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  18.ص .............................................................الـمـقـــد مــــــــة 
                                     الـجـانب الـنـظــري 

  مشكلة البحث وأهميته: ول الفصل األ
  25ص ...............................................................  مـشــكـلـة الـبـحـث- 1
   28ص ..................................................................................  فرضيات البحث-2
 30ص......................................................................  أهــداف البحث-3
  30ص.........................................................:..............................  أهمية البحث -4
  30ص...........................................................................................حدود البحث-5
  31ص................................................................ تـحـديـد المـصطـلـحات– 6
  32ص ............................................................ الـدراسـات الـسـابـقــة - 7

  . ليمي الجزائري التقويم التربوي وواقعه في النظام التع:  الفصل الثانـي 
  38ص............................................................................................تـمـهــيــد 
  39ص.............................................................  لــمـحـة تا ريـخـيـة  -  1
  41ص................................. اإلختبار الفرق بين التقويم والتقييم والقياس و- 2
  47ص............................................................................. التقويم التربوي– 3
  47ص........................................................... تعريفات للتقويم التربوي– 1 . 3
  50ص..............................................ـملية التقويم التربوي خـصائص ع– 2 . 3
  52ص...............................................................  أسـس  التقويم التربوي-3 .3
  53ص............................................................ وظائـف التقويم التربوي–4 . 3
  55ص......................................................... إستخدامات التقويم التربوي–5 . 3
  56ص.............................................خـطـوات عـملية  التقويم التربوي– 6 . 3
  57ص.......................................................التقويم التربوي  تصنيــفـات-7 . 3
  58ص................................................................ أنواع التقويم التربوي-  8 . 3
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  64ص............................................................................... التقويم التشخيصي - 4
  71ص..............................................ئرية التقويم التربوي في المدرسة الجزا– 5
  72ص..................................األخيرةويم البيداغوجي ما قبل اإلصالحات  التق- 1. 5
  75ص.................................... التقويم البيداغوجي  في اإلصالحات األخيرة- 2 . 5

  79ص............................................................خـــالصـــة الــفــــــصل 
          اإلختبارات التحصيلية ومميزاتها في ظل بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات : الفصل الثالث 

  82ص.........................................................................................تـمـهــيــد
  83ص...................................................التطور التاريخي لإلمتحانات المدرسية - 1
  85ص................................................................................... تعريف اإلختبار - 2
  85ص.................................................................................اإلختبارات التحصيلية -3
  86ص...............................................تصنيف اإلختبارات التحصيلية وإستخداماتها-4
  96ص....................................................أهداف إستخدام اإلختبارات التحصيلية -5
  97ص.............................................................ارات التحصيلية إستخدامات اإلختب-6
  97ص................................................أهم مقاييس إعداد اإلختبارات المدرسية -7
  98ص............................................................ الجيدة التحصيليةشروط اإلختبارات-8
  99ص...................................................................................خطوات بناء اإلختبار-9

  101ص........................................................................مواصفات اإلختبار الجيد -10
  104ص...............................مقاربة بالكفاءات اإلختبارات في ظل بيداغوجيا ال-11

  110ص........................................................خـــالصـــة الــفــــــصل 
بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات وسير العمليتين التعليمية التعلمية والتقويم في : الفصل الرابع 

  .ظلها
  113ص.......................................................................................تـمـهــيــد

  115ص...............................................الـتـعـلم ومـدارس عـلـم الـنـفـس -1
  124ص........................................................ أنـــواع الـمـقــاربـــات - 2
  126ص......................  من بيداغوجيا تبليغ المحتويات إلى بداغوجيا الكفاءات-3
  133ص................. اإلتـجـاه إلىبيـدا غو جـية الـمـقـاربـة بالـكفـاءات-4
  135ص................................. التطور التاريخي لبيداغوجية المقاربة بالكفاءات – 5
  136ص.......................................بالكفاءات ببيداغوجية المقاربةاهيم خاصة مف – 6
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  148ص........................................بيـدا غو جـية الـمـقـاربـة بالـكفـاءات- 7
 الــتـعلـمـيـة في ضوء الـمـقـاربـة      -أ طـرا ف العـملـيـة الـتـعـلـيـمـية      - 8
  150ص....................................................................اتـكـفـاءالب
  154ص...... التعلمية في ظل المقاربة بالكفاءات–التقويم في العملية التعليمية - 9

 162ص........................................................خـــالصـــة الــفــــــصل 
نية      نهاج الرياضيات واللغة العربية المقرر على متعلمي السنة الثام: الفصل الخامس 

  متوسط في ضوء التدريس بالكفاءات 
 165ص......................................................................................تـمـهــيــد

  167ص.........ات المنهج مفهومه، خصائصه ومكانته في ضوء التدريس بالكفاء–1
  175ص........................................ التعليم المتوسط في ظل اإلصالحات الجديدة– 2
منهاج مادة الرياضيات المقرر على متعلمي السنة الثانية متوسط فـي ضـوء التـدريس               – 3

 179ص...................................................................................بالكفاءات
منهاج مادة اللغة العربية المقرر على متعلمي الـسنة الثانيـة مـتوســط فـي ضـوء                 –  4

  187ص.....................................................................................التدريس بالكفاءات
  207ص.........................................................خـــالصـــة الــفــــــصل 

  إجراءات البحث وأدواته : الفصل السادس
  الدراسة اإلستطالعية : أوال 

  211ص..................................................................................................تمهيد 
  213ص................................................................منهج الدراسة اإلستطالعية - 1
  213ص.................................................................عينة الدراسة اإلستطالعية - 2
  222ص................................................................أداة الدراسة اإلستطالعية- 3
  230ص..........................................لدراسة اإلستطالعية وتحليلهاعرض نتائج ا- 4
  261ص............................................................ خالصة الدراسة اإلستطالعية - 5

  الدراسة األساسية: ثانيا 
  263ص..............................................................................المنهج المستخدم- 1
  264ص...........................عينة الدراسة األساسية ، خصائصها وكيفية إختيارها- 2
 266ص........................................................................................البحث وات أد-3
 267ص............................................................... ...األسلوب اإلحصائي المستخدم-4
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  267ص.......................................................... مراحل بناء الشبكة أو البطاقة - 5
  276ص...............................................................خطوات الدراسة األساسية - 6

  تـحـليل و تفسير النتائـج وعـرض: الفصل السابـع
  285ص........................................................................ تحليل البيانات وتفسيرها -1

 285ص...................................................... ....عرض البيانات والتعليق عليها  -1.1
 309ص...ة نتائج الجداول الخاصةبالكفاءات القاعدية وكفاءتها النهائيةخالص-2.1

 336ص......................................عرض النتائج ومناقشتها في ضوء الفرضيات - 2
 346ص................................................................................الــخـاتـــمـة 

 348ص................................................................حــات والـتـوصيات اإلقترا
 349ص................................................................مخرجات البحث

  354ص.........................................................................................ملخص البحث 
  355ص..................................................................ملخص البحث باللغة الفرنسية 
  357ص..................................................................ملخص البحث باللغة اإلنجليزية 

  359ص.....................................................................مــــراجـع الـبـحـث 
  366ص .………………………………………………مالحق البحث 
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يبــين الفــرق بــين مفهــومي القيــاس والتقــويم       : 01 رقــم الجــدول

  44ص..........................................................................

  46ص........ضح الفرق بين مفهومي اإلختـبـار و التقويميو : 02 رقمالجدول 

  62ص...على أساس الوظيفة المرجوة منهأنواع التقويم يوضح  : 03 رقم الجدول

  69ص.........جدول توضيحي لخطوات التقويم التشخيصي   : 04رقم  الجدول

  117ص.............يوضح وصف للتعلم طبقا للمدرسة السلوكية : 05 رقم الجدول

المقاربة بالكفاءات ، المقاربة ( يوضح المقارنة بين المقاربات الثالث : 06رقم  جدولال

  129ص) ...............................بالمضامين والمقاربة باألهداف 

  441ص......................يوضح الفرق بين القدرة والكفاءة  :07 رقم جدولال

  731ص..برنامج القديم والمناهج الجديدة الين يوضح المقارنة ب : 08رقم  الجدول

  177ص..... لمرحلة التعليم المتوسط األسبوعييوضح التوقيت : 09رقم  الجدول

يوضح معامالت المواد التعليمية لسنوات التعليم  : 10 الجدول رقم

  178ص................................................................المتوسط

  لتالميـذ الـسنوات الثانيـة متوسـط       يوضـح الكفـاءات الرياضـية      : 11رقم   الجدول

 182ص.........................................................................

فـي مـادة     لتالميذ السنوات الثانية متوسط   يوضح الكفاءات المستهدفة     : 12رقم   الجدول

  186ص........................................................الرياضيات 

 مقترح لتوزيع النشاطات المقررة على الحصص األسبوعية يوضح : 13رقم  الجدول

  189ص................................................الثانية متوسط

الكفاءات القاعدية التي يجب أن تتوفر في متعلم السنة الثانية  يوضح : 14رقم  الجدول

التعبير الشفوي   والخاصة بنشاط في مادة اللغة العربيةمتوسط

  191ص..............................................................والتواصل
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الكفاءات القاعدية التي يجب أن تتوفر في متعلم السنة الثانية  يوضح : 15رقم  الجدول

  192ص...والمطالعةالقراءة  والخاصة بنشاطمتوسط في مادة اللغة العربية

الكفاءات القاعدية التي يجب أن تتوفر في متعلم السنة الثانية  يوضح : 16رقم  الجدول

  193ص......التعبير الكتابي  والخاصة بنشاطمتوسط في مادة اللغة العربية

  214ص...يع العام ألفرادعينةالدراسة اإلستطالعيةوزيوضح الت: 17رقم  الجدول

 أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب نوع المستوى يوضح : 18 الجدول رقم

  215ص.................................................................التعليمي

يوضح أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب نوع  : 19رقم  الجدول

  217ص..............................................................التخصص

يوضح أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب المستوى التعليمي  : 20رقم  الجدول

  219ص.......................................................المدرس

يوضح أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب الخبرة في  : 21رقم  الجدول

  220ص.............................................................التدريس

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول  : 22رقم  الجدول

  230ص.........................مفهوم التقويم التشخيصي

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول  : 23رقم  الجدول

  233ص.......................أهداف التقويم التشخيصي

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول  : 24رقم  الجدول

  236ص.......الوقت المناسب إلجراء هذا النوع من التقويم

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول  : 25رقم  الجدول

ي في السنة عدد مرات إستخدام التقويم التشخيص

  238ص..............................................................الدراسية

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول  : 26 رقم الجدول

الخطوات التي يجب القيام بها لبناء إختبار التقويم 

  239ص...........................................................التشخيصي
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جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول          : 27 رقم الجدول

ولمـاذا  يهـا إختبـارات التقـويم التشخيـصي ؟          ماهي المواد التي يجـب أن تجـرى ف        

  242ص...................................................؟

 يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول        جدول إستخالصي  : 28رقم   الجدول

من هـي  األطـراف األكثـر إسـتفادة مـن نتـائج  التقـويم التشخيـصي ؟ ولمـاذا                      

  245ص.............................................................؟

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول  : 29رقم  الجدول

الهيئة الوصية ، إدارة المؤسسة ، األساتذة ، التالميذ واألولياء : دار إهتمام كل من مق

  248ص...................التشخيصيم بعملية التقوي

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول : 30رقم  الجدول

تقويم مظاهر اإلهتمام  أو عدمه من قبل الهيئة الوصية بعملية ال

  249ص........................................................التشخيصي

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حـول          : 31رقم   الجدول

ــل إدارة     ــن قب ــه م ــام  أو عدم ــاهر اإلهتم ــويم  مظ ــة التق ــسة بعملي المؤس

  252ص...........................................................التشخيصي

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حـول          : 32رقم   الجدول

مظـــاهر اإلهتمـــام  أو عدمـــه مـــن قبـــل األســـاتذة بعمليـــة التقـــويم 

  255ص...........................................................التشخيصي

 يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول جدول إستخالصي :  33الجدول رقم 

مظاهر اإلهتمام  أو عدمه من قبل التالميذ بعملية التقويم 

  257ص..........................................................التشخيصي

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول  :  34رقم  الجدول

هتمام  أو عدمه من قبل األولياء  بعملية التقويم مظاهر اإل

  259ص.........................................................التشخيصي

  264ص...........يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية : 35 رقمجدول ال
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 الخاصة بمادة اللغة  األولية الشبكة أو البطاقةيوضح : 36 رقمالجدول 

  267ص..............................................................عربيةال

 الخاصة بمادة األولية  الشبكة أو البطاقةيوضح : 37 رقمللجدول 

  269ص..........................................................الرياضيات

صــة بمــادة اللغــة  الخا النهائيــة الــشبكة أو البطاقــةيوضــح : 38 رقــمالجــدول 

  272ص ..............................................................العربية

 الخاصة بمادة  النهائية الشبكة أو البطاقةيوضح : 39 رقمالجدول 

  274ص.........................................................الرياضيات

- محكمـين    -العينة الموزع عليها البطاقات   اد  جدول يوضح توزيع أفر    : 40جدول رقم ال

  281ص.........................................................

  جدول يبين مدى مساهمة عينة إختبارات التقويم التشخيصي: 41الجدول رقم 

 في الكشف عن  كفاءة القيام بالعمليات على األعداد الطبيعية واألعداد العشرية وكفاءاتها 

     285ص.................لقاعدية لتالميذ السنوات الثالثة متوسطا

  جدول يبين مدى مساهمة عينة إختبارات التقويم التشخيصي: 42 رقم الجدول

 في الكشف عن  كفاءة القيام بالعمليات على الكسور وكفاءاتها القاعدية لتالميذ السنوات 

  288ص............................................الثالثة متوسط

في  جدول يبين مدى مساهمة عينة إختبارات التقويم التشخيصي:   43الجدول رقم 

الكشف عن  كفاءة القيام بحل المعادلة وكفاءاتها القاعدية لتالميذ السنوات الثالثة متوسط  

  293ص................................................

دى مساهمة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في الكشف جدول يبين م : 44 الجدول رقم

عن  كفاءة القيام بإنشاء أشكال هندسية بسيطة وكفاءاتها القاعدية لتالميذ السنوات الثالثة 

  295ص........................................متوسط

شخيصي في جدول يبين مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم الت :   45 الجدول رقم

الكشف عن  كفاءة تمييز النص السردي عن النص الحواري وكفاءاتها القاعدية لتالميذ 

  297ص..................السنوات الثالثة متوسط 
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  جدول يبين مدى مساهمة عينة إختبارات التقويم التشخيصي : 46 الجدول رقم

دية لتالميذ السنوات الثالثة  في الكشف عن  كفاءة تحرير نص إخباري وكفاءاتها القاع

 299ص....................................................متوسط 

  جدول يبين مدى مساهمة عينة إختبارات التقويم التشخيصي : 47الجدول رقم 

 في الكشف عن  كفاءة تحرير نص حواري وكفاءتها القاعدية لتالميذ الـسنوات الثالثـة               

     303ص.....................................................متوسط 

جدول يبين مدى مساهمة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في الكشف          : 48الجدول رقم   

 الـسنوات الثالثـة     بالنـسبة لتالميـذ     القاعدية    كفاءة تحرير نص سردي وكفاءاتها        عن

  305ص ........................................................متوسط

 يبين مدى مـساهمة أسـئلةعينة إختبـارات التقـويم            إستخالصي جدول :49الجدول رقم 

كفاءة القيام بالعمليات علـى األعـداد الطبيعيـة         التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

 للمرحلة السابقة  عند تالميذالسنة الثالثة  من التعلـيم           واألعداد العشرية وكفاءاتها القاعدية   

  309ص.....................الرياضياتمادة المتوسط في 

 يبين مدى مساهمة أسـئلةعينة إختبـارات التقـويم           إستخالصي جدول : 50الجدول رقم 

كفاءة القيام بالعمليات على الكـسور وكفاءاتهـا        التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

 الرياضيات في مادة     للمرحلة السابقة  عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط          القاعدية

  313ص......................................................

 يبين مدى مساهمة أسـئلةعينة إختبـارات التقـويم           إستخالصي جدول : 51الجدول رقم 

كفاءة القيام بحل المعادلة  وكفاءاتهـا القاعديـة         التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

نة الثالثــة  مــن التعلــيم المتوســط فــي مــادة عنــد تالميذالــسللمرحلــة الــسابقة 

  316ص............................................................الرياضيات

 يبين مدى مـساهمة أسـئلةعينة إختبـارات التقـويم            إستخالصي جدول :52الجدول رقم 

فاءاتها كفاءة القيام بإنشاء أشكال هند سية بسيطةوكالتشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق 

عند تالميذالسنة الثالثـة  مـن التعلـيم المتوسـط فـي مـادة               القاعدية للمرحلة السابقة    

  318ص..........................................الرياضيات
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 يبين مدى مساهمة أسـئلةعينة إختبـارات التقـويم           إستخالصي جدول : 53الجدول رقم 

النص السردي عن النص الحـواري      كفاءة تمييز   التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مـادة          وكفاءاتها القاعدية للمرحلة السابقة     

  320ص.......................................اللغة العربية 

 يبين مدى مساهمة أسـئلةعينة إختبـارات التقـويم           إستخالصي جدول   :54الجدول رقم 

 كفاءة تحرير نص إخباري وكفاءاتهـا القاعديـة         الكشف عن مدى تحقق       التشخيصي في 

اللغـة  للمرحلة السابقة  عند تالميذالسنة الثالثـة  مـن التعلـيم المتوسـط فـي مـادة                   

  322ص...........................................................العربية

عينة إختبـارات التقـويم      يبين مدى مـساهمة أسـئلة       إستخالصي جدول :55الجدول رقم 

 كفاءة تحرير نص حواري وكفاءاتهـا القاعديـة       التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

اللغـة  للمرحلة السابقة  عند تالميذالسنة الثالثـة  مـن التعلـيم المتوسـط فـي مـادة                   

  325ص...........................................................العربية

 يبين مدى مـساهمة أسـئلةعينة إختبـارات التقـويم            إستخالصي لجدو :56الجدول رقم 

 كفاءة تحرير نص سـردي وكفاءاتهـا القاعديـة        التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

اللغـة العربيـة    للمرحلة السابقة  عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مـادة              

  327ص...........................................................

