعریفا جامعا ومانعا، بسبب تعدد واختالف دالالتها 
االصطالحیة من جهة، وسبب تشابكها وتداخلها مع مفاهیم وحقول معرفیة مجاورة لها من 
جهة أخرى، وهذه بعض التعریفات التي رأتها الباحثة كافیة لتغطیة بعض من جوانب هذه 

 الدراسة.
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 البیداغوجیا : )1
مفهوم البیداغوجیا بالنسبة للداللة: أصل المصطلح أجنبي وهو اسم مركب        

Pédagogie:على النحو اآلتي ، 
Péda    وتعني الطفلgogie   التي تعني علم أو فن تربیة وتعلیم الطفل، وبجمع

 . 1یصیر المفهوم "علم أو فن تربیة الطفل وتعلیمه " pédagogieالمقطعین 
 ) البیداغوجي :2

هو ذلك المربي في عهد اإلغریق وهو الشخص ـــ وفي أغلب األحیان ـــ هو الخادم       
الذي یرافق الطفل في طریقه للتعلیم، مكلف برعایته فیأخذ بیده مراقبة ومرافقة وحمایة، 
حین خروجهم من مساكنهم للعب أو النزهة، أو عند ذهابهم وٕایابهم من وٕالى المدرسة 

 د التعلم.قص
فقد كان البیداغوجي في األصل مربیا معنیا بتهذیب األخالق، یسهر على تربیة       

الطفل والذي یختار المعلم ویختار ما یراه مناسبا في تعلیمه خارج المؤسسة التعلیمیة، 
بینما المعلم هو الذي یقوم بعملیة التعلیم داخل المدرسة، وبمرور الوقت تحول البیداغوجي 

ذلك المعلم الناقل للمعرفة، هّمه الوحید تمكین المتعلم من النجاح في االمتحانات ال إلى 
لت البیداغوجیا من غرس القیم التربویة وتهذیب  غیر، وذلك مایثبت نجاحه. وبهذا تحوَّ
األخالق، إلى عملیة: "منهجیة تقدیم المعرفة". وأصبحت حقال معرفیا قوامه التفكیر في 

فعال واألنشطة المطلوب ممارستها، في وضعیة التربیة والتعلیم علـى أهداف وتوجهات األ
 الطـفل.
یعرفها دوركهایم :"هي نظریة تطبیقیة للتربیة، تستعیر مفاهیمها من علم النفس وعلم       

  .2االجتماع "
أنطوان ماكرینكو :"هي مفهوم أكثر جدلیة ، یرمي إلى هدف عملي".     

                                                           

مسار واستراتیجیات، دار علي زید للطباعة والنشر، بسكرة ــ الجزائر،  ـ مغزي بخوش محمد، التعلیمیة (الدیداكتیك)1
 .23، ص2014

المرجع في التعلیمیة، الزاد النفیس والسند األنیس في علم التدریس، جسور للنشر والتوزیع،  ـ عبد القادر لورسي، 2
  .30، ص2014المحمدیة ـ الجزائر، الطبعة األولى ،
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روني أوبیر :"إنها لیست علما وال تقنیة وال فلسفة وال فنا، بل هي هذا كّله. منّظم      
 وفق تمفصالت منطقیة".

وقد نلخص مفهوم البیداغوجیا في أنها نشاط عملي، یتكون من مجموع الممارسات       
واألفعال التي ینجزها كل من المدرس والمتعلم داخل الفصل، باختصار إنَّها مجموع طرق 

  .3تدریس
 ) التعلیمیة :3
 : la didactique) أ) مفهوم التعلیمیة 3

هي مصدر صناعي اشتق من َعلََّم ُیَعّلُم تعلیًما (مّكن الغیر من اكتساب خبرة أو      
 .4، فورد على هذا النحو لیدل على التحویل والفاعلیة (نوعیة التعلیم)…)إتقان صنعة 

كما تعني كلمة تعلیمیة في اللغة العربیة مصدرا لكلمة تعلیم، وهذه األخیرة مشتقة من      
ي وضع عالمة أو سمة من السمات لتدل على الشيء، لكي ینوب عنه وُیغني "علَّم"، أ

 .5من تكلف إحضارهَ وأخفَّ وأقربَ عن إحضاره على مرأى العین، فیكون ذلك أسهل
ویرجع األصل اللغوي للتعلیمیة إلى اللسان الفرنسي، مشتقة من أصل یوناني     

یعلم بعضنا بعضا أو أتعلم منك و أعلمك، أي  ْلَنَتَعلَّمْ َفـ، وتعني Didaktosدیداكتوس 
وتعني  DIDASKEIN، وكلمة دیداسكن أتعلموتعني  DIDASKO"وكلمة دیداسكو 

وكانت تطلق على ضرب من الشعر الذي یتناول بالشرح مجاالت معرفیَّة معینة  التعلیم،
لعلوم وهو شبیه بالشعر التعلیمي في التراث العربي، الذي نظمه أصحابه من أجل تیسیر ا

 6.للدارسین"
 TICA. و تیكا DIDACهو لفظ مركب من لفظین دیداك Didactica والدیداكتیكا       

  وتعني أسلوب التیسیر في مجال التعلیم .
(استعمل مصطلح التعلیمیة بمعنى فن التعلیم ) ) ب) أما اصطالحا :3

                                                           

  .23ــ مغزي بخوش محمد، التعلیمیة (الدیداكتیك)، ص 3
 12ـ المرجع نفسه، ص 4
 .19التعلیمیة، صـ عبد القادر لورسي، المرجع في  5
ـ طیب نایت سلیمان، المقاربة بالكفاءات، الممارسة البیداغوجیة 'أمثلة علمیة' في التعلیم االبتدائي والمتوسط، دار  6

 .96، ص 2015األمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزوــ الجزائر، 
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م، لیقدم الوصف المنهجي 1945فأول ما ظهر هذا المصطلح كان في فرنسا سنة       
ل  DIDACTIQUEلكل ماهو معروض بوضوح، كما استخدمت كلمة  في علم التربیة أوَّ

  م. 1613مرَّة كمرادف لفن التعلیم سنة 
"، و یواخیم یونج K.HELWIG"وقد استخدمها كّل من كشسوف هیلفج "      

"J.JANG ""أثر تحلیلهما ألعمال المفكر التربوي فولفكانج راتكيWULFGANG 
RATKE في  بحثهما حول نشاطات راتكي التعلیمیة، الذي ظهر تحت عنوان: (تقریر ،"

 .7مختصر في الدیداكتیكا، أي فن التعلیم عند راتكي)"
یمیة في ومن هذا العنوان نجد أنَّ كًال من هیلفج وراتكي، استخدما مصطلح التعل       

 مجال المعارف التطبیقیة و الخبرات.
 JAN AMUS KAMENSKIوقد استخدم یان أموس كومینسكي كومینوس        

م في 1649)، هذا المصطلح بنفس المعنى (مرادفا لفن التعلیم) سنة 1670-1592(
فها بالفن العام للتعلیم في DIDACTICA MEGNAكتابه الدیداكتیكا الكبرى  ، وعرَّ

 لمواد التعلیمیة، ویضیف بأنَّها لیست فنا للتعلیم فقط بل للتربیة أیضا.مختلف ا
  إنَّ كلمة دیداكتیك حسب كومینوس تدل على تبلیغ وٕایصال المعارف لجمیع الناس.

في أوائل القرن التاسع وضع العالم والفیلسوف األلماني فریدیریك هیربارت       
HERBERT )1841-1770لیمیة كنظریة للتعلیم، تستهدف )، األسس العلمیة التع

 تربیة الفرد، فهي نظریة متعلقة بالمتعلم فقط وكّل ما یقوم به المتعلم من نشاط .
فاهتم بذلك الهربارتیون وبصورة أساسیة باألسالیب الضروریة لتزوید المتعلمین بالمعارف، 

 واعتبروا الوظیفة الرئیسیة للتعلیمیة تحلیل نشاطات المعلم في المدرسة.
وفي القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، ظهر تیار بما یسمى التربیة الجدیدة       

)، أعطى هذا التیار األهمیة لنشاط التعّلم في العملیة 1859-1952لجون دیوي (
التعلیمیة واعتبر التعلیمیة نظریَّة للتعّلم ال للتعلیم، واستبدل أتباعه المفاهیم الهربارتیة بفكرة 

ة بالمتعلمین، وانحصرت وظیفة التعلیمیة في تحلیل نشاطات تطوی ر النشاطات الخاصَّ
المتعلم، وأنَّ التعّلم هو نفسه وظیفة من وظائف التعلیم، ونلتمس هذا بصفة واضحة في 

                                                           

 .20ـ عبد القادر لوریسي، المرجع في  التعلیمیة، ص 7



 مصطلحات ومفاھیممدخل                                                                              

 

9 
 

القائلة: "لیس الطفل وعاء نملؤه وٕانَّما هو مصباح  DEWEYالمقولة الشهیرة لدیوي 
 .8نوقده"

ورغبة من الباحثة في شرح أكثر لمفهوم التعلیمیة، ارتأت ذكر بعض التَّعاریف        
 التي جاء بها العلماء حول هذا المصطلح.

) :"هي خالصة المكّونات والعالقات بین الوضعیات التربویة 1962یعّرفها سمیث (       
تخطیط للوضعیة وموضوعاتها ووسائطها، وبعبارة أخرى هو علم تتعلق موضوعاته بال

  9…"البیداغوجیة، وكیفیة تنفیذها ومراقبتها وتعدیلها عند الضرورة 
): "التعلیمیَّة دراسة علمیة تنظم وضعیات التعلُّم، التي 1988ویعّرفها فاي بروسو (       

 .10یندرج في سیاقها المتعلم لبلوغ أهداف معرفیة عقلیة، وجدانیة، أو حّس/حركیة "
): "التعلیمیة علم إنساني تطبیقي، موضوعه إعداد وتجریب 1993ویقول لوجندر(

 استراتیجیات بیداغوجیة، من شأنها تسهیل:
عملیة إنجاز مشاریع و تعلمات تحقق أهداف عملیة، ال تتأتَّى إال باالستعانة  -

 …بالعلوم المجاورة، كالسوسیولوجیا والسیكولوجیا، واإلبستمولوجیا
عتمدة وتصحیح مسارها، نحو بلوغ األهداف عملیة تقویم اإلستراتیجیات الم -

 .11العامة واألهداف النوعیة* التي تنشدها األنظمة التربویة
) "الدیداكتیك شق من البیداغوجیا موضوعه LALANDE )1988یعّرفه الالند        

م. كما أن الدیداكتیك علم تطبیقي التدریس، وقد استخدمه الالند للبیداغوجیا أو للتعلی
موضوعه تحضیر وتجریب إستراتیجیات بیداغوجیة؛ لتسهیل إنجاز المشاریع، فهي علم 

رى، كالسوسیولوجیا تطبیقي یهدف لتحقیق هدف عملي ال یتم إال باالستعانة بالعلوم األخ
واإلبستمولوجیا.والسیكولوجیا،

                                                           

 .20، صوریسي، المرجع في  التعلیمیةعبد القادر لـ  8
عین ملیلة  ـ محمد الصالح حثروبي، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم اإلبتدائي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، 9

 .127، ص2012ــ الجزائر، 
  .13ـ مغزي محمد بخوش، التعلیمیة (الدیداكتیك)، ص 10

  الصلة بالجودة أو النوعیة، وهي أصعب في القیاس من األهداف الكمیة..*األهداف النوعیة: هي األهداف ذات 
  مثال: الرضاء الوظیفي، أو مستوى رضاء الزبائن عن مستوى الخدمة، أو تطویر نوعي في نظام التعلیم...

 .13ـ المرجع نفسه، ص 11
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تجریب وتقدیم وتصحیح إستراتیجیات فهي علم تعلیمي بحت، موضوعه إعداد و        
 .12البیداغوجیا، التي تتیح بلوغ األهداف العاّمة والنوعیة* لألنظمة التربویة"

 DEVOLAY.M/LACOMB.M) 1988) و الكومب(1991كما یعرفه دیفوالي(       
هو الدراسة العلمیة لتنظیم وضعیات التعلم التي یعیشها المتربي لبلوغ هدف عقلي أو 

أو حركي، كما تصب الدراسات الدیداكتیكیة على الوضعیات العلمیة التي یلعب وجداني 
فیها المتعلم الدور األساسي؛ بمعنى أنَّ دور المعّلم هو تسهیل عملیة تعلم التلمیذ، بتصنیف 

 المادَّة التعلیمیة بما یالئم حاجات المتعلم .
المساعدة على هذا التعلم وهذه  وتحدید الطریقة المالئمة لتعلمه مع تحضیر األدوات       

العملیة لیست بالسهلة، إذ تتطلب مصادر معرفیة متنوعة كالسیكولوجیا، لمعرفة الطفل 
وحاجاته، والبیداغوجیا الختیار الطرق المالئمة، وینبغي أن یقود هذا إلى تحقیق أهداف 

عقلیة التي یكتسبها على مستوى السلوك، أي أن تتجلَّى نتائج التعلُّم على مستوى المعارف ال
المتعلم، وعلى مستوى المهارات الحسیَّة التي تتجلَّى في الفنون، والریاضیات، وعلى 
ة بها تستعملها  المستوى الوجداني. وككل علم من العلوم انفردت التعلیمیة بمفاهیم خاصَّ

تربیة كمفاتیح لتفسیر مجال بحثها وحدوده، رغم صلتها الوطیدة بالعلوم األخرى، كعلوم ال
 .13والبیداغوجیا وعلم النفس 

نستشف ممَّا سبق، أنَّ التعلیمیة نظام من األحكام المتداخلة والمتفاعلة ترتبط       
  بالظواهر التي تخص عملیة التعلیم والتعّلم، فتحدد وتدرس وتخطط لـ :

 األهداف التربویة والكفاءات ومحتویاتها. -
 والتعلمیة.اإلستراتیجیات، تطبیقاتها التعلیمیة  -
 الوسائل التعلیمیة التعلمیة المساعدة على تحقیق األهداف. -
 التقویم وطرائقه المناسبة ووسائل المراقبة، والتعدیل.  -
انطالقا من األبعاد الثالثة لعملیة التعلیم والتعلُّم: المعرفة، المتعلم، المعلم.      

                                                           

ا والدیداكتیك، دار الخطابي ـ ینظر، عبد اللطیف الفارابي وآخرون، معجم علوم التربیة، مصطلحات البیداغوجی 12
 .68، ص1994للطباعة والنشر، المغرب، الطبعة األولى، 

 . 69و 68، صالمرجع نفسهـ ینظر، 13
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علوم التربیة له قواعده ونظریاته ُیعنى بالعملیة التعلیمیة التعلمّیة، ویقدم  التعلیمیة علم من
المعلومات وكل المعطیات الضروریة للتخطیط، یرتبط أساسا بالمواد الدراسیة من حیث 
المضمون، والتخطیط لها وفق الحاجات واألهداف والقوانین العامة للتعلیم، وكذا الوسائل 

 وطرق التبلیغ والتقویم.
ا، هي نشاط تربوي، یتكفل بتنسیق العناصر البیداغوجیة، إذ ًإنَّ العملیة التعلیمیة إذ      

یكّرس لدراسة شروط التخطیط وكیفیات تنفیذ وضعیات التعلم، أو التصمیم اإلستراتیجي 
 للمشكالت، والتي من شأنها استنفار موارد الفرد للتعلم الذاتي .

 
 میة وأوجه التباین واالختالف بینهما :) عالقة البیداغوجیا بالتعلی4

في هذا الصدد یقول میشال دوهوالي: "تنطبق التعلیمیة بالبیداغوجیا على مسارات       
ة، بینما تهتم  اكتساب وٕایصال المعلومات، غیر أنَّ األولى تعالج محتویات المعرفة خاصَّ

 14.الثانیة بالعالقات بین المعلمین والمتعلمین" 
لیمیة تهتم بالجانب المنهجي، المتعلق بتوصیل المعرفة واكتسابها في عالقته فالتع      

بالمحتوى التعلیمي، وتنطلق من أنَّ طبیعة المعرفة الموضوعة للتدریس تلعب دورا محددا 
بالنسبة للتعلم وبالتالي للتعلیم، فالمتعلم یتعلم بطریقة مختلفة على سبیل المثال في قسم 

م اإلنجلیزیة، لیس فقط في ضوء اختالف العقد التعلیمي٭ الذي قد الریاضیات عنه في قس
یختلف بین القسمین، بل ألن محتویاتهما لهما خصوصیات مختلفة تقود إلى تنمیة مهارات 
مختلفة، ومن هنا یعتبر فهم عالقة المعرفة المقدمة في بعدها المعرفي، أساسیا بالنسبة 

 للمختص في التعلیمیة.
بینما ال تحتاج البیداغوجیا إلى دراسة وضعیات التعلیم/التعلُّم من زاویة خصوصّیة       

المحتوى، وال تهتم في العمق بالبعد المعرفي للتعلم بل تهتم بأبعاد أخرى نفسیة، اجتماعّیة، 
البیداغوجیا ضمن أبعاد متعددة، فعندما ندرس مثال العالقة بالمعرفة (المحتوى) في إطار 

نتكلم عن بیداغوجیا توجیهیة وغیر توجیهیة، بیداغوجیا مؤسساتیة وبیداغوجیا المشروع، 

                                                           

  .42ـ مغزي محمد بخوش، التعلیمیة (الدیداكتیك)، ص14
وریة و العقد التعلیمي: ظهرت عبارة العقد التعلیمي أو العقد الدیداكتیكي مع أعمال بروسو. و هو التفاعالت الشع٭

 الالشعوریة بین المعلم و المتعلم.
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بینما ال تتكلم إطالقا في المقابل عن تعلیمیة توجیهیة وغیر توجیهیة، أو مؤسساتیة أو 
قیمتها المتصلة  تعلیمیة المشروع، ألن البیداغوجیا تحدد انطالقا من طرائقها أكثر من

  . 15بالغایات... ویمكن القول بصفة أدق أنها تهتم بجغرافیة القسم
  

 :16جدول یلخص أوجه االختالف بین التعلیمیة والبیداغوجیا

  

 ) مستویات التعلیمیة (الدیداكتیك ) :5
رغم ما یكتنف الدیداكتیك من صعوبات لدى معظم الدارسین المهتمین بهذا الحقل،       

لجؤوا إلى التمییز في الدیداكتیك بین نوعین أساسیین یتكامالن فیما بینهما بشكل كبیر 
وهما:

                                                           

  .32و 31ـ عبد القادر لورسي، المرجع في التعلیمیة، ص 15
  .33و 32و 31و 30، صنفسهالمرجع  ـ ینظر، 16

 البیداغوجیا                 التعلیمیة                

ـ تهتم بالجانب المنهجي لتوصیل المعرفة 
التعلیم مع مراعاة خصوصیتها في عملیتي 

 والتعلم .
ـ تتناول منطق التعلم انطالقا من منطق 

 المعرفة.
ـ یتم التركیز على شروط اكتساب المتعلم 

 المعرفة .
ـ تهتم بالعقد التعلیمي من منظور العالقة 
التعلیمیة (تفاعل المعرفة / المعلم / 

 المتعلم ).

ـ ال تهتم بدراسة وضعیات التعلیم والتعلم من 
لمحتوى بل تهتم بالبعد زاویة خصوصیة ا

المعرفي للتعلم وأبعاد أخرى نفسیة ، 
 اجتماعیة .

ـ تتناول منطق التعلم من منطق القسم 
 (معلم/ متعلم).

ـ یتم التركیز على الممارسة المهنیة وتنفیذ 
االختبارات التعلیمیة التي تسمح بقیادة القسم 

 في أبعاده المختلفة .
ور التفاعل ـ تهتم بالعالقة التربویة من منظ

 داخل القسم (معلم / متعلم ).
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یهتم بكل ما هو مشترك وعام في تدریس جمیع المواد أي القواعد  الدیداكتیك العام : أ ـــ   
واألسس العامَّة، التي یتعیَّن مراعاتها من غیر أخذ خصوصیات هذه المادة أو تلك بعین 

 االعتبار.
یهتم بما یخدم تدریس مادة من مواد  ـــ الدیداكتیك الخاص أو دیداكتیك المواد : ب  

الطرائق والوسائل واألسالیب الخاصة بها، لكن هناك تداخل التكوین أو الدراسة، من حیث 
وتمازج بین االختصاصین، بل ال بد من تظافر جهود كل االختصاصات في علوم التربیة 
نا إلى اعتبارات نظریة شدیدة التنوع:  بدون استثناء أنَّ التأمل في أّي مادة دراسیة، تجرُّ

 …یة، فلسفیة وغیرهاعلمیة، سیكولوجیة، سیكوسیولوجیة، سوسیولوج
ة، وبعض        كما تفرض علینا في الوقت ذاته عنایة ببعض الجزئیات والتقنیات الخاصَّ

العملیات والوسائل التي یجب التفكیر فیها أوَّال عند تحضیر الدروس، ثمَّ عند ممارستها بعد 
یب العملیة ذلك، فال بد من تجاوز االنفصال والقطیعة بین النظریَّات العامَّة واألسال

التطبیقیة، فعلینا كمشروع مدرسین، أالَّ نحاول الوصول إلى أفضل الطرق العملیة فحسب، 
بل نحاول أن نتبیَّن بوضوح، مابین النتائج التي تتوصل إلیها عند ممارسة الفصل الدراسي، 

  .17وبین النظریات العامَّة من عالقة جدلیة
 ) عناصر العملیة التعلیمیة:6

یشكل موضوع تعلیم الطفل أبرز الموضوعات التي تحتل مركز الصدارة،  أ ـ المتعّلم:
فالطالب ومایمتلكه من خصائص وسمات عقلیة ونفسیة واجتماعیة، ومالدیه من قدرات 
ورغبات ودوافع للتعلم، یعتبر األساس في العملیة التعلیمیة ومحورها، وال بد أن توظف 

ّیف بما یخدم الطالب ویتوافق مع میوله جمیع اإلمكانات في البیئة التعلیمیة، وتك
واستعداداته ومستواه األكادیمي، وال بدَّ أن توجه جمیع اإلمكانات لتطویر قدرات الطالب 
وتعلیمه، فال یوجد موقف تعلیمي بدون طالب، وال ینجح تعلیم بدون مراعاة خصائص هذا 

الطالب.