 يبين مدى مساهمة أسـئلةعينة إختبـارات التقـويم           إستخالصي جدول :57 الجدول رقم 

 في  الكشف عن مدى تحقق الكفاءات النهائية للمرحلـة           الرياضيات  في مادة    التشخيصي

  330ص.............نة الثالثة  من التعليم المتوسط السابقة  عند تالميذالس

 يبين مدى مساهمة أسـئلةعينة إختبـارات التقـويم          تخالصي إس جدول :58الجدول رقم   

في  الكشف عن مدى تحقق الكفاءات النهائية للمرحلةالسابقة  عند تالميذالسنة             التشخيصي

  332ص........... .الثالثة  من التعليم المتوسط في مادة اللغة العربية

تبارات التقويم  يبين مدى مساهمة أسئلةعينة إخ إستخالصيجدول  : 59الجدول رقم

التشخيصي في الكشف عن مدى تحقق الكفاءات النهائية للمرحلة التعليمية  السابقة عند 

 اللغة و  تي الرياضياتتالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط  في ماد

 334ص.................................................................العربية
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  57ص.........يوضح العالقة الدائرية بين مقومات العملية التعليمية  : 01الشكل 

 63ص.............موضوع وأنواع وأدوات التقويم التربوي يوضح:  02الشكل 

 أهـداف وفتـرات القيـام بعمليـة التقـويم فـي ظـل المقاربـة                 يوضح:  03الشكل    

  157ص................................................................بالكفاءات

 تفاعل كل من التلميذ ، المدرس ، المدرسة والبيئة المحليـة وثقافـة              يوضح:  04الشكل  

  171ص.........................................المجتمع في إنتاج المنهاج

  206ص............يبين الكفاءة الختامية لنهاية السنة الثانية متوسط  : 05الشكل 

 رسم بياني يوضح التوزيع العام ألفراد عينة الدراسة اإلستطالعية  :06الشكل 

 213ص......................................................................

أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب نوع  توزيع رسم بياني يوضح:  07الشكل 

 215ص................................................... المستوى التعليمي

أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب نوع   توزيعرسم بياني يوضح:  08الشكل 

 218ص....................................................... ...  التخصص

المستوى  أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب   توزيعرسم بياني يوضح:  09الشكل 

 221ص...............................عليمي المدرسالت   التخصص

سنوات أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب   توزيعرسم بياني يوضح:  10الشكل 

  223ص..........................................الخبرة في التدريس 
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التشخيصي في  مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم  يبين رسم بياني:  11الشكل 

كفاءة القيام بالعمليات على األعداد الطبيعية واألعداد العشرية الكشف عن مدى تحقق 

 للمرحلة السابقة  عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادة وكفاءاتها القاعدية

 312ص.......................................الرياضيات

ين مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم التشخيصي في  يب رسم بياني:  12الشكل 

 للمرحلة كفاءة القيام بالعمليات على الكسور وكفاءاتها القاعديةالكشف عن مدى تحقق 

السابقة  عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادة 

 315ص...........................................................الرياضيات

 يبين مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم التشخيصي رسم بياني:  13الشكل 

كفاءة القيام بحل المعادلة  وكفاءاتها القاعدية للمرحلة السابقة في  الكشف عن مدى تحقق 

عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادة 

 317ص...........................................................الرياضيات

 يبين مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم التشخيصي رسم بياني:  14الشكل 

كفاءة القيام بإنشاء أشكال هند سية بسيطةوكفاءاتها القاعدية في  الكشف عن مدى تحقق 

ة عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادللمرحلة السابقة 

 319ص...........................................................الرياضيات

 يبين مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم التشخيصي رسم بياني:  15الشكل 

كفاءة تمييز النص السردي عن النص الحواري وكفاءاتها في  الكشف عن مدى تحقق 

اللغة لسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادة عند تالميذاالقاعدية للمرحلة السابقة 

 321ص..............................................العربية

 يبين مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم التشخيصي رسم بياني:  16الشكل 

 كفاءة تحرير نص حواري وكفاءاتها القاعديةفي  الكشف في  الكشف عن مدى تحقق 

اللغة ة السابقة  عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادة للمرحل

 324ص...................................................العربية
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 يبين مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم التشخيصي رسم بياني:  17الشكل 

 للمرحلة السابقة  اتها القاعديةكفاءة تحرير نص حواري وكفاءفي  الكشف عن مدى تحقق 

اللغة عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادة 

 326ص..........................................................العربية

 يبين مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم التشخيصي رسم بياني:  18الشكل 

 للمرحلة السابقة  اءة تحرير نص سردي وكفاءاتها القاعديةكففي  الكشف عن مدى تحقق 

اللغة عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادة 

 329ص.................................................................العربية

 شخيصييبين مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم الت رسم بياني:  19الشكل 

 في  الكشف عن مدى تحقق الكفاءات النهائية للمرحلة السابقة  عند الرياضيات في مادة 

 331ص............................نة الثالثة  من التعليم المتوسطتالميذالس

 يبين مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم التشخيصي رسم بياني:  20الشكل 

فاءات النهائية للمرحلةالسابقة  عند تالميذالسنة الثالثة  من في  الكشف عن مدى تحقق الك

 333ص.......................التعليم المتوسط في مادة اللغة العربية

 يبين مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم التشخيصي رسم بياني:  21الشكل 

لسابقة عند تالميذالسنة في الكشف عن مدى تحقق الكفاءات النهائية للمرحلة التعليمية  ا

  335ص.......... اللغة العربيةتي الرياضيات والثالثة  من التعليم المتوسط  في ماد

 تساهم : عدم تحقق الفرضية الجزئية األولى والتي تشير إلىيبين رسم بياني:  22الشكل 

اءات  الكففي  الكشف عن مدى تحقق  لمادة الرياضيات أسئلة إختبارات التقويم التشخيصي

 340ص..النهائية للمرحلة السابقة عند تالميذ السنة الثالثة متوسط

 أسئلة تساهم : تحقق الفرضية الجزئية الثانية والتي تشير إلىيبين رسم بياني:  23الشكل 

 الكفاءات في  الكشف عن مدى تحقق  اللغة العربيةلمادة  إختبارات التقويم التشخيصي

 345ص.. تالميذ السنة الثالثة متوسطالنهائية للمرحلة السابقة عند
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  .نموذج من رزنامة التقويم التشخيصي  : 01الملحق رقم 

ملحق يبين قائمة بأسماء السادة األساتذة الذين يشكلون المجتمع   : 02الملحق رقم 

 .األصلي للدراسة اإلستطالعية

  .ا األساتذة لإلدارةصي التي يسلمهنماذج من نتائج التقويم التشخي  : 03الملحق رقم 

نماذج من نتائج التقويم التشخيصي التي ترسلها إدارة المؤسسات للهيئة   : 03الملحق رقم 

  .الوصية 

 . الرياضيات للسنة الثانية متوسطالتوزيع السنوي لبرنامج مادة :  05الملحق رقم 

 . متوسط الرياضيات للسنة الثالثةالتوزيع السنوي لبرنامج مادة :  06الملحق رقم 

  .لغة العربية للسنةالثانية متوسطالتوزيع السنوي لبرنامج مادة ال :  07الملحق رقم 

  .متوسطالتوزيع السنوي لبرنامج مادة اللغة العربية للسنةالثالثة :  08الملحق رقم 

 .اإلستمارة الخاصة بالدراسة اإلستطالعية :  09الملحق رقم 

 الشبكة األولية الخاصة بمادة اللغة -دراسة النهائيةاإلستمارة الخاصة بال: 10الملحق رقم 

 -العربية 

 الشبكة األولية الخاصة بمادة -اإلستمارة الخاصة بالدراسة النهائية: 11الملحق رقم 

 -الرياضيات 

 .عينة أسئلة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية : 12الملحق رقم 

 .ارات التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات عينة أسئلة إختب:  13الملحق رقم 

 .-العربية الشبكة الخاصة بمادة اللغة –إستمارة الدراسة األساسية :  14الملحق رقم 

 - الشبكة الخاصة بمادة الرياضيات–إستمارة الدراسة األساسية :15الملحق رقم 
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  : مـة  الــمـقــد
     التقويم واإلختبار قديم قدم اإلنسان نفسه ، فقد وردت في القرآن الكريم آيات كثيرة                

تبارك « : تدل على هذين المصطلحين من بينها ما جاء في سورة الملك ، قوله عز وجل                

الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير  الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحـسن                 

وهو ( أي ليختبركم في الحياة أيها الناس أيكم أطوع هللا          ) . 1(»لغفور  عمال وهو العزيز ا   

  ).2(لمن تاب إليه ) الغفور( في انتقامه ممن عصا) العزيز

     كما أعطيت للتقويم واإلختبار أهمية من قبل الشعوب البدائية ،حيث كـان اإلنـسان              

تجريب أوإمتحان أي سـالح     القديم يمتحن نفسه باستمرار خالل حياته اليومية فكان يقوم ب         

يرغب في صنعه ليساعده على إصطياد الحيوانات وقد كان هذا اإلمتحـان ربمـا يكلفـه                

حياته ثمنا له ، كما كان اإلنسان يصدر أحكاما على كل من يحيط به ومـا يحـيط بـه ،                    

ويجري مقارنات بين األشخاص واألشياء فيحكم على شخصين بأن أحدهما طويل واآلخر            

.  بأن أحدهما قوي واآلخر ضعيف ويعرف كيـف يفاضـل بـين األشـياء                قصير ، أو  

أمااستخدامه في التربية فيعود إلى الحضارة الصينية القديمة ،أين كان الصينيون القـدماء             

أول من اخترع الورق والطباعة فكانوا أول من ابتدع فكرة اإلمتحانات وطبقوها عمليا في              

  .اختيار موظفيهم ومسؤوليهم 

  

  

     

  . سورة الملك ، اآليتين األولى والثانية -)1    (

مختـصر تفـسير     الشيخ محمد علي الصابوني و الدكتور صالح أحمد رضا ،            -)2    (

جـامع  "الطبري إلمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه اهللا المـسمى              

حدة الرغاية ، الجزائر     ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية و      "البيان عن تأويل آي القرآن      

   .471ص  . 1996، 
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 كما لجأ اإلغريق القدامى إلى اإلختبارات لتقدير المهارات والقدرات الجـسمية والعقليـة             

عند األفراد فأفالطون الذي كان فكره التربوي منصبا حول طريقة إعداد الفالسفة والحكام             

ي يعقد إمتحـان يـشمل النـواحي        بالنسبة له في نهاية المرحلة األولى من نظامه التعليم        

الجسمية والعقلية والذي يثبت فشله يؤول مصيره إلى الطبقة العاملة أمـا الـذي يجتـازه                

فيواصل دراسته في المرحلة التالية التي تنصب الدراسة بها علـى النـواحي العـسكرية               

اعـة  والموسيقية وتحدث بعد ذلك تصفية ثانية يتم بمقتضاها تمييز جماعة الجنود عن جم            

و فـي   . المفكرين هذه األخيرة التي تواصل دراستها فيما يقابل مرحلـة التعلـيم العـالي             

العصور الوسطى كانت وسائل القياس والتقويم تتمثل في اإلمتحانات الشفوية ثم عرفـت             

اإلختبارات التحريرية في العصور الحديثة،  أما اليـوم فأصـبحت اإلختبـارات كثيـرة               

  .ف نواحي العملية التعليمية التعلمية ومتنوعة ، وتتناول مختل

إصدار حكم على مدى وصول العملية التربوية إلى تحقيق أهدافها وبيان           «     فالتقويم هو 

  ) .1(»جوانب الضعف والتخلص منها 

 والتقويم التربوي هو في خدمة العملية التعليمية التعلمية إذ ال يهدف فقـط إلـى إنتقـاء                 

ل مساعدة أكبر عدد من المتعلمين على بلوغ األهداف المسطرة ،           المتفوقين من المتعلمين ب   

  .على حد سواء ) تقويم ذاتي ( لذلك يمكن أن يقوم به المعلم والمتعلم

      ويتخذ التقويم التربوي أشكاال وأنواعا  تتمثل في التقويم التشخيـصي ، التكـويني              

 الجديدة بمختلف أنواعه مكونـا      ، كما يشكل التقويم في المناهج     ) التحصيلي  ( والتجميعي  

أساسيا من مكونات الفعل التعليمي التعلمي ، فهو باإلضافة إلى أنه يبين درجة التحكم في               

  .الكفاءات المستهدفة، يكشف أيضا عن الصعوبات التعليمية التعلمية التي تواجه المتعلمين 

  

 ، دار الـشروق     التعلـيم المدخل إلى التربيـة و     عبد اهللا الرشدان و نعيم جعنيني ،         -)1(

  .319 ، ص1997 ، اإلصدار الثاني 1 ط – األردن –للنشروالتوزيع عمان 
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إعالم التلميذ والمعلم بدرجة الـتحكم      « إذ في الوقت الذي يهدف فيه التقويم التكويني إلى          

 أيـن وفـي أي تعلـم يجـد التلميـذ صـعوبات              - عند اإلقتـضاء   –المحقق وإكتشاف   

، يعتبـر التقـويم     ) 1(» له بالتحسن والتقدم مـن خـالل إسـتراتيجيات         لتداركهاوالسماح

التشخيصيي تقويما أوليا أين يحدد المكتسبات القبلية إذ يكون في بداية كل عملية تعلـيم ،                

كما يسمح بتحديد النقائص ويكشف عن أسبابها قصد تداركها، كما يـستعمل مـن أجـل                

  .ة التعديل ويساهم في التكوين والتعلم بفعالي

ببنـاء  علنا  نتساءل عن مدى إهتمام األساتذة بهذا النوع من التقويم وباألخص             جكل ذلك   

مـا مـدى فعاليـة      : أسئلة إختباراته ؟ الشيء الذي أدى إلى طرح سؤال إشكاليتنا وهـو           

  إختبارات التقويم التشخيصي في الكشف عن الكفاءات النهائية عند تالميذ التعليم المتوسط؟ 

 عنه الدراسة في جانبها الميداني ،هذه األخيرة التي جاءت كمحاولة وهذا ما تكشف

لإلجابة على هذه التساؤالت مشتملة في طياتها على سبعة فصول ، خمسة فصول نظرية 

  .وفصلين للجانب التطبيقي 

إذ تناول الجانب النظري منها متغيرات الموضوع إلى جانب الفصل األول والذي خصص 

  .هميته كما تقتضيه منهجية البحث إلى مشكلة البحث وأ

أما الفصل الثاني فقد تكلمنا فيه بإسهاب حول التقويم بصفة عامة مع التعرف على بعض 

المصطلحات التي لها عالقة بهذا المفهوم ، مع تخصيص الحديث عن التقويم التربوي 

ث حول ثم تركيز الحدي.أسسه ، وظائفه ، إستخداماته ، تصنيفاته ، خطواته وأنواعه 

أهدافه كيفية إنجازه  التقويم التشخيصي باعتباره موضوع البحث بتقديم مفهومه ،

تليها وقفة البد منها وهي بالتطرق للحديث عن التقويم التربوي في المنظومة . وخطواته

  .التربوية الجزائرية، خاصة وأن عينة البحث هي والية من واليات الوطن 
 
 
 

  .14، ص 2000 ،  إلى التقييم التربويمدخل عقون محمد العربي ، – )1(
 
 
 
 
 



 21

 
 
 
  

أما الفصل الثالث فقد جاء فيه الحديث عن اإلختبارات التحصيلية ومميزاتها في ظل 

بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات وذلك باعتبار اإلختبارات من طرق التقويم التي مازالت 

ى باعتبار عينة الدراسة تستخدم إلى اآلن في مؤسساتنا التربوية من جهة ومن جهة أخر

  .األساسية ستكون أسئلة إختبارات التقويم التشخيصي 

أما الفصل الرابع فقد حاولت الباحثة من خالله التعريف ببيداغوجيا المقاربة بالكفاءات 

وسير العمليتين التعليمية التعلمية والتقويم في ظلها وذلك باعتبارها البيداغوجيا المتبناة 

  .الجديدة في المنظومة التربوية في الجزائر خالل اإلصالحات 

أما الفصل الخامس فقد خصص للحديث عن المناهج الدراسية بصفة عامة وتطور 

مفهومها من التقليدي إلى الحديث باإلضافة إلى خصائصه في إطار اإلصالحات التربوية 

ين الجديدة ، ثم الحديث عن التعليم المتوسط بصفة عامة ، والتركيز على مادت

وهماالرياضيات واللغة العربية ومناهجهما الدراسية في السنة الثانية متوسط  بصفة 

  .خاصة 

  : ثم الجانب التطبيقي والذي إشتمل على 

الفصل السادس والذي خصص إلجراءات البحث وأدواته حيث جاء فيه تناول الدراسة 

باإلضافة إلى .  وتحليلهااإلستطالعية منهجها ،عينتها ، أداتها وعرض النتائج الخاصة بها

  .تناوله للدراسة األساسية منهجها ، عينتها ، أدوات البحث وخطوات الدراسة األساسية 

أما الفصل السابع فقد تناولنا فيه عرض النتائج ، تحليلها وتفسيرها في ضوء فرضيات 

  .البحث 

لى إقتراحات باإلضافة إ.في األخير خاتمة البحث ألمت بنتائج الدراسة وماوصلت إليه 

وتوصيات ، نموذج مقترح من الطالبة الباحثة الختبار تشخيصي في مادتي الرياضيات 

  .وفي األخيرملخص البحث . واللغة العربية  مستوى الثالثة متوسط 

  