                                                           

مجلة الواحات  أحمد قاید و حكیمة سبیعي، "التعلیمیة وعالقتها باآلداء البیداغوجي والتربیة"، ـ ینظر، نور الدین17
 .37و 36، ص8/2010محمد خیضر، بسكرة، العدد: جامعة للبحوث والدراسات،
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لمتعلم، عن طریق تنمیَّة شاملة في فالتعلیمیة تسعى إلى بناء شخصیَّة هذا الفرد ا      
مختلف المجاالت (المعرفیة/العقلیة والوجدانیة/االجتماعیة، الحّسیة الحركیة وكذلك 

 الّلغویة/التواصلیة) عن طریق إیقاظ :
 …الرَّغبة في االتصال، التساؤل، االكتشاف، والتفتح على المحیط -
 …حب العلم ،التقنیة، الفنون والشعور بالجمال  -
 لمواطنة، المبادرة واالستقاللیة، وتحمل المسؤولیة .روح ا -
بالنفس (تقدیر الذات)، التشبث بالقیم ویقظة الضمیر (المدني، الخلقي،  الثقة -

 والدیني).
 .18الشعور باالنتماء االجتماعي والهویة الثقافیة، مهما كانت مكّوناتها  -
 أن یكون قادرا على اإلبداع. -
 والخلق.وأن یكون قادرا على االبتكار  -
 19ً.ومتعاوناً أن یكون إیجابیا -
وكّل هذا لیصبح في المستقبل لبنة خّیرة من لبنات المجتمع وعنصرا فعاال نشطا،       

قادرا على تحمل المسؤولیات واألعباء التي ستلقى على كاهله، متفاعال مع األحداث التي 
ت، مستعدا للتكیُّف مع تمرُّ به، مالكا للمهارات األساسیة التي تساعد في حل المشكال

الظروف التي یعیشها، متیقظا للمتغیرات السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة والعلمیة، 
  ومستجیبا لما تتطلبه تلك المتغیرات.

یتمتع المعلم بمكانة هامَّة في النظام التعلیمي، ویعتبر عنصرا حیویا ألي  ب ـ المعلم :
نظام تعلیمي ال یرتقي أعلى مستوى المعلمین العاملین تطویر یمكن أن یتم فیه، بل أنَّ أيَّ 

 .خالله
هذا القطب الذي لم تعد فعالیته تتوقف عند تنفیذ مقررات المناهج، والتعرف على       

نسب النجاح أو الفشل في تطبیقها فحسب، بل أصبحت تتعدى إلى توظیف عالقة ثالثیة،

                                                           

 .40ـ مغزي محمد بخوش، التعلیمیة (الدیداكتیك)، ص18
ـ علي بوعناقة، بلقاسم سالطنیة ،علم االجتماع التربوي، مدخل ودراسة قضایا المفاهیم، دار الهدى للطباعة والنشر  19

 .156والتوزیع، عین ملیلة ـــ الجزائر، ص
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لى تكثیف الجهد في البحث عن النجاعة وتحقیق الجدوى (الموادیة، البیداغوجیة، ترمي إ 
 20والعالئقیة...معا).

فالمعلم كما یرى " أحمد المهدي عبد الحلیم"، هو العامل الحاسم في نجاح عملیة        
ق التعلیم الجماعي، وأنَّ األدوار المطلوبة من المعّلم أن ینهض بها لكي تتغیر وتتطور وف
  متطلبات المرحلة. وحسب الباحث فإن المعلم هذا یتصف بمجموعة من األوصاف منها:

أن یكون باحثا، بمعنى أن یكون قادرا على أن ینغمس ذهنیا فیما عمل أو یعمل  -
 أو سوف یعمل.

أنَّه متعلم یتسم بمحاولة التحقق، بمعنى أنَّه یتساءل دائما عن أسباب النجاح  -
 علیمیة التي تتجلَّى نتائجها یومیا.والفشل، في العملیة الت

ومعلم المستقبل في األقطار العربیة یجب أن یتمیَّز بالحساسیة االجتماعیة  -
  .21والخلقیة، إلى جانب تشبعه بالمعارف المختلفة

وهو المنهج وما یشمله من أهداف ومحتوى وأنشطة صفیة وال صفیَّة ج ـ المادة التعلیمیة: 
عتبر العنصر الثالث من عناصر العملیة التعلیمیة. وترجع أهمیته وأدوات ووسائل التقویم، ی

في كونه الوسیلة التي تحدد معالم الطریق لكل من المعلم والطالب، ویكّون مادة التفاعل 
بین المعلم والمتعلم، لتحقیق األهداف التربویة. فالمنهاج أو المنهج التربوي یشیر إلى 

ها المدرسة تحت إشرافها للتالمیذ، بقصد احتكاكهم بها مجموع الخبرات واألنشطة التي تقدم
وتفاعلهم معها، ومن نتائج هذا االحتكاك والتفاعل یحدث تعلم أو تعدیل في سلوكهم، 

 .22ویؤدي هذا إلى تحقیق النمّو الشامل المتكامل الذي هو الهدف األسمى للتربیة
وحسب الدراسات الدولیة التي أجریت حدیثا حول مناهج المدرسة االبتدائیة، على        

عشرة أنشطة تحقق النمو الشامل للطالب، أنَّ هذه العناصر متشابكة ومتفاعلة، وأنَّ بناءها 
یتطلب اإللمام بمختلف العلوم اإلنسانیة والتربویة، وهكذا یتضح أن المنهج التربوي شامل  

یتضمن الخبرات التربویة المختلفة، والتي عن طریقها ینتقل محتوى المنهج،  كما وواسع، 
.23یشمل المواد المستخدمة والطرائق والوسائل المتبعة في عملیة التدریس والتقویم 

                                                           

 .39محمد، التعلیمیة (الدیداكتیك)، صـ مغزي بخوش 20
  .154.علي بوعناقة، بلقاسم سالطنیة، علم اإلجتماع التربوي، ص 21
 .33و 32، ص2000ـ جابر عبد الحمید، مدرس القرن الواحد والعشرین، دار الفكر العربي، القاهرة ــ مصر،  22
 .33، ص1997عربي، القاهرة ــ مصر، ـ ینظر، علي أحمد مذكور، نظریات المناهج التربویة، دار الفكر ال 23
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 المعرفة في المنظور الجدید، هي البحث المستمر للكشف عن:       
سبل تطبیقاتها في الحقلین التربوي نشوء المفاهیم، طبیعتها، وأسس تكّونها، ثم عن  •

 و االجتماعي .
الشروط التي تسمح بنقلها بأسلوب انسیابي، یمّكن الطفل ــ خاصة ـــ من تلقیها  •

 .24بتلقائیة وٕادراك واع یمكنه من ترقیة قدراته 
 ) أ) العالقة بین عناصر التعلیمیة :(المثلث التعلیمي)7

عناصر ثالثة هي: المدرس، والمتعلم، والمعرفة. ینبني التفاعل الدیداكتیكي على        
وٕاذا كانت التربیة التقلیدیة تركز على المدرس والمعرفة، إذ تجعل من المدرس مالكا للمعرفة 
المطلقة، فتغّیب المتعلم على مستوى التواصل التفاعلي، ثمَّ تجعله كائنا سلبیا یتلقى 

وینتج عن ذلك أنَّ المتعلم ذات متلقیة  المعلومات فقط، دون مناقشتها أو محاورة صاحبها،
فقط تحشى بالمعلومات والمعارف، فإنَّ بیداغوجیا الكفایات الجدیدة تتمیَّز بالتركیز على 

  .25التفاعل اإلیجابي بین أقطاب ثالث: المعلم، والمتعلم، والمعرفة
تعلم یستثمر أمَّا المعلم فتتمثل مهمته التربویة في تحضیر الوضعیات التي تجعل الم      

قدراته الذاتیة، لمواجهة هذه الوضعیات المركبة والمعقدة، وعالوة على ذلك، فللمدرس 
  أهداف ثالثة:

 یساعد المتعلم على تحدید المشكلة أو موضوع الوضعیة. -
 یوجهه إلى الموارد التي ینبغي استثمارها في حّل هذه المشكلة. -
، ویعني هذا أنَّ دور المدرس یساعده على تنظیم موارده بكیفیة الئقة وهادفة -

    توجیهي وٕارشادي ومنهجي وكفائي وتحفیزي لیس إالَّ.
ومن هنا، لم تعد المعرفة ملكا للمدرس، بل هي من مكتسبات المتعلم؛ أي أضحت        

المعرفة مجموعة من الموارد التي یمتلكها المتعلم، وتتكون هذه المعرفة من مهارات، 
ومعارف، ودرایات، ومواقف، وٕانجازات، وٕاتقانات، وكفایات معرفیة وثقافیة ومنهجیة. 

                                                           

  .40، ص ینظر، علي أحمد مذكور، نظریات المناهج التربویةـ 24
 ، نشرwww.Alukah.netجمیل حمداوي، مكونات العملیة التعلیمیة ــ التعلمیة، المتاح في الموقع اإللكتروني: ـ 25

  .45، ص03/06/2015بتاریخ: 
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المعارف المختلفة التي یستعملها المتعلم، ویحركها حین یواجه  فالكفایات هي مجموعة من
  .26موقفا أو وضعیة سیاقیة جدیدة

أما المتعلم فهو العنصر الفعَّا في سیرورة التعلم، إذ یساعده المدرس على حل       
الوضعیات السیاقیة المتدرجة في البساطة والتعقید، مع توظیف قدر ممكن من مكتسباته   
الكفائیة والمنهجیة، واستعمال موارده بطریقة الئقة وهادفة؛ بمعنى أنَّ كفایاته معرفیة 

ة حركیة؛ ویعني هذا أنَّ البیداغوجیا تنّمي الفكر المهاري لدى المتعلم، ووجدانیة وحسیَّ 
وتقوي إدراكاته المنهجیة والتواصلیة، في حین یهتم التدریس السلوكي بتعلیم شرطي آلي 
محدود، ومن ثم فهو تعلیم قیاسي وكّمي، بینما تساعد البیداغوجیا الكفائیة المتعلم على 

ى الذات، وحل المشاكل المستعصیة، ومواجهة الظروف البحث المنهجي اعتمادا عل
الصعبة والمعقدة، والتأهب دائما لالعتماد على النفس لحّل جمیع المشاكل المختلفة التي، 
یواجهها في محیطه الخارجي؛ ویعني هذا أنَّ البیداغوجیا طریقة دینامیكیة تساعد على 

  .27هدف ناجع اكتساب الفكر المهاري والتعلم المنهجي للوصول إلى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                           

  .45، ص العملیة التعلیمیة ــ التعلمیةجمیل حمداوي، مكونات ـ  26
  .46، صالمرجع نفسهـ  27
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  :          28) ب) تفاعل العناصر الثالثة للعملیة الدیداكتیكیة7
    

  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .99ـ طیب نایت سلیمان، المقاربة بالكفاءات، ص 28

العالقة بین 

المعلم 

والمعرفة 

عالقة 

ابستمولوجیة 

 "معرفة"

أـ النقل 

الدیداكتیكي 

للمعرفة هو 

المسار الذي 

تصبح فیه 

المعرفة 

 savoir)العارفة

savant) 

المعرفة (البعد 

المعرفي ـ 

 االبستمولوجي)

األستاذ (البعد التربوي ـ 

 البیداغوجي)
  ج ـ العقد الدیداكتیكي

عبارة عن قواعد تنظم العالقة بین المدرس والتلمیذ فیما 

یخص اكتساب المعرفة والتزام كل طرف بما علیه من مهام 

 وسلوك.

ب ـ تصورات 

المتعلمین لدى 

التلمیذ 

تصورات أولیة 

تسمح له بفهم 

وتفسیر العالم 

 المحیط به

عالقة 

المتعلم 

بالمعرفة 

"عالقة 

 تعلم"

التلمیذ (البعد النفسي ـ 

 السیكولوجي)

والمتعلم "عالقة تربویة (دیداكتیكیة) العالقة بین المعلم 
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  ) مفهوم الطریقة:8
 وطراق طریقٍ  جمع الطرقُ  [...] الضربُ  : الطرقُ  ،''ط، ر، ق '' الجذر "من أ) لغة:

 أو المطارقة، األشیاء في والطریقة الشيء، إلى والطریقة والطریق... والطراقة: الظلمةُ 
 .29التي فیها جمع" الطرائق

 تحقیق على تالمیذه لمساعدة المعلم؛ یتبعها التي اإلجراءات "هي اصطالحا: ب)
 أو لمشروع تخطیطاً  أو أسئلة توجیه أو مناقشات اإلجراءات  تلك تكون وقد األهداف،

 االكتشاف، محاولة أو التساؤل، إلى التالمیذ یدعو معین، لموقف تهیئة أو لمشكلة، إثارة
  .30اإلجراءات" من ذلك غیر الفروض، أو فرض أو

  ) القیاس والتقییم والتقویم:9

كثیرا ما تتردد في كتب علم النفس وعلوم التربیة كلمة القیاس والتقییم والتقویم، ولكن       
لیس كل قارئ یفهم عمق معنى هذه المصطلحات، أو حتى أنه یمیز بالتدقیق بین 

  وظائفها المختلفة.

تعني " قدَّر الشيء بغیره أو على غیره"، كلمة القیاس في اللغة العربیة أــ القیاس : 
. وتقابل كلمة القیاس في الّلغة 31وكذلك " قدَّر الشيء بمثله وأمثاله أو على مثله وأمثاله"

ا اّللغة اإلنجلیزیة فتنفرد بكلمتین هما: (La mesure)الفرنسیة كلمة واحدة هي ، أمَّ
(Measurement . Measure) ) ویقصد بكلمةMeasureة الكمیة المحصل ) النتیج

) فیقصد بها التقدیر الكّمي للمتغیرات، أي Measurementعلیها بالقیاس، أما كلمة (

                                                           

ـ الفیروز أبادي، القاموس المحیط، تح: أنس محمد الشامي وزكریا جابر أحمد، دار الحدیث، القاهرة ــــ مصر،  29
  .1002، مادة (طرق)، ص2000

وعلي الجمل، معجم المصطلحاات التربویة المعرفة في المناهج وطرق التدریس، عالم الكتب ـ أحمد حسین اللقاني  30
  .196، ص2003للنشر، الطبعة الثالثة،

  .1965ـ فؤاد أفرام البستاني، منجد الطالب، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت ــ لبنان، الطبعة السادسة،  31
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  .32تحدید أرقام للشيء أو الظاهرة موضوع القیاس

، یقصد به تقدیر الظاهر تقدیرا یقدم Assessementمصطلح التقییم  ب ـــ التقییم:
  .33تفسیرا لما له معنى وقیمة من نواتج التعلم

یقتصر التقییم على إصدار الحكم على قیمة األشیاء، أي تقدیر مدى العالقة بین       
  .34مستوى التحصیل باألهداف، بمعنى تقدیر الشيء استنادا إلى معیار أو محك معّین

م یعني بحث بدقة أو بارتیاب  جـ ـــ التقویم : م الشيء أي عدَّله وأزال اعوجاجه، قوَّ قوَّ
  الثمن.عن القیمة أو 

عملیَّة التقویم تعني إصدار حكم على القیمة الموافقة لنتیجة قیاس ما، وٕاعطاء       
  .35معنى لهذه النتیجة بالنسبة إلطار مرجعي (معیار، سلم ، قیم ،..)

ة بجمع، تحلیل، وتوصیل        التقویم أیضا هو مجموعة من اإلجراءات الخاصَّ
 .36المعلومات بهدف اتخاذ قرارات

  العالقة بین القیاس والتقییم والتقویم:د ــ 

فنا القیاس بأنَّه إعطاء أو تحدید قیمة رقمیة تعّبر عن مقدار مایمتلك الشيء        لقد عرَّ
ة معینة.. كما ذكرنا أن عملیة التقویم تتضمن إصدار حكم حول شيء معین،  من خاصَّ

)، أو معلومات كمیة وكیفیة Measurementكمیة (قیاس  مبني على جمع معلومات
)، ومن هنا فإنه یمكن وصف العالقة بین القیاس والتقییم والتقویم  Assessment(تقییم 

بأنها عالقة تكاملیة وال یمكن فصل أحدها. وذلك أن عملیة جمع المعلومات حول األشیاء 
تها، فنحن ال نجمع المعلومات من خصائص (عملیة القیاس) لیست هدفا مستقال بحد ذا

                                                           

بوي، طبع لدى جمعیة اإلصالح اإلجتماعي والتربوي، باتنة ـــ الجزائر، ـ محمد مقداد وآخرون، قراءة في التقویم التر  32
  .03، ص1993الطبعة األولى، 

  .50، ص2007ـ محمود عبد الحلیم منسى، التقویم التربوي، دار المعرفة الجامعیة، مصر، 33
  .89ط)، ص، (مخطو 2004ـ جابر نصر الدین، محاضرات علم النفس البیداغوجي،جامعة محمد خیضر، بسكرة، 34
  .99، ص2000، المركز الوطني للوثائق التربویة، حسین داي ــ الجزائر،2000ـ بودیة محمد، الكتاب السنوي 35
  .99ـ المرجع نفسه، ص 36
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فقط بهدف جمعها، وٕانما نجمعها كي تساعدنا في اتخاذ قرارات معینة، بشأن األشیاء بعد 
  إصدار الحكم المبني على ما تمَّ جمعه من معلومات كمیَّة وكیفیة.

ومن هنا فإنَّه إذا كانت عملیة جمع المعلومات قد تمت بشكل علمّي صحیح، فإننا        
ل على معلومات موثوقة نسبیا، وهذا یزید من فرصة إصدار حكم صحیح، سنحص

  وبالتالي اتخاذ القرار األفضل من بین بدائل متعددة.

وبكلمات أخرى، فإن عملیة القیاس الصحیحة ضروریة ویجب أن تسبق عملیة        
یاس والتقییم التقویم الصحیحة، التي تهیؤ الفرصة التخاذ قرار مالئم، وعلیه فإن عملیة الق

  . 37والتقویم عملیة تفاعلیة مستمرة

والعالقة بین هذه العناصر هي عالقة تكاملیة، أي أن القیاس وسیلة للتقییم،        
والتقییم وسیلة للتقویم، فأنا أقیس ألقّیم، وأقّیم ألقّوم.

                                                           

ـ عبد هللا الصمادي، ماهر الدرابیع،القیاس والتقویم النفسي والتربوي، مركز یزید للنشر والتوزیع، عمان ـ األردن،  37
  .34، ص2004األولى،الطبعة 
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  تمهید: 
یكثر الحدیث في أوساط الدارسین والمتعلمین، كلما أدخل مفهوم جدید أو استعمال       

محدث لمفردة أو عبارة، أو كلما عّربت كلمة أجنبیة، كما هو حاصل في اللغة العربیة 
ة في میدان التقویم، ویحتدم النقاش ویتحّیز البعض لهذه المفردة أو العبارة، كما  وخاصَّ

  آلخر لمفردة أو لعبارة أخرى.  یتحیَّز البعض ا
والواقع الذي وصفناه یتمثل في میدان التقویم، في الخالف على استعمال كل من       

مفردتي التقییم والتقویم، فالبعض یفّضل األولى على الثانیة، والبعض اآلخر یمیل إلى 
، ففي حین استعمال الثانیة بدال من األولى، والخالف لغوّي ومفهومّي في الوقت نفسه

یعتبر البعض أنَّ المفردة "تقییم" مشتقة من المصدر "قیمة"، "وتقویم" مشتقة من الفعل 
م"، ویمیل البعض اآلخر إلى االكتفاء بالمفردة تقییم، معتبرا أنَّها تلبي المعنى المقصود  "قوَّ

  بعملیة التقویم.
صل فیه، غیر أنَّ األمر یزداد وٕاذا كان الخالف هنا ـــ كما یظهرـــ لغویا فقد یسهل الف     

صعوبة، عندما یحاول الباحثون والدارسون والمترجمون التعبیر عن المفاهیم السائدة في 
، Evaluationاللغة األجنبیة، ولم یبلغ األمر حدَّته إالَّ عندما تعرفوا إلى مفهوم التقویم 

ل إلى:على ما سبق سیتم التطرق ً وبناء ، Assessementومیَّزوا التقییم   في الفصل األوَّ
 طرائق التقییم ووسائله.المبحث األّول:  -

 التقویم وسائله وطرقه.المبحث الثاني:  -
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  المبحث األول : طرائق التقییم ووسائله 
  المطلب األول : التقییم

 ـ مفهوم التقییم: 1
فه داوني       بأنه إعطاء قیمة لشيء ما، وفقا لمستویات وضعت أو حّددت  Dawniعرَّ

 سلفا. 
فیرى إنَّ التقییم عملیة منهجیة تحدد مدى تحقیق األهداف  Groulundأما كرونلند      

التربویة من قبل التالمیذ ، وأنَّه یتضمن وضعا كمیا وكیفیا، باإلضافة للحكم على القیمة.              
عرفه على أنَّه عملیات تلخیصه إلى وضعیة یلعب فیها الحكم  Stanleyأّما ستانلي     

 38على قیمة الشيء دورا كبیرا، كما هو الحال في إعطاء التقدیرات للتالمیذ وترفیعهم.
 وهناك تعاریف عدیدة أعطاها خبراء المناهج للتقییم نذكر منها :

تقدم معلومات "التقییم في التربیة هو النسق الذي بواسطته تحصر وتحصل و  -
 .39مفیدة، تسمح باختیار القرارات الممكنة "

"ضمن االجتهاد لعقلنة المسعى التقییمي، سواء أكان ذلك من ناحیة تقییم البرامج  -
أو وسائل التعلیم، أم من ناحیة تقییم األفراد ،احتل التقییم موقعا في صمیم النموذج 

 .المعروف:"قیاس، تقییم، قرار "
لجمع معلومات ومالحظات وتحلیالت تنتهي  یة متفاوتة التركیب،"إنَّه عملیة نظام -