  



 22

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23

 
 
  

  
 
  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  



 24

  

  

  : عناصر الفصل األول     
 مشكلة البحث وأهميته

 
  25 ص....................................... الـبـحـث  مـشــكـلـة- 1

  28ص ....................................................  فرضيات البحث-2
 30ص................................…………………أهــداف البحث  -3

  30ص.......................................................  أهمية البحث -4

  30ص..................................................... حـدود الـبحث -5

  31ص......................................اتصطـلـح تـحـديـد المـ– 5

  32ص .................................... الـدراسـات الـسـابـقــة - 6
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  :   مـشــكـلـة الـبـحـث - 1
ــرد     ــلوكات الف ــاس س ــدير وقي ــتم بتق ــة ته ــويم عملي ــه                         التق وأدائ

من خالل إحتكاكه وتفاعله إيجابا أو سلبا بمحيطه في جميـع المجـاالت اإلقتـصادية ،                

اإلجتماعية والسياسية وذلك بالنسبةإلى معايير محدودة ، كما يعتبر عملية جمع وتـصنيف             

تفسير البيانات أو المعلومات كمية أو كيفية عن ظاهرة أوموقف أوسلوك بقـصد             وتحليل و 

  .إستخدامها في إصدار الحكم أو القرار

 كما يعتبر التقويم بمثابة عملية التصحيح و التصويب التي تتشعب إلى عمليـات فرعيـة               

مـواطن  مثل عملية التقييم بمعنى التثمين وعملية التشخيص بمعنى تحديد مظاهر القـوة و            

الضعف،وعملية القياس التي هي بمعنى تكميم التقويم وعملية المتابعة وعمليـة التغذيـة             

  ..الراجعة وعملية إصدار الحكم

إن الحديث عن التقويم في المجال التربوي معناه الحديث عن تقويم المنـاهج ، الوسـائل                

ل التربية الحديثة يمثـل     لذلك أضحى التقويم في ظ    .  التربوية والعمليات التعليمية التعلمية     

كما أصبح التقويم بشتى أنواعه ، جـزءا هامـا مـن    . "أحد أهم عناصر المنهج التعليمي  

ومعنى ذلك أنه بمفهومه الجديد أصبح أسلوبا       . عملية التعليم ودعامة أساسية يرتكز عليها       

بهـذا ال  يبدأ قبل الفعل التعليمي ، حتى يصل نهايته عبر سيرورة نسقية متواصلة ،  وهو         

يكون مرتبطا بمقدار التراكم المعرفي الذي يظهر في شكل نتائج تعليمية فقط ،  وإنما أداة                

والتقويم ثالثة  .تربوية شاملة تساعد على ضبط تصحيح السيرورة التعليمية بكل عناصرها           

) المرحلـي   (، التقـويم التكـويني      ) األولي، التمهيدي ( التقويم التشخيصي   : أنواع هي   

  )1) ."(التجميعي ،اإلجمالي والنهائي (يم التحصيلي والتقو

  

  ، المركـز     2003الكتاب الـسنوي    ،  "  التقويم التشخيصي :"   الدريدي خليفة     -)1(

    .46 ، ص2004الوطن للوثائق التربوية  ، حسين داي ، الجزائر، 
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ات عداد       إنه من الضروري قبل الشروع في عملية التدريس أن نقـوم بقيـاس إسـت              

المعلومات والمستوىالذي وصل إليه و الصعوبات التي تعترضه        التلميذ وبالتالي إكتشاف    

  .ا مصادرهو إكتشاف 

 يعتبر التقويم التشخيصي عملية جوهريةفي ميدان التعلم إذ يمكن مقارنته بالفحص                 لذا

ق لذا تقوم الفـر   .  الطبي الذي بواسطة التشخيص الموضوعي يسمح بعالج جيد للمريض        

البيداغوجية للمؤسسات التعليمية قبل اإلنطالق في تطبيق المناهج الدراسية لكل سنة جديدة            

باستغالل وتحليل النتائج الدراسيةالتي حققها التالميذ في نهاية السنة السابقة إضـافة إلـى              

نتائج الفحوص التشخيصية التي ترتكز على التقويم التشخيصي الذي يقوم به المدرس في             

ل درس أومجموعة من الدروس أو في بداية العام الدراسي من أجل تكوين فكـرة               بداية ك 

عن المكتسبات المعرفية القبلية التي يملكهاتالميذه ومدى إستعداد هـم لـتعلم واكتـساب              

ع المؤرخ في مارس    .أ/و.ت.و /2039: تطبيقا للمنشور الوزاري رقم     .المعارف الجديدة 

تخصص األيـام األولـى     " : " التقويم التربوي   إصالح نظام   : " والذي موضوعه   2005

(  لتنظيم فحوص تشخيصية تتناول اللغات األساسـية         -وبصفة إلزامية –للدخول المدرسي   

لمراقبة مكتسبات التالميذ القبليـة وتنظـيم       ) اللغة العربية ، الرياضيات واللغات األجنبية     

  )1".(لجديدةأنشطة الدعم والعالج، وذلك قبل الشروع في تناول المناهج ا

     على الرغم من أن هذه العملية تجرى في بداية كل سنة دراسيةفي مؤسساتنا التربوية              

 بحوصـلة نتـائج التقـويم        فقـط  إال أننا نالحظ بعض المظاهر كإهتمام الهيئة الوصـية        

  ). 2(التشخيصي ، مع التحديد لعدد المواد واليوم الذي تجرى فيه اإلختبارات 

  

 إصالح نظام / ع.أ/و.ت.و/2039المنشور الوزاري رقم    : ربية الوطنية    وزارة الت  –) 1(

   .3 ،2ص ص  .2005مارس 13الجزائر في  .التقويم التربوي

قسنطينة  . 775/2004 ، رقم    التقويم التشخيصي :  مديرية التربية لوالية قسنطينة      –) 2 (

  2ص .14/08/2004في 
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 اإلختبارات كإرتفاع نسبة الغيابات في ذلك اليوم         كذلك عدم إهتمام التالميذ بهذا النوع من      

فمن المالحظ أن بعض المؤسسات التربوية تشكو من الغياب الجمـاعي لتالميـذ القـسم               

من خالل المعطيات الـسابقة يمكننـا طـرح         . الواحد إضافة إلى إرجاع األوراق فارغة     

لتالميذ ومن ثم األسرة ،     هل عدم اإلهتمام بالتقويم التشخيصي من قبل ا       :التساؤالت التالية   

عدم فهم أهدافه ؟ أم إلى عدم إستغالل نتائجـه فـي التقـويم              :وكذلك األساتذة يرجع إلى   

  المستمر ؟أم للنقص في بناءإختباراته ؟  

 حيث توصلنا إلى كـل تلـك        بدراسة إستطالعية أولية   وللتحقق من هذه التساؤالت قمنا      

ى نتائج الدراسةاإلستطالعية والتـي مـن بـين         المظاهر المشار إليها سابقا، باإلضافة إل     

فمثال تقديم النتائج يقتصر    .أن األساتذة يقومون به من باب الواجب ليس إال        :ماتوصلنا إليه   

على نقاط دون مالحظات نوعية وال إقتراحات لعالج النقائص ، رغم ذلك الحظنـا مـن                 

يجابية فمثال نجد أن حوالي      خالل إستجابات أساتذة عينة الدراسة اإلستطالعية إستجابات إ       

 ترى أن التقويم التشخيصي هو عملية للتأكد من المكتسبات القبلية للتلميـذ             منهم 14.28%

حتى يتسنى لألستاذ بناء مفاهيم ومعارف جديدة أي ممكن اإلعتماد عليها في درس جديـد                

.  المكتـسبات  أو إختبار التلميذ ومراقبة مكتسباته قبل تطبيق أي منهاج والتواصل مع هذه   

   منهم أن الهدف من القيام بهذا النوع من التقويم هو تحديد %25.71كما يرى حوالي 

منهم أن الهدف من ذلك %20.00و معرفة مستوى و قدرة ومهارة كل تلميذ ويرى حوالي 

هو إكتشاف وتشخيص مواطن النقص والضعف عند التلميـذ مـع وضـع إسـتراتيجية               

ذلك يجعلنا  نتساءل عن مدى إهتمام األساتذة بهذا النـوع مـن             كل  . لمعالجتها و تعديلها    

  التقويم وباألخص اإلهتمام ببناء أسئلة إختباراته ؟ 

مامدى فعالية إختبارات التقويم التشخيصي     : ذلك الذي يصل بنا إلى طرح السؤال التالي           

مكتـسبة فـي     الكفـاءات ال   –في الكشف عن الكفاءات النهائية عند تالميذ التعليم المتوسط        

    في كل من مادتي الرياضيات واللغة العربية ؟–المرحلة السابقة لمرحلة التعليم الحالي 
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  :   فرضيات البحث -2

  :  ـامة  الـفـرضـيـة الـع- 1.2                
 التقويم التشخيصي في الكشف عن مدى تحقق الكفاءات النهائية          اختباراتتساهم أسئلة   

مية السابقة عند تالميذ التعليم المتوسط في مادتي الرياضـيات واللغـة            للمرحلة التعلي 

    .العربية 

  :  الفرضيات الجزئية – 2.2             

  : الفرضية الجزئية األولى- 1.2.2                 
 التقويم التشخيصي في مادة الرياضـيات       اختبارات                          تساهم أسئلة   

ن مدى تحقق الكفاءات النهائية  للمرحلة السابقة عند تالميذ السنة الثالثة من             في الكشف ع  

  .التعليم المتوسط 

  :للفرضية الجزئية األولى الفرضيات اإلجرائية - 1.1.2.2
 التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات في الكشف عن مدى         اختبارتساهم أسئلة   -1         

األعداد الطبيعية واألعداد العشرية عند تالميـذ الـسنة         تحقق كفاءة القيام بالعمليات على      

  .الثالثة من التعليم المتوسط 

 التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات في الكشف عن مـدى          اختبارتساهم أسئلة     -2      

  .تحقق كفاءة القيام بالعمليات على الكسور عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط 

 التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات في الكشف عن مـدى          اختبارم أسئلة   تساه  -3     

  .لسنة الثالثة من التعليم المتوسطتحقق كفاءة القيام بحل المعادلة  عند تالميذ ا

تساهم أسئلة إختبار التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات في الكشف عن مـدى              -4     

ـ    تحقق كفاءة القيام بإنشاء أشكال هندسية        سنة الثالثـة مـن التعلـيم       بسيطة عند تالميذ ال

  .المتوسط
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  :  الفرضية الجزئية الثانية-  2.2.2                  
 تساهم أسئلة إختبارات التقويم التشخيصي في مادة اللغة العربية في الكـشف                       

ـ            ة مـن التعلـيم     عن مدى تحقق الكفاءات النهائية للمرحلة السابقةعند تالميذ الـسنة الثالث

  .المتوسط 

  :للفرضية الجزئية الثانية  الفرضيات اإلجرائية - 1.2.2.2
تساهم أسئلة إختبار التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية في الكشف عـن              - 1

مدى تحقق كفاءة تمييز النص السردي عن النص الحواري  عنـد تالميـذ              

  .السنة الثالثة من التعليم المتوسط

تساهم أسئلة إختبار التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية في الكشف عن      - 2           

  .مدى تحقق كفاءة تحريرنص إخباري عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط

تساهم أسئلة إختبار التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية في الكـشف             -3             

  .اري  عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط عن مدى تحقق كفاءة تحرير نص حو

تساهم أسئلة إختبار التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية في الكشف            -  4             

  .  عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط  سرديعن مدى تحقق كفاءة تحرير نص
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  : هداف البحث فيما يلي  تتمثل أ:    أهــداف البحث - 3
  .م التشخيصي في مؤسساتنا التربوية التعرف والكشف عن واقع عملية التقوي- 1.2

 .  العملية تحسيس كل القائمين على العملية و المؤسسات التربوية بأهمية هذه- 2.2

 التعرف على مدى تغطية أسئلة إختبـارات التقـويم التشخيـصي لألهـداف              -3.2

الرياضيات و اللغة العربية عند تالميـذ        تي  لعملية في كل من ماد    المتوخاة من هذه ا   

  .السنة الثالثة متوسط 

 معرفة ما إذا كان لألسئلة المطروحة في هذا النوع من التقويم القدرة علـى               - 4.2      

  .الكشف عن الكفاءات النهائية للمرحلة السابقة 

  : يمكن إختصارأهمية البحث في :   أهمية البحث -4
  . إثراء الجانب التربوي في مجال التقويم التربوي - 1.3           

  .  ندرة الدراسات في هذا الجانب- 2.3         

  :واملقصود ا مايلي  :البحث  حدود -5

  : الحدود المكانية  –  1.5

              للقيام بهذا البحث تم إختيارعينة من متوسطات والية  

  .تفصيل في العينة وكيفية إختيارها وستكون بأكثر .قسنطينة

   :الحدود الزمانية  – 2.5              

  .2008 إلى غاية شهرمارس 2006إبتداءامن شهر أكتوبر                          

  :الحدود األكاديمية  –  3.5           

يـت فـي     عينة من أسئلة إختبارات التقويم التشخيصي التي أجر        -1.3.5                

  .2006/2007بداية  السنة الدراسية 

التركيز على آراء عينة من المحكمين على مدى توافق عينة أسئلة -2.3.5                

  .إختبارات التقويم التشخيصي مع الكفاءات الختامية وكفاءاتها القاعدية 
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  :  تـحـديـد المـصــطـلـحـات –6

  :  الـفـعـالـية – 1.6
هي إحداث التأثير المنتظر ، وهنا في بحثنا قدرة إختبارات التقويم التشخيصي                       

في الكشف الفعلي عن الكفاءات النهائية لتالميذ التعليم المتوسط في مادتي اللغة العربيـة              

  .والرياضيات 

  :  اإلختبـار – 2.6
  ).1( تقويمها اإلختبار أداة تسمح بالكشف عن أداءات المتعلمين بغرض           

  :  إختبارات التقويم التشخيصي – 3.6
كل موسم دراسي ، قبل      ونقصد بها في بحثنا هذا اإلختبارات التي تجرى في بداية                 

  .الشروع في تطبيق المناهج على مستوى المؤسسات التربوية 

       : الكفاءات النهائية – 4.6
جي لمجموعة من الكفاءات المرحليـة يـتم                            هي تعبر عن مفهوم إدما    

  .معينتعليمي بناؤها وتنميتها خالل سنة دراسية أو طور

     : التعليم المتوسط – 5.6

                      هي مرحلة من مراحل التعليم اإللزامي ، إذ ينتقل إليه المتعلم بعـد             

متوسط ، ويتكون مـن أربـع   حصوله على شهادة التعليم اإلبتدائي وتتوج بشهادة التعليم ال       

 كما أنه يتألف من  ثالث  أطوار تشكل فيها السنتان الثانية والثالثة منه طور تدعيم                 سنوات

  .المكتسبات وترسيخها

  

     

،  "  فنيات بيداغوجية اإلختبـارات المدرسـية      :" محمد الطاهر واعلي وآخرون       -)1(

ربويـة  ، حـسين داي ، الجزائـر،            ، المركز الوطن للوثائق الت      0200الكتاب السنوي   

   .159 ، ص2000
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  :  الـدراسـات الـسـابـقــة - 7
باعتبار التقويم موضوع مهم وحيوي ، وهو من الموضوعات التي تثير إنتبـاه                

الباحثين وخاصة المهتمين منهم بميدان التربية و التعليم ، ومما ال يدعو للشك أنه هنـاك                

  . أقيمت حول هذا الموضوع دراسات وبحوث كثيرة

مدى فعالية إختبارات التقويم التشخيـصي فـي        :  "  إال أن موضوع بحثنا بالذات وهو         

أو دراسـة   لم نعثر علـى بحـث   ". الكشف عن الكفاءات النهائية لتالميذ التعليم المتوسط        

  .لنا  عنها في حدود الوقت واإلمكانات المتاحة نموذجية نهتدي بها ، رغم بحثنا الطويل

مالحظات حـول التقـويم   : " لكن تم العثور وذلك عبر شبكة األنترنت على بحث بعنوان  

هذه التي سنستدل بها في بحثنا هذا خاصة مـا يتعلـق             .)1("حالة تطبيقية   ...التشخيصي  

  .بتحليل النتائج عندما تستدعي ضرورة البحث ذلك 

  : جاء فيها فيما يلي نتعرض بشيئ من اإليجاز لهذه الدراسة التي و

 اإلمتحانات أو األسئلة الشفوية     إجراءإن عملية التقويم التي يتبعها المعلم من خالل                 

أو المالحظات لتحديد مدى النجاح في تحقيق األهداف التي يتضمنها المنهج أو جزء محدد              

ج، منه ، غالبا ما تكون عملية غير شاملة لجميع جوانب النمو والتهتم بالتشخيص والعـال              

وإنما في مدى تحقيق األهداف فقط ، و قد يكون هذا أقرب للقياس منه للتقـويم ، وبعـد                   

 م قامت المديرية العامة لإلمتحانات بـاألردن        1987مؤتمر التطوير التربوي األول لعام      

بتنفيذ إستراتيجية التقويم التشخيصي التي تهدف إلى مساعدة المعلم على صـنع قراراتـه              

التي تتعلق بالطلبة حينما يتعلمون بشكل فردي أو جماعي ، وبـدأ هـذا              بطريقة منظمة، و  

والسـتخدام  . األسلوب بالتطور حتى أصبحت اإلستراتيجية مناسبة لتطبيقها في الميـدان           

إستراتيجية التعليم بطريقة التقويم التشخيصي تم القيام بإجراء تطبيقي لهذه اإلسـتراتيجية            