بإصدار حكم بشأن نوعیة الشيء المقیم، سواء أعتبر بصفة إجمالیة أو من خالل 
 .40عنصر أو أكثر الذي تكونه"

"إنَّه الوسیلة التي یمكن بواسطتها تحدید مدى نجاح المنهج في تحقیق األهداف  -
التي وضع من أجلها، أو هو مجموع اإلجراءات التي یتم بواسطتها جمع بیانات 

                                                           

ـ تیسیر مفلح كوافحة، القیاس والتقییم وأسالیب القیاس والتشخیص في التربیة الخاصة، دار المسیرة للطباعة والنشر 38
 .34، ص2003عمان ـــ األردن، الطبعة األولى، والتوزیع،

 .224، ص2000الجزائر،المركز الوطني للوثائق التربویة، حسین داي ــ  ،2000ـ بودیة محمد، الكتاب السنوي39
  .224ـ المرجع نفسه، ص40
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ة بفرد أو مشروع أو ظاهرة أو مادَّة معینة. ودراسة هذه البیانات بأسلوب  - خاصَّ
  .41لفا، من أجل اتخاذ قرارات معینة"علمي للتأكد من مدى تحقیق أهداف محددة س

  

 ـ أنماط التقییم :  2
 وللتقییم الحقیقي نوعان أكثر شیوعا هما:    

 Portfolio Assessementــ ملفات التقییم   1
 Performance  التقییم األدائي ــ 2

 Portfolio Assessementملفات التقییم  .1
یقصد بملف التقییم أنه الملف الشخصي الذي یعد لكل متعلم، وهو ملف یشتمل      

على مجموعة من األنشطة التربویة، التي تمثل عینات ألفضل إنجازات المتعلم من 
معلومات ومهارات واّتجاهات، وتمثل محتویات هذا الملف وسیلة أساسیة في تقییم 

ن خالل ما أنجزه من أنشطة. وهذا الملف هو المتعلمین ألنها تعكس شخصیة المتعلم م
تطویر للبطاقة المدرسیة؛ ألنه یحتوي على أنشطة المتعلم مثل الرسوم، وعمل الملخصات 
والشعر الذي حفظه، والمقاالت التي قام بكتابتها، وتلخیص الكتب والبیانات والرسوم 

لتقییم الذاتي لنشاطاته البیانیة، وغیرها من األنشطة. وهذا الملف یساعد المتعلم على ا
وأداءاته المختلفة التي یقوم بتسجیلها في هذا الملف وهو بذلك یكون نشطا في أثناء 

 .42عملیتي التعلیم والتعلم
 Performance Assessment  التقییم األدائي .2
یهتم هذا النوع من أنواع التقییم بقیاس األداء المهاري للمتعلمین، ویقصد به تقییم       

األداء العملي في أثناء تنفیذ أنشطة التعلم، أو بعد إكمال التعلم. وتستخدم االختبارات 
األدائیة في قیاس العدید من المهارات المعرفیة؛ مثل مهارة التنظیم، ومهارة التفكیر الناقد، 

، ومهارة اّتخاذ القرار، ومهارة حل المشكالت، وبعض المهارات  يومهارة التفكیر االبتكار 
النفسیة االجتماعیة األخرى؛ مثل مهارة االتصال الفاعل، ومهارة تحمل الضغوط، ومهارة 
مواجهة المخاطر، ومهارة التعاطف، ومهارة الوعي بالذات، ومهارة تكوین العالقات 

                                                           

 .5، ص1992ـ إبراهیم محمد عطا، المناهج بین األصالة والمعاصرة، دار النهضة المصریة، مصر، 41
 .51و 50، ص 2007ـ محمود عبد الحلیم منسى، التقویم التربوي، دار المعرفة الجامعیة، االسكندریة ــ مصر،42
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دارة األمور الذاتیة، ومهارة إدارة الوقت، وبعض المهارات االجتماعیة الشخصیة، ومهارة إ
 .43مثل مهارة المشاركة والتعاون ومهارات الحوار

ومن ممیزات التقییم األدائي كونها تسهم في التعرف على مدى إتقان المتعلمین      
قدرات  للمهارات، وكذلك التعرف على میول المتعلمین واّتجاهاتهم الدراسیة، وعلى

 .واستعدادات المتعلمین
یقود تقییم أداء المتعلم إلى تطبیقه في مواقف حیاتیة أخرى مشابهة، أو مواقف       

طبیعیة مختلفة عن المواقف التي طبق علیها أداءه، وال یشعر بنوع من االنفصال بین ما 
 . 44یتعلمه وما سیطبقه مستقبال في حیاته العملیة

  

 ووسائل التقییم التربوي.المطلب الثاني: طرائق 
 ـ أدوات ووسائل التقییم :  1
هي أداة من األدوات التي تعطي المدرس معلومات ضروریة، لما هو  المالحظة:  أـ

، وتختلف أشكال المالحظة تبعًا للمكان 45مطلوب للمصادقة أو التخطیط أو التصحیح
العملیة التقییمیة، كما  المستهدف، حیث تعتبر مالحظة الطالب في بیئته جزءًا مهمًا من

یمكن أن تقدم المالحظة الصفیة، أو المالحظة في بیئات أخرى متنوعة المعلومات ذات 
قیمة، عن مهارات الطالب الحركیة واألكادیمیة والتواصلیة واالجتماعیة، وعن السلوكیات 
التي تعزز أو تشتت تعلم الطالب، وكذلك عن التوجه التعلیمي والسلوك العام لدى 

 الطالب.
وحتى تكون المعلومات المستقاة من المالحظة مفیدة وصادقة، یجب أن تتصف       

وكذلك في كیفیة تنفیذها.       (Highly Structured) المالحظة باإلحكام والدقة في بنائها
ومن هنا ینبغي أن یحدد فریق التقییم الغرض من المالحظة، وكذلك تحدید ما سیتم 

العشوائیة وللعمل على استغالل القدرات والوقت والتكالیف، وكذلك  مالحظته، للبعد عن

                                                           

 .52و  51لتقویم التربوي، ص ـ محمود عبد الحلیم منسى، ا43
، 2004ـ راشد حماد الدوسري ،القیاس والتقویم التربوي الحدیث، دار الفكر للنشر والتوزیع، البحرین، الطبعة األولى،44

 .47ص
 .82ـ المرجع نفسه، ص45
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فإنه ینبغي تحدید المكان والوقت المناسبین، مع التركیز على تحدید الوسائل التي سیتم 
   من خاللها تسجیل المالحظات.

تعتبر المقابلة الشخصیة واحدة من أهم وسائل القیاس النفسي والتربوي،  ب ــ المقابالت:
یرا ما تستخدم المقابلة الشخصیة في الدراسات النفسیة والتربویة وفي العالج النفسي فكث

، وتعّرف المقابلة على أنَّها محادثة ذات غرض محدد، تطرح 46واإلرشاد التربوي
الضروري أن یسبق عملیة إجراء المقابلة،   مالحظتها لدى الطفل، وكما أسلفنا فإّنه من

الطالب المدرسیة ولعینات من أعماله، ومن الممكن أن یقدم مراجعة حثیثة لسجالت 
الوالدان معلومات مهمة عن تاریخ الطفل األكادیمي والطبي، حیث أنه من الممكن أن 

، هذا إلى جانب ما یمكن Intervention)یقدم الوالدان اقتراحات معقولة للتدخل العالجي(
المواقف التعلمیة التي یجدها الطفل  للمدرسین أن یقدموه من مالحظات دقیقة، عن أنماط

صعبة أو سهلة، ومن العوامل المؤثرة في صعوبات الطفل، وعن النشاطات التي أعطت 
ومما یجدر ذكره، تعدد أنواع   نتائج إیجابیة، كما ویمكن للطالب أن یوضح مشكلته بنفسه.

قرانه، ولتنظیم المقابالت، فهي تتضمن مقابلة الطالب نفسه ومقابلة والدیه ومدرسیه وأ
المقابلة وبنائها بشكل دقیق ومحكم أهمیة كبیرة، فهي تتضمن فهم المشكلة الرئیسة 
وسببها، والمحاوالت التي تمت لمعالجتها والتعامل معها، وأّي تغیرات حدیثة في مدى شدَّة 

 المشكلة، ومواطن الضعف والقوة لدى الطالب.
تقییمیة، على أنه إجراء مثیر للجدل حول  ینظر إلى االختبار كوسیلة  االختبار:  ج ـ

مدى فائدة المعلومات المستقاة منه، وعلى الرغم من ذلك فإن اختیار االختبار المناسب 
لطفل ما، یتطلب الكثیر من الدراسة والبحث، فال ینبغي االعتماد دائمًا على االختیار 

رورة إلى نتائج سلبیة المتوفر في المدرسة فقط، فاختیار االختبار الخاطئ یؤدي بالض
واضحة على نتائج التقییم فیما بعد، وخاصة فیما یتعلق بتصنیف الطفل ووضع الخطة 

وفي الحقیقة فإن هذا هو السبب الرئیس، في معارضة  العالجیة الفردیة المناسبة له،
 االختبار كوسیلة تقییمیة من قبل بعض االختصاصیین. 

إنَّ االختبارات تكشف عن نقاط الضعف لدى كل من المعلم والمتعلم، فالطالب       
یعجز عن إجابة السؤال الذي یتعلق بجزئیة، لم یستطع المعلم إیصالها له بالمستوى 

                                                           

 .74ـ عبد الحلیم منسى، التقویم التربوي، ص  46
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المطلوب، وقد كانت االختبارات هي وسیلة التقییم األكثر شیوعا في المؤسسات التعلیمیة، 
الوحیدة في كثیر من األحیان، ولكن هذه االختبارات بدأت تتعرض وتكاد تكون الوسیلة 

للكثیر من النقد، وشیئا فشیئا بدأت تفقد مكانتها كوسیلة للتقییم، عندما لوحظ أنها ال تؤدي 
  .47إلى تطور ملموس في تنمیة القدرات العقلیة لدى الطلبة

 

 ـ طرائق  التقییم المختلفة: 2
  Graphic Rating Scaleأوال: طریقة التدرج البیاني 

تعتبر هذه الطریقة من أقدم وأبسط الطرق وأكثرها شیوعا، ویقاس أداء التلمیذ هنا       
وكذلك قیاس كمیة  وفق معاییر محددة؛ مثل نوعیة األداء، كمیة األداء، المعرفة.

 .48المكتسبات أو نوعیة األهداف المحققة، مقارنة لمستوى المتعلم
) 1)، حیث یمثل الرقم (8…….1) أو (10…...1ات على أساس (وتحدد الدَّرج     

 ) أعلى درجة.10)أو(8أقل درجة في التقییم ، و(
بحیث یتم كتابة المعاییر المراد تقییم أداء التلمیذ من خاللها في جدول، ووضع األوزان 

 بجانب كل معیار، ومن ثم یتم ملء استمارة لكل تلمیذ.
، تخضع كل فقرة لتدریج من عدة فئات أو مستویات؛ مثل: كذلك في التدرج البیاني     

جّید، جّید جدا، متوسط، دون الوسط، ضعیف. وهو هنا تدریج من خمس فئات كما هو 
 .Likert Scale*49في مقیاس لیكرت 

المشرف  أنها تحتمل تحیز ورغم سهولة هذه الطریقة وانخفاض تكالیف إعدادها إالَّ      
التقییم. بعملیة القائم

                                                           

  والتجدید، المتاح في الموقع اإللكتروني: ـ هناء إسماعیل، محاضرة أسالیب التقییم بین التقلید47
http://www.angelfire.com/mn/almoalem/taqieem.html 

 .16، ص2013ـ مغزي بخوش محمد، بیداغوجیا التقویم، دار علي بن زید للطباعة والنشر، بسكرة ــ الجزائر،48
ركز یزید للنشر والتوزیع، عمان ــ األردن، ـ عبدهللا الصمادي، ماهر الدرابیع، القیاس والتقویم النفسي والتربوي، م49

 .39، ص 2004الطبعة األولى،
نبطه عالم النفس است النفسیة االختباراتهو أسلوب لقیاس السلوكیات و التفضیالت مستعمل في  مقیاس لیكرت *

ة في مجال اإلحصاءات. ویعتمد المقیاس على ردود تدل على یستعمل في االستبیانات وبخاص لیكرت رینسیس
 درجة الموافقة أو االعتراض على صیغة ما.
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 Raking Scaleثانیا: طریقة الترتیب 

وهذه الطریقة سهلة وقدیمة في تقییم أداء المتعلمین، حیث یقوم المعلم أو المشرف        
على التقییم بإعداد قائمة بأسماء التالمیذ المتمدرسین في قسمه، ویقوم بترتیبهم تصاعدیا 

) مثال لألحسن، ثم 1أحسنهم كفاءة وأقلهم، وذلك بإعطاء رقم (أو تنازلیا، اعتمادا على 
یتدرج حتى یصل إلى نهایة القائمة الذي یمثل األسوأ. وتتم المقارنة هنا بین األشخاص 
ولیست استنادا إلى معاییر البرنامج أو الدرس. وتبدو سلبیة هذه الطریقة في احتمال تحیز 

قیام أكثر من شخص بعملیة الترتیب إلى جانب المقّیم في عملیة الترتیب؛ لذلك یفضل 
 المدیر، شریطة إلمامهم فعال بأداء التالمیذ الذین سیتم تقییمهم.

وعادة ما یتم توزیع األفراد محل التقییم حسب هذه الطریقة، على خمس درجات أو       
 مجموعات بصورة إجباریة، وذلك على النحو التالي:

 رجة األولى (أفضل مستوى لألداء).% من عدد األفراد في الد 10ـ 
 % من عدد األفراد في الدرجة الثانیة. 20ـ 
 % من عدد األفراد في الدرجة الثالثة. 40ـ 
 % من عدد األفراد في الدرجة الرابعة. 20ـ 
  % من عدد األفراد في الدرجة الخامسة (آخر مستوى لآلداء). 10ـ 
 

 .Essay Methodثالثا: طریقة التقریر المكتوب     

وهي طریقة بسیطة حیث یقوم المعلم أو المشرف بكتابة تقریر تفصیلي عن التلمیذ،      
یصف فیه نقاط القوة أو الضعف التي یتمتع بها، باإلضافة إلى ما یمتلكه من مهارات 

ن صّف إلى آخر لهذا یمكن تطویرها مستقبال، ومدى إمكانیة التقدم التعّلمي، واالنتقال م
التلمیذ، وهو عبارة عن تسجیل یومي لجمیع الحوادث أو النشاطات واإلنجازات 

. وبالرغم من غزارة المعلومات التي یمكن أن یتضمنها 50والمشكالت التي تمر بالطالب
التقریر، وعكس ما یمتلك به المعلم من أفكار وأسلوب، وطریقة كتابة، لكن هذه الطریقة 

واصفات معیاریة خاصة بشكل التقریر، ومكوناته، ومدى طوله، أضف إلىال تمتلك م

                                                           

 .40ـ عبد هللا الصمادي، ماهر الدرابیع، القیاس والتقویم النفسي والتربوي، ص50
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ذلك أن هذا التقریر یعتمد على مهارة القائم بإعداده أال وهو المعلم، ولعلَّ هذه األسباب  
  تفقد التقریر عنصر المقارنة مع التقاریر األخرى التي یعدها المعلمون اآلخرون.

  

  وطرقه . المبحث الثاني : التقویم وسائله 
  المطلب األول: التقویم التربوي

 ـ مفهوم التقویم.1
م ،أقمت الشيء وقومته فقام بمعنى  أ ـ لغة: من جذر "ق.و.م" جاء في لسان العرب " قوَّ

 .51استقام (...) واالستقامة : اعتدال الشيء واستواؤه"

وقوم كذلك معناه الوزن والتقدیر والتعدیل أو اإلصالح، نقول قوم الشيء وزنه  -
 . الشيء عدله، وقوم درأه (خطأه) أزال اعوجاجه

وقد وردت عدة مشتقات للفعل (قوم) في القرآن منها: لفظة أقوم، قال تعالى:"إنَّ  -
 )9هذا القرآن یهدي للتي هي أقوم". (اإلسراء اآلیة 

ویذكر الطبري أن (أقوم) تعمي أصوب، ومنها أیضا لفظة (تقویم) التي وردت في  -
 )4" لقد خلقنا اإلنسان في أحسن تقویم". (التین قوله تعالى :

فالتقویم یعني أعدل ما یكون، ومن هنا یمكن القول : أنَّ التقویم یعني االستقامة، قال     
 )34تعالى:"الرجال قوَّامون على النساء ". (النساء

أي قائمون علیهن باألمر والنهي والحفظ والّرعایة، وقال تعالى:"یا أّیها الذین آمنوا     
 )؛ أي كونوا مجتهدین في إقامة العدل واالستقامة.135كونوا قوَّامین بالقسط ". (النساء

هو عملیة منظمة ومقصودة تستهدف جمع المعلومات واألدلة، عن  ب ـ اصطالحا:
د تفسیرها، وٕاصدار أحكام تتعلق بالطالب أو المعلمین، أو البرامج العملیة التعلیمیة قص

  أو المؤسسات التعلیمیة... 
.52وهو تحدید التقدم الذي أحرزه المتعلم، نحو تحقیق أهداف التعلیم -

                                                           

مادة( ق،و،م )، ،12، مجلد:2003بیروت ــ لبنان، الطبعة األولى، ـ لسان العرب ، ابن منظور، دار الكتب العلمیة،51
 .588ص
 .88، (مخطوط)، ص2004ـ جابر نصر الدین،محاضرات علم النفس البیداغوجي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 52
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كما یعني إصدار حكم على القیمة الموافقة لنتیجة قیاس ما، وٕاعطاء معنى لهذه  -
 النتیجة، بالنسبة إلطار مرجعي (معیار، سلم، قیم،...). 

ة، بجمع تحلیل وتوصیل المعلومات  - " التقویم هو مجموعة من اإلجراءات الخاصَّ
 .53بهدف اتخاذ قرارات"

ملیة التي یتم بها الحكم القیمي على مدى "وفي مجال التربیة، یعرَّف على أنَّه الع -
 .54نجاح العملیة التعلیمیة بكافة عناصرها، على تحقیق األهداف المرجوة "

أمَّا مفهوم التقویم في مجال المدرسة؛ فإنه عملیة منظمة لجمع وتحلیل المعلومات،  -
طات، التي حول البرامج المتعلقة بالمتعلم والمعلم واإلدارة، والمرافق والوسائل والنشا

تشكل بمجموعها وحدة عملیة التعلم والتعلیم، وذلك للتأكد من مدى تحقیق 
 .55األهداف واتخاذ القرارات بشأن هذا البرنامج

م المعلم أداء التالمیذ؛ أي أعطاهم وزنا قصد معرفة  - كذلك في التربیة نقول: قوَّ
لتقویم ال تقف عن هذا الحّد مدى نجاح العملیة التعلیمیة ــــ التعلمیة، إالَّ أنَّ عملیة ا

بل تتقدم خطوة أخرى، مثل ما استفاده التلمیذ من الخبرات التربویة، وهل حقق 
األهداف التربویة المرجوة من العملیة التعلیمیة أو ال. ولذلك فإننا نتوصل بعملیة 
التقویم هذه إلى نواحي الضعف أو القوة، في أسلوب العمل وأدواته ومن ثم 

  عّین وسائل اإلصالح والعالج.نستطیع أن ن
  ، evaluationلقد أسند لمصطلح التقویم  ج ـ التقویم عند بعض علماء التربیة:

  تعریفات متعددة :

، یعرفون التقویم على أنَّه عملیة  stuffelebeam & al ,1971ــــــ ستافلبیم وآخرون     
. 56اإلمداد  بالمعلومات النافعة، للحكم على القرارات البدیلةالتخطیط، والحصول على 

                                                           

 .99، ص1999،المركز الوطني للوثائق التربویة، حسین داي ـ الجزائر،1999ـ وزارة التربیة الوطنیة، الكتاب السنوي53
التعلیمي والتدریس الفاعل، دار الشروق، عمان ــ األردن، الطبعة ـ سهیلة محسن كاظم الفتالوي، المنهاج 54

 .102، ص2006األولى،
ـ نبیل عبد الهادي، القیاس والتقویم التربوي واستخدامه في مجال التدریس الصفي، دار وائل للنشر، عمان ــ األردن، 55

  .68، ص2001الطبعة الثانیة، 
، 1993التربوي، مطبعة عمار قرفي، باتنة ــ الجزائر، الطبعة األولى،ـ محمد مقداد وآخرون، قراءة في التقویم 56

 .13و12ص
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ویعّرفه جروالد بأنه عملیة تنظیمیة؛ لتحدید المدى الذي یحقق فیه التالمیذ  -
 .57األهداف التربویة الموضوعیة

ویعرفه "جون ماري دي كاتل"؛ بأنه فحص ومعاینة درجة المالئمة بین مجموعة  -
، من أجل اتخاذ قرار. یذكر بلوم بأن التقویم من المعاییر واألهداف المحددة

مجموعة منظمة من األدلة، التي تبین فیما إذا جرت بالفعل تغّیرات على مجموعة 
 .58المتعلمین، مع تحدید مقدار ودرجة ذلك التغیر على التالمیذ بمفرده"

م التقویم: هو عملیة تفسیر معلومات التقییم وٕاصدار أحكام علیها، وبیانات التقیی -
في ذاتها لیست جیدة أو ردیئة، إنَّها ببساطة تعكس ما یجري في حجرة الدراسة، 
وتصبح هذه المعلومات ذات معنى حین تقرر أن تعكس شیئا نقیمه ونثمنه ،مثل 

 59إجادة تلمیذ القسمة المطولة، ومدى إتقانه لها.
األفضل واألمثل فالتقویم مكّونة أساسیة من مكّونات الفن التعلمي، وهدفه ضمان التقدم 

  لكل متعلم، حسب وتیرته التعلیمیة وٕامكاناته الخاصة. 
   ـ أنماط التقویم: 2

ل من scriven )1967حدَّد اسكرفین  ) نوعین أساسیین للتقویم التربوي ،حیث أنَّه كان أوَّ
 summative،والتقویم التجمیعي  formativeقدم مصطلحي التقویم البنائي أو التكویني 

وقد قصد بالتقویم البنائي أنه العملیة التي تحرك عملیة التدریس في المدارس، بهدف 
تحدید ما إذا كان التعلم یسیر وفق ما تم التخطیط له أم ال، أما التقویم التجمیعي فیتم في 

متعلم بعد اجتیازه نهایة برنامج تعلیمي معین، بغرض التعرف على المستوى الذي حققه ال
هذا البرنامج، والوظیفة األساسیة للتقویم البنائي في الفصل المدرسي؛ هو توفیر تغذیة 

*، للمعلم والمتعلم على حد سواء ، بحیث تتاح للمعلم الفرص لیعدل feedbackمرتدة 
                                                           

 .91،ص1999ـ محمد الصالح حثروبي، نموذج التدریس الهادف أسسه وتطبیقاته، دار الهدى، عین ملیلة ــ الجزائر،57
 .91ص ،المرجع نفسهـ 58
التلمیذ والمدرس، دار الفكرالعربي، القاهرة، ـ جابر عبد الحمید جابر، إتجاهات وتجارب معاصرة في تقویم آداء 59

  .13، ص2002الطبعة األولى، 
التغذیة الراجعة أو المرتدة: یقوم التدریس الناجح على التغذیة الراجعة،بین المدرس والمتعلمین من جهة  feedback ٭

جید للمعرفة وتضاعف من خبرة  وبین المتعلمین فیما بینهم من جهة أخرى،وقد تبین أن التغذیة الراجعة تساعد على فهم
المدرس والمتعلم على السواء،وتزید من ثقة المتعلم بالمدرس،كما أن غیابها یساهم في توفر جو مشحون بالكره والبغض 

  والنفور من المدرس.
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طرق التدریس التي یتبعها، لتسهیل عملیة التعلم لدى المتعلمین، الذین یستفیدون من 
رفة جوانب القوة والضعف في مستوى أداءهم، وهذان النمطان األساسیان للتقویم مع

التربوي لهما عدة استخدامات في مجاالت التربیة والتعلیم، ویمكن تحدید أربعة أنواع 
 .60أساسیة للتقویم تعتمد على النمطین السابقین

  

  أ ـ الفرع األول:

  .  Diagnostic Evaluationالتقویم التشخیصي أو القبلي أو التمهیدي 
یقصد بالتقویم القبلي ذلك التقویم الذي ینصب على المكتسبات القدیمة، في إطار       

 .61المراجعة واالستكشاف واالستثمار
والذي یسایر مرحلة االنطالق (البدء)، للوقوف على قدرات المتعلمین ومكتسباتهم       

ــ استعدادات ...)، ومدى ارتباطها بالوضعیة  القبلیة (المعارف ــ المهارات ــ سلوكات
الجدیدة (اإلشكالیة)، وقدراتهم على توظیفها في بناء المفاهیم والمعارف الجدیدة، أي 

 .62لتحدید نقطة االنطالق، وبناء التعّلمات الجدیدة على أسس متینة
م/ تعلم معیَّن، لنحصل على بیانات وهو إجراء عملي نقوم به في بدایة تعلی      

ومعلومات، عن قدرات ومعارف، ومهارات، ومواقف التلمیذ السابقة والضروریة؛ لتحقیق 
أهداف هذا التعلیم، ونقصد بإجراء عملّي أن المدرس والتلمیذ ینجزان أعماال وأنشطة، 

التعلیم /التعلم الهدف منها التأكد من مدى االستعداد لفعل تعلمي جدید، كما نقصد بدایة 
أنَّ هذا التقسیم متعلق بأهداف المكتسبات السابقة، أما البیانات والمعلومات فإننا نقصد 
بها كل ما یحصل علیه بعد إجراء هذا التقییم، والذي سیتیح لنا اختیار أهداف أو وسائل 
تعلیمیة/تعلمیة، أو محتویات مالئمة. من بین هذه األهداف نذكر منها :

                                                           

  
 .32ـ محمود عبد الحلیم منسى، التقویم التربوي، ص 60
، نشر   www.alukah.net، المتاح في الموقع اإللكتروني:جمیل حمداوي، مكونات العملیة التعلیمیة ــ التعلمیةـ 61

 .101، ص 03/06/2015بتاریخ: 
محمد الصالح حثروبي، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین  ـ 62

 .294، ص2012ملیلة، الجزائر، 
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 ایة سنة أو دورة دراسیة :ـ في بد 1
ـــ معرفة الحصیلة النهائیة لما تلقاه التلمیذ في تعلیم سابق، وباألخص العناصر التي 

 سنحتاجها في المقرر الجدید.
ـــ كما یساعد هذا النوع من التقویم، على معرفة الصعوبات والحواجز التي تواجه 

 ، ومحاولة الكشف عن أسبابها .63المتعلمین
المهارات والقدرات لدى التالمیذ، التي ستمكنهم من إنجاز مهام وأنشطة  ـــ تشخیص

 مختلفة.
ـــ تصنیف بعض جوانب سلوك الطالب في بدایة العملیة التعلیمیة، بغرض التعرف على 
مدى تحكم الطالب في المكتسبات السابقة (األهداف السابقة)، وتحدید نقطة البدایة 

یس المعطیات الجدیدة (األهداف الجدیدة)، وتحدید أسباب المناسبة التي یستند إلیها تدر 
أغراض االضطراب التعلیمي التي تتم مالحظتها، حتى یمكن اتخاذ اإلجراء العالجي 

  . 64الالزم لتصحیح أو إزالة هذه العوائق قدر اإلمكان
 

 ـ في بدایة درس أو مجموعة من الدروس : 2
نقطة انطالق دراسة عن طریق تبیین جوانب ـــ یمكن المدرس من معرفة نقطة االنطالق، 

 النقص في المعارف أو مهارات التالمیذ، وتحدید العناصر المكتسبة أو التي ال یعرفها.
 على المكتسبات الّسابقة للتالمیذ ومستویاتهم.ً ـــ یمكن اختیار األهداف وتحدیدها، بناء

 یكلَّفون بذلك. ـــ یمكن من معرفة مدى تهیأ التالمیذ لدرسهم، خاصة عندما
ویمكن القول أن التقویم التشخیصي، یقتصر على الدراسة المتعمقة لألفراد الذین      

، 65یعانون من صعوبات في التعلم، التي ترجع إلى عوامل نفسیة أو اجتماعیة أو مدرسیة
وٕابراز النقائص مقارنة باألهداف المحددة والتي ینبغي تداركها بغیة تكییف تدابیر 

 ح .التصحی
على ذلك تتحدد الكفایات والقدرات المستهدفة، وتنتقى الوضعیات والمحتویات ً بناء     

والمعارف، كما تحدد الطرائق البیداغوجیة والوسائل الدیداكتیكیة الوظیفیة.

                                                           

 .294ص ،لمرحلة التعلیم االبتدائياغوجي محمد الصالح حثروبي، الدلیل البید ـ 63
 .68ـ محمد مقداد وآخرون، قراءة في التقویم التربوي، ص64
 .34ـ محمود عبد الحلیم منسى، التقویم التربوي، ص65
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  الفرع الثاني :

 . Formative Evaluationالتقویم التكویني (البنائي)  
وهو التقویم الذي یالزم بناء وتركیب عملیة التعلیم والتعلم، ویصاحب األداء ویتم      

خالل الدرس، فالمدرس عندما یقوم بالتدریس، یقطع مسارا منظما على شكل مقاطع 
متناسقة، یكون قد خطط لها وفق األهداف التي سطرها، ویأتي التقویم التكویني أداة 

. لذا یعّرف المربون التقویم التكویني بأنه: "تقویم یهدف لضبط هذه المقاطع وتصحیحها
إلى تحدید درجة مواكبة التلمیذ للدرس، ومدى الصعوبات التي یمكن أن تصادفه خالل 
هذا الدرس. وهو أیضا یقدم أجوبة عن كیفیة تصحیح ومعالجة هذه الصعوبات، من أجل 

 ." 66بلوغ األهداف المتوخاة
مدى تحسن المتعلم، وفهم طبیعة الصعوبات المعترضة للعملیة كما یهدف إلى تقییم      

التربویة وعالجها. ویتمثل هذا النوع من التقویم في مادة اللغة العربیة في الفحص القبلي، 
وفي أسئلة البناء التفاعلي للدرس، واألسئلة الملحقة به وفي نشاط التطبیقات المنتظمة، 

دات، ویعد التقویم البنائي أداة رئیسیة في تطویر وفي التغذیة الراجعة بعد كل ثالث وح
 المناهج وتحسینها، ألنه یحقق مایلي:

 .67ـــ استمراریة التقویم والتأكد من تكامل عناصر المنهج وانسجامها دون تعارض
 ـــ یعرفنا بمدى فهم التالمیذ للدرس .

 ـــ یكشف لنا الصعوبات التي تواجههم في الدرس .
 ناسبة الطرق والوسائل المستعملة في الدرس .ـــ یعلمنا بمدى م

ـــ یكتشف التلمیذ بنفسه طرقا تمكنه من التطور والقیام بتقویم ذاتي، یضمن تقدمه وینمي 
 قدرته ویصحح مساره الدراسي .

كما یسمح للمعلم ویمكنه من معرفة مدى فعالیة الطرق والوسائل المستعملة في    
التدریس، ومعاینة ما تم تنفیذه من خالل العملیة التعلیمیة، ویضمن تحسین تعلمه ویحثه 

على تقویم ذاته، ویشجع فیه روح المبادرة وٕاصالح وتصحیح التغیرات، واستدراك نقاط 
الضعف بالتدرج.

                                                           

 .55، ص2000وزارة التربیة الوطنیَّة، الجزائر،  ،بوشینة السعید وآخرون، تعلیمیة المادَّة الّلغة العربیةـ 66
 .227، ص2000ب السنوي، الكتابودیة ـ محمد67
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تقویم التكویني إذن هو تقویم بیداغوجي محض غایته دعم وتحسین عملیة التعلم، فال      
موجه باألساس نحو األنشطة التي یقوم بها المعلم والمتعلم، والهدف من كل ذلك؛ ضمان 

  .68تطور مستمر للتعلمات بواسطة أنشطة تصحیحیة أو إثرائیة
  

   الفرع الثالث :
 .  Final Evaluationالتقویم التحصیلي (النهائي) 

یأتي هذا النوع من أنواع التقویم في ختام أو في نهایة دراسة برنامج تعلیمي معین،      
بهدف التعرف على ما تحقق من نتائج، ویطلق علیه اسم التقویم النهائي ألنه یتعلق 
باألهداف النهائیة لدرس أو محور أو عدة محاور، أو حتى برنامج سنة دراسیة أو عدة 

 سنوات . 
إنَّ التقویم التحصیلي یتناول جملة من األهداف النهائیة إنَّه تقییم "یحكم على مجموعة     

أعمال نهائیة "، لنفرض أننا نرید تدریس تالمیذ في حصة من حصص قواعد النحو ـ 
الضمیر المتصل...ال شك أننا سننطلق في الدرس معهم بإجراء تقییم تشخیصي، لمعرفة 

المیذ السابقة في هذا الموضوع، ألننا سنبني علیها الدرس، بعد ذلك مكتسبات الت
سنناقشهم  في مفهوم "الضمیر المنفصل" مرحلة مرحلة، وقبل االنتقال إلى مرحلة ثانیة 
سنقوم بإجراء تقویم تكویني؛ للوقوف على مدى تمكن التالمیذ في المرحلة السابقة أو 

ة مرحلة إلى أن نأتي إلى نهایة الدرس، حیث األهداف الوسیطیة السابقة، وهكذا مرحل
سنلقي علیهم أسئلة تتناول األهداف النهائیة للدرس، مثل: هل الضمیر معرفة أو نكرة؟ 

 69على ماذا یدل؟ ماهو الضمیر المنفصل؟
الدرس وفي درس ثان درستهم أسماء اإلشارة، وسلكت بهم المسلك نفسه المتبع في      

السابق، من تقویم تشخیصي إلى تقویم تكویني فتقویم تحصیلي، وفي درس ثالث درستهم 
األسماء الموصولة، ووظفت مركبة التقویم بأنواعه الثالث، یمكنك في نهایة هذا المحور 
المتعلق بالمباني (الضمائر،أسماء اإلشارة، األسماء الموصولة)، إجراء تقویم تحصیلي 

ا )، یتعلق بمدى تمكن التالمیذ من األهداف النهائیة لهذا المحور، ویتبع (فرضا أو اختبار 
المسعى نفسه في أي درس، أو محور آخر، أو مجموعة محاور .

                                                           

 .295ـ محمد الصالح حثروبي، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم اإلبتدائي، ص68
 .60ـ بوشینة السعید وآخرون، تعلیمیة المادة اللغة العربیة، ص 69
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"إنَّ التقویم التحصیلي هو تقویم جزائي، أي تقویم أعمال التالمیذ بعالمات (نقاط)      
حققة ومعاینة العناصر التي تشكو ، یتم تسجیل النتائج الم70على خالف التقویم التكویني"

  . 71ضعفا لمعالجتها، في إطار عملیة المعالجة البیداغوجیة
 

 ـ مجاالت التقویم : 3
تتعدد مجاالت التقویم التربوي، لتشمل على تقویم كل جوانب العملیة التعلیمیة من      

 مدخالت ومخرجات، ویمكن إیجاز مجاالت التقویم فیمایلي :
 :  learning evaluationتقویم التعلم أ ـ 

ویتضمن تقدیر درجات المتعلمین التحصیلیة، وتقدیر درجات بقیة نواتج التعلم      
  وتحدید معدالت التعلم، ومستوى األداء المهاري للمتعلمین .

 :  teaching evaluationب ـ تقویم التدریس 

ویشمل قیاس وتقدیر درجة كفاءة التدریس، ودرجة جودته، ودرجة فعالیته، في تحقیق      
 األهداف التربویة المنشودة .

 :  subject matter evaluationجـ ـ تقویم المقررات الدراسیة 

ویشمل تقویم محتوى المقرر الدراسي وأسالیب التعلیم والتعلم المتبعة، واختیار الطرق      
 . 72العالجیة المناسبة للتغلب على صعوبات تعلم موضوعات هذا المقرر

 : Educational programs evaluationد ـ تقویم البرامج التعلیمیة 

مدى فعالیة برنامج تعلیمي أو منهج دراسي معین، أو تقویم مكونات ویتضمن قیاس      
برنامج تعلیمي معین، وقیاس درجة كفاءته ومدى مالءمته لتحقیق األهداف التربویة 
المرغوبة، في ضوء مستوى كفاءة اإلدارة المدرسیة وفعالیة التدریس.

                                                           

 .61ص ،ـ بوشینة السعید وآخرون، تعلیمیة المادة اللغة العربیة70
الممارسة البیداغوجیة 'أمثلة علمیة' في التعلیم االبتدائي والمتوسط، دار ـ طیب نایت سلیمان، المقاربة بالكفاءات، 71

 .79، ص2015األمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزوــ الجزائر،
 .31ـ محمود عبد الحلیم منسي، التقویم التربوي، ص 72



الفصل األول                                                 التقییم والتقویم طرائقھما ووسائلھما                               
 

38 

 هـ ـ تقویم المؤسسات والنظم التعلیمیة األكثر اتساعا :

ویشتمل قیاس مدى كفاءة البرامج التعلیمیة المتعددة الجوانب، أو تقویم النظم       
التعلیمیة السائدة، وتقویم المؤسسات التعلیمیة القائمة؛ مثل الجامعات والمدارس المنتشرة 

  .73على المستوى الوطني
 

 ـ وظائف التقویم : 4
 یمكن تحدید وظائف التقویم التربوي فیما یلي :    
الحكم على قیمة األهداف التعلیمیة التي تتبناها المدرسة، ومدى موافقتها لنمو الفرد ـــ 

 وحاجات المجتمع .
 ـــ توضیح األهداف التعلیمیة .

 ـــ معرفة نواحي القوة والضعف في عملیات التنفیذ .
 ـــ مساعدة المعلم على معرفة تالمیذه، ومعرفة قدراتهم ومشكالتهم التي تواجههم أثناء

 ، وتوجیههم وزیادة دافعیتهم نحو التعلم .74تعلیمهم
ـــ یساعد على تنشیط المتعلمین، حیث یعتمد األثر المنشط للتقویم على درجة نجاح 

 المتعلمین، فكلما زادت االستشارة أو زاد مقدار التنشیط في عملیة التعلم .
في تصنیف المتعلمین حسب  ـــ اتخاذ القرارات التربویة حیث تستخدم نتائج التقویم التربوي

مستویاتهم التحصیلیة، واالنتقاء من بین المتقدمین لاللتحاق بالمراحل التعلیمیة المختلفة، 
كما تستخدم نتائج التقویم التربوي في المقارنة بین فعالیة السیاسات التعلیمیة، التي تطبق 

 .75في المراحل التعلیمیة المختلفة
التي ذكرناها من قبل، له وظائف یلخصها "روجریس" في مباحثه إنَّ التقویم بتعریفاته      

 حول الكفاءات، في ثالث وظائف رئیسیة هي :
أ ـ وظیفة توجیه التعلم : ویقصد بها الوقوف على المكتسبات السابقة للمتعلم، لتنمیتها 
باعتبارها أساسیة في بناء التعلمات الجدیدة .

                                                           

 .32و  31ص ، ـ محمود عبد الحلیم منسي، التقویم التربوي73
 .227ي التقویم التربوي، صـ محمد مقداد، قراءة ف74
 .31و  30ـ محمود عبد الحلیم منسي،التقویم التربوي، ص 75
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وظیفة تعدیل مسار التعلم : وتتصل بمرحلة بناء التعلمات، وتندرج في سیاق عملیة ب ـ 
 التعلیم والتعلم .

  .76جـ ـ وظیفة التأهیل : وتتصل بمخرجات عملیة التعلم، وتعني إثبات المؤهالت 
 

 ـ أهداف التقویم : 5
بما أن للتقویم التربوي ثالثة أنماط سبق ذكرها من قبل، فإن لكل نمط منه أهدافه     

  الخاصة نبدؤها بـ :
 ـــ التقویم التشخیصي : من أهدافه 

 ـ تحدید مستوى التالمیذ والفروق بینهم .          
 ـ تحدید نقطة االنطالق .          
 قائص .ـ تقدیم بعض الحلول لمعالجة الن          

 ـــ أما التقویم التكویني فتتلخص أهدافه في :
 ـ التعرف على مدى مسایرة التالمیذ للدرس، وتنمیة مهاراتهم وكفاءاتهم األدائیة.          
 ـ الكشف عن الصعوبات والعوائق ومساعدة األفراد على تحدید أهداف المستقبل          
 الرديء . ـ تعدیل وتصحیح المسار واألداء          
 ـ التحكم في عناصر الفعل التعلیمي .          

 ـــ وأخیرا التقویم التحصیلي فهو یهدف إلى :
 ـ قیاس الفروق بین األهداف المرجوة والمحققة .          
 ـ قیاس العالقة بین عناصر الفعل التعلیمي .          
 ـ  قیاس مستوى التالمیذ ونتائج التعلم .          
 . 77ـ فتح قنوات تواصل بین المعنیین بالتكوین          
 ـ مكافأة أداء األفراد الجیدة .          
ـ التعرف على مدى تحقیق الهدف التربوي .                 

                                                           

 .293ـ محمد الصالح حثروبي،الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي، ص76
ئیة، المعهد النظام التربوي والمناهج التعلیمیة ،سند تكویني لفائدة مدیري المدارس االبتداوزارة التربیة الوطنیة،  ـ ینظر،77

 .188، ص2004الوطني لتكوین مستخدمي التربیة وتحسین مستواهم ،الحراش ــ الجزائر،
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ـ مساعدة األفراد للحصول على وظیفة مناسبة لقدراتهم باستخدام الشهادة           
 . 78الخاصة بنتیجة التقویم

 كما حددت "أناباندوار" أهداف التقویم فیما یلي :
 ـ القیام بجرد لما تم الوصول إلیه مقارنة مع ما كان منتظرا .          
ـ ضمان سیر المتعلم نحو التطور المرغوب، بضبط المراحل التي یجتازها           

 والحرص على سیرها المستمر .
ـ التمكن من تحدید الوضعیة المالئمة، لمهمات معینة، وتهیئة متطلباتها           

 ووسائلها ، والقیام بتصحیح الخلل خالل إنجازها.
 ـ تقویم العالقة بین المعلم والمتعلم وتصحیح أداء كل منهما .          
   ـ تقویم الشروط التي تتیحها المؤسسة التعلیمیة .                  
ـ تقویم الكیفیة االعتباریة لمكونات المحیط وأسالیب التوظیف ، بقصد استعمال           

 . 79متنوع لهذه المكونات
 ویرى آخرون أن للتقویم أربعة أهداف متمثلة في : 

بغیة التعرف على المكتسبات وتحدید نقطة االنطالق والتعلم الجدید؛ أي  أ ـ التشخیص :
الكشف عن مستوى األهداف الضروریة، التي تسمح للمتمدرسین بمتابعة التعلمات 

 المنتظرة.
ففي هذا الصدد یرى "هینوا" أنَّ : "التشخیص إجراء من إجراءات الضبط، التي تقدم      

 ماهو غیر مرض في تعلم المتعلمین وتعلیم المعلمین.معلومات دقیقة عما هو مرض، و 
وهو قیاس كمیة المكتسبات أو نوعیة األهداف المحققة، مقارنة لمستوى  ب ـ التحصیل :

 المتعلم بما كان علیه قبل الشروع في عملیة التعلیم / التعلم الجاریة.
العینة المفحوصة، انطالقا من الترتیب التنازلي للنقطة عملیة مقارنة أفراد  جـ ـ الترتیب :

أو العالمة المعیاریة، التي حصل علیها كل فرد متعلم .