  .)ت كثيرات الحدود ناالعمليات على إقترا(  لوحدة على مبحث الرياضيات للصف العاشر

  

  

 ،حالـة تطبيقيـة  ...مالحظـات حـول التقـويم التشخيـصي       زياد الطويسي ، –) 1(

WWW.google.books.com، 15/03/2007 بتاريخ.  
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  :  أين تم القيام باإلجراءات التالية 

  محتوى الوحدة الدراسية ،  تحليل – 1   

   لتحقيقها ، يسعى تحديد األهداف التدريسية التي – 2   

   إعداد قائمة بالمعلومات السابقة المطلوبة لتعلم هذه الوحدة ،– 3   

   تحديد األخطاء المتوقعة ،– 4   

   توقع الصعوبات التي يمكن أن تواجه عملية التعليم والتعلم ، – 5   

ط نموذجي يكفل توزيع الوقـت مـن خـالل اسـتراتيجية التقـويم               وضع تخطي  – 6   

  التشخيصي قبل البدء بتدريس الوحدة ،

   التخطيط لحصة أولية لمناقشة الطلبة لتحديد المستوى األولي لألداء،– 7   

 رأه الباحـث    تقسيم الطلبة دون علمهم إلى فئات حسب مـستويات األداء وبمـا              – 8   

  مناسبا ،

نشطة مناسبة لرفع أداء الطلبة الضعاف ، وأخرى إثرائية للطلبة المتميزين            إعداد أ  – 9  

  ، وتحديد الطرق التدريسية واألساليب والوسائل المناسبة لهذه األنشطة، 

  . إعداد كراسة اإلختبار القبلي لقياس مستوى األداء القبلي – 10  

 مجمـوعتين إحـداهما     وبعد ذلك تمت عملية  تطبيق منهج التقويم التشخيصي باسـتعمال          

  : حسب الخطوات التالية تجريبية واألخرى ضابطة

 .خالل الحصة األولية حول المفاهيم القبلية للوحدة تم تطبيق اإلختبار القبلي )1

تدوين بدقة قائمة األخطاء المتوقعة والشائعة وإعادة النظر في األنشطة والطـرق             )2

 .المراد اتباعها في تدريس الوحدة 

 .مناسب لكل موضوع حسب عدد الحصص الالزمة له تقدير الزمن ال )3

 .إعادة توزيع الطلبة حسب نتائج اإلختبار دون إشعارهم  )4

إعطاء الطلبة األنشطة العالجية المناسبة وزيادة تحديد األخطاء وإعـادة صـياغة             )5

 .األنشطة المناسبة لعالجها ، وإعطاء أنشطة إثرائية للطلبة المتميزين 

 .اشر من خالل األسئلة الشفوية تقويم النتائج بشكل مب )6

 .إعطاء أنشطة عالجية جديدة وذلك على ضوء التشخيص وإثرائية للطلبة المتفوقين )7



 34

البدء بإعطاء الدرس األول في الوحدة مع السعي لتحديـد الـصعوبات ومـواطن               )8

 .الضعف 

التعاون مع المرشد بوضع خطة للطلبة الذين يبدون تقـدما إلجـراء إختبـارات               )9

أو صعوبات في التعلم ألسـباب      ( الحتمال وجود ظروف خاصة بهم      شخصية لهم   

 ).سمعية أو بصرية أونفسية أوغيرها 

المواصلة في تدريس الوحدة مع تقويم أداء الطلبة بشكل شفوي أو مـن خـالل               ) 10

الواجبات الصفية ، وإعطاء التغذية الراجعة ، وتدوين المالحظـات حـول األخطـاء              

تويات أداء المجموعات المتجانسة ،وإعطاء األنشطة العالجية       المتكررة أو الشائعة ومس   

  .لكل موضوع من موضوعات الوحدة الدراسية 

وبعد اإلنتهاء من تدريس الوحدة ، تقدم الطلبة لإلختبار التحصيلي الشهري وتم تحليل             

  :النتائج على اعتبار الفرضية الصفرية التالية 

 إستراتيجية التقويم التشخيصي على تحصيل      ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية الستخدام      

  .الطلبة 

  . تبين أن هناك فروقا لصالح طريقة التدريس T-testوباستخدام اختبار

أن إستخدام استراتيجية التقويم التشخيـصي لهـا إيجابيـات يمكـن             وتم الوصول إلى     

   : إجمالهافي

 .سئلة  المناقشة وتوجيه األمن خاللزيادة الدور اإليجابي للتالميذ  .1

زيادة التعاون مع المدرسين اآلخرين فيما يتصل بمـشكالت خارجـة عـن              .2

 .موضوع التعليم باإلضافة لإلتصال مع المرشد واإلدارة 

 .رضى المعلم عن نفسه مما يزيد من دافعيته للعطاء في زيادة ال .3

جميع أفراد الصف مما يساعد المعلم على حفظ        ل األشغال التطبيقية يساعد في    .4

 .النظام 

 . بمشاكل الطلبة  المسبقة لمعرفتهاليبيساعد المعلم في التنويع في األس .5

 .زيادة من دافعية التالميذ لحل الواجبات الصفية والبيتية ال .6

 .زيادة من الثقة بين الطالب والمعلم ال .7
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 لـدى   زيادة من فعالية التحضير اليومي للمعلم بسبب توقعه لألخطاء الشائعة         ال .8

 .طالبه 

يم التغذية الراجعة للمعلم عن مدى نجاحه في تحقيق األهـداف           يساعد في تقد   .9

 .المرسومة

وجود أثر ذو داللة إحصائية عند إستخدام اإلختبارات التشخيصية لزيـادة            .10

 .التحصيل 

 .زيادة طول فترة اإلحتفاظ بالمعلومات  .11

 .يشعر المعلمون بالنجاح مما يزيد من دافعيتهم للعمل  .12

  .الطلبة مراعاة الفروق الفردية بين  .13

 من خالل هذه العملية إلى أن الفائدة العظمى من أسـلوب             الباحث   في األخير توصل       

 حيث  ،يء التعلم لمواكبة أقرانهم في الصف     يالتقويم التشخيصي هي األخذ بيد المتعلمين بط      

أن هؤالء بحاجة إلى عناية خاصة ، النعكاس ظروفهم التعليمية غالبـا علـى عالقـاتهم                

وخاصة أن هذه الفئة ال تستطيع تعلم المـواد         . ي قاعة الدرس ، وفي المجتمع       بأقرانهم ف 

بسرعة عرض المعلم لها ، مما يؤكد على أهمية إمتالك المعلم لمهارات اإلنتقال والتحول              

 جميع مستويات الطلبة داخل الصف ، وهذا يؤيد إستخدام المعلم ألسـاليب             معواإلتصال  

 فقد يستخدم اإلستقصاء في نشاط مـا ،         ،ة العالجية وطرق متنوعة خالل عرضه لألنشط    

فيما نجد أسلوب حل المشكالت أو حل المسألة في نشاط آخر أكثر مالءمة ، وكـل ذلـك           

يكون في ضوء إستراتيجية عامة ينتهجها المدرس تعتمد على التقويم التشخيصي ، وفـي              

ع بـرامج إثرائيـة     حال وجود بعض الطلبة المتميزين بشكل الفت للنظر ، فالبد من وض           

خاصة لهم تلبي حاجاتهم وتدعم التعلم الذاتي لديهم ، إلعداد فئة الموهوبين إعدادا مناسـبا               

  .لدورهم الكبير في بناء مجتمع الغد 

            مما سبق نصل إلى أنه هناك عالقة تكامل بين الدراسة التي تقوم بها الباحثـة               

ألخيرة ما للتقويم التشخيصي من فائدة في معالجة        وهذه الدراسة السابقة ، حيث بينت هذه ا       

 ولكي تؤدي إختبارات هذا النوع من التقويم المراد منها وتؤخذ نتائجها             ، صعوبات التعلم 

بعين اإلعتبار يجب أن تكون أسئلتها هادفة وفعالة في الكشف عـن الكفـاءات الختاميـة                

   .الحاليةستنا وهذا ما نسعى للتحقق منه من خالل درا .تستغل نتائجهاو
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  :تـمـهــيــد 
 للتقويم أدوارا متعددة ومهمة في جميع جوانب الحياة اإلجتماعية واإلقتصادية ، فما                 

  .  عمل أو نشاط يقام به إال وتصحبه عملية تقييم وتقويممن

إال أن دور التقويم  في المجال التربوي أكبر ، أشمل وأوسع ، إذ يفيد في معرفة جوانـب      

 العملية التعليمية التعلمية  من نجاح في تحقيق          إليه القوة والضعف ، وإلى أي حد وصلت      

طا هاما من النشاطات التربوية ، التي يجب أن         ومن هنا يعد التقويم نشا    . أهدافها المسطرة   

  .نوليه عناية كبرى 

     كل ذلك ألن عملية قياس التحصيل الدراسي وتقويمه ليست مسألة عارضة بالنـسبة             

للعملية التعليمية التعلمية ، بل هو مكون رئيسي من مكوناتها ، وقد التحقق هذه العمليـة                

وإن قياس التحصيل ليس غاية     . ع العمل التربوي كله     أهدافها ، مالم يكن القياس متناسقا م      

في ذاته أو نهاية مطاف النشاط التعليمي ، كما أنه ليس وسيلة تمكننا من معرفـة مـدى                  

 .عملية مستمرة   يجة العملية التربوية فقط، بل هو     التغير الذي طرأ على سلوك المتعلمين نت      

  فيما يستعمل وأين تكمن أهميته ؟تربوي؟لتقويم ؟ما معنى التقويم الوهنا نتساءل ما معنى ا

   ماهي أنواعه ؟ و

ولإلجابة على هذه األسئلة وغيرها تطرقنا في هذا الفصل إلـى التعـرف علـى بعـض                 

المصطلحات التي لها عالقة بالتقويم ، ثم إنتقلنا لنخصص الحديث عن التقويم التربوي في              

 ألسـس هـذا األخيـر ، وظائفـه       البداية بتقديم بعض التعاريف الخاصة به ، ثم التطرق        

وهنا ركزنا الحديث على التقويم التشخيصي      . ،إستخداماته ، تصنيفاته ، خطواته وأنواعه       

  .باعتباره موضوع البحث بتقديم مفهومه ، أهدافه ، كيفية إنجازه وخطواته

وقفة البد منها وهي التطرق للحديث عن التقويم التربوي فـي المنظومـة التربويـة                ثم  

لكن قبل اإلجابـة    . ائرية، خاصة وأن عينة البحث هي في والية من واليات الوطن            الجز

عن هذه األسئلة التي سبق طرحها وغيرها يجب أن نلقي في البداية نظرة وجيزة عن نشؤ                

  .وتطور حالة التقويم التربوي عبر العصور 
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  :  لــمـحـة تا ريـخـيـة  - 1
ر التاريخ إلى إصدار أحكام تقييمية علـى الظـواهر           لقد سعى اإلنسان منذ فج              

والموضوعات واألشخاص إال أن أحكامه في ذلك الوقـت اتـسمت بالبدائيـة ، فـالتقييم                

  .المستعمل آنذاك كان يعتمد في غالب األحيان على الحدس وتؤسس أحكامه على اإلدراك

ة التي ترجـع إلـى       لقد  ظهرت مصطلحات مرادفة لمصطلح التقويم في الكتابات القديم         

 ، فقد اعتبر سقراط  أن التقويم اللفظي جزء أساسي من قياس نتـائج               الميالدعهود ما قبل    

م اإلمتحانات وإختبارات الكفاءة لتقدير     . ق 200التعلم ، كمااستخدم أباطرة الصين في سنة        

، وكان إستخدام التقـويم  فـي هـذه          لشغل مناصب عليا في الدولة    أداء المرشحين للعمل    

. الفترات القديمة لألغراض التعليمية ، ولقياس مقدارالتعلم والمعرفةوالمهارات المختلفـة           

وإذا خطونا مسرعين إللقاء نظرة خاطفة على التقويم قبل اإلسالم وبعده بقليل في الجزيرة              

. العربية فإننا ال نجد نظاما تقويميا ظاهرا فيها ألن نظام التعليم قد كان شبه منعدم فيهـا                  

د كانت هناك مقاييس إختبارية يمتحن بها الرجال والنـساء فـي الـسلوكات اليوميـة                فق

والصفات الشخصية ، كالشجاعة والبطولة و المروءة واألنفة ، والقدرة على تحمل الرزايا             

وغيـر  .... ،والقدرة على نظم الشعر، والجزالة في الخطابة ، والفروسية وسباق الخيـل    

أتى بمقاييس جديدة و إختبارات روحية ، للفرز بـين المـؤمن            كما أن اإلسالم قد     . ذلك  

وأبرز إمتحـان للمـؤمن هـو       . إلخ  ....والكافر، والمنافق والخير واإلستقامة والضالل      

  )1.(إمتحان يوم الحساب والعقاب 

  

  

تقويم أهداف أسئلة اإلمتحانـات     الطيب بلعربي ،    : موسى إبراهيم حريزي إشراف     –) 1(

رسالة مقدمة لنيل شـهادة      .ليم األساسي الجزائري في ضوء تصنيف بلوم      لنيل شهادة التع  

 جامعة الجزائر معهد علم الـنفس وعلـوم التربيـة           م ، .غالماجستير في علوم التربية  ،     

   .16 ص 1993/1994: الجامعية /س
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وبالرغم من الجذور القديمة للتقويم، لم يأخذ التقويم التربـوي مكانـه، ويـصبح                     

  في الفتـرة مـابين     لثورة الصناعية في أوروبا ، خصوصا     صا مستقال إال مع بداية ا     تخص

م القتران قضايا التقويم بتطور النظم التعليمية األوروبيـة، حيـث           1930-1900 سنوات

ظهرت الكتابات المبكرة في القياس النفسي واإلختبارات ، واتسع مجال التقـويم ليـشمل              

  .وازدهر مع بداية القرن العشرين ،ات والمتعلمين تقويم المعلم والبرامج والمؤسس

 انتشرت اإلختبارات التحـصيلية ،      1930 -1900 سنوات  ففي الفترة الممتدة مابين        

لإلختبارات فائدة عملية ، إذ     " روبرت ثورنديك " وبطاريات اإلختبارات المقننة ، وقد جعل       

اتخاذ القرار التربـوي ، كتحديـد       اعتبر درجات هذه اإلختبارات عامال أساسيا في عملية         

مستويات النجاح والرسوب،ونقل التالميذ من مستوى دراسي إلى آخر ، والمقارنـة بـين         

  .البرامج التعليمية المختلفة 

الذي " رالف تيلر   " التي برزفيها    1945-1930 سنوات  ثم تأتي الفترة الممتدة مابين           

كيزإهتمامه على األهـداف التربويـة المنـشودة        اهتم في البداية بالقياس التربوي ، مع تر       

للبرامج التعليمية ، وذلك عند تقويم تعلم التالميذ ، وتقويم مخرجات البـرامج التعليميـة               

  ) 1.(المختلفة ، حيث أكد على أهمية تحديد األهداف ومدى تحقيقها

ة بنـاء    فقد شهدت تطورا في عملي     1948 -1945  سنوات         أماالفترة الممتدة مابين  

اإلختبارات النفسية والتربوية ، واعتبرت هذه األخيرة عناصر أساسية في بنـاء الـنظم               

  .التعليمية والتربوية الجديدة وفي بناء المناهج الدراسية 

  

  

  

  ، المركـز الـوطن للوثـائق         2003الكتاب السنوي   ،  "  التقويم   :" فريد حاجي   -)1(

    .43 ، ص2004التربوية  ، حسين داي ، الجزائر، 
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 التي عرفت إزديادا في التركيز على       1972-1948  سنوات  مابين  الممتدة  ثم تليها الفترة  

وقد إستخدم المشتغلون بالتقويم    . التقويم التشخيصي وعلى نماذج التقويم المتعددة العوامل        

 برامج جديدة لتحديد العوامل المتداخلة في المواقف التجريبية ، كما تم اسـتخدام نمـاذج              

في هذه المرحلة من مراحل تطور التقـويم        " تيلر"تقويم مدى تحقيق األهداف التي طورها       

  .التربوي 

 إلى اليوم التي تعـد فتـرة التخـصص          1973      وأخيرا تأتي الفترة الممتدة من سنة       

  )1.(الدقيق، حيث برز التقويم التربوي كتخصص دراسي مستقل 

 التربوي البد من أن نلقي نظـرة علـى كـل             التقويم  موضوع  في ص       وقبل الغـو 

  .المفاهيم والمصطلحات التي لها عالقة وطيدة بمفهوم التقويم

  : الفرق بين التقويم والتقييم والقياس و اإلختبار-2
   : الفرق بين التقويم والتقييم – 1 . 2

ــاموس المنهــل ص  ــى ق ــدإطالعنا عل :  وجــدنا أن مــصطلح 497             عن

évaluation    والفعل   . يعني تقدير، تثمين  :évaluer   2.(قدر، قوم، ثمن، سعر   :  معناه  (

  :التقويم والتقييم ، هذا الذي نريد توضيحه فيما يلي : وهنا يكمن اإلختالف بين المفهومين 

  :التقويم    - 1 . 1. 2

:  الـشيئ    -1:قوم تقويما   ) : 3 .(808 جاء في معجم مجاني الطالب ص                    

أصلحها ، :  األخالق -4صححه وصوبه ، :  الخطأ -3. سعره وثمنه -2زال إعوجاجه   أ

  .إستدرك وضعا أخذ يسوء :  الوضع -5أعادها إلى الصالح ، 

  

   .43 ، ص 2004  ،مرجع سابق  المركز الوطني للوثائق التربوية ، -)1(

  .497 ص 2005، بيروت قاموس فرنسي عربي: المنهل  سهيل ادريس، –) 2(

 ،بيروت، شركة الطبع والنشر     معجم مجاني الطالب  ب ،   .ص.ل.م. دار المجاني ش   –) 3(