                                                           

 .27و  26التقویم التربوي، ص ـ محمود عبد الحلیم منسي،78
 .16ـ مغزي بخوش محمد، بیداغوجیا التقویم، ص79
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استطالع ینبئ بمالمح المتعلمین الذهنیة، القیمیة أو المهاریة ویقدر مستواها،  د ـ التنبــؤ :
لسماح بالتمدرس في ثم یعّرف بالنقائص التي یعاني منها هؤالء، ویقّرر السماح أو عدم ا

  . 80المستویات الموالیة
  

  المطلب الثاني : طرائق ووسائل التقویم
یعتبر التقویم في التربیة والتعلیم عملیة هامة جدا، فهو الذي یجعلها قادرة على     

مواجهة كل العقبات، التي من شأنها أن تعیق طریقها في اتجاه الغایات واألهداف المرجوة 
  منها.
إنَّ التقویم یمد المعلم بمعلومات تمكنه من مراقبة فعالیته، وتوجیه تدخالته المستقبلیة      

  أثناء ممارسة عمله التربوي التعلیمي، من أجل تحسینها وتطویرها.
كما یعطي التقویم كذلك للتلمیذ معلومات، تمكنه من تحدید بعده أو قربه من الهدف       

  یقبل على تنظیم نشاطه وعمله بصورة أكثر فعالیة وجدیة.الذي یسعى لتحقیقه، ومنه 
ونظرا ألهمیة التقویم وأثره البالغ على العملیة التعلیمیة/التعلمیة بأكملها، باعتبارها       

تحدد األسس والمنطلقات المنهجیة الهادفة، للكشف عن مواطن القوة والضعف، ثم البحث 
ا عن وسائله فهي متعددة منها 81تحسین بعد ذلك عن وسائل وٕامكانات العالج وال . أمَّ

 االختبارات، المالحظة الیومیة واالستبیان...
ومن أهم مراحله : القیاس، تأویل النتائج، وٕاصدار األحكام ثم اتخاذ القرار المناسب       

الذي یمّكن من تبني خطوات دقیقة وعملیة؛ لتحسین المردودیة، وبعد ذلك إجراء القرار 
وذلك بوضع إستراتیجیة للتصحیح والعالج. ومن هنا سنعرض كل هاته  وتنفیذه؛

 التفاصیل.
في بدایة السنة الدراسیة، یقوم مجلس المعلمین (الفریق التربوي) بإعداد مخطط      

على ً سنوي للتقویم، یحدد مواعید وأشكال التقویم في كل المستویات الدراسیة، بناء
المناهج، المواقیت الرسمیة، رزنامة العطل المدرسیة ) إلى مزید من اإلجراءات القاعدیة (

: 82التي  یتطلبها التقویم
                                                           

 .16ـ مغزي بخوش محمد، بیداغوجیا التقویم، ص80
 .43یمیة اللغة العربیة، صـ بوشینة السعید وآخرون، تعل 81
 .299ـ محمد الصالح حثروبي، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي، ص 82
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ـــ تخصیص األیام األولى للدخول المدرسي إلزامیا، لتنظیم فحوص تشخیصیة تتناول 
 اللغات األساسیة (اللغة العربیة، الریاضیات، اللغة األجنبیة...)

 تخلل عملیة التعلم، مواعید للتقویم التكویني في أشكاله المتنوعة .ـــ یجب أن ت
ـــ تكون االختبارات الشهریة في مرحلة التعلیم االبتدائي، مسبوقة بفترة تخصص ألنشطة 

 إدماج مختلف مكتسبات التالمیذ .
ـــ تكون النتائج المحصلة من طرف التالمیذ في االختبارات، موضوع تحلیل نوعي من 

المؤسسة (بالتنسیق مع مركز التوجیه)، وذلك من أجل استخالص اإلجراءات طرف 
 الواجب اتخاذها لتحسین أداء التالمیذ.

ـــ یتم االرتقاء من سنة إلى أخرى على أساس اعتبارات بیداغوجیة، (ضرورة الحصول على 
 ) وقرار مجلس المعلمین .5/10معدل أدنى یساوي أو یفوق 

االبتدائي بامتحان نهایة مرحلة التعلیم االبتدائي، ویتناول اللغات األساسیة ـــ یتوج التعلیم 
 (اللغة العربیة، الریاضیات، اللغة األجنبیة) .

ـــ یجب أن تشكل نتائج االمتحانات الرسمیة، موضوع استغالل في المجالین اإلحصائي 
 والنوعي على مستوى المؤسسة أو الوالیة.

داء الدور المنوط بهم، بوضع كل المعلومات المتعلقة بأعمال ـــ تمكین األولیاء من أ
  .83ونتائج أبنائهم في متناولهم (اإلعالم واالتصال... )

  

  ـ أدوات ووسائل التقویم : 1 
تتعدد وسائل التقویم التربوي وتتنوع، وتستخدم في ذلك المقاییس الكمیة والكیفیة على     

الظواهر التي نسعى إلى تقویمها، وفیمایلي عرض السواء، وتختلف هذه الوسائل باختالف 
 لبعض الوسائل األكثر استخداما في التقویم التربوي.

    

 :  أوًال/ المالحظة

والمالحظة هي المشاهدة التي یقوم بها الفاحص لظاهرة طبیعیة، أو سلوكیة، أو      
تربویة، أو اجتماعیة معینة، وفي المالحظة یشاهد الفاحص سلوك المفحوصین، ویتتبعه 
ویسجل كل ملحوظاته بأمانة ودقة، دون التدخل برأیه الخاص فیما یالحظه من سلوك، 

                                                           

 .300و299ـ محمدالصالح حثروبي، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم اإلبتدائي، ص83
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  .     84تجة عن المالحظة بذاتیة الفاحصحتى ال تتأثر البیانات النا
تعد المالحظة إحدى الطرق المهمة للتقویم، وذلك لما لها من طابع خاص یمیزها      

عن بقیة وسائل التقویم األخرى، إذ أنها تسلط األضواء على موضوع المالحظة، وفي 
مالحظة تنصب فإن ال –وهي الحالة التي تهم المعلم بدرجة كبیرة  –حالة تقویم الطالب 

  على أفعال الطالب، أي على سلوكه الذي یدل على نتیجة التعلم.
وتساعد المالحظة في كشف السلوك الحقیقي للطالب ، فقد یدَّعي أحد الطالب حبَّه      

لزمالئه، وتعاونه معهم، بینما تظهر المالحظة عكس ذلك تمامًا، إذ قد یكون أنانیًا 
ون مع زمالئه، بل ربما كان على عالقة سیئة مع رفاق متمركزًا حول ذاته، وغیر متعا

المالحظة، یستطیع  صفه، وهكذا تقدم لنا المالحظة صورة تتسم بالواقعیة حول موضوع
 :المعلم االستفادة من طریقة المالحظة لتحقیق األهداف التالیة

 التعرف على مدى إقبال الطالب على الدراسة أو انصرافه عنها. -1
 سلوك الطالب في المواقف المختلفة.تحدید  -2
التعرف على مدى إقبال الطالب على األنشطة الصفیة وغیر الصفیة، ومدى  -3

 مساهمته فیها.
 التعرف على مدى ارتباط الطالب بزمالئه وعالقته بهم. -4
 التعرف على قیم الطالب وعاداته واتجاهاته.  -5
 اراته في المجاالت المختلفة.التعرف على استعدادات الطالب، وقدراته ومه -6
 التعرف على إمكانیات الطالب، المعلقة بالقدرة على التفكیر وحل المشكالت. -7
تمكن مالحظة التلمیذ في مجموع النشاطات، من معرفة ما إذا حقق هدف التعلم،  -8

  . 85وتساعد المدرس على معرفة كل تلمیذ على حدى، بشرط أن تقوم على معاییر دقیقة
ولعلنا ندرك ما سبق أن المالحظة وسیلة تقویمیة مهمة، تمتد إلى جوانب متعددة      

لنمو المتعلم، بل وٕالى الجوانب المتعددة للعملیة التربویة، لذا فمن الضروري أن تتم في 
الدراسة أو أماكن وأوقات مختلفة، مما یعني اهتمام المعلم بمالحظة الطالب داخل حجرة

                                                           

 .67ـ محمود عبد الحلیم منسي، التقویم التربوي، ص84
 . 82ـ طیب نایت سلیمان، المقاربة بالكفاءات، ص85
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المنزل أو  خارجها، سواء في المختبر أو الملعب أو الحدیقة، بل قد تمتد المالحظة إلى 
 .أماكن قضاء الطالب وقت الفراغ، خارج البیت والمدرسة معا إلى

وأن یكون السلوك أو الظاهرة المراد مالحظتها أو األحداث المطلوب مالحظتها       
اهدتها بسهولة ویسر، فمثال ال یمكن مالحظة أسلوب متاحة للمالحظ، بحیث یمكن مش

  .86تفكیر الفرد أو دوافع سلوكه
واستنادا إلى ذلك فإن المالحظة تتطلب معاونة للمعلم، حتى یتمكن من تسجیل       

زمة، لرسم صورة متكاملة عن الطالب موضوع المالحظة، والذي ینصب  البیانات الالَّ
لقاءات بینهم من وقت آخر لتحدید دور كل منهم، ولمناقشة بعض المالحظات الهامة 

كانوا مختلفین في مهاراتهم الخاصة بالقدرة على  التي یتم التوصل إلیها، خاصة إذا
  المالحظةوالتقویم.

ویمكن أن یشارك في مالحظة الطالب كل من المعلمین، الذین یقومون بالتدریس        
فهم أقدر األشخاص على المالحظة، بحكم قضائهم فترات طویلة مع الطالب خالل 

  أوقات الیوم الدراسي.
 :ثانیا/ المقابلة الشخصیة

تعتبر المقابلة الشخصیة واحدة من أهم وسائل التقویم التربوي، فكثیرا ما تستخدم       
 .المقابلة الشخصیة في الدراسات النفسیة والتربویة، وفي العالج النفسي واإلرشاد التربوي

وأنها تفید  ومن ممیزات هذه الطریقة أنها تعطي بیانات صادقة عن المفحوصین،      
ت التي یصعب فیها استخدام وسائل التقویم األخرى، والمناسبة لجمع في بعض الحاال

وأنها أصلح وسائل القیاس التي تستخدم في  البیانات الخاصة بالمتخلفین عقلیا واألمیین.
  . 87اإلرشاد النفسي، والتربوي، وفي العالج النفسي

  :ثالثا/  االستفتاءات واستطالعات الرأي
یقصد باالستفتاء أنه وسیلة الستقصاء حقیقة في موضوع معین، واالستفتاء هو      

وسیلة فنیة لجمع بیانات عن عدد من األفراد في موضوع معین، أو في نشاط معین 
واالستفتاء هو عبارة عن تقریر ذاتي، یقدمه كل مفحوص عندما یجیب على بنود أو أسئلة 

                                                           

 .68ـ محمود عبد الحلیم منسى، التقویم التربوي، ص86
 .75و74، صالمرجع نفسهـ 87
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) أنَّ االستفتاء هو مجموعة من األسئلة 1975ستفتاء، وقد أكد محمود أبو النیل(اال
  .88المصممة، للتوصل من خاللها للحقائق التي یهدف إلیها البحث

االستفتاء؛ بأنه قائمة من األسئلة التي یوجهها   Goldensonوقد عرف جولدنسون      
اصة بهم، أو على بیانات الفاحص للمفحوصین، من أجل الحصول على معلومات خ

 تخصهم.
هذا، وتوجد عدة مرادفات لمصطلح استفتاء؛ مثل االستبانة أو االستقصاء باإلضافة      

إلى استطالع الرأي، وهي جمیعا مسمیات تطلق على األداة المستخدمة في التعرف، على 
  .89آراء واتجاهات المفحوصین في قضیة معینة أو في عدة قضایا

  رابعا/االختبارات:
یعرف االختبار بأنه هو مجموعة من المثیرات (أسئلة شفویة أو كتابیة أو صور أو      

رسوم)، أعدت لتقیس بطریقة كمیة أو كیفیة سلوكا ما، واالختبار یعطي درجة أو قیمة أو 
ق رتبة ما للمفحوص، وتستخدم االختبارات للقیاس والكشف عن الفروق بین األفراد، والفرو 

  .90بین الجماعات، والفروقات بین األعمال
ففي التربیة یستخدم المعلمون االختبارات للكشف عن قدرات طالبهم وقیاس مستواهم     

التحصیلي والتعرف على مشكالتهم وتشخیص نواحي القوة والضعف عندهم، كما تستخدم 
و إرشادهم  في غایات تصنیف الطالب، وقیاس ذكائهم ومیولهم، وفي عملیات توجیههم

  والتنبؤ بسلوكهم أو ممارستهم.
 

 ـ مراحل عملیة التقویم : 2
  تمر عملیة التقویم التربوي عبر ثالث مراحل أساسیة هي:     

بتحدید هدفه، وعرض مضمونه، واختیار نوع األسئلة، وتبیان  أ ـ تحضیر االختبار :
معاییر التصحیح، وٕارساء سلم التنقیط .

                                                           

ــ  علم النفس االجتماعي، دراسات عربیة وعالمیة(الجزء األول)، دار النهضة العربیة، ،ـ محمود أبو النیل88 القاهرة ـ
 .281، ص1975مصر،

 .78الحلیم منسى، التقویم التربوي، صـ محمود عبد 89
 .41و  40القیاس والتقویم النفسي والتربوي، ص ـ عبد هللا الصامدي، ماهر الدرابیع،90
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ینجز الممتحن االختبار الذي قد یكون كتابیا أو شفویا، في زمان  ب ـ إجراء االختبار :
 ومكان معینین. وبعد ذلك تصحح اإلجابات في ضوء مقاییس معیاریة مضبوطة.

زمة  تبار :ج ـ استعمال االخ   .91بتفسیر نتائجه ، وأخذ القرارات الالَّ
 

 ـ طریقة التقویم : 3
ومهما كان نمط التقویم، فإن الطریقة المتبعة في التقویم هي وحیدة، وتتمثل في     

 المراحل اآلتیة:
 الذي یتطلبـ بناء األداة :  1
 العملیة التقویمیة .ـــ تحدید األهداف أو الكفاءات المنتظرة من وراء إجراء  1ـ1
 .92ــــ تحلیل البرامج أو المحتویات المبلغة ،ثم ترشیح أسئلة الفقرات وفقا ألوزانها  2ـ1
متمثال في االختبار أو الفحص نفسه، الذي یردف بطبیعته بعملیة  ـ القیاس : 2

 تها.التصحیح، التي تستند إلى اإلجابات النموذجیة المرفقة بسلم المعاییر وتقدیرات مؤشرا
 والقیاس أیضا عبارة عن مصطلح یمكن أن نوضحه في النقاط التالیة :

جمع المعلومات حول أعمال التالمیذ (نشاطات، إجابات مشاركة، فعالة...) باستعمال • 
 أدوات التقویم، قصد التحقق مما هو موجود مقارنة مع ما یجب أن یكون .

 . تنظیم وتحلیل معطیات التالمیذ من أجل تفسیرها• 
 تفسیر المعطیات باالستناد إلى مرجع (مقیاس / سلم تقدیري).• 
التي تمكن من تصنیف النتائج المترتبة على بیانات التصحیح،  ـــ عملیات التحلیل : 3

التي بحكم طبیعتها تجرى وفق قواعد وتقنیات إحصائیة، تؤدي إلى تفسیر النتائج المحققة 
 .فعلیا

هو التعبیر بمقدار عن قیمة نشاط أو منتوج، أو إجابة أو أي عمل  ـــ إصدار األحكام : 4
یقوم به التلمیذ في مادة دراسیة ما، وذلك من طرف المقّوم (المدرس)، بعبارة لفظیة أو 
عددیة أو رمزیة أو رتیبة، استنادا إلى معاییر (ساللم لفظیة أو عددیة أو حرفیة...) دقیقة 

تم اعتمادها مسبقا.ومحددة 

                                                           

 .98، صجمیل حمداوي، مكونات العملیة التعلیمیة ــ التعلمیةـ  91
 .22ـ مغزي محمد بخوش، بیداغوجیا التقویم، ص92
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وتتجسد في مواقف قیمیة، تعبر عن إبداء وجهات نظر موضوعیة، مستندة إلى      
 .93النتائج التي أفرزتها عملیة التحلیل

هو العزم على اتخاذ إجراء أو إجراءات، من طرف المقوم (المدرس)  ـــ اتخاذ قرارات : 5
 ومن بین هذه اإلجراءات :أو مجلس أساتذة، اّتجاه نتائج عمل أنتجه التلمیذ 

 ـــ توجیه التلمیذ إلى مراجعة أجزاء من درس ما كانت مصدر الضعف .
 ــ إنجاز تمارین إضافیة حول موضوع ما .

 ــ دعوته إلى تقدیر مساره التعلیمي بغرض تحسین نتائجه .
 العملیة .ـــ االنتقال إلى مستوى دراسي أعلى أو إعادة للسنة الدراسیة أو توجیهه للحیاة 

 ـــ توجیهه إلى شعبة دراسیة مناسبة علمیة ، ریاضیة ، أدبیة ، اقتصادیة...
كذلك یتمثل اتخاذ القرارات في إجراءات تنفیذیة (إیجابیة أو سلبیة)، معبر عنها في     

. 94شكل إجازات أو عقوبات متماشیة مع نتائج التحلیل

                                                           

 .22صـ مغزي محمد بخوش، بیداغوجیا التقویم ، 93
 .22ـ المرجع نفسه، ص94
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  الفصل الثاني:

  –السنة الخامسة  -األنشطة المقررة في مرحلة التعلیم االبتدائي  �
  تعریف النشاط:   )1

النشاط في اللغة یوحي بمعاني العمل والممارسة واإلنجاز والبناء، وعلیه فالمناهج      
وذلك بهدف توجیه المعلم إلى توظیف  ،الجدیدة استخدمت مصطلح النشاط عوض المادَّة

الكتساب المعارف  ،التي ترتكز على الجهد الذي یبذله المتعلم ،إستراتیجیات التدریس
هتمام عارف والمحتویات، ومن ثم ینصب اال من التركیز على المبدال والمهارات بنفسه،

  .95على بناء الكفاءات ال على حشو الذاكرة بالمعلومات

 سواء تكون محتویات الدرس عبارة عن أنشطة تعلمیة ووضعیات متنوعة ومتدرجة،      
ما  حركیة. وتتوزع هذه األنشطة بین أم حسیة أم ،أكانت وضعیات معرفیة أم وجدانیة

ناك أنشطة المدرس وأنشطة . بمعنى أن هلى المتعلمإوما یعود  ،لى المدرسیعود إ
. ومن المعلوم أن المدّرس هو الذي یحّضر الوضعیات/ المشكالت لیجیب عنها المتعلم

بین خمسة أنماط من األنشطة التعلمیة المرتبطة  Deketeleالمتعلم، وقد میز دوكتیل٭
  . وهي :96ببیداغوجیا اإلدماج

 ستثمار .ستكشاف أو االأنشطة اال .1
 أنشطة التعلم النسقي . .2
 أنشطة البناء . .3
 دماج .أنشطة اإل .4
وهو ما یهم الباحثة في موضوع بحثها هنا . ،أنشطة التقویم .5

                                                           

عین  بتدائي،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،یل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االـ محمد الصالح حثروبي، الدل 95
 .132، ص2012الجزائر،  ــــملیلة

، 2ب، طالجدیدة،المغر مطبعة النجاح  ،منشورات: مجلَّة علوم التربیة ـ ینظر، لحسن بوتكالي، بیداغوجیا اإلدماج، 96
  .78و77ص ،2005

 .إلصالح النظام التعلیمي المعرفي jean de ketele نظریة ماري دوكتیل٭ 
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یرتبط التقویم بعملیات اإلدماج، بمعنى أن التقویم في هذا المجال إدماجي یقیس     
كفایات المتعلم وطریقة دمجه للموارد، وكیفیة حّله للوضعیة المشكلة، ویقوم التقویم على 
أنشطة التقدیر والقیاس والتصحیح والمعالجة، ویعني هذا أن أنشطة التقویم هي بمثابة 

وعة من موارده عتمادا على مجما تطلب حال من قبل المتعلم، وضعیات إدماجیة ت
  . 97، مع مراعاة السیاق التداولي والنصي والمرجعي والشخصيومكتسباته السابقة

  :98بتدائيرة للسنة الخامسة من التعلیم االاألنشطة المقرَّ  )2

  السنة الخامسة  المجال

  اللغة العربیة  التواصلي
  اللغة الفرنسیة

  الریاضیات  العلمي
  التربیة العلمیة والتكنولوجیة

  سالمیةالتربیة اإل  جتماعياال
  التربیة المدنیة

  التاریخ
  الجغرافیا

  التربیة الموسیقیة  الفّنــــــــــــــــي
  التربیة التشكیلیة

  التربیة البدنیـــــــــــة  البدنــــــــــــــــــــي

 
 

                                                           

 ، نشر  www.alukah.netـ جمیل حمداوي، مكونات العملیة التعلیمیة ـ التعلمیة، المتاح في الموقع اإللكتروني: 97
 .51، ص03/06/2015 بتاریخ:

 .133ص بتدائي،االـ محمد الصالح حثروبي،الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم  98
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 الّلغة العربیة:أنشطة  )3

الّلغة أهم وسیلة لنقل المعلومات والمشاعر، وركیزة أساسیة في ربط الفرد       
بالجماعة، فهي مجموعة من العادات الصوتیة بواسطتها یتبادل أفراد المجتمع أنواع

والمدركات، وفي القیام بكثیر األفكار والمعارف، ولذلك تبرز أهمیتها في تكوین المفاهیم 
 .99ستنتاجم والتجرید والحكم واالمن العملیات العقلیة كالتحلیل والتعمی

رتباط الّروحي وهي من أهم وسائل اال والرسمیة، غة الوطنیةوالّلغة العربیة هي اللّ      
عربیة فإن اللغة ال وعلیه  م األساسي للشخصیة الجزائریة.ِّبین أبناء الوطن واألمة، والمقو

في المنظومة التربویة وسیلة للتعَلم والتواصل والتبلیغ، ولهذا كان لزاما على المدرسة أن 
تعتني بأمر هذه األداة عنایة خاصة فتجعلها أداة طَیعة لدى المتعَلمین وسلیقة فیهم، 

  بحیث تصبح أساس تفكیرهم، ووسیلة تعبیرهم.