 .  808 ص1986اللبنانية ، 
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قدر قيمته ووزنه ، وقوم     : أي أعطاها قيمة ، وقوم الشيء       :       يقال قوم السلعة تقويما     

 من المواد   أعطاها قيمة ووزنا ، وعرف إلى أي مدى أفاد الطالب         : األستاذ أعمال طالبه    

أصلح : وقوم الشيء أيضا    . العلمية ، وإلى أي مدى تغيرت مهاراتهم وقدراتهم وسلوكهم          

  )1.(مابه من إعوجاج 

وب وبسام   و التقويم لغة  كما ورد في قاموس المصطلحات اللغوية واألدبية ألميل يعق               

لتربيـة  ، وقد عرفه أحمد زكي بدوي في معجـم مـصطلحات ا           " إزالة العوج   " بركة هو 

 أومدى التوافق   ،عملية تقدير قيمة الشيئ أو كميته بالنسبة إلى معايير محددة         "والتعليم بأنه   

، فقوم الشيئ أي قدر قيمته ، وقـوم الـشيئ أي            " بين فكرة أو عمل ما بين القيم السائدة         

 وزنه ، وفي التربية قوم المعلم أداء طالبه أي أعطاه قيمة ووزنا بقصد معرفة إلى أي حد                

إستطاع الطالب اإلفادة من عملية التعلم المدرسية ، وإلى أي مدى أدت هذه اإلفادة إلـى                

إحداث تغيير في سلوكهم وفيما اكتسبوه من مهارات لمواجهة مشكالت الحياة اإلجتماعيـة         

)2. (  

   :التقييم - 2 . 1 .2

 -1 :قوم تقييمـا   : 809اني الطالب ص   أما بالنسبة للتقييم فقد جاء في معجم مج       

  )                  3. (إستعرض نتائجه :  الوضع -2سعره وثمنه :الشيئ 

 –نـاجح   :( ويقصد بالتقييم إصدار حكم على شخص أو مجموعة من األشـخاص مثـل              

دون التعرض لألسباب التي أدت إلـى النجـاح         )  ضعيف -متوسط–متفوق  ( أو  ) راسب

  .)4(تحاشيها في المستقبلإلى الرسوب للإلستفادة منها ، والعوامل التي أدت 

  

   .45 ص2001 ، دارالنهضة العربية بيروت نحو تقويم أفضل أنور عقل ، -)1(

   .43 ، ص 2004  ،مرجع سابق  المركز الوطني للوثائق التربوية ، -)2(

   809 ، صمرجع سابقب ، .ص.ل.م. دار المجاني ش–) 3(

" –مجلـة فـصلية متخصـصة    –ربية  الجزائربة للت   المجلة "وزارة التربية الوطنية    – )4(

الفـصل األول مـن عـام       * 5العدد*الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية  السنة الثانية        

  .55م ص 1996*  هـ 1416/1417
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 إذا هناك مصطلحين وهما التقييم والتقويم األول ويقصد به بيان قيمة الـشيئ أمـا                    

منها بيان قيمة الشيئ مع تعديل وتصحيح       الثاني فمعناه أعم وأشمل ويقصد به عدة معاني         

الذي يؤدي بنا إلى أن نقول نقييم المتعلم لتقويمه أي نقـيس مـا لديـه مـن                  . إعوجاجه  

  .معلومات ونبين قيمتها ثم نخلصها من نقاط الضعف 

وهنا يظهر لدينا مصطلح آخر وهو القياس ، الذي يجعلنا نتساءل عن ماهو الفـرق بـين                 

  التقويم والقياس ؟ 

   :الفرق بين التقويم والقياس -2 . 2

 ،  ا واحـد  ا                يعتبر البعض أن القياس والتقويم مفهومين مترادفين وتعني شيئ        

وذلك خطأ شائع ، إذ توجد فروق عديدة بين هذين المفهومين ، وسوف نحاول فـي هـذا                  

فهوم القيـاس   العنصر التعرض لها بالتوضيح قدر اإلمكان ، لكن قبل ذلك يجب توضيح م            

  :بصفة مختصرة 

   :القياس -  1 . 2 . 2 

  ) 1. ( القياس هو مجموعة من المعلومات والمالحظات الكمية عن الشيئ موضع القياس  

قـدر  " وكـذلك   " قدر الشيئ بغيره أو على غيره       :" وكلمة القياس في اللغة العربية تعني       

  " الشيئ بمثله وأمثاله أو على مثله أو أمثاله 

فهو نسب األرقام إلى     ) " kerlinger 1981( يف القياس إصطالحا حسب كيرلنجر      وتعر

واألرقام المستخدمة في القيـاس بهـذا التعريـف    " األشياء أو األحداث وفق قواعد معينة    

 وال يكون لها معنى كميا إال إذا حددنا بأنفسنا هذا المعنى            اليست في واقع األمر إال رموز     

من األرقام يجب أن يتم وفق قواعـد         ى الكمي في إستخدام أي رقم     وتحديدنا للمعن .الكمي  

  .مضبوطة ومعايير متفق عليها 

  

  

   .54 صالمرجع السابق،  أنور عقل ، - )1(
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وبدون هذه القواعد والمعايير ال نستطيع التحكم فـي خاصـيات إسـتخدام األرقـام                    

شياء أو الظواهر تقديرا كميـا       القياس بأنه عملية تقدير األ     فوبشكل مبسط نعر  .ومعانيها  

  ) 1.(لتحديد معالمها ومدلوالتها وذلك باستخدام مختلف الوسائل القياسية المتوفرة لدينا 

من خالل الجدول التوضيحي الموالي سوف نتطرق إلى الفرق بـين مفهـومي القيـاس               و

  :والتقويم

  : جدول يبين الفرق بين مفهومي القياس والتقويم  :1الجدول 

  

ص ص   ، 1993، باتنة ،    1 ، ط  قراءة في التقويم التربوي   آخرون ،    محمد مقداد و   –) 1(

3- 4.   

  

  الـتـــقـــــويـــــم  الـــقـــيـــاس

  .يحكم على قيمته  -  . يهتم بوصف السلوك -

 يقتصر على الوصف الكمي للـسلوك ، أي         -

أنه يعتمد على األرقام في إعطـاء النتيجـة         

  .النهائية للموضوع المقاس أو المراد قياسه 

  يشمل حكما يتعلق بقيمة هذا السلوك -

 يعد عملية تشخيصية وعالجية فـي       -  . يتحدد بالمعلومات عن الموضوع المقاس -

  .وقت واحد 

  .يعتمد على الدقة الرقمية فقط  -

  

  

 يعتمد علـى عـدد مـن المبـادئ          -

واألسس مما يجعله أعم وأشمل ، ومن       

ــا  ــشخيص ، : أبرزه ــشمول ، الت ال

العالج ، مراعاة الفـروق الفرديـة ،        

  .التنوع في الوسائل المستخدمة 

 يقتصر على إعطاء وصـف للموضـوع        -

المراد قياسه دون إعطاء إهتمام للربط بـين        

  .انبه جو

 يقوم على مقارنة الشخص مع نفسه       -

  .ومع اآلخرين 
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  .األخير أكثر شموال منه ومنه فالقياس يمثل أداة من أدوات التقويم ، في حين هذا        

من كل ما سبق نستطيع أن نفرق بين كل من التقويم والتقييم والقياس ، إن كان القيـاس                   

أكثر موضوعية من التقويم والتقييم، فإن الدرجة التي نحصل عليها من القياس ليس لهـا               

قياس هو  ومنه فال .قيمة في حد ذاتها ، ما لم يتم تفسيرها في ضوء كافة الظروف المحيطة               

تقدير كمي ويتناول جانب الوصف ،و التقييم هو إصدار حكم على قيمة الـشيئ ، بينمـا                 

لكن يبقى لدينا مفهوم آخـر لـه عالقـة كبيـرة بـالتقويم              .التقويم هو تشخيص وعالج     

  وهواإلختبار، ترى مالفرق بينهما ؟

   : الفرق بين التقويم واإلختبار - 3 . 2

هذا العنصر التعرض باختصار إلـى تعريـف اإلختبـار          وسنحاول في                   

  .والفرق بينه وبين التقويم 

   : تعريف اإلختبار – 1 . 3 . 2

هو عبارة عن مجموعة من المثيرات أعدت لتقيس بطريقة كميـة أو كيفيـة                          

أسـئلة شـفاهية    ص النفسية ، وقـد يكـون المثيـر هنا         بعض المعطيات العقلية والخصائ   

ية أوقد تكون سلسلة من األعداد أو بعض األشكال الهندسية أو النغمات الموسيقية تصويرأو

وهذه كلها مثيرات تؤثر علـى الفـرد        ) 1980بيروني عبد السالم    ( أو صورا أو رسوما     

  )1. (وتستثير إستجاباته ومن ثمة تنسب له درجات معينة بناء على هذه اإلستجابات 

ي الموالي سوف نتطرق إلى الفـرق بـين مفهـومي           ومن خالل الجدول التوضيح          

  :اإلختبار والتقويم

  

  

  

   .157 ، ص المرجع السابق محمد مقداد و آخرون ، –)1(
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  :جدول يوضح الفرق بين مفهومي اإلختـبـار و التقويم : 2الجدول 

                     

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

               

ومنه فاإلختبار يعتبر أيضاوسيلة من وسائل التقويم ، في حين هذا األخيـر أكثـر                     

من خالل كل ماسبق نصل إلى أن التقويم عملية منهجية تحدد مـدى تحقيـق               .شموال منه   

 لوك لـألداء أو الـس     األهداف التربوية من قبل التالميذ ، وأنه يتضمن وصفا كميا وكيفيا          

  .جتها ل عن نقاط القوة أو الضعف لمعاالكشفإضافة إلى الحكم على القيمة و

  

  

  اإلخـــتــبــار  الـتـــقـــــويـــــم

 عملية قياسـية عالجيـة ، تعطـي         -

لحالة الراهنـة للطالـب     صورة عن ا  

  فتكشف عن مواطن الضعف والقوة 

في العملية التعليمية ، وتقترح العـالج       

  .المناسب 

 عملية قياسية تقـيس مـدى كفايـة         -

  .الطالب في أحد النواحي 

 عملية تتعاون وتشترك فيها جميـع       -

األطراف المؤثرة والمتأثرة بالعمليـة     

  .التربوية 

  . عمل يقوم به المعلم فقط -

 جزء ال يتجـزء مـن المنظومـة         -

  التعليمية ، ويستمر معها ويهدف 

إلى إعطاء صورة شاملة لنمو الطالب      

في جميع الجوانب المعرفية والعاطفية     

ــسية  ــة والنف ــة واإلجتماعي والمهاري

  .وغيرها 

   إجراء نقيس به مستوى الطالب-

  . في جانب ما 



 47

  

       إن التقويم التربوي يشمل العمليات التي نستطيع أن نتعرف بواسطتها على مـدى             

تحقيق األهداف التربوية لفترة زمنية معينة ، أومنهاج تعليمي معين ، فنتعرف على مـاتم               

ضح أن عملية التقويم أكثر اتساعا وشموال من عملية القياس ، ألنها            ووا.تحقيقه ومالم يتم    

تتضمن ، إلى جانب إستخدام اإلختبارات واإلمتحانات ، وسائل أخـرى غيـر رسـمية               

إلخ ، وتتضمن كذلك أخذ كل هذه المعطيات فـي اإلعتبـار            ...كالمالحظات ، المقابالت    

  )1 (.ي أونظام تربويللتكامل في الحكم على مدى فعالية أي مشروع تعليم

  : الــتــقــويــم الــتـربــوي- 3
  :تـعـريفـا ت للــتـقـويـم الـتـربـوي - 1 . 3

  :               أسندت لمصطلح التقويم التربوي عدة تعاريف نذكر من بينها

   :1     تعريف 

   ممكنة               أسلوب يتمثل في تحديد وتوفير معلومات مفيدة للحكم على قرارات

 )1956 Stuffebeam ) (2(.  

  قصد اتخاذ قرار ) معايير( مقارنة مجموعة معلومات بمجموعة مقاييس  : 2    تعريف 

 )1980 J.M.DeKetele) (3(.  

  :أكثر شموال للتقويم التربوي من بينها  إضافة إلى أن هناك تعريفات

لنتيجة النهائية ،أنه متعـدد     التقويم مفهوم أشمل وأعم من النقطة ، ومن ا         : 3     تعريف  

  .الموضوعات، متنوع العناصر ، شامل ومستمر، يشخص ويصحح ويكون

  

  

   .50  - 45ص ص المرجع السابق،  أنور عقل ، -)  1(

)2   (- Stuffebeam ، 8 ، ص2000 ،مرجع سابقفي عقون محمد العربي  

)3   (- J.M.DeKetele ، 8 ، ص2000 ،المرجع السابق في عقون محمد العربي  
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  :4تعريف

 la methode des testes"هذا المفهوم في كتابها " "Anna Bonboir        وقد بينت 

en pédagogie").1:(»  التقويم هو جمع معلومات ضرورية كافية منتقاة من مجموعـة

ولكي نتخذ قرار اإلنطالق ،  من األهداف التي حددنا فالتقويم هو الذي يبلغ              . اإلختبارات  

  »ا هذه المعلوماتلن

         بالنسبة لهذا التعريف األول فإنه يركز على المفهوم الشامل للتقويم ويميزه عـن             

  .الدرجة أو العالمة بإعتباره أشمل 

  :  5تعريف

 مجموعة منظمة  من العمليات ، التي تبين فيمـا           «: فعرفه بأنه "B.Bloom"أما          

المتعلمين ، مع تحديد المقـدار ودرجـة ذلـك          إذا جرت  بالفعل تغيرات على مجموعة        

  )  2(»التغيير

          بالنسبة لهذا التعريف الثاني فإنه يبين بأن التقويم التربوي مجموعة من األدلـة             

 بعـد مـرورهم     تجمع بطريقة منظمة تبين بدقة التغيرات التي طرءت علـى المتعلمـين           

   .بخبرات تعليمية 

   : 6تعريف 

 إستخدام البيانات أو المعلومات التي يوفرها القيـاس بهـدف إصـدار                   هو عملية 

أحكام أو قرارات تتعلق بالسبل المختلفة للعمل التربوي ، أو بالتحقق من مدى اإلتفاق بين               

 . األداء واألهداف ، أو بتحديد مرغوبية وضع أو مشكلة ما 

  

)1(– Anna Bonboirاألهـداف  التـدريس ب  ، وآخـرون   محمد شـارف سـرير   في

   .87 ص1995 الطبعة الثانية ،-  وبيداغوجية التقويم

)2 (– B.Bloom   مطبعـة   1ط " قراءة في التقويم التربوي   "محمد مقداد وآخرون،    في، 

  .12 ص 1993 الجزائر ، –عمار قرفي ، باتنة 
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،  -klausmeier)1975(ويتضح من هذا التعريف أن التقويم عملية ثالثية المراحل      

 تتطلب الحصول على المعلومات بالقياس ، ووضع محكات لتحديد قيمة المعلومات ،             حيث

فإذا تبين للمعلم مـثال أن  . واتخاذ الحكم أو القرار بشأن العالقة بين نتائج القياس والمحك    

وكـان  ) المعلومـات ( من طالبه أجابوا بشكل صحيح عن جميع فقرات إختبار ما            40%

  عليـه ليترتب) المحك(  عن هذه الفقرات بشكل صحيح  منهم %90يرغب في أن يجيب 

والتي أشـارت   ) الحكم أو القرار    (أن يقرر مايجب عمله في ضوء النتائج المتوفرة لديه          

    ) 1(. إلى عدم تحقيق الهدف المرغوب 

 فهو يبين أكثر العالقة بين التقـويم والقيـاس وكيـف أن      السادسبالنسبة للتعريف   

 ناحية ، ومن ناحية أخرى يبين أن عملية التقويم تستمرإلى إتخاذ            كالهما مكمل لآلخر من   

  .قرارات وتطبيقها على ضوء النتائج المتوصل إليها 

التقويم التربوي هو نوع من األحكام المعيارية تصدر على جانب من جوانب « :  7تعريف

مسبقا ، وذلـك    العملية التربوية لبيان مدى إقترابها أو إبتعادها عن األهداف التي سطرت            

  )2 (»التخاذ اإلجراءات المناسبة 

 على ضوء التعاريف المقدمة نصل إلى أن التقويم التربوي هو عملية تربوية يهدف مـن               

ورائها المربي الذي يقوم بها دوريا إلى البحث عن مواطن القوة لتعزيزهـا ، ومـواطن                

جماعـة مـن    الضعف لتداركها عن طريق حصص التدعيم للضعف الذي يالحظه عنـد            

المتعلمين الذين يشكون عجزا في بعض العناصر من المنهاج ، والبحث والتطوير بالنسبة             

نقص في التحضير، ضعف في اسـتخدام       : للنقائص التي يالحظها المدرس في عمله مثل        

إن التقويم عملية شاملة لجميـع أقطـاب العمليـة          : الطرائق والوسائل ،  ومن هنا نقول        

  .ثناء متعلم ومدرس وبرامج ووسائل تعليمية وإدارة وعالقات وغيرهاالتربوية  دون إست

  

الطبعـة التاسـعة    – مؤسسة الرسـالة     – علم النفس التربوي  , عبد المجيد نشواتي    –) 1(

   .600ص ، م 1998/هـ1419

 ،     - أسـسه وتطبيقاتـه    –نمـوذج التـدريس الهـادف        محمد الصالح حثروبي ،      –) 2(

   .90 ،  ص 1999الجزائر، 
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هدف التقويم األساسي هو تحسين النظام التعليمي من خالل القـدرة           « :  وألن            

فإنه يتميز بخـصائص ، أسـس ووظـائف عمـدنا       ) 1(»على تحقيق األهداف المسطرة     

  .للتطرق إليها في هذا الفصل 

  :خـصائص عـملية  الــتـقــويــم الــتـربــوي – 2 . 3

  ) : 2( عملية التقويم التربوي بخصائص يمكن إجمالها فيمايلي  تتميز                    

  : عملية مستمرة أنه  – 1 . 2 . 3

                       فالتقويم التربوي اليأتي بعد أن تكون عملية التدريس إنتهت بل هو           

عملية مستمرة ومالزمة لعملية التعليم تسير جنبا إلى جنب مع أجزاء المنهـاج التربـوي               

  .زء ال يتجزأ منه ومن كل نشاط يقوم به المتعلم ويشترك فيه كج

  : عملية تعاونية أنه  – 2 . 2 . 3

                    إن التقويم المصاحب للمنهاج الحديث لم يعد قاصرا على فرد واحـد            

  .وإنما يشارك فيه كل من له عالقة بالعملية التربوية . بعينه 

تقويم وذلك في مساعدة معلميه على ممارسته للتقـويم         فالمتعلم له دور في عملية ال      -1

الذاتي بهدف تنمية الرغبة في القدرة على التقويم الذاتي وتقويم التقدم بحيث يصبح             

 .أكثر إستقالال في تقدير ما حققه من تقدم 

وللمدرس دور في عملية التقويم مثال في قياس مدى تقدم المـتعلم عـن طريـق                 -2

وعن طريق مالحظاته التي يسجلها عنهم      .  على متعلميه    اإلختبارات التي يجريها  

كمـا يـتمكن مـن      . أين يتمكن من الوقوف على مدى نموهم كأفراد وكمجموعة          

تشخيص المشكالت التي تواجههم وتحديد مواطن الضعف والقوة فـي المنهـاج            

والموضوعات التي تحتاج إلى تعديل أو تلك التي تثير إهتمام المتعلمين أكثر مـن              

 .رها وتنال بالتالي إهتماما أكبر من قبل المدرس غي

  
ditions É, ducatiféme èvaluation du systé'L,LOTÉ CLAUDE TH-)1(

Nathan,1993,P 96 . 
 ، دار المسيرة للنشر     القياس والتقويم في التربية وعلم النفس      سامي محمد ملحم ،      –) 2 (

  .40- 39 - 38ص ص ص . 2005 ، 3والتوزيع ، عمان ، ط 
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ولمدير المؤسسة دور في عملية التقويم باعتباره قائدا تربويا ومشرفا مقيما يعمـل             -3

على وضع القواعد التي ينبغي أن يسير على أساسها العمـل وتتـضمن الناحيـة               

 .اإلدارية ، رفع مستوى العملية التربوية في مؤسسته وكذاالحياة اإلجتماعية

ية التقويم إذ لم يعد مفهوم اإلشراف  دورفي عمل- المفتش–وللمشرف التربوي  -4

وإنما أصبح .  في العملالتفتيش للمعلم وقياس مدى كفاءتهالتربوي مقتصرا على 

وذلك عن طريق . لتعليميةالتعلمية  االنهوض بشتى الوسائل للعمليةيهدف إلى 

 رسالته ودراسة  التي تيسر له النجاح في تحقيقمساعدة المعلم وتهيئة الوسائل

 .  التي تسهل عملية التعلم المختلفةالعوامل

ولألولياء دور في عملية التقويم باعتبارهم مشرفين على سلوك أبنـائهم خـارج              -5

 .  المؤسسة التربوية ويشاركونها في توجيههم وإرشادهم وتربيتهم

  :  عملية شاملة  أنه– 3 . 2 . 3

بل تمتد  . حيث أن عملية التقويم ال تتناول جانبا واحدا من جوانب المتعلم            

حيـث  . إلـخ   ..لتشمل جميع جوانب النمو المعرفي ، الجسمي ، العقلي واإلجتماعي           

والبحـث  . تمتد لتشمل دراسة العوامل التي تؤدي إلى ضعف هذا النمو في جانب ما              

  .عن أفضل الحلول الممكنة للتخلص من عوامل هذا الضعف 

  : لتحسين المنهج التربوي  ليس هدفا في حد ذاته وإنما وسيلة التقييم – 4 .2. 3

 –    حيث أن النتائج التي يصل إليه التقويم يجب أن تستخدم في تحسين العملية التعليمية               

وتحسين المنهاج التربوي وتطويره لتخدم الغرض الذي وجد من أجله كتغييـر            . التعلمية  

  .إلخ .. الكتب المقررة ، حذف بعض موضوعاتها أو إضافة موضوعات جديدة 
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  :أسـس  الــتـقــويــم الــتـربــوي  -3 .3

هناك  مجموعة من األسس التي ال بد منها عند تخطيط وتنفيذ عملية التقويم                            

  ):1(إذا أردنا لهذه العملية النجا ح في بلوغ أهدافها ، ومن أبرز هذه األسس ما يلي 

نى أن يتصل بما ينبغي إنجازه ، فإذا         أن يتحقق تنسيق التقويم مع أهداف المنهج ، بمع         – 1

كان البرنامج التدريسي يرمي إلى نمو الشخصية للتلميذ فإن عملية التقويم يجب أن تقلـل               

  .من الفروق الفردية في األداء ، وتكثر من المقارنات الجماعية 

 أن يكون التقويم شامال لكل أنواع ومستويات األهداف التعليميـة ، ولكـل عناصـر                – 2

لية التعليمية فال يجوز أن يقتصر على جانب واحد من جوانب النمو كالعناية بالناحية              العم

العقلية فقط ، ويغفل عن نواحي النمو األخرى ، أو يقتصر علـى عنـصر واحـد مـن                   

عناصرالعملية التعليمية كمستوى المعلم ومهاراته التعليمية ويهمل بـاقي العناصـركتقويم           

  .سائل التعليمية المتاحة ونحو ذلكعناصر المنهج المختلفة والو

 أن تتنوع أساليب وأدوات التقويم حتى تحصل على معلومات أوفر عن المجال الذي              – 3

تقدمه ، وأن تكون هذه األساليب واألدوات متقنة التصميم واإلعداد ومتناسبة مـع تقـويم               

  .األهداف التربوية المراد تحقيقها 

ستمر لمدى ما يحققه البرنامج التربوي من األهـداف          أن يكون التقويم عملية تقدير م      – 4

  .المرسومة لعملية التربية ، حتى يتسنى تصحيح مسار عملية التعلم باستمرار 

 أن يتم التقويم بطريقة تعاونية يشارك فيها كل من يؤثر في العملية التربوية ويتـأثر                – 5

ن في التربيةوأفراد من البيئـة      بها ، كالمعلمين والمدربين والمشرفين التربويين والمسؤولي      

كالخبراء وأولياء األمور من ذوي الخبرة ، ويجب أن تكون هناك فرص للتقويم الذاتي من          

  .جانب الطالب وأيضا من جانب المعلم 

  

 ، الـدار    التربية وعلم النفس   القياس والتقويم في   ،   آخرون مروان أبو حويج و      - )1(

  .24ص،  2002 ، 1 األردن ط – عمان-العلمية الدولية للنشر والتوزيع 
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 أن يميز التقويم بين مستويات األداء المختلفة ويكشف عن الفروق الفردية والقدرات             – 6

  .المتنوعة للطالب 

 أن يكون التقويم تشخيصيا وعالجيا ، أي أنه يصف نواحي القوة ونواحي الـضعف               – 7

 نواحي القوة وعـالج نـواحي       في عمليات األداء وفي نتائج هذا األداء بقصد اإلفادة من         

  .الضعف وتداركها 

 أن يكون التقويم وظيفيا بمعنى أنه يستفاد منه في تحسين العملية التعليميـة ، وفـي                 – 8

  .إحداث تغييرات إيجابية في جميع عناصرها 

 أن يراعى في التقويم الناحية اإلنسانية بمعنى أن يترك أثرا طيبا في نفس الطالـب ،                 – 9

  .نه نوع من العقاب أو وسيلة للتهديد بها فال يشعر بأ

 أن يجري التقويم في ضوء معايير معينة تتماشى مع فلسفة التربية ، ومن أبرز هذه                – 10

  :المعايير ما يلي 

 .أن يسهل التقويم عملية التقويم الذاتي للفرد وتوجيهه  

 .أن يشمل التقويم كل هدف من األهداف التي تضعها المدرسة  

 .تقويم عملية التعلم والتعليم أن يسهل ال 

 .أن ينتج عن التقويم سجالت مناسبة لألغراض المطلوبة  

أن يوفر التقويم تغذية راجعة مستمرة تلقي ضوءا على تساؤالت كبرى تتعلق             

 .بتطور المناهج والسياسة التربوية 

  . أن يراعى في التقويم اإلقتصاد في الوقت والجهد والمال – 11

  :الــتـقــويــم الــتـربــويوظائـف  –4 . 3

 إن المفهوم الجديد للتقويم هو تحديد مدى ما بلغناه من نجاح في تحقيق                      

األهداف التي نسعى إلى تحقيقها ، بحيث يكون عونـا لنـا علـى تحديـد المـشكالت ،                   

يـة  وتشخيص األوضاع ، ومعرفة العقبات والمعوقات بقصد التحـسين والتطـوير للعمل           

وإستنادا إلى هذا المفهوم الجديد للتقـويم       . التعليمية ومساعدتها على تحقيق مجمل أهدافها       

  . التشخيص ، العالج والتصنيف المناسب : فإن لهذا األخير وظائف أساسية ثالث هي 
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لذلك فإن عملية التقويم تنبع من قيمة البيانات التي توفرها والتي يمكن تفـصيلها                       

  )1: (لي فيما ي

تزويد الطالب بمعلومات محددة عن مدى التقدم الذي أحرزه تجاه بلوغ األهـداف              - 1

المنشودة مما يساعدهم في التعرف إلى جوانب الصواب والخطأ فـي اسـتجاباتهم             

فيعملون على تثبيت اإلستجابات الصحيحة والسلوك المرغوب فيه وحذف األخطاء          

 .واستبعادهم 

الضعف في تحصيل الطالب للمواد الدراسية ، ليعمـل         التعرف إلى نواحي القوة و     - 2

 .على تدعيم نواحي القوة ، ويسعى لعالج الضعف وتالقيه 

التأكد من استعداد التالميذ لتعلم موضوع أو مفهوم معين ، مما يساعد على تـوفير       - 3

 .دافعية كافية لتعلمه 

هم التـي   المساعدة في الكشف عن حاجات الطالب وميولهم وقدراتهم واسـتعدادات          - 4

يجب أن تراعى في نشاطهم وفي جوانب المنهج المختلفة ، مما يساعد في العمـل               

على تنميتها وزيادتها ، وفي وضع أسس سليمة لتوجيه التالميذ توجيهـا تربويـا              

 .يتضمن توجيها معنويا مهنيا في الوقت المناسب 

خذ بـشأنهم   توفير معلومات وافية وصحيحة عن الفرد أو مجموعة األفراد الذين يت           - 5

وكذلك توفير المعلومات التـي     .قرار يتعلق بتعليمهم من الناحيتين الكمية والكيفية        

تفيد في توضيح الطريقة التي يعامل بها الفرد في أي مجال محـدد كالتـدريس أو                

 .التدريب أو العالج 

المساعدة في رفع مستوى العملية التعليمية عن طريق تحديد مدى تقدم الطالب نحو      - 6

داف التربوية المقررة ، واتخاذ القرارات الالزمة لتمكينهم من تحـصيل تلـك             األه

 .األهداف بالمستوى المطلوب 

تكـون   المساعدة في الحكم على قيمة األهداف التعليمية ، فاألهداف عند صياغتها             - 7

بمثابة فروض تحتاج إلى عملية تقويم  تبين مدى صحتها أو خطئها مما يؤدي إلى               

 هداف الصالحة ، أو إ ستثناء األهداف غير الصالحةواليخفى بأن اإلبقاء على األ

 .26،  صالمرجع السابق  مروان أبو حويج و آخرون  ، -) 1(        
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تأثير تحديد األهداف بالتقويم يساعد في الحيلولـة دون نـشوءفجوة بـين التوقـع                      

  .مح إليه المنهج والنتائج الفعليةواإلنجاز أو بين ما يط

الـتعلم    تمكين المعلمين من اكتشاف مدى فعالية جهودهم التعليمية في إحداث نتـائج            – 8

التـي يقومـون بتدريـسها       المرغوب فيه ، عن طريق تحديد األهداف الخاصة بالمواد          

على تعديل أساليبهم التعليمية في ضوء       وقياسها ، ومواضع الضعف عند طلبتهم فيعملون        

  .ذلك 

التربوي مـن    ارات من اتخاذ قرارات مناسبة حول عملية األداء          تمكين صانعي القر   – 9

والظروف واإلمكانات المتاحة  معلومات عن مستوى األداء الحالي خالل ما يزودهم به من

حتاجون المدربة ، وغير ذلك من المعلومات التي ي       رسة ومدى توفر الطاقات البشرية      للمد

  . وتطوير العملية التربوية  القرارات التي تهدف إلى تحسينإليها في صنع

  الحكم على مدى فعالية التجارب التربوية قبل تطبيقها على نطاق واسع ممايساعد -  10

  .         في ضبط التكلفة وفي الحيلولة دون إهدار الوقت والجهد 

 تزويد أولياء األمور بمعلومات دقيقة عن مدى تقدم أبنائهم ، وعن الصعوبات التي              – 11

  .ا يواجهونه

  :إسـتـخـدامـات الــتـقــويــم الــتـربــوي –5 . 3

  ) :1(           يذكر المختصون ثالثة إستخدامات رئيسية للتقويم التربوي وهي

 .القرارات اإلدارية  -1

 . تعلمية –قرارات منهجية وتعليمية  -2

 .قرارات تتعلق باإلرشاد والتوجيه التربوي والمهني  -3

للقرارات التعليمية التعلمية التـي يـستخدم فيهـا التقـويم     وسنركز فيما يلي على تفصيل  

  :التربوي من قبل المعلمين 

 .تشويق الطلبة  

 .تشخيص تعلم الطلبة  

  

   .28-27 ،  ص صمرجع سابق مروان أبو حويج و آخرون  ، - )1(
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 .تحديد درجة تحصيل الطلبة 

 .مقارنة تحصيل الطلبة بمعايير محلية أو وطنية  

 .اد الطلبة لتعلم وحدة جديدة تحديد درجة استعد 

 .تحديد الطلبة المتفوقين  

 .إختيار نشاط تعليمي أو فكرة تعليمية  

 .تعديل وتحسين طرق التعلم الصفي  

 .تنظيم الطلبة في مجموعات عمل  

  :خـطـوات عـملية  الــتـقــويــم الــتـربــوي– 6 . 3

  :طة تسير في عدة خطوات وهي   تحتوي عملية التقويم على الكثير من األنش            

 .تحديد الهدف من التقويم  - 1

 .تقرير المواقف التي يمكن أن تجمع منها معلومات تقريبية متصلة بالهدف - 2

 .تحديد كمية المعلومات التي نحتاج إليها  - 3

 .يم وبناء أدوات وأساليب التقويم تصم - 4

 .جمع البيانات باألدوات المقررة ومن المواقف المحددة  - 5

لبيانات وتسجيلها في صورة يمكن منها اإلستدالل واإلستنتاج ويستعان فـي           تحليل ا  - 6

 .هذه الخطوة باألساليب اإلحصائية والتوضيحية المختلفة 

تفسير البيانات في صورة تتضح بها المتغييرات والبدائل المتاحة تمهيدا للوصـول             - 7

 .منها إلى حكم أ قرار 

تى يمكن معرفـة جـدوى المعلومـات        إصدار الحكم أو القرار ومتابعة تنفيذه ، ح        - 8

التقويمية في تحسين الموقف أو الظاهرة أو السلوك الذي نقومـه وتعـرف هـذه               

.  أو الصلة الدائرية للتقويم التربوي        التقويم ، وهي تؤكد على الطبيعة      الخطوة باسم 

والشكل التالي يوضح كيف  أن التقويم يمثل جزءا من النظام التربوي كما يوضح              

 :الدائرية بين مقومات العملية التعليمية العالقة 
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  شكل يوضح العالقة الدائرية بين مقومات العملية التعليمية  : 1الشكل 

  

                            تحديد األهداف العامة

  

                   

        تحديد األهداف السلوكية                     

  

  
  
  :تصنيـفــات الــتـقــويـم الــتـربــوي -7 . 3

 تعددت أنواع التقويم التربوي بتعدد تصنيفاته، فهناك تصنيف كمي ، تصنيف                       

  )1(. مرحلي والتصنيف الشمولي ، والتصنيف المؤسس على القائمين بعملية التقويم 

  : التصنيف الكمي – 1 . 7 . 3

  : بحسب عدد القائمين بعملية التقويم ، وفيه نوعان                  يتحدد

وهو الذي يشترك في إنجازه كل مـن المـدرس والمدرسـة ، ثـم               :  تقويم جماعي    - 1

  .يتصاعد سلميا إلى أن يصل قمة هرم السلطة الوصية 

http://WWW.google.fr/search. -)1(  

  .26/03/2006 بتاريخ –التعليم  بوزارة التربية و– موقع اإلدارة العامة للتخطيط التربوي

  

  

 الـتــدريـس 

 مــســــتـــوى مــحـــــتــوى طــــريـــــــــقـــــــة وســـــــــيـــــــلــــة

 الــــــــتـــعـــلــــم

 الـــتــقــــويـــــم
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وهو الذي يتولى المدرس وحده القيام به ، ويرتكز هذا التقويم علـى             :  تقويم فردي      – 2

  .التشخيص ، والتكوين ، والتحصيل : محاور ثالثة هي 

  : التصنيف المرحلي –  2 . 7 . 3

 الفعـل التعليمـي                      يتأسس على مراحل الفعل التعليمي المتمثلة في بداية       