–بتدائیة الرئیسي للمدرسة االیمَثل تدریس اللغة العربیة بمختلف أنشطتها النشاط     
قصد اكتساب المتعلمین المهارات الَلغویة األساسیة  –وفي جمیع مراحل التعلیم األخرى 

ستماع) ومن هنا تتجَلى أهمیة الَلغة في العملیة التعلمَیة ـــــ لقراءة، الكتابة، التواصل، اال(ا
لى ذلك ـــ وسیلة إضافة َدة دراسیة فحسب، ولكنها ـــ باإلعلیمیة، حیث أَنها لیست ماالت

رة في مختلف المراحل التعلیمیَّة   .100لدراسة مختلف األنشطة والمواد المقرَّ

  

  

  

  

                                                           

 .137بتدائي ،صیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االـ محمد الصالح حثروبي،الدل 99
 . 138و 137ـ المرجع نفسه،ص 100
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  ) طرائق تقییم وتقویم التالمیذ في أنشطة الّلغة العربیة:4

  طرائق التقییم .1

  أ. طریقة التدرج البیاني:

  العالمــــــــة  المؤشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرات  المعاییــــــــــر
  ـــ الشيء الذي به نحكم.

فهو میزة أو خاصیة الشيء أو 
الشخص والذي ننطلق منه 
  إلصدار حكم قیمي علیه.

  

لتقدیر عمل ــــ الشيء الذي ننطلق منه 
ما، حتَّى  یكون المعیار عملیا یجب 
أن یرفق بقرائن قابلة للمالحظة،وسهلة 

القیاس فتكون دلیال على احترام 
المعیار،وتسمَّى هذه القرائن المالحظة 

  .101بـ"المؤشرات"

  

  ب. طریقة الترتیب:

  ا.ًتلمیذ 31نموذج: عدد تالمیذ قسم السنة الخامسة هو    

  نشاط الَلغة العربیة تحَصلت الباحثة على النتائج التالیة:عند إجراء تقییم 

 ).10إلى  07تالمیذ تحَصلوا على عالمة محصورة بین ( 08 -
 ).6.99إلى  05تالمیذ تحَصلوا على عالمة محصورة بین ( 07 -
 ).4.99إلى  03تالمیذ تحَصلوا على عالمة محصورة بین ( 06 -
 ) .2.99إلى  0(تالمیذ تحَصلوا على عالمة محصورة بین  10 -

  وبحساب النسب المئوَیة تحصلت الباحثة على النسب التالیة:

 داء).ي الدرجة األولى ( أفضل مستوى لأل٪ من عدد التالمیذ ف25.80 -
 ٪ من عدد التالمیذ في الدرجة الثانیة.22.58 -
 ٪ من عدد التالمیذ في الدرجة الثالثة.19.35 -
داء).في الدرجة الرابعة (آخر مستوى لألدد التالمیذ ٪ من ع32.25 -

                                                           

 .305ـ ینظر، محمد الصالح حثروبي،الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم االبتدائي، ص 101
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فما فوق...) في ماَدة الَلغة العربیة  05نسبة التالمیذ المتحصلون على معدل (
  ٪ .48.38هو:

 جـ. طریقة التقریر المكتوب:

 نموذج:

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  طریقة التقویم : .2

الصعوبات   التالمیذ
  والنقائص

األنشطة 
والوضعیات 

  التعلیمیة المقترحة

  التقویم

-   
-   
-    

ـــ تالمیذ لم یحققوا 
األهداف المسطرة 
(نقص في 
التحصیل/ خلل في 

ـــ تقسیم التالمیذ إلى 
أفواج صغیرة حسب 
النقائص والثغرات 
وٕاعداد مذكرات 

  

 

المعَلــــــــم :...............                              المدرسة :............       

الـمــــــــــاَدة :...............                              القســــــــــم :............       

....التلمیـــــــذ :...........  

.......................تقریر تفصیلي عن التلمیذ :.......الموضوع:   

 التي یتمتع بها المتعّلم.ذكر نقاط القوة أو الضعف  .1
 المهارات التي یملكها وٕامكانیة تطویرها مستقبال. .2
 مدى إمكانیة التقدم التعَلمي. .3
 نتقال من صف إلى آخر.إمكانیة اال .4
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بناء المفاهیم/ 
صعوبة في 

  التطبیق)

  لعالجها.

 

رة في مرحلة التعلیم اال أنشطة الّلغة العربیة �   بتدائيالمقرَّ

  بتدائي:لیم االلتدریس الّلغة العربیة في السنة الخامسة من التعالحجم الزمني المخصص 

عدد الحصص   األنشطة المقررة
  في األسبوع

  الحجم الساعي

 قراءة (أداء، فهم،إثراء) تعبیر شفوي/تواصل -
 قراءة / قواعد نحویة . -
 قراءة / قواعد صرفیة أو إمالئیة . -
 تعبیر كتابي ( تحریر). -
 محفوظات . -
 مطالعة موجهة . -
نشاطات إدماجَیة(تصحیح التعبیر/إنجاز  -

  مشاریع) .

02  
02  
02  
01  
01  
01  
02  

  د30ساعة و01
  د30ساعة و01
  د30ساعة و01

  دقیقة 45 
  دقیقة  45
  دقیقة  45

  د30ساعة و01 
  

  د15ساعات و08  11  المـــــجــــــــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

  القراءة: ( أداء ، فهم ،إثراء)/تعبیر شفوي وتواصلأَوال: نشاط 

  نشاط القراءة : .1

داء، وتتحقق المهارة عن طریق الفهم واالستیعاب ثَم المهارة هي إتقان الفعل أو األ     
 ،بالنسبة للمتعَلمللقراءة أهمیتها البالغة و  الممارسة والتدریب المتواصلین، والتوجیه المباشر،

باعتبارها أداة  ،ألَنها تسهم في بناء شخصیَّته عن طریق اكتساب المعرفة وٕاثراء الفكر



 الدراسة المیدانیة                  الفصل الثاني                                                       

 

55 

التعّلم في الحیاة المدرسَیة، إذ بواسطتها یستطیع المتعًلم التقّدم في جمیع األنشطة 
  . 102التعلمیَّة

والقراءة تساعد التالمیذ على اكتساب المعارف وتثیر لدیهم الرغبة في الكتابة        
الموحیة، فمن القراءة تزداد معرفة التالمیذ بالكلمات والجمل والعبارات المستخدمة في 

  .103الكالم والكتابة

تهدف  وكلَّ أنواع األسالیب واألنماط التي ،إنَّ القراءة تتضمَّن النصوص المختارة     
إلى فتح ذهن المتعّلم على ظاهرة التنّوع واختالف األسالیب، ویصاحب كّل نص عدد 

إلى أسئلة تجعله یربط بین  ،من أسئلة الستخراج معلومات بسیطة من األسئلة المتدّرجة،
  .104لى مقاصد الَنص من خالل أسئلة الفهم " فهم الَنص"إللوصول  ،مختلف المعلومات

  ة :. تقییم نشاط القراء1 .1

یقوم المعّلم أثناءها بالقراءة النموذجیة وتكون الكتب مغلقة، أَما التالمیذ یتتبعون في      
صمت وتركیز یحاولون فهم المسموع، وربطه بالعنوان المكتوب على السبورة، بعدها 
یطلب المعّلم من المتعّلمین قراءة الَنص قراءة صامتة، ویقوم التلمیذ فیها بالتعّرف على 

  ات من شكلها وفهم مدلوالتها، وأخذ فكرة حول النّص المقروء.الكلم

ثمَّ یتداول جمیع المتعّلمین على قراءة فقرات النص قراءة جهریة مسترسلة سلیمة،     
من حین إلى آخر، لتذلیل وبإمكان المعلم التدخل باحترام الوصل وعالمات الوقف، 

والتي استصعبها أو توقَّف  ،داءهأفي  بعض الصعوبات القرائیَّة التي قد تعیق المتعّلم
  عندها.

بوضع خط تحت المفردات الصعبة أو  ،یقوم كّل من القارئ والّتالمیذ اآلخرون    
المبهمة، فیقوم األستاذ بشرحها. بعدها یقوم بمناقشة محتوى الَنص عبر أسئلة یقوم 

                                                           

 .165بتدائي، صالمحمد الصالح حثروبي، الدلیل البیداغوجي لمرحلة التعلیم ا ـــ 102
،  ONEFD الّلغة العربیةـ تكوین المعلمین، الدیوان الوطني للتعلیم والتكوین عن بعد، ـ  قریسي ظریفة 103

 .4،ص2010الجزائر،

 بتدائي، الدیوان الوطني للمطبوعات المدرسیَّةاـ شریفة غطَّاس وآخرون، دلیل كتاب الّلغة العربیة للسنة الخامسة  104
ONPS  12، ص2012،الجزائر، جوان. 
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 الفهم، یجیب عنها التالمیذ ویتناقش فیما بینهم عبر مابطرحها وهذه األسئلة هَي أسئلة 
  یسمَّى بنشاط التعبیر الشفوي أو التواصل.

  تقییم نشاط القراءة ( أداء ، فهم ، إثراء) : . معاییر2.1

  العالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المعــــــــــــــــــــــــــــــــــاییر
الجهریة ومعرفة الحروف وأصواتها  سالمة النطق في القراءة -

ة القراءة.  ونطقها، وصحَّ
 سترسال في القراءة وتفادي السرعة.حترام عالمات الوقف واالا -
 فهم النص وٕادراك مبناه. -
 اإلجابة عن األسئلة المتعّلقة بأسئلة الفهم. -
 یحّدد المعنى السیاقي للمفردة والعبارة. -
  یوّظف التراكیب النحویَّة المختلفة.  -

  

  

  . طرائق تقییم نشاط القراءة :3.1

  .37و 36نّص من كتاب السنة الخامسة عنوانه " النمل والصرصور"، صفحة 

  أــ طریقة التدرج البیاني:

  العالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المعاییــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  4تلمیذ  3تلمیذ  2تلمیذ  1تلمیذ

ـــ سالمة النطق في القراءة الجهریة، ومعرفة الحروف 
ة القراءة.   وأصواتها ونطقها وصحَّ

1.5  01  0.5  01  

سترسال في القراءة حترام عالمات الوقف واالاـــ 
  وتفادي السرعة.

0.5  01  01  0.5  

  1.5  00  01  1.5  ـــ فهم النص وٕادراك مبناه.
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  02  0.5  02  02  ـــ اإلجابة عن األسئلة المتعّلقة بأسئلة الفهم.
  01  0.25  0.5  0.5  ـــ یحّدد المعنى السیاقي للمفردة والعبارة.

  01  0.25  0.5  00  ـــ یوّظف التراكیب النحویَّة المختلفة.
  ب ـــ طریقة الترتیب:

  تالمیذ كعّینة من قسم السنة الخامسة. 04أخذت الباحثة     

  عند إجراء تقییم نشاط القراءة لهؤالء التالمیذ ،تحصلت الباحثة على النتائج التالیة:

  .10من  06:تحَصل على عالمة 01التلمیذ -
  أیضا. 10من  06: تحَصل على عالمة 02التلمیذ -
  .10من  2.5تحَصل على عالمة : 03التلمیذ -
 .10من  07: تحَصل على عالمة 04التلمیذ -

  وبحساب النسب المئویَّة نجد أنَّ :

 ٪ (األعلى مستوى).25: في المرتبة األولى بنسبة 04التلمیذ -
 ٪ . 50: في المرتبة الثانیة بنسبة 02و 01التلمیذ -
 ٪ (األدنى مستوى).25: في المرتبة الثالثة بنسبة 03التلمیذ -

  ٪ .75ـــــ فما فوق ــــــ في نشاط القراءة هو  05على عالمة  الذین تحصلوانسبة التالمیذ 
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  جـ ــ طریقة التقریر المكتوب:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ....................المعّلم:                                   .......................المدرسة:

  01التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  في نشاط القراءة. 01تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:            

سلیم النطق في مخارج األصوات، یعاني لعثمة بسیطة، یحترم عالمات الوقف       
ولكنه سریع غیر مسترسل في قراءته، یبدي فهمه للنص ویجیب عن أغلب األسئلة 

لدیه عجز في توظیف التراكیب النحویة وٕاجابته منقولة  متعّلقة بأسئلة فهم النص.ال
  حرفیا من النص وال یوظف أسلوبه الخاص.

ل على عالمة         وهي عالمة جّیدة. 10من  06تحصَّ

 
 

  ....................المعَلم:                                   .......................المدرسة:

  02التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  في نشاط القراءة. 02تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:            

، لكن صوته جد منخفض، مسترسل في قراءته ویحترم عالمات قراءته سلیمة     
عن األسئلة المتعلقة بفهم النص، وبالمقابل یجد صعوبة الوقف، یشارك في اإلجابة 

في فهم وشرح بعض المفردات، مثل: وفد، أوكارها... لدیه خلل في توظیف التراكیب 
  النحویَّة.

ل على عالمة         وهي عالمة جّیدة. 10من  06تحصَّ
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  ....................المعَلم:                                   .......................المدرسة:

  03التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  في نشاط القراءة. 03تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:            

مات، بطيء القراءة، یقف مطوَّال عند كل عالمة من یقوم بهجاء الحروف والكل    
وأهمل ، ى سؤال واحد فقط من أسئلة الفهمأجاب عل عالمات الوقف، لم یفهم النص،

  توظیف التراكیب النحویة.

ل على عالمة        وهي عالمة ضعیفة و دون الوسط. ،10من  2.5تحصَّ

 
 

  ....................المعَلم:                                   .......................المدرسة:

  04التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  في نشاط القراءة. 04تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:            

القراءة أحیانا، فهم النص سلیم النطق ، یحترم عالمات الوقف ولكنَّه سریع     
وأجاب عن معظم األسئلة المتعلقة بأسئلة الفهم، یشرح المفردات حسب سیاقها ،ویقوم 

  بتوظیف التراكیب النحویة المختلفة عند إجابته عن أسئلة الفهم .

ل على عالمة       ً.جدا ة، وهي عالمة جّید10من 07تحصَّ
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 . تقویم نشاط القراءة :4.1

كي یتمكن المعّلم من تقویم قدرات التالمیذ تقویما موضوعیا وحقیقیا في مجال      
القراءة، فإن علیه أن یختار لذلك أسالیب وأدوات تتناسب مع األهداف المراد قیاسها. فإذا 
رغب في أن یقیس هدفا متعلقا بقدرة التالمیذ على الفهم، فینبغي أن ینتقي لذلك تمارین 

ة لألهداف واسطتها مدى تحقیق التالمیذ لهذا الهدف ،وهلم جرا... بالنسبمناسبة یختبر ب
، ومیل التالمیذ للقراءة نستخلص مما تقدَّم أَن األسلوب أو األداة المتعلقة بقیاس األداء

  .105المختارة للتقویم یجب أن تتوافق مع الهدف الذي یراد قیاسه
ي نهایة لألهداف المتعّلقة بالقراءة ف وٕاذا قامت الباحثة على سبیل المثال، بتحلیل     

لى أنَّ نواتج هذا النشاط الّلغوي، تتجسد في قدرات إبتدائیة، فإنها تتوصل المرحلة اال
ومهارات معیَّنة، ینبغي أن تظهر في سلوك التالمیذ مع نهایة الطور، والتي یمكن 

  تلخیصها كمایلي:
 داء الصحیح.اء السلیم واألدالقدرة على األ -
ستفهام، والتعجب، ومراعاتها واال القدرة على تمییز األسالیب التعبیریَّة كالنفي، -

 أثناء القراءة.
 القدرة على القراءة المتصلة. -
 القدرة على تحویل الكالم المنطوق إلى كالم مكتوب. -
 كتساب المیل إلى المطالعة والقراءة الحَرة.ا -

، ینبغي أن تشمل جمیع التالمیذ في هذا النشاطة تقویم على ما تقدَّم فإن عملیَّ ً وبناء      
والمهارات تتضمن المعلومات والمفاهیم،  دها األهداف، التيِّالنَّواتج التعلیمیَّة التي تحد

   . 106ّتجاهات كما یتجلَّى ذلك في قائمة القدرات آنفاواال

  

                                                           

، 2000وزارة التربیة الوطنیَّةـ مدیریة التكوین،الجزائر، ـ بوشینة السعید وآخرون، تعلیمیة المادَّة الّلغة العربیة، 105
 .67ص
 .67و 66ص ،المرجع نفسهـ  106
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  نموذج التقویم :

التالمیذ 
  المعنیون

والوضعیات  األنشطة  الصعوبات والنقائص
  التعلیمیة المقترحة

  مـــــــــــــــویـالتق

  التلمیذ
01  

  ـــ سریع القراءة .
ـــ لدیه عجز في توظیف 

  التراكیب النحویَّة.

ـــ القراءة الصامتة تنّمي 
  له القراءة الهادئة.

ـــ إعطاءه واجبات منزلیَّة 
كتوظیف بعض الكلمات 

  في جمل مفیدة.

  ـــ قراءة مسترسلة.
التراكیب ـــ یوظف 

النحویة ویراعي 
  القواعد واإلعراب.

  التلمیذ
02  

ـــ بعض المفردات لدیه 
  مبهمة.

ـــ نقص في توظیف 
  التراكیب النحویة.

  

ستعانة بالقاموس ـــ اال
  لشرح المفردات الصعبة.
ـــ دعم في دروس النحو 

  والتراكیب.

ـــ فهم المفردات 
  المبهمة.

ـــ التوظیف الصحیح 
  النحویة.للتراكیب 

  التلمیذ
03  

  ـــ التهجأة.
  ـــ بطء القراءة.

  ـــ عدم فهمه للنص.

  ـــ حّثه على المطالعة.
ة اـــ  ستدعاءه في حصَّ

ستدراك، لتدارك اال
مواطن الضعف في 
  النَّحو وفهم النص.

ـــ القراءة السلیمة 
  لمحتوى النص.

ـــ توظیف التراكیب 
  النحویة.

ـــ اإلجابة عن أسئلة 
  الفهم.

  التلمیذ
04  

  ـــ المطالعة.  ـــ السرعة عند القراءة.
ـــ القراءة الصامتة، 

ومنحه الوقت الكافي 
لقراءة النص وحثه على 

  عدم اإلسراع.

ـــ القراءة السلیمة 
سترسال في واال

  القراءة.
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  نشاط التعبیر الشفوي والتواصل: .2

ة القراءة لتفعیل التخاطب والتواصل وٕابداء الرأي       ینجز التعبیر الشفوّي عقب حصَّ
  والتعبیر عن العواطف واألحاسیس باحترام:

 األفكار والمعاني المتضمنة في النص أو الحوار أو الصور. -
 األلفاظ والعبارات. -
  .107ترتیب األفكار والمعاني وحسن تنظیمها -

  التعبیر الشفوي والتواصل:. معاییر تقییم نشاط 1.2

  العالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المعــــــــــــــــــــــــــــــــــاییر
 التعبیر بلغة هادئة ، دون رفع الصوت عالیا. -
توظیف المكتسبات الّلغویة كسالمة الجمل نحویا، وصرفیا،  -

 وداللیا.
أو الحوار أو  حترام األفكار والمعاني المتضمنة في النصا -

 الصور.
 ترتیب األفكار والمعاني وحسن تنظیمها. -
  سالمة النطق واللغة والجرأة في التعبیر دون خجل. -

  

  

  . طرائق تقییم نشاط التعبیر الشفوي و التواصل:2.2

بعد قراءة نّص " النمل والصرصور"، طلب المعلم في حصة التعبیر الشفوي من     
التالمیذ مقارنة هذا النص بالقصة المعروفة " النملة والصرصور"، وٕابداء رأیهم في هذه 

  القصة الجدیدة.

تالمیذ جرى تقییمهم على النحو التالي: 04أخذت الباحثة عّینة من     

                                                           

 .12، صبتدائياب الّلغة العربیة للسنة الخامسة شریفة غطَّاس وآخرون، دلیل كتا ـ 107
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 أــ طریقة التدرج البیاني:

  المعاییـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  

  التالمیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ
  التلمیذ
01  

  التلمیذ
02  

  التلمیذ
03  

  التلمیذ
04  

التعبیر بلغة هادئة، دون رفع الصوت ـــ 
  عالیا.

01  0.5  01  01  

ـــ توظیف المكتسبات الّلغویة، كسالمة 
  الجمل نحویا وصرفیا وداللیا.

  

01  00  01  1.5  

حترام األفكار والمعاني المتضمنة في اـــ 
  النص أو الحوار و الصور.

01  01  01  0.5  

  02  01  0.75  01  والمعاني وحسن تنظیمها. ـــ ترتیب األفكار
ـــ سالمة النطق واللغة والجرأة في التعبیر 

  دون خجل.
02  0.75  01  0.5  

  5.5  05  03  06  08المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع من 

  

 ب ــ طریقة الترتیب:

  .10من  06: تحصل على عالمة 01التلمیذ -
  .10من  03: تحصل على عالمة 02التلمیذ -
  .10من  05: تحصل على عالمة 03التلمیذ  -
  .10من  5.5: تحصل على عالمة 04التلمیذ  -

:   وبحساب النسب المئویة نجد أنَّ

  ٪ (األعلى مستوى).25: في المرتبة األولى بنسبة 01التلمیذ -
  ٪ .25: في المرتبة الثانیة بنسبة 04التلمیذ -
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  ٪ .25: في المرتبة الثالثة بنسبة 03التلمیذ -
 ٪ (األدنى مستوى).25في المرتبة الرابعة بنسبة : 02التلمیذ -

 جـ ــ طریقة التقریر المكتوب:

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ....................المعَلم:                                 .......................المدرسة:

  01التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  في نشاط التعبیر الشفوي والتواصل. 01تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:  

یعّبر بلغة هادئة دون رفع صوته، وقام بتوظیف بعض الجمل السلیمة نحویا      
وداللیا نطقه سلیم یعبر بأریحیة دون خجل، لكن أفكاره غیر مرتبة بالتدقیق كما 

  .أن بعض الجمل  صحیحة لكنها خارجة عن السیاق

ل على عالمة       وهو جّید . 10من  06تحصَّ

 

  ....................المعَلم:                                   .......................المدرسة:

    02التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  في نشاط التعبیر الشفوي والتواصل.  02تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:  

صوته عال نوعا ما ، جمله لیست سلیمة نحویا. أحیانا یخرج عن سیاق      
  المعبَّر عنه، أفكاره غیر منظمة ،لدیه لعثمة ولغته غیر سلیمة .