  .وأثنائه ونهايته ، ومنه التقويم التشخيصي والتقويم التكويني والتقويم التحصيلي 

  :أنواع الــتـقــويـم الــتـربــوي -  8 . 3

  :  على أساس الطريقة الغالبة في تسجيل المالحظات والبيانات – 1 . 8 . 3

 على أساس الطريقة الغالبـة فـي         يقسم بعض الباحثين التقويم إلى نوعين                   

  )1(تدوين المالحظات وتسجيل ماهو ضروري من البيانات إلتمام عملية التقويم 

  : النـــــــــــــوع األول – 1 . 1 . 8 . 3

  هو تقويم موضوعي يستند إلى المقاييس الموضوعية في جمع البيانات والمالحظات               

  .الكمية عن الموضوع المراد تقييمه 

  :  النـــــــــــــوع الثاني – 2 . 1 . 8 . 3

في عملية التقويم، ومثال ذلـك      ) الذاتية  ( هو تقويم ذاتي يستند إلى المقاييس الفردية             

  .صية وفي مقاييس التقدير المتنوعةما يحصل في المقابلة الشخ

ه ، فإذا كان               يضاف إلى ذلك وجود مستويات متباينة للتقويم تتفق مع الهدف من          

الهدف إصدار حكم سريع ومبدئي على مستويات الطلبة وتحصيلهم في خبرة معينة اتبعت             

وسائل مبدئية  في القياس وتسجيل النتائج وتفسيرها ، أما إذا كان الغرض الحصول على               

معلومات دقيقة تعقدت عملية التقويم واتبعت منهجا علميا دقيقا كما استخدمت أكثر الوسائل 

  .وصدقا دقة 

  

  

  

  .22 ،  صمرجع سابق  مروان أبو حويج و آخرون  ، -) 1(
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  :  على أساس الوظيفة المرجوة منه –2 . 8 . 3

             وألن التقويم عملية مستمرة تبدأ قبل تنفيذ النشاط التعليمي وترافقه وتتلوه  و             

ومعنى .سية يرتكز عليها    التقويم بشتى أنواعه ، جزءا هاما من عملية التعليم، ودعامة أسا          

ذلك أنه بمفهومه الجديد أصبح أسلوبا يبدأقبل الفعـل التعليمـي ، حتـى يـصل نهايتـه                  

عبرسيرورة نسقية متواصلة ، وهو بهذا اليكون مرتبطا بمقدار التراكم المعرفـي الـذي              

يظهر في شكل نتائج تعليمية فقط ، وإنما أداة تربوية شاملة تساعد على ضـبط تـصحيح            

يميز الباحثون بين أنواع من التقويم يمكـن إجمالهـا          . ورة التعليمية بكل عناصرها     السير

، )المرحلـي   (، التقـويم التكـويني      ) األولي ، التمهيدي    ( التقويم التشخيصي   : فيما يلي   

  .)التجميعي، اإلجمالي، النهائي( التقويم التحصيلي

 evaluation diagnostic: التقويم التشخيصي - 1 . 2 . 8 . 3

قد يرى المعلم كل فرد في الفصل كما لو كان له مشكلته الخاصة ، إال أنه في                             

الواقع هناك مشكالت كثيرة مشتركة بين المتعلمين في الفصل الواحد مما يـساعد علـى               

تصنيفهم وفقاً لهذه المشكالت المشتركة ، ولمساعدة المتعلمين البد أن يحدد المعلم مرحلة             

لصعوبات الخاصة التي يعانون منها ، وهذا هو التشخيص التربوي، وكان فـي             نموهم وا 

قاصراً على التعرف على المهارات والمعلومات األكاديمية، أما اآلن فقـد امتـد              الماضي

ولذلك فإن تنمية المظاهر غير العقلية في شخـصيات         . مجاله ليشمل جميع مظاهر النمو      

ــة الم    ــة تنمي ــس أحقي ــا نف ــين له ــة   المتعلم ــة األكاديمي ــارات والمعرف   .ه

وال يمكن أن يكون العالج ناجحاً إال إذا فهم المعلمون أسس صعوبات التعلم مـن حيـث                 

  )1.(ارتباطها بحاجات المتعلم الخاصة وأهمية إشباعها

  
            1)-http://www.algazali  school.com/vbforum        
display.php?f=24.              

منتدى اللغة العربية والصفوف /منتديات المواد الدراسية /منتديات اإلمام الغزالي التعليمية 

  .05/06/2006 - بحث–أنواع التقويم ودورها في تحسين عملية التعلم :األولية 
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  evaluation Formative: التقويم التكوينـــي -  2 . 2 . 8 . 3

            إذا كان التقويم التشخيصي يتطلب إجراؤه في بداية الدرس ، أو بداية مقـرر،             

أو دورة ، أو سنة دراسية ، فإن التقويم التكويني يمارس خالل عملية التدريس ، فإذ مـا                  

كان المدرس يقطع مسارا منظما على شكل مراحل متناسقة وفق األهداف التي حـددها ،               

، تعريفا  " هاملن" يحدد.تكويني هو األداة التي تضبط هذه المقاطع وتصححها         فإن التقويم ال  

يكون التقويم تكوينيا إذا كان هدفه األساسـي أن يقـدم           : " دقيقا للتقويم التكويني في قوله      

بسرعة للمتعلم معلومات مفيدة عن تطوره أو ضعفه ، وهو وسيلة من وسائل معالجة هذا               

ويم تكوينيـا البـد مـن أن يقـوم بـثالث وظـائف هـي                لكي يكون التق  « أي"الضعف  

وظيفةالتعديل التي تسمح للتلميذ بتعديل إستراتيجياته والمعلم بتكييف أدواته البيداغوجية ،           :

التي تسمح بتحقيق جميع السلوكات المطابقة لألهداف ووظيفة التـصحيح          : ووظيفة الدعم   

  ) 1(»التي تسمح للتلميذ بتصحيح أخطائه

هـذا التقـويم يقـيس مـستوى التلميـذ          " في نفس الصدد أن     ) Barlow( ويرى  

والصعوبات التي تعترضه أثناء فعل تعليمي معين ، فهو إجراء عملي يمكـن كـل مـن                 

  "المدرس والتلميذ من التدخل لتصحيح مسار هذا الفعل 

ل ويني هو إجراء عملي يمارس خال     كإنطالقا من هذه التعاريف يمكننا القول أن التقويم الت        

إذن فهو عملية مستمرة تتبـع طيلـة فتـرة          . الفعل التعليمي ، أي خال مراحل التدريس        

  )2.(التكوين 

ومما سبق يسعى هذا النوع من التقويم إلى المساهمة في عملية التكوين أثنـاء التـدريس                

وعلى مدار السنة ، وذلك بتزويد المتعلم بمعلومات مالئمة بغية ضبط تعلماتـه  وتقـديم                

  )3 (.لتغذية راجعة ليسهل للمتعلم التكيف مع الوسائل التعليمية المدرس 
des intentions , xgles des jeuéR,evaluation 'L,Hadji Charles- -)1(

60P,1993Paris ,Editeur .ESF.me Edé4, aux outils  
 

)2 (– Barlow  87 صمرجع سابق ، وآخرون ،محمد شارف سرير في.   

 التـدريس والتقـويم   التعليم ، المركز الوطني للوثائق التربويـة ،          وزارة التربية و   -) 3(

 شارع محمد خليفي حـسين داي       10  .19 العدد   – سلسلة موعدك التربوي     –بالكفاءات  

  3ص. الجزائر 
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التقويم التكويني يهدف إلى تنظيم العملية التعليمية، كمـا         «     من خالل كل ما سبق فإن       

لمتعلمين بمعلومات مفيدة في إتمام ما تبقـى مـن العمليـة            يهدف إلى تزويد المكونين وا    

  )1(»التعليمية 

  evaluation somative:   التقويم التحصيلي- 3 . 2 . 8 . 3

                          يقال له في الكثير من المراجع التجميعي، اإلجمالي، النهـائي ،           

تي يقوم بها المدرس أو جهاز خـاص        وإن اختلفت تسمياته، فإنه تلك الممارسة التربوية ال       

مكلف ،على التالميذ في نهاية تعليم معين قصد الحكم على نتائجه ، أو إصـدار أحكـام                 

نهائية على فعالية العملية التعليمية ، من حيث تحقيقها لألهداف المحددة بمقرر دراسي أو              

ذلـك  كمـا يوضـح   ) .فصل ، سنة أو عـدة سـنوات   ( جزء منه ، خالل فترة دراسية      

Barlow) (   لذا يأتي هذا النـوع مـن       "إنه يحكم على مجموعة أعمال نهائية       : " في قوله

الذي حصل عليه التلميذ خالل هـذه        التقويم بعد فترة التكوين ، ليحكم على المظهر العام        

الفترة ، ويعتمد على نتائجه إلتخاذ القرارفي شأنه، ويسمح بتقرير ما إذا كان هذاالتلميذ أو               

طيع أن يسير في هذا المسار أو ذاك ، كما يعتمد أيضا علـى نتائجـه إلعطـاء                  ذاك يست 

  )2.(الشهادات والدرجات العلمية والنهائية 

يمكن هذا النوع من التقويم المدرس من جرد الكفاءات المكتسبة بعد مقطع تكويني لفتـرة               

لتـي تـم    ا) منتوجات منجزة   ( قد تطول أو تقصر ، ويركز فيه المدرس على األداءات           

ولإلشارة ، فإن التقويم التحصيلي يتعلق بالمراقبة أكثر منه         . تقويمها حسب معايير النجاح     

  )3(.بعمليةالضبط التي ال يجب تجاهلها أيـضا

  
valuation des é'L).dsÉ(lëBernadette No-Christian Depover-)1 (

t pratiques e,lesèMod.tences et des processus cognitifs écomp
contextes.2001.P19.  

)2 (–  Barlow   113ص ص   . المرجع الـسابق  محمد شارف سرير و زميله ،       في - 

114.   

    .3 صمرجع سابق وزارة التربية والتعليم ، المركز الوطني للوثائق التربوية ، -) 3(
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  :على أساس الوظيفة المرجوةوفيما يلي جدول توضيحي ألنواع التقويم 

  ) : 1(على أساس الوظيفة المرجوة منهأنواع التقويم يوضح جدول  : 3الجدول 

  

  إنجازه  أهدافه  موقعه  النوع

صي
التشخي

  

قبل بـدء   

ــة  عمليـ

  التعلم

 تحديد مستوى التالميـذ والفـروق       -

  بينهم 

   تحديد نقطة إنطالق الدرس الجديد -

الكــشف عــن عالقــات ومواقــف -

  وتفاعالت 

   تقديم حلول لمعالجة النقص -

  )واجبات ( س  قبل الدر-

  )أسئلة ( في بداية الدرس -

  في بداية فصل أو سنة -

  ) مهام مفتوحة ( 

التكوينـي
  

أثنــــاء 

ــة  عمليـ

  التعلم

التعرف على مدى مواكبة التالميـذ      -

  للدرس 

   الكشف عن الصعوبات والعوائق -

   تصحيح المسار-

   التحكم في عناصر الفعل التعليمي -

    عند اإلنتقال من مقطع إلى آخر-

   عند اإلنتقال من هدف إلى آخر-

 تستعمل أسئلة عاجلـة وجزئيـة       -

  .مالئمة لألهداف

صيلـي
التح

  

عند نهاية  

ــة  عمليـ

  التعلم

 قياس الفرق بين األهداف المتوخـاة       -

  واألهداف المحققة 

 قياس العالقات بين عناصر الفعـل       -

  التربوي 

   قياس مستوى التلميذ ونتائج التعليم -

صـل بـين المعنيـين       فتح قناة التوا   -

  بالتكوين 

 عند نهاية درس أو فعل أو سـنة         -

  دراسية 

 أسئلة تركيبيـة وشـاملة تالئـم        -

  .األهداف العامة من التدريس

  

   .100 ، ص مرجع سابق محمد الصالح حثروبي ، –) 1(
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كما يمكن تلخيص كل ما سبق التطرق إليه في المخطط الموالي والذي يـشمل موضـوع                

  ) :           1( التقويم التربوي وأنواع وأدوات

  موضوع وأنواع وأدوات التقويم التربوي شكل يوضح:  2    الشكل  

  
  115، صمرجع سابق  محمد شارف سرير وزميله ، – - )1(

            

    

  

  

  

  

بماذا؟أدوات 
أسئلةالتذآر،ا(مختلفة

 )……إلختبارات
  بمن؟ التلميذ، 

المدرس،اإلدارة، هيئة 
  خاصة

  النظرفي ماذا؟
المحتوى،الوسائل،,األهداف

  .التقويم

متى؟في بداية وأثناءوفي 
نهايةالعمليةالتعليميةالتعلمي

 ة

  :صورالتقدير
...........عالمات،ألفاظ
.. 

ماذا؟النتائج، 
المعلومات،المهارات،القدرا

 ت اإلستعدادات

آيف ؟ شفهيا ، آتابيا 
 .، وضعية ما 

لماذا؟ تشخيص 
تالمكتسباتالسابقة،للقياس،ل

 للمراقبة،  ،المتعلم آوين
 لتلتطوير التعليم

 

 التقويم 
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 علـى  واليالعنصر الم  تطرقنا فيما سبق إلى نظرة خاطفة ألنواع التقويم وسنركز في             

أحد أنواع التقويم أال وهو التقويم التشخيصي باعتباره موضوع البحث لإلجابة على بعض             

كيفية إنجاز هذا النوع مـن      واألسئلة والتي من بينها ، ماهي أهداف التقويم التشخيصي؟          

  التقويم ؟

  

  : التقويم التشخيصي -4
  :  مفهوم التقويم التشخيصي -  1 . 4

أي ) diagnostikos( ، صفة من أصل التيني   )  diagnostique( تشخيصي   "     

 لوضعية أو كإسم مذكر ، إدرا) (diagnosticتشخيص  " و "قادر على التمييز والمعرفة 

  ) 1" (حالة على أوسع نطاق ممكن بعد التمكن من استخراج أهم ميزاتها 

وهو عملية : لتنبئي أو ا) ( INTRODICTIF ويسميه  بعض الباحثين بالتقويم التمهيدي 

بناءا .يمكن بواسطتها الحكم عن الوضع اآلني عند المتعلم ، ومدى إستعداده للتعليم الجديد              

هو إجراء عملي نقوم به فـي       على تحديد مستواه فيما قبل ، وبهذا فإن التقويم التشخيصي           

  حتـى    جـزء مـن درس     ، أودورة ، أومجموعة دروس ، أودرس أو          بداية سنة دراسية  

مدى تحكم التلميـذ فـي المكتـسبات         تبين لنا    الحصول على بيانات ومعلومات   كن من   نتم

والتي يستند عليها تدريس معطيات جديـدة، كمـا         ..)قدرات ، مهارات، معارف     (القبلية  

يمكن تحديد أسباب التعثر ، حتى يمكن إتخاذ اإلجراء العالجي الالزم لتصحيح أو إزالـة               

  .)2(هذه العوائق قدر اإلمكان

  

  
 

face de GUY éPr, CHARLES  DELORME-)1(
. 97P,1990,ditionéem 3,PARIS ,valuation en questionsÉ'L,AVANZINI 
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التقويم التشخيصي أسلوب تعلم و تعليم يتطلب الجمع المنظم للمعلومات عـن                    إن  

وبناء أنشطة صفية تلبي حاجـات      . يد مواطن القوة والضعف لديهم      تحصيل الطلبة ،لتحد  

  ) .1(الطلبة التعليمية 

 في بداية الفعل التعلمي للوقوف على المكتسبات القبلية للمتعلم، وعلـى            ىهو نشاط يجر  و

مدى اإلستعداد للشروع في عملية التعلم القادمة في بداية سنة دراسية ، فصل ، ملـف ،                 

  .درس 

رتبطة بوضعية يقصد بها فحص معالم هذه الوضـعية وتشخيـصها بهـدف             هو عملية م  

الحصول على معلومات وبيانات تمكن من اتخاذ قرارات حول تعليم الحق ، وموضـوع              

تقدير الخصائص الفردية للشخص والتي يمكن أن يكـون لهـا تـأثير             : " هذا التقويم هو    

  " .إيجابي أو سلبي على مساره التعلمي 

ريفات السابقة ، فإن التقويم التشخيصي هو إجراء نقوم به فـي مـستهل              وعلى ضوء التع  

عملية التدريس ، من أجل الحصول على بيانات ومعلومات عن قدرات ومعارف ومواقف             

التالميذ السابقة والضرورية لتحقيق أهداف الدرس ، ومن ثم فهو تـشخيص لمنطلقـات              

  )2(عملية التدريس ومدى استعداد التالميذ  

إجراء يقوم به المدرس في بداية كل درس أو مجموعة دروس أو في بداية العـام                و هو   

الدراسي من أجل تكوين فكرة على المكتسبات المعرفية القبلية للمتعلم ومـدى إسـتعداده              

  )3. (لتعلم المعارف الجديدة 

  

  

  

جماد األولى ،  مرشد المعلم في التقويم التشخيصيرزق أبو أصفر وآخرون ،  –) 1(

   .3، ص األردن .  م 2000

   .46  ، ص مرجع سابق  المركز الوطني للوثائق التربوية ، - )2(
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  : أهداف التقويم التشخيصي - 2 . 4