  وهي عالمة ضعیفة في التعبیر الشفوي. 10من  03عالمته      
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  ....................المعَلم:                                  .......................المدرسة:

  03التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  التعبیر الشفوي والتواصل.في نشاط  03تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع: 

عبَّر بلغة هادئة دون رفع صوته، وظف بعض الجمل السلیمة نحویا      
وداللیا، نوعا ما احترم األفكار والمعاني المتضمنة في النص األول. نطقه سلیم 

  لكنه خجول وهذا ما یصعب علیه ترتیب أفكاره وطرحها بجرأة.

  ة.، وهي عالمة متوسط 10من  05عالمته      
 

 

  ....................المعَلم:                                 .......................المدرسة:

  04التلمیذ:                                   ........................ القسم:

في نشاط التعبیر الشفوي  04تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:        
  والتواصل.

عبَّر بلغة هادئة دون خجل أو رفع صوت،وظَّف جمال سلیمة نحویا،أحسن       
  ترتیب أفكاره وعرضها.خجله الزائد یقف عائقا أمام نطقه السلیم للعبارات .

 وهي عالمة متوسطة. 10من  5.5عالمته هي       
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  التعبیر الشفوي:. تقویم نشاط 3.2

  التالمیذ
  المعنیون

الصعوبات 
  والنقائص

األنشطة 
والوضعیات 

  المقترحة

  التقویم

  التلمیذ
01  

ـــ أحیانا أفكاره غیر 
مرتبة، ویخرج عن 

  سیاق النص.

ـــ ترك المتعلم یعبر 
بكل حریة وتلقائیة 
دون مقاطعة أو 

  قیود.

ـــ یوظف جمال 
مرتبة وفي سیاق 

  النص.

  التلمیذ
02  

  ـــ صوته جد عال
ـــ جمله لیس سلیمة 

  نحویا.
  ـــ أفكاره غیر مرتبة.

  ـــ لعثمة.

هتمام بتصحیح اال ـــ
مكتسباته الّلغویة 
وتهذیبها وتنظیمها 
بصورة أفضل مع 
الحرص كل مرَّة 

على تنمیة رصیدهم 
وٕاثراءه  اللغوي،

بتعابیر ومفردات 
تتوافق  جدیدة

والمستوى الفكري 
  للمتعلمین.

التعبیر السلیم ـــ 
وبلغة هادئة دون 

  رفع الصوت.

  التلمیذ
03  

ـــ یصعب علیه 
ترتیب األفكار 

  وطرحها.

ـــ تحفیز التالمیذ 
على التعبیر السلیم 
والجمیل، بتسجیل 
تعابیرهم ما أمكن 

على السبورة لتكوین 
  نص مشترك.

ـــ أفكاره مرتبة ویعبر 
  بطالقة.
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  التلمیذ
04  

ـــ تشجیع التلمیذ   ـــ لعثمة
على التحدث داخل 

  القسم.

ـــ التعبیر بطالقة مع 
الحرص على أال 
تتحول حصة 

التعبیر الشفوي إلى 
حصة محادثة(سؤال 

  وجواب).
  

  ثانیا: نشاط القراءة / قواعد صرفَیة ونحویة وٕامالئَیة

نطالقا من ایستغل نَص القراءة في تقدیم الظاهرة النحویَّة أو الصرفیة وتحلیلها،      
ستعمال لها واستثمارها بفضل التدریب واالالمالحظة إلى تحدید الظاهرة وصیاغة قاعدة 

  في وضعیات أخرى .

عتناء بالكتابة الصحیحة، وتطبیق قواعد الكتابة الصحیحة من خالل كما یتم اال     
روس اإلمالء، حیث یتعرف المتعلم على الظاهرة اإلمالئیة، ویتدرب علیها وصوال إلى د

  .108إتقان أغلب المهارات اإلمالئیة، والتحكم في شكل اللغة المكتوبة

  . تقییم نشاط القواعد/ صرفیة ونحویة وٕامالئیة:1

  العالمة  المعاییـــــــــــــــــــــــــر  المجال
یقیس المعّلم على سبیل المثال قدرة المتعّلم  -  المعرفــــــــــــــــي

على إدراك مفهوم الجملة، عناصرها 
األساسیَّة وغیر األساسیَّة وطریقة ترتیب 
عناصرها والتغّیرات التي یمكن أن تطرأ 

 على أحكامها.
  

  

  

                                                           

 .12، صبتدائياالعربیة للسنة الخامسة  ـ شریفة غطَّاس وآخرون، دلیل كتاب الّلغة 108
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مدى قدرة التلمیذ على تألیف الجمل  -  الحَسي الحركي
بطریقة صحیحة، وتوظیفها  دائهاأوترتیبها و 

للتعبیر عن حاجاتهم المختلفة والتواصل 
  مع المحیط.

  

مدى قدرة التالمیذ على إصدار أحكام  -  الوجدانـــــــــي
صحیحة تتعلق بسالمة الجمل أو التراكیب 
اللغویة وحرصهم على استعمالها بطریقة 

  صحیحة.

  

  

  نموذج من قسم السنة الخامسة:

 اآلتیة: عّین الخبر في الجمل .1
 كانت األمواج عالیة.  –كانت الحیتان قلقة.                       -
 كانت المحاوالت تزداد یوما بعد یوم.  - كان المنظر غریبا.                       -

 أدخل كان على الجمل اآلتیة وغّیر ما یجب تغییره مع الضبط بالشكل: .2
 لباخرة تكتظ بالركاب.ا  - الجّو لطیف.                              -
 الصیَّاد ینتظر طلوع الفجر.  - أنف الحوتة متورم.                        -
 أعرب مایلي: .3
 أصبح الصیاد حائرا. -
 صارت الحیتان في خطر. -
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  أــ طریقة التدرج البیاني:

  المعاییر  المجال
  

      العالمــة  
  4التلمیذ  3التلمیذ  2التلمیذ  1التلمیذ 

  ستخراج الخبر من الجمل:اـــ   المعرفي
 الجملة األولى. -
 الجملة الثانیة. -
 الجملة الثالثة. -
  الجملة الرابعة. -

  
01  
00  
00  
00  

  
01  
01  
01  
01  

  
01  
01  
00  
01  

  
01  
01  
01  
00  

الحّسي 
  الحركي

ـــ إدخال كان على الجمل 
  وتغییر ما یجب تغییره:

 الجملة األولى. -
 الجملة الثانیة. -
 الجملة الثالثة. -
  الجملة الرابعة. -

  
  
0.5  
01  
01  
01  

  
  
01  
01  
0.5  
0.5  

  
  
00  
00  
00  
01  

  
  
0.5  
0.5  
0.5  
0.5  

  ـــ إعراب الجملتین:  الوجداني
 الجملة األولى. -
  الجملة الثانیة. -

  
0.5  
0.25  

  
0.75  
0.5  

  
0.75  
0.5  

  
0.25  
0.75  

  06  5.25  8.25  5.25  المجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
  

  ب ــ طریقة الترتیب:

ل على عالمة 01التلمیذ -  .10من  5.25: تحصَّ
ل على عالمة 02التلمیذ -  .10من  8.25: تحصَّ
ل على عالمة 03التلمیذ -  .10من  5.25: تحصَّ
ل على عالمة 04التلمیذ -   .10من  06: تحصَّ

:وعند    حساب النسب المئویَّة نجد أنَّ



 الفصل الثاني                                                                         الدراسة المیدانیة

 

70 
 

 ٪ .25: في المرتبة األولى (األعلى مستوى) بنسبة 02التلمیذ -
 ٪ .25: في المرتبة الثانیة بنسبة 04التلمیذ -
 ٪ .50: في المرتبة الثالثة بنسبة 03و  01التلمیذ  -

 

   جـ ــ طریقة التقریر المكتوب:

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

 

  ....................المعَلم:                                   .......................المدرسة:

  01التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  في نشاط القواعد. 01تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:            

 في الجمل الثالث األخرى،ولم یوفق  قام باستخراج الخبر من جملة واحدة،      
یجب تغییره.وكان غیر موفق في إعرابه  أحسن إدخال " كان" على الجمل وغیر ما

  للجملتین.

  ، وهي عالمة متوسطة.10من  5.25عالمته      

 
 

  ....................المعَلم:                                   .......................المدرسة:

  02التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  في نشاط القواعد. 02تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:            

على الجمل وقام بتغییر ما  "كان"  في استخراج الخبر من الجمل، أدخلوّفق       
 مإعرابه للجمل كان صحیحا لكنَّه ل شكل.یجب تغییره، لكنه أحیانا ینسى الضبط بال

  یكمل اإلعراب.

  وهي عالمة جّیدة جدا. 10من  8.25عالمته هي       
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....................المعَلم:                                   .......................المدرسة:  

  03التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  في نشاط القواعد. 03تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:            

وفق في استخراج الخبر من الجمل ماعدا الجملة الثالثة، ولم یحسن إدخال      
إعرابه للجملتین  كان على الجمل، بحیث قام بإدخالها في مكان غیر مكانها،

  صحیح لكنه ناقص.

 وهي عالمة متوسطة. 5.25عالمته هي      

 

  ....................المعَلم:                                   .......................المدرسة:

  04التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  في نشاط القواعد. 04تقریر تفصیلي عن التلمیذ الموضوع:             

لم یوفق فیها، أحسن إدخال قام باستخراج الخبر من الجمل، ماعدا جملة واحدة     
  كان على الجمل لكنه لم یضبط الجمل بالشكل. إعرابه للجمل ناقص فهو لم یوفق.

 .حسنةوهي عالمة  10من  06مته هي عال    
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   طریقة تقویم نشاط القواعد: .3

التالمیذ 
  المعنّیون

األنشطة والوضعیات   الصعوبات والنقائص
  المقترحة

  التقویم

  التلمیذ
01  

ـــ أسباب تتعلق بالنحو 
  العربي (اإلعراب)

ستخراج الخبر اـــ   ـــ دروس دعم في النحو.
دون العودة إلى 
  القاعدة النحویة.

  التلمیذ
02  

  
  ـــ اإلعراب التام للجمل.

ستحضار اللَّفتات اـــ 
اإلعرابیة في  باقي 

الدروس العربیة(التعبیر، 
القراءة..) حتى یمارس 

 الطالب تطبیق تلك
  القواعد التي تعلَّمها.

  
  
  
  

ـــ إعراب الجمل           
  بشكل تام.

  التلمیذ
03  

  التلمیذ
04  

ة اـــ   ـــ إعراب الجمل. ستدعاؤه في حصَّ
ستدراك لتدارك ضعفه اال

  في نشاط النحوواإلعراب

  ثالثا : نشاط التعبیر الكتابي / التحریر أو الوضعیة اإلدماجیة:

یعتبر هذا النشاط أهمَّ ما ترمي إلیه نشاطات الّلغة على اعتبار أنَّه نشاط إدماجي      
ا سلیم  µیستثمر فیه المتعّلم مكتسباته الّسابقة، فیوّظف األسالیب التعبیریة؛ لینتج نص

  .109المبنى وصحیح المعنى في وضعیات وقوالب مختلفة

  

  

                                                           

 .12بتدائي، صاب الّلغة العربیة للسنة الخامسة ـ شریفة غطَّاس وآخرون، دلیل كتا 109
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  یر تقییم نشاط التعبیر الكتابي:معای .1

  العالمــــــــــــــة  المعاییـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
 سالمة اللغة وصیاغة التعبیر بعبارات واضحة ودقیقة . -
رتباط بالمطلوب ــــ تسلسل األفكار واالترتیب األفكار والتقّید  -

ة المعلومات.  بالموضوع، صحَّ
توظیف الموارد: توظیف بعض الظواهر النحویة أو الصرفیة  -

واستثمار الرصید اللغوي المكتسب وتوظیف المعارف والقیم التي 
 تمَّ التعرض لها في الوحدة التعلیمیة.

 تجّنب األخطاء الّلغویة والكتابیَّة، وسالمة األلفاظ . -
قل حجم المنتوج: التقّید بالحجم المطلوب من طرف المعّلم (ال ی -

 أسطر مثال). 10عن 
  

  

  طرائق تقییم نشاط التعبیر الكتابي: .2

  نموذج من قسم السنة الخامسة:

  حفل مدرسي.الموضوع:      

  شاركت في حفل مدرسي ، فكتبت إلى صدیقك تحكي له عن ذلك .

  

  أسطر. 10نطالقا من الصورة، أكتب نصا ال یقل عن االتعلیمات:      

 تصف لصدیقك دورك في الحفل. -
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لت علیها. -  تصف الجائزة التي تحصَّ
  ستفهام، في جمل مفیدة.عجب واالالتّ ْ توّظف أداتي -

  أــ طریقة التدرَّج البیاني:

التلمیذ   المؤشرات  المعاییر
1  

التلمیذ 
2  

التلمیذ 
3  

التلمیذ 
4  

مة ئالمال
  والوجاهة

 10حجم المنتج (ال یقل عن  -
 أسطر).

وصف دوره في الحفل ودور  -
 زمالءه.

الجائزة التي حصل وصف  -
  علیها.

01  
  
01  
  
01  

00  
  
0.5  
  
0.5  

01  
  
01  
  
01  
  

00  
  
01  
  
01  

 رتَّب أفكاره. -  نسجامالا
  وظَّف أدوات الربط. -

0.5  
00  

00  
0.5  

0.5  
0.5  

0.5  
00  

الصوابیة 
ستعمال (اال

السلیم 
ألدوات 
  الّلغة)

التعجب ْ وظَّف أداتي -
 ستفهام.واال

تحكم في وضع عالمات  -
 الوقف.

القواعد النحویة والصرفیة حترم ا -
 واإلمالئیة.

  كتب بدون أخطاء. -

01  
  
00  
  
0.5  
  

0.25  

00  
  
00  
  
00  
  
0.5  

00  
  
00  
  
00  
  

0.25  

0.5  
  
00  
  
00  
  
00  

اإلبداع 
  واإلتقان

 نظافة الورقة. -
  كتب بخط واضح. -

0.5  
0.25  

0.5  
0.5  

0.25  
0.25  

0.5  
0.5  

  04  4.75  03  06  08 المجمـــــــــــــــــوع من  
  



 الدراسة المیدانیة                  الفصل الثاني                                                       

 

74 

  ب ــ طریقة الترتیب:

  عند إجراء تقییم نشاط التعبیر لهؤالء التالمیذ األربعة تحصلت الباحثة على النتائج التالیة:

ل على عالمة  01التلمیذ  -   .08من  06: تحصَّ
ل على عالمة  02التلمیذ  -  .08من  03: تحصَّ
ل على عالمة  03التلمیذ  -  .08من  4.75: تحصَّ
ل على عالمة  04التلمیذ  -  .08من  04: تحصَّ

  طریقة الترتیب باستعمال النسب المئویَّة:

 ٪ .75في المرتبة األولى (األعلى مستوى) بنسبة  01التلمیذ  -
 ٪ .59.37في المرتبة الثانیة بنسبة  03التلمیذ  -
 ٪ .50في المرتبة الثالثة بنسبة  04التلمیذ  -
 ٪ .37.5(األدنى مستوى) بنسبة  في المرتبة الرابعة 02التلمیذ  -

  جـ ــ طریقة التقریر المكتوب :

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

  ....................المعَلم:                                   .......................المدرسة:

  01التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  في ماَدة التعبیر الكتابي.  01تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:            

  ـــــ حفل مدرسي ـــــ                                 

تقیَّد  ،ًستغالال صحیحااستغلها اعبَّر المتعلم بالشكل السلیم من خالل أفكار        
في المكان ستفهام التعجب واالْ نه. كما وظَّف أداتي، وماهو مطلوب مجبحجم المنت
  المناسب.

ورقته نظیفة، وخّطه إلى حد ما مقروء. لكنه بالمقابل أهمل مقاییس الكتابة؛        
  كعدم توظیفه ألدوات الربط وعالمات الوقف، ووقع في بعض األخطاء الّلغویة، 

  ، وهو جَید.08من  06أخذ عالمة         
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  ....................المعّلم:                                   .......................المدرسة:

  02التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  في مادَّة التعبیر الكتابي.  02تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:            

  حفل مدرسي ــــــــــ 

خّطه مقروء وورقته نظیفة خالیة من الشطب، وكتابته خالیة من األخطاء أیضا،      
ستعمل عبارات سلیمة لكنها ال تتماشى مع الّسیاق، لم یتقیَّد بحجم المنتج ألنَّ تعبیره ا

أسطرـــ في حین طلب منه عشرة أسطر على األقل ــــ تعبیره ركیك  07لم یتجاوز حتى 
ستفهام والتعجب، ولم یحترم ولم یوظف أداتي اال ه غیر متسلسلة.ا ما، أفكار نوع

  القواعد النحویة والصرفیة، لیست هناك إجابة عن المطلوب إطالقا.

ل على عالمة        وهي عالمة دون المتوسط. 08من  03تحصَّ
 

  ....................المعَلم:                                   .......................المدرسة:

  04التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  في مادَّة التعبیر الكتابي.  04تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:            

  ـــــ حفل مدرسي ـــــ                                 

داة التعجب فقط ولم یدرج ما طلب منه ،أفكاره متسلسلة، أدرج أ 04وظَّف التلمیذ     
ورقته نظیفة وخّطه واضح ومقروء، لدیه نقص في استعمال أدوات  ستفهام،أداة اال

ر   ط) .أسطر فق 5الّلغة، ولم یتقیَّد بالحجم المطلوب(حرَّ

 فهو متوسط . ،08من  04حصل على عالمة     
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  طریقة تقویم نشاط التعبیر الكتابي: .3

األنشطة والوضعیات   الصعوبات والنقائص  التالمیذ المعنیون
  التعلیمیة المقترحة

  التقویم

  التلمیذ
01  

ـــ لم یوظف أدوات 
الربط وعالمات 

 الوقف.
ـــ لیس هناك انسجام 
  مع مقاییس الكتابة.

ـــ توجیهه وتنمیة 
المكتسبات 

السابقة،باعتبارها 
أساسیَّة في بناء 

التعّلمات من خالل 
حل وضعیات 
إدماجیَّة وكتابة 

  فقرات.

ـــ یوظف أدوات 
الربط وعالمات 

  الوقف .
ـــ تسلسل األفكار 
وصیاغة التعبیر 
بعبارات واضحة 

  ودقیقة.

  ....................المعَلم:                                   .......................المدرسة:

  03التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  في ماَدة التعبیر الكتابي.  03تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:            

  ـــــ حفل مدرسي ـــــ                                 

رتبط بالمطلوب (الحجم ، الوصف) ووظَّف أدوات الرَّبط، لكن ورقته ال تخلو ا     
ده لم ستعمال السلیم ألدوات الّلغة، فنجیة والشطب، وأخلَّ باالاألخطاء اللغو من 

ستفهام ،ولم یتقید بوضع عالمات الوقف، كثیر الشطب، التعجب وال االْ یوظف أداتي
  خّطه صعب القراءة أحیانا وغیر واضح، وبعض العبارات غیر مفهومة أصال.

 .حسنةوهي عالمة  08من  4.75عالمته    
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  التلمیذ
02  

ـــ لیست هناك إجابة 
شيء عن ال

  المطلوب إطالقا.
ـــ لم یستعمل أَي 
قاعدة نحویَّة أو 

  صرفیة.

ـــ تخصیص حصص 
دعم في القواعد 
النحویة والصرفیة 

  واإلمالئیة .
ـــ إرشاده وحّثه على 

ربط المطلوب 
بالتعبیر وتوظیف ما 
  طلب منه في تعبیره.

حترام القواعد اـــ 
النحویة والصرفیة 
  والتقّید بالمطلوب.

  التلمیذ
03  

ستعمال ـــ أخلَّ باال
  السلیم ألدوات الّلغة.
ـــ لم یتقید بوضع 

ف،ولم عالمات الوق
ْ یوظف أداتي
التعجب وال 

  ستفهام.اال
  ـــ خّطه غیر واضح.

ستدعاءه في اـــ 
ستدراك ة االحصَّ 

لتدارك نقائصه 
  وتعلیمه.

ـــ وضع عالمات 
  الوقف.

ـــ تكلیفه بإعادة 
كتابة بعض الجمل 

  .لتحسین خّطه

ستعمال السلیم ـــ اال
  ألدوات اللغة .

ـــ یكتب بخط مقروء 
  وواضح.

  التلمیذ
04  

ـــ عدم تقّیده بالحجم 
  المطلوب .

ـــ ال یجیب المتعلم 
عن الشيء 

المطلوب بالرغم من 
توظیف بعض 
األفكار بشكل 

  صحیح.

ة  ـــ تخصیص حصَّ
یتطرق فیها المعلم 
لمعاییر التعبیر 
الكتابي السلیم 

د بالموضوع (كالتقیّ 
  وحجم النص).

د بالحجم ـــ التقیّ 
رتباط المطلوب واال

  بالموضوع.
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 ختبارات.طرائق تقییم وتقویم االرابعا: 

  ختبار الفصل الثاني في مادَّة: الّلغة العربیة.ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الشعبیةالجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 

 مدیریة التربیة لوالیة باتنة 2015/2016السنة الدراسیة: 

 . 04- 01+الجزار  08 - 07 -06 - 05 -04 - 03 -02 -01توأمة مقاطعات بریكة: 

 المدة: ساعة ونصف إ5المستوى: ساختبار الفصل الثاني في مادة: اللغة 

 ندـــــالس

التطور الذي شھده مجال تكنولوجیا االتصاالت على المستوى العالمي والمحلي قرب إنَّ       
المسافات بین الدول حیث مكن من إیجاد وسائل حدیثة وغیر مكلفة في االتصال باآلخرین ، الذین 
یبعدون عنَّا آالف الكیلومترات من خالل استخدام األقمار االصطناعیة التي أصبحت كالنجوم في 

ومن أمثلة ذلك ما نسمعھ ونشاھده في زماننا من نقل لمباریات كرة القدم في مختلف السماء، 
  أنحاء العالم التي تقام ھنا وھناك عبر المذیاع والتلفاز.

والمثال اآلخر عن ھذا التطور في تكنولوجیات االتصاالت یتمثل في الھاتف النقال فبعد       
 یحملونشتراك في الخدمة أصبحنا نرى الجمیع اقتناع الناس بأھمیتھ ومع تخفیض أسعار اال

ة  وسیلة اتصالھم الخاصَّ

 األسئلة

 نقاط)3أسئلة الفھم: (  ) أ

 ھات عنوانا مناسبا للسند. )1

 وردت في السند وسیلتان من وسائل االتصال الحدیثة، اذكرھما. )2

 بم شبھ الكاتب األقمار االصطناعیة؟ )3

 الكلمتین التالیتین: عصریة:....... وقتنا:.......استخرج من السند مرادف كل كلمة من  )4

 نقاط)3أسئلة اللغة: (  ) ب

 أعرب ما تحتھ خط في السند. )1

  لماذا جاءت كلمة "التطور" منصوبة؟

 (الذین یبعدون عنَّا آالف الكیلومترات) حول العبارة التالیة إلى جمع المؤنث : )2

 إمأل الجدول التالي من السند: )3

    اسم موصول  معتلفعل   اسم ممدود  اسم إشارة

...................  .....................  ......................  ......................  

 علل كتابة الھمزة في كلمة: "وسائل" )4

 نقاط)4الوضعیة اإلدماجیة: (  ) ج

  وسائل اإلعالم واالتصال عدیدة تطورت مع مرور الزمن.

أسطر تصفھا وتبین حاالت استعمالھا وما  10اختر وسیلة من ھذه الوسائل تفضلھا واكتب نصا ال یقل عن 

 مسطرا تحتھا.  صفةاستفدتھ منھا، موظفا 

 بالتوفیق
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  االجابة النموذجیة وسلم التنقیط في اختبار الفصل الثاني (اللغة العربیة)

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التنقیط في اختبار الفصل الثاني (اللغة العربیة)االجابة النموذجیة وسلم 

  ن) 3أسئلة الفھم: (

) یقبل كل عنوان لھ عالقة 0.5اختار عنوان مناسب للنص: وسائل االتصال...............( )1

 بالنص.

 )2×0.5وسیلتان من وسائل االتصال: األقمار االصطناعیة والھاتف النقال........ ( )2

 )0.5االصطناعیة بالنجوم......... (شبھ الكاتب األقمار  )3

 استخرج من السند مرادفا لكل من الكلمتین التالیتین: -أ )4

  )0.5)                            وقتنا= زماننا......... (0.5عصریة= حدیثة........ (

  ن) 3أسئلة اللغة: (

 أعرب ما تحتھ خط في النص: )1

  )2×0.25النون ألنھ من األفعال الخمسة.......(:فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعھ ثبوت یحملون

"........(التطورجاءت كلمة "   )0.5" منصوبة ألنھا اسم "إنَّ

  )2×0.25أحول الجملة التالیة إلى جمع المؤنث:....... ( )2

  عنا آالف الكیلومترات) ( الالئي، الالتي) یبعدن للواتي(ا

  )4×0.25استخرج من السند مایلي: ( )3
  اسم موصول  فعل معتل  ممدوداسم   اسم إشارة

  التي - الذي -الذین  نرى -تقام  السماء  ھناك - ھنا -ھذا -ذلك

 أعلل رسم الھمزة في الكلمة "وسائل". )4

  )0.5كتبت الھمزة في وسط الكلمة (المتوسطة) على النبرة ألنھا مكسورة وما قبلھا ساكن (مدّ).........(

  ن) 4الوضعیة اإلدماجیة: (

النقاط   المؤشرات  المعاییر
  الجزئیة

  العالمة

  أسطر) 10حجم المنتج (الیقل عن  -  المالءمة والوجاھة

  وصف وسیلة من وسائل االتصال الحدیثة -

  بّین حاالت استعمالھا ومااستفاده منھا -
  

0.5  
0.5  
0.5  

1.5  

  رتب أفكاره -  االنسجام

  وظف أدوات الربط -

0.5  
0.5  

01  

  الصوابیة
(االستعمال السلیم 

  ألدوات اللغة)

  "صفة" مسطرا تحتھاوظف  -

  تحكم في وضع عالمات الوقف -

 -احترم القواعد النحویة والصرفیة واالمالئیة -
  - كتب بدون أخطاء

0.25  
0.25  
0.5  

01  

  نظافة الورقة -  االبداع واالتقان

  كتب بخط واضح ومقروء -

0.25  
0.25  
  

0.5  
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  ختبار:طرائق تقییم اال .1

  طریقة التدّرج البیاني: أ ــ

  نوع
  األسئلة

    العالمة      األسئلة
  4تلمیذ  3تلمیذ  2تلمیذ  1تلمیذ

  عنوان النص. -1  أسئلة الفهم
ن من وسائل ذكر وسیلتی -2

  تصال.اال
تشبیه الكاتب لألقمار ذكر  -3

  صطناعیة.اال
  ستخراج مرادف الكلمتین.ا -4

0.5  
01  
  
0.5  
  
01  

0.5  
0.5  
  
0.5  
  
0.5  

0.5  
01  
  
0.5  
  
01  

0.5  
01  
  
0.5  
  
0.5  

  إعراب "یحملون". -1  أسئلة اللغة
تعلیل مجيء كلمة "التطور"  -

  منصوبة.
  التحویل إلى جمع المؤنث. -2

  مأل الجدول. -3
تعلیل رسم الهمزة في  -4

  كلمة"وسائل".

0.5  
0.5  
  
0.5  
0.75  
0.5  

00  
00  
  

0.25  
0.5  
0.5  

0.25  
0.5  
  

0.25  
0.5  
0.5  

0.25  
00  
  
0.5  
01  
0.5  
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الوضعیة 
  اإلدماجیة

 مة والوجاهة:ئالمال -
 10ـــ حجم المنتج (ال یقل عن 

  أسطر).
وصف وسیلة من وسائل من ـــ 

  تصال الحدیثة.اال
 ستفاداـــ بّین حاالت استعمالها وما 

  منها.
 
  

 نسجام:اال -
  ـــ رتَّب أفكاره.

  ـــ وظَّف أدوات الربط.
 الصوابیة: -

  وظَّف"صفة" مسطرا تحتها.ـــ 
  ـــ تحكَّم في وضع عالمات الوقف.

حترم القواعد النحویة والصرفیة اـــ 
  واإلمالئیة ــــ كتب بدون أخطاء.

 اإلبداع واإلتقان: -
  ـــ نظافة الورقة.

  ـــ كتب بخط واضح ومقروء.
  

  
0.5  
  
0.5  
  
0.5  
 
  
  
0.5  
00  
  

0.25  
00  

0.25  
  
  
00  

0.25  

  
00  
  
0.5  
  
00  
  
 
  
00  
0.5 
  
00  
00  

0.25  
  
  

0.25  
0.25  

  
0.5  
  

0.25  
  

0.25  
 
  
  
0.5  
00  
  
00  
00  
0.5  
  
  

0.25  
00  

  
00  
  
0.5  
  
0.5  
 
  
  
00  
00  
  
00  

0.25  
00  
  
  
00  

0.25  

  ب ــ طریقة الترتیب:

  تالمیذ من قسم السنة الخامسة : 04ختبار اللغة العربیة لـ الدینا نتائج 

ل على عالمة 01التلمیذ -   .10من 08: تحصَّ
ل على عالمة 02التلمیذ - .10من 05: تحصَّ
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ل على عالمة 03التلمیذ -   .10من 07: تحصَّ
ل على عالمة 04التلمیذ -  .10من 6.25: تحصَّ

  وبحساب النسب المئویة توصلت الباحثة إلى النسب التالیة:

  ٪ .25: في المرتبة األولى(األعلى مستوى) بنسبة 01التلمیذ -
  ٪ .25: في المرتبة الثانیة، بنسبة 03التلمیذ -
  ٪ . 25: في المرتبة الثالثة، بنسبة 04التلمیذ -
 ٪ .25: في المرتبة الرابعة، بنسبة 02التلمیذ -

لوا على معدل  فما فوق في نشاط الّلغة العربیة  05ونسبة التالمیذ الذین تحصَّ
  ٪.100هو:

  جـ ــ طریقة التقریر المكتوب:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ....................المعَلم:                                   .......................المدرسة:

  01التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  متحان اللغة العربیة.افي  01تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:            

علَّل مجيء كلمة  به سلیم وتام،إجابته عن أسئلة الفهم كانت صحیحة، إعرا    
ل الجملة إلى جمع المؤنث.   "التطّور" منصوبة بشكل سلیم،و حوَّ

مأل الجدول بشكل سلیم لكنه أخطأ في استخراج الفعل المعتل ،علل رسم الهمزة     
مة والوجاهة ئفي كلمة "وسائل"، أما الوضعیة اإلدماجیة فقد أحسن فیها معاییر المال

دوات الّلغة فقد أهمل عالمات الوقف و ورقته ال تخلو من أما في توظیفه أل
  التشطیب.

  ، وهي عالمة جّیدة جدا.10من  08عالمته هي       
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  ....................المعَلم:                                   .......................المدرسة:

  02التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  متحان الّلغة العربیة.افي  02تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:            

اّتصال واحدة بدل اثنین، كذلك استخراجه ختیاره للعنوان موفق لكنه ذكر وسیلة ا     
للمرادفتین كان ناقصا ،أما في أسئلة اللغة نجده لم یوفق في إعراب الجملة، وال في 
تعلیل مجيء كلمة "التطّور" منصوبة.أما في تحویل الجملة إلى جمع المؤنث فلم 

معتل. یحسن تحویلها، كذلك إجابته على الجدول كانت ناقصة، فلم یجب عن الفعل ال
  وأخطأ في استخراج االسم الممدود.

ولكن إجابته على الوضعیة اإلدماجیة كانت  علَّل رسم الهمزة في كلمة"وسائل"،     
فقد أخلَّ بحجم المنتج وترتیب األفكار. ولم یستعمل أدوات الّلغة  متوسطة نوعا ما،

  بشكل سلیم وخّطه صعب الفهم في بعض األحیان.

 ، وهي عالمة متوسطة.10من  05عالمته هي     

  ....................المعَلم:                                   .......................المدرسة:

  03التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  متحان اللغة العربیة.افي  03تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:            

أحسن اإلجابة عن أسئلة الفهم كلها، وكذلك أسئلة اللغة ،إالَّ إعرابه لـ كلمة    
"یحملون" كان ناقصا لم یكمله، كما أهمل شكل الجملة في التحویل إلى جمع المؤنث، 

  تعبیره كان متوسطا لم یوظف أدواة الوقف وأدوات الربط.

  ، وهي عالمة جّیدة.10من  07عالمته     
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  ختبار الفصل الثاني في مادة الّلغة العربیة:اتقویم  .2

التالمیذ 
  المعنیون

األنشطة والوضعیات   والنقائص الصعوبات
  المقترحة

  التقویم

  التلمیذ
01  

ـــ نقص في النحو 
  واإلعراب.

ــــ حّثه على مراجعة درس 
  الفعل المعتل.

  ـــ تكلیفه بإعراب جمل.

ـــ اإلعراب التام 
  السلیم.

  التلمیذ
02  

ـــ ضعف في اإلعراب 
  وتحویل الجمل.

ـــ غیر متمكن من 
  الوضعیة اإلدماجیة.

سم مراجعة درس اال ـــ
  الممدود.

 ـــ تدریبه على حلّ 
الوضعیات اإلدماجیَّة في 

  ستدراك.حصة اال
  

  ـــ تعّلم اإلعراب.
ـــ التمكن من حّل 

الوضعیات 
  اإلدماجیَّة.

  ....................المعَلم:                                   .......................المدرسة:

  04التلمیذ:                                   ........................ القسم:

  متحان اللغة العربیة.افي  04تقریر تفصیلي عن التلمیذ  الموضوع:            

إجابته عن أسئلة الفهم كانت جّیدة إالَّ أنه أخطأ في استخراج مرادف كلمة    
"عصریة"، إعرابه كان ناقصا ولم یعّلل سبب مجيء كلمة "التطور" منصوبة،وأجاب 

  عن باقي أسئلة الّلغة بشكل جّید.

نسجام ، ولم یحترم خلَّ بالحجم المطلوب وبمعاییر االبیره كان بسیطا، حیث أتع    
  القواعد النحویَّة .كما أنَّ ورقته ال تخلو من التشطیب.

  ، وهي عالمة جّیدة. 10من  6.25عالمته هي     
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  التلمیذ
03  

عراب ناقص غیر إ ـــ 
  تام.

ستحضار اللفتات اـــ 
اإلعرابیة في  باقي 

الدروس العربیة(التعبیر، 
حتى یمارس القراءة..) 

الطالب تطبیق تلك 
  القواعد التي تعلَّمها.

ـــ إعراب الجمل 
بشكل تام غیر 

  التلمیذ  ناقص.
04  

  غیر التام.ـــ اإلعراب 
ـــ ضعف في حّل  

  الوضعیات اإلدماجیة.
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  خالصة الفصل الثاني:

یجدر بالباحثة في نهایة هذا الفصل التطبیقي في طرائق تقییم وتقویم التالمیذ في     
أنشطة اللغة العربیة، بعد أن حددت مفهوم أنشطة اللغة العربیة، وعالجت طرائق التقییم 

بتدائي، وأجرت تقویمهم في كل من: نشاط اوطبقتها على عّینة من تالمیذ السنة الخامسة 
عد، التعبیر الكتابي والشفوي(التواصلي)، وكذلك اختبار الفصل الثاني القراءة، نشاط القوا 

ستنتاجات المتوصل إلیها في هذا قدم حوصلة تعرض أهم االفي مادة اللغة العربیة، أن ت
  الفصل وهي ما یمكن تلخیصه في ما یأتي: 

ختبارات فصلیة أو تحصیلیة، إنَّما یقوم على خلق اال یقتصر التقویم على وضع  -
عیة تقویمیة متكاملة تنطلق من النشاط التعلیمي(القراءة،القواعد،التعبیر..)، وض

وتحدید الصعوبات والنقائص وتنتهي بأنشطة ووضعیات مقترحة تكون وسیلة 
 .یاتهشكالإلعالج 

التقییم عملیة متكاملة مع عملیة التقویم إذ ال ینفصل بینهما فال تقییم من دون  -
ه، وال تقویم إالَّ بعد عملیة التقییم للتأكد من التقدم تقویم یعالج نقائصه وصعوبات

الحاصل في تعلم التلمیذ. لذلك یمكننا أن نعتبر أنَّ التقویم والتقییم تربطهم عالقة 
  تفاعلیة مستمرة وكذلك عالقة تكاملیة.

قد یعتبر المعلمون أنَّ ما یقومون به من نشاط تقییمي، تقویمي، قد أوصلهم إلى  -
وٕان كان ال یلتزم بما عرضته الباحثة في بحثها من طرائق ونتائج،  نتائج جّیدة،

 فلماذا الغرق في هذه التقنیة المفرطة في التقویم؟

لتزام بما قامت الباحثة بعرضه في هذا الفصل التطبیقي الذي یسمح لنا بالوصول یعتبر اال
هوض لغة العربیة،والنإلى النتائج الجّیدة، علَّ ذلك یساهم في الوصول إلى تعلیم فعَّال ل

  عتبار للغة العربیة.كفاءة یعیدون اال وبمتعلمین ذ
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والتقویم  لقد قصدت الباحثة من خالل هذا البحث، الوقوف على موضوع التقییم    
وجهود األساتذة والمعلمین في تطبیق هاتین العملیتین الشائكتین. وتتضمن  تعریفا وتفریقا،

  هذه الخاتمة جملة من النتائج أهمها :

التقییم والتقویم عملیتان متكاملتان في عملیة تعلم التلمیذ، إذ ال انفصال بینهما فال  .1
 تقییم بدون تقویم وتصویب مسار، وال تقویم إال بعملیة تقییم.

عملیة جمع معلومات ومالحظات وتحلیالت تنتهي بإصدار حكم، إال التقییم هو  .2
أنَّ عملیة التقویم ال تقف عند هذا الحّد، بل تتقدم خطوة أخرى وهي تفسیر 
معلومات التقییم ومعرفة الصعوبات والحواجز التي تواجه المتعلمین، ومحاولة 

لك لوضع الكشف عن أسبابها بغیة التعرف على جوانب القوَّة والضعف، وذ
 في مرحلة العالج. ااالستراتیجیات المناسبة للتعامل معه

ة. .3  یتم تقویم المتعلم وفق معاییر مسطرة في كل نشاط، وفي كّل حصَّ
بدونه، باستثناء تقییم وتقویم األنشطة یتم من خاللها إعطاء قرار بالتمكن أو  .4

 ختبارات التي من خاللها یتم إعطاء قرار النجاح أو الرسوب.اال
حسب معاییر  ،همئدادید مستوى التالمیذ وقیاس مستوى أأتي عملیة التقییم لتحت .5

داء الطالب ثمَّ تأتي أمحددة من طرف المعلم، هاته المعاییر یقاس من خاللها 
ومن  ،واتخاذ إجراءات تجاه نتائج العمل الذي أنتجه التلمیذ ،بعدها عملیة التقویم

إلى مراجعة أجزاء من الدرس الذي كان مصدر ــــ توجیه التلمیذ  أهذه اإلجراءات: 
 الضعف .  

  ب ــــــ إنجاز تمارین إضافیة حول موضوع ما.                    

  ج ــــــ االنتقال إلى مستوى دراسي أعلى أو إعادة السنة الدراسیة.                   

مقننة، إنَّما  باراتختاختبارات تحصیلیة أو اعتماد اال یقتصر التقویم على وضع  .6
وضعیات تقویمیة متكاملة تنطلق من األنشطة التعلمیة (القراءة،  یقوم على إنشاء

في ظروف مالئمة، ویصحح  االختبار الذي یجرىالقواعد، التعبیر..)، وتشمل 
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القرارات النابعة  عن االعتبارات الذاتیة، ثمَّ تعطىتصحیحا دقیقا موضوعیا بعیدا 
 ستدراكا أو حتى مطالعة.اون دعما أو قد تكو  ،من تلك النتائج

یعتقد بعض األساتذة (المقّومون)، أنَّ العمل العشوائي بطرائق التقییم والتقویم، قد  .7
 مردود المتعّلم. یحقق أهدافا تربویة ونتائج إیجابیة تعود بالفائدة ورفعِ 

كل إختبار  لتزام المعلمین بطرائق التقییم والتقویم في أنشطة اللغة العربیة وفياإنَّ  .8
بالصدق والثبات، یشكل األساس الصالح لكل عملیة تقویمیة تسعى للوصول إلى 

 األهداف المرجوَّة والنهوض باللغة العربیة.

المرجّوة، ونجاح  ق إلى عدم الوصول إلى األهدافائوقد یؤدي عدم العمل بهذه الطر 
  ختبارات التحصیلّیة التي یخضعون لها. التالمیذ في اال
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  ملخص:

هما بالنسبة لتالمیذ السنة ئوالتقویم التربویین، وكیفیة إجرا یهدف هذا البحث إلى تسلیط الضوء على حقیقة التقییم     
بتدائي، وكیفیة التطبیق الفعلي لهما في أنشطة اللغة العربیة (القراءة، والقواعد، والتعبیر الكتابي والشفوي)، االخامسة 

  طة اللغة العربیة؟وتحدیدا سعت الدراسة لإلجابة عن اإلشكالیة المطروحة: كیف یتم تطبیق هذه الطرائق في أنش

نة للدراسة، قوامها أربعة تالمیذ في كل نشاط، ولقد تمَّ ولإلجابة عن هذه اإلشكالیة؛ قامت الباحثة باختیار عیّ      
بتدائیة نور الدین بن دقیش ــــ بریكة، ثم قامت بحضور حصص في نشاط القراءة، والقواعد، ااختیارهم عشوائیا، ومن 

ختبار الفصل الثاني لمادة اللغة العربیة، اطالع على أوراق إجابة ابي. إضافة إلى ذلك قامت باالوالتعبیر الشفوي و الكت
رتكزت مالحظتها على كیفیة إجراء عملیتي التقییم والتقویم والطرق اعتمدت المالحظة كأداة لجمع البیانات، إذ ا وقد 

  م والتقویم.المتبعة في ذلك، وكذا المعاییر التي قامت علیها عملیتا التقیی

  وبعد كل هذا فقد توصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها:     

مدروسة مسبقا، هدفها   ختبارات ـــ حسب معاییر وطرائقالتقییم والتقویم ـــ في جمیع األنشطة واال اتتم عملیت -
 تحدید درجة مواكبة المتعّلم للدرس وٕاثراء رصیده.

Résumé 

      Dans ce travail on cherche à mettre en évidence l’influence de l’assessement et 
l’évaluation éducatifs sur les élèves de cinquième année primaire, et comment leur 
application effectif dans l’apprentissage de la langue arabe ( lecture, grammaire, 
expression orale et écrite ) En particulier, l'objectif d’étude est de répondre au problème 
posé : Comment appliquer ces processus dans les activités de la langue arabe ?  

      Pour répondre à ce problème, la chercheuse à choisi au hasard un échantillon 
d’étude dans chaque activité composé de quatre étudiants de l’école primaire Noreddine 
Bendekich Barika. En suite elle a assistée en classe aux activités de lecture, grammaire 
et d’expression orale et écrite. En outre elle a examiné les feuilles de réponse de 
l’examen du deuxième trimestre de la langue arabe. En suite, elle a recuilli des données 
à travers l’observation. Cette dernière a été fondée sur la façon de mener les processus 
de l’assessement et de l’évaluation, les méthodes utilisées pour les appliquer, ainsi que 
les critères sur lesquels ils ont été fondés.  

     Finalement la chercheuse a fait ressortir un ensemble de résultats dont l’essentiel : 

- Les processus d’assessement et d’évaluation-dans l’ensemble des activités et 
des examens - se font selon des normes et des modalités prédéfinis visant à 
déterminer le degré d’apprentissage de l’élève et l’enrichissement de sa 
connaissance. 



 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