 :قبل  معرفة مستوى المتعلمين والحصيلة النهائية لما تلقونه من تعليم سابق فيما         

  :بداية المقرر أو البرنامج المراد تدريسه – 1

 .تحديد الفروقات ما بين التالميذ الجدد القا دمين من الطور السابق  

جمع بيانات ومعلومات عن التالميذ بخصوص وضعهم اإلجتمـاعي          

 .وكذامعرفة ظروفهم المدرسية و التي تساعدنا في عملنا التربوي 

ى التالميذ والتي ستمكنهم من إجراء      تشخيص المهارات و القدرات لد     

 .األنشطة و إنجاز مهام مختلفة  

 .إكتشاف مواقف التالميذ وحوافزهم إتجاه المادة  

اإلطالع على األهداف التي يريد التالميـذ تحقيقهـا خـالل الـسنة              

  ) 1. (الدراسية أو مستقبال بعد نهاية التعليم  

  : في بداية درس أو محور أو وحدة تعليمية –2

يمكن من إختيار األهداف وتحديدها بناءا على مكتـسبات سـابقة ،             

 .ال ميذ ، وفي درس سابق ، أو وحدةسواء تحصل عليها الت

يمكن المدرس من معرفة نقطة اإلنطالق لهذا الدرس أو هذه الوحدة            

ويسهل تحديد العناصر المكتـسبة ، أو التـي ال يعرفهـا            . التربوية  

  .ها ، دون المرور إلى معطيات جديدة التالميذ ، حتى يسهل تصحيح

يمكن من معرفة مدى تهيؤ التالميذ لدرسهم الجديد وخـصوصا لمـا       

  .يكلفهم مسبقا مدرسهم من إنجاز مهام معينة

يتيح للتلميذ فرصة اإلفصاح عن مشاكله وخـصوصا المنهجيـة أو            

 .ل للمدرس عملية تصحيح مجهودهالمعرفية منها حيث يسه

أن التنقيط ليس هدفا أساسيا ، وبهذا يتمكن من أن          يجعل التلميذ يدرك     

 .يظهر نقاط ضعفه دون خوف من التنقيط  

  

   .95 ، ص مرجع سابق ،وآخرون     محمد شارف سرير –) 1(
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إذا فالغرض األساسي من التقويم التشخيصي هو تحديد أفضل موقف تعلمي للمتعلمين                

    .في ضوء حالتهم التعليمية الحاضرة 

  :  كيفية إنجاز التقويم التشخيصي - 3  .4

                إنطالقا من األهداف التي سبق تحديدها للتقـويم التشخيـصي يمكـن أن             

نوضح كيفية إنجاز هذا النوع من التقويم ، أي كيفية تشخيص المكتسبات القبلية ، سـواء                

  .تالميذ السابقة كانت معارف أو مهارات أو مواقف وكيفية تصحيح الثغرات لمكتسبات ال

إن التقويم التشخيصي يكون في بداية الدروس أو المقررات حيث يلجأ المدرسـون إلـى               

إجراء هذا التقويم لتالمذتهم إذ ما أرادوا معرفة مدى إستعداد هـؤالء لتحقيـق األهـداف           

  .المرجوة من الدرس الجديد أو المقرر 

ن توضيحها بهذه األمثلة على سـبيل                ومن األشكال التي يلجأ إليه المدرسون يمك      

  )1. (الذكر وليس الحصر 

  : تمرين تمهيدي – 1

يلجأ المدرس إلى تمارين تكون في بداية الدرس الجديد ولها عالقة بالدرس القديم ،                    

حيث يختبر مكتسبات التالميذ السابقة ، لكن شرط أن ال تتجاوز مدة طويلة حتى ال تتحول                

 المكتسبات القبلية ، التي يمكن أن تكون مرتبطة ببرنامج تمـت            كل الحصة إلى تشخيص   

دراسته ، وللمدرس في هذا النوع حرية التوجيه ، فقد يكون اإلنجاز فردي أو جمـاعي ،                 

  .المهم هنا أن يقف المدرس على حقيقة عمل التلميذ ومدى إستعداده للمعطيات الجديدة 

  : أسئلة محددة في بداية الدرس – 2

نا يلجأ المدرس إلى حوار عمودي ، عن طريق إستعمال أسئلة محددة ،لتشخيص              وه     

مكتسبات سابقة ، ويفضل أن تكون إجابات التالميذ كتابية وعلى أوراق خاصة بكل منهم              

حتى ال يمكن لتلميذ أن ينوب عن القسم كله بإجابته ، فيوهم المدرس أن كل القسم يملـك                  

ة األمر عكس ذلك إذ يوجد في القسم واحد أو اثنين ممن            هذه المهارات و القدرات ، وحقيق     

  .هم على دراية بما يريد المدرس 

  

   .97 -96 ص صالمرجع السابق ،   محمد شارف سرير و نور الدين خالدي ،  –) 1(
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  : حوار أفقي مفتوح – 3

            وهو من األنشطة التي يلجأ إليها المدرسون بحيث يخلق مناقشة حـرة بـين              

 .التالميذ قصد الحصول على مؤشرات حول مدىتحكمهم في معطيات معينة 

  : عرض صور أو وثا ئق – 4

            قد تعرض صور أو وثائق معينة يريد المدرس من ورائها إثـارة مكتـسبات              

  .سابقة ، ومحفزة لمعطيات سابقة 

  : إنجاز أنشطة أو تجارب بسيطة – 5

صوصا في المواد العلمية إلى الطلب من تالمذته إجراء          يمكن أن يلجأ المدرس وخ           

أو مقررات لجعل التلميذ مستعدا  تجارب بسيطة أو أنشطة معينة، سبق إنجازها في دروس     

لتحقيق أهدا ف جديدة ، كما تفيد المدرس في التطلع على مدى تحكم التالميذ في المهارات        

  .السابقة 

  : الواجبات المنزلية – 6

ن غرض المدرس من هذه الواجبات هو اإلستعداد القبلي للدرس لذلك يلجأ في                        إ

  . بداية الدرس إلى التأكد من مدى إنجاز هذه المهام بنجاح 

 تلك هي بعض األشكال التي يمكن أن يلجأ إليها المدرسون إلجراء التقويم التشخيـصي ،      

لنوع من التقويم تسمح للمـدرس      لمعرفة الحصيلة المعرفية لدى التالميذ ، ألن أهمية هذاا        

بمعرفة المستوى الحقيقي لكل تلميذ ، وليس المستوى المفترض وجوده لـدى الجميـع ،               

وحينما يالجظ المدرس أن هناك ثغرات في مكتسبات التالميذ سواء كانـت معـارف أو               

مهارات ، فإنه يلجأ إلى تصحيحها مثال عن طريق حوار عمودي عن طريق أسئلة محددة               

 في حالة تصحيح المهارات فيعمد إلى تكليف التالميذ بمهام و أنشطة داخل وخـارج               ، أما 

القسم حتى يتم دفعهم إلى بذل مجهود ذاتي قصد تصحيح وتعميق معارفهم ومكتـسباتهم ،               

  .من مهارات جديدة ومواقف أخرى

 يجب أن             ونظرا ألهمية التقويم التشخيصي في نجاح العملية التعليمية التعلمية ،         

  :   في العنصر الموالي إجمالهايتم وفق خطوات متتالية ، هذه التي يمكن 
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  :   خـــطــوات الــــتــقــويــم الــــتشخيصي - 4 . 4

  ) : 1(جدول توضيحي لخطوات التقويم التشخيصي   : 04الجدول 
  األسئلة  الخطوة/ المرحلة   الفعالية

  ماالذي يريده المدرس أن يتعلمه الطلبةفي هذا اليوم ؟   .يد األهداف الخاصة للدرستحد

ما المعرفة الضرورية لتمكين الطلبة من إكتساب المعرفة     .تحديد المعرفة السابقة

  الجديدة ؟ 

أخــــذ 

ــات  حاج

الطلبــة 

ــين  بعـ

  اإلعتبار
ما هي الصعوبات المتوقعة لدى بعض الطلبة أو جميعهم           .تحديد الصعوبات المتوقعة

  فة الجديدة ؟عند تقديم المعر

أي طلبة لديهم معرفة سابقة ؟ وأي طلبة ليس لديهم هذه             )للمعرفة السابقة(نشاطات تقييمية

  المعرفة ؟

  كيفية مساعدة الطلبة الضعاف إلدراك المعرفة الجديدة ؟  )للمعرفة السابقة(نشاطات عالجية

اإلعداد 

للتعلم 

  الجديد

طة التي تبقي الطلبة متفاعلين ومستفيدين منهـا        ما األنش   )للمعرفة السابقة(نشاطات إغنائية

  ليلحق بهم الطلبة الضعاف ؟

بالشرح مـن   (تقديم المعرفة الجديدة  

  )خالل المهام التعليمية المالئمة 

  تعليم المعرفة الجديدة ؟/ ما أفضل طريقة لتقديم 

  ة األقوياء؟ما ذا يشغل ويتحدى الطلب  )للمعرفة الجديدة(نشاطات تقويمية

  ماالذي يساعد الطلبةالضعاف إلتقان المعرفة الجديدة؟  )للمعرفة الجديدة(نشاطات عالجية

المعرفة 

  الجديدة

  ماذا يشغل ويتحدى الطلبة األقوياء ؟  )للمعرفة الجديدة(نشاطات إغنائية

كيف تفاعل كل فرد مع نشاطات اليوم ؟ من يحتاج إلى             القيام بتسجيل اإلنجاز

دة إضافية ؟ من يحتاج إلى ثناء؟ من يحتاج تحـديا    مساع

  أكثر ؟

التسجيل 

  والتقرير

من يجب إبالغه حول تحصيل الطلبة ؟ ما أفضل طريقة            القيام بإعالم المعنيين

  لتقديم المعلومات ؟ 

  

   .10، ص م 2000 مرجع سابق ،رزق أبو أصفر وآخرون ،  –) 1(
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تقويم التشخيصي والتي تمر بمراحل         يوضح الجدول السابق خطوات القيام بعملية ال     

، أولها مرحلة أخذ حاجات المتعلم بعين اإلعتبار والتي تضم  تحديد األهداف التي تخص               

الدرس المعني ، تحديد المكتسبات القبلية التي يجب أن تتوفر لدى المـتعلم للـتمكن مـن                 

تعلم عنـد تقـديم     إكتساب المعرفة الجديدة ، إضافة إلى تحديد الصعوبات المتوقعة من الم          

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة اإلعداد للتعلم الجيد وذلك عن طريـق            .المعلومات الجديدة 

أما المرحلة الثالثة فتشمل تقديم المعرفة الجديدة        . النشاطات التقييمية ، العالجية واإلغنائية      

رة فهي تضم القيـام     والمرحلة الرابعة واألخي  . والنشاطات التقويمية ، العالجية واإلغنائية      

  .بتسجيل اإلنجازات مع تدوين المالحظات ، فالقيام بإعالم كل األطراف المعنية 
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  :  التقويم التربوي في المدرسة الجزائرية – 5
إهتمت التربية القديمة بضرورة قياس مدى تحصيل التالميذ        :         تــمــهـيــد  

 وظيفة المدرسة كانت مرتبطة بالتحصيل والمادة الدراسية        من حقائق ومعلومات ذلك ألن    

واستخدمت اإلمتحانات كمقياس لمعرفة مدى ما حصله التلميذ من حقائق ومعلومات           .فقط  

وكان لذلك أثار ضارة على نفسية التلميذ وعلى نظم المدرسة ووضع البرامج والطريقـة              

ياس لمدى تحصيل التلميذ للمعرفـة      للتدريس ، فالتقويم في نظر هذه التربية عبارة عن مق         

  .ووسيلته اإلمتحان 

وبتطور التربية ، أصبح الهدف منها هو مساعدة التلميذ على أن ينمو نموا متكامال              

من جميع الجوانب الجسمية والعقلية واإلجتماعية واإلنفعالية مما يؤدي إلى تغيير سلوكه ،             

وبـالطبع إذا   . ألهدافه وأهداف المجتمع  وذلك كل تلميذ حسب إمكانياته وإستعداداته محققا        

اختلف الهدف من التربية ، إختلف التقويم وأصبح ، هو األسلوب أو الوسيلة التي تعـرف                

بها إلى أي حد أن البرنامج وطرق التدريس وأوجه النشاط واإلدارة المدرسية قد حققـت               

  ) 1.(األهداف المرجوة منها 

مدرسة ال يحصر وظيفتها في تحـصيل المتعلمـين                    وبما أن المفهوم الجديد لل    

للمعارف والسلوكات والقيم ، بل تتعداه إلى ضمان القواعد الضرورية إلندماج النشء في             

الحياة اإلجتماعية واإلقتصادية ، وال يتأتى ذلك إال بتعليم رفيع يمكن من بلـوغ مـستوى                

  .راق من المعارف والكفاءات 

ب العملية التربوية ،وألنه يشكل حجر الزاوية في اإلصالح          ولما كان التقويم في صل        

فقد تغيـر   .البيداغوجي ، وتعديل األداء التربوي ، خاصة عملية تقويم تعلمات المتعلمين            

مفهومه من مجرد كم يستعان به إلتخاذ قرار في تحديد المسار الدراسي للمـتعلم ، إلـى                 

وفيما يلي نستعرض   .ملية التعليم والتعلم    عملية بيداغوجية ضمن استراتيجية متكاملة في ع      

  . في عجالة التقويم التربوي في المدرسة الجزائر ية

  

 – مجلة التكـوين والتربيـة   –همزة الوصل  ، - مديرية التكوين   – وزارة التربية    –) 1(

   .32ص . 1980 – 1979 . 15العدد 
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  : التقويم البيداغوجي ما قبل اإلصالحات األخيرة- 1. 5

     إن التقويم المطبق سابقا ، يعطي األولوية للحصيلة الدورية لمكتسبات التالميـذ                

المعرفية ، وينحصرأساسا في اإلستعمال اإلداري مرتكزا على تنقيط عـددي ومعطيـات             

  .إحصائية ترتبط باإلمتحانات الرسمية 

 لمجرد اتخاذ    فالتقويم بذلك مختزل في مجرد القياس البسيط للمعارف المكتسبة ، وموظف          

 9تدرج ، إعادة ، توجيه تالميذالسنة ال      ( القرارات المرتبطة بالمسارات الدراسية للتالميذ      

  ......) . أساسي واألولى ثانوي 

ونظرا لهذا الواقع ، فإن مفهوم التقويم ،  كان ينبغي أن يوضع ضمن إشكالية إندماج مع                 

  . دينامكية التغيير مسار عملية التعليم والتعلم ، والتحكم الفعلي في

وباعتبار التقويم عنصرا أساسيا في العملية التعليمية التعلمية يواكبها في جميع مراحلهـا             

فإن مفهوم التقويم قد    . ويلعب دورا رئيسيا في الوقوف على مدى تحقق األهداف التربوية           

لى عمليـة   تغير من مجرد كم يستعان به التخاذ قرار في تحديد المسار الدراسي للتلميذ إ             

وفي هذا المجال أصدرت    . بيداغوجية ضمن إستراتيجية متكاملة في عملية التعليم والتعلم         

تخـص هـذا    .قرارات وزارية ، مناشـير      : وزارة التربية الوطنية عددا من النصوص       

/ ع  . أ  / 1011الجانب المهم من العملية التعليمية التعلمية بدايتها  المنشور الوزاري رقم            

وقد تم تعريف التقويم في هذا  المنـشور الـوزاري        .  م   1998 أوت   12 في    المؤرخ 98

 أسلوب نظامي يهدف إلى تحديد مدى تحقيق األهداف المسطرة للعملية التربوية            «على أنه   

برمتها ، وهوممثل في كل الوسائل المستعملة اللتقاط المعلومـات الخاصـة بمكتـسبات              

وهـو  . وكذا السندات التعليمية المـستعملة لـذلك        التالميذ ، وبنجاعة الطرق والبرامج ،       

يهدف كذلك إلى كشف مواطن الضعف في العملية التربوية وتـداركها بـإقتراح البـدائل               

  )  1 (»والوسائل 

 98/ ت  . و  / ع  . أ  / 1011: المنشور الوزاري رقـم      وزارة التربية الوطنية ،      –) 1(

   .1998 أوت 12الجزائر في  . لتربويةالتقويم البيداغوجي في المنظومة ا: الموضوع 
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         من هذا التعريف للتقويم التربوي نستنتج أن عملية التقويم هي جزء من العمليـة              

التعليمية وال يمكن بأي حال من األحوال فصله عنها ، وهو يشمل جميع جوانب العمليـة                

  .. .إلخ التعليمية التعلمية من مناهج ، طرق تدريس وسائل ، نظم تربوية 

 كما حدد هذا المنشوراإلطار العام للتقويم البيداغوجي ، ونص على مبادئـه األساسـية ،               

  .واقترح بعض الترتيبات القاعدية 

 كما تطرق المنشور إلى المراحل الثالثة التي يجب أن تتضمنها عملية التقويم البيداغوجي             

  : وهي 

  : المرحلة األولى 

وتأويلها وذلـك    جمع ، وتنظيم ، وتحليل المعطيات         إلى تهدف« وهي مرحلة القياس        

  ».اب ، اإلختيار واإلمتحانباللجوء إلى وسائل مختلفة منها اإلستجو

  :المرحلة الثانية 

التي يتم فيها إبداء الرأي ، وإصدار حكم ، إعتمادا على معطيات            «    وهي مرحلة الحكم    

  »شخصية تطغى عليها الذاتية موضوعية ، وليس على أساس أحكام مسبقة أو آراء 

  :المرحلة الثالثة 

التي تلي الحكم الناجم عن المعطيات الموضوعية التي وفرها القيـاس، وقـد             « وهي     

وإمـا بالفعـل    ...) ج،إنتقال،إعادة،توجيـه تدر(يتعلق القرار إما بالمسار الدراسي للتلميذ       

  .والتسيير أو بالتنظيم ..) تعديل، دعم ، إعادة توجيه ، ( التربوي

كما حددت في هذا المنشور المبادئ األساسية للتقويم في النظام التربـوي والتـي يمكـن                

  : إجمالها فيما يلي 

يجب أال تفصل عملية التقويم عن عملية التعليم والتعلم ، بل يجب أن تكون بعـدا                 •

 .أساسيا فيها 

تغل نتائجه في   يجب أن يكون التقويم محطة للوقوف على الفعل البيداغوجي وأن تس           •

 .دعمه أو إعادة توجيهه لتحقيق األهداف المحددة له 

يجب أن يسعى أعضاء الفريـق التربـوي إلـى إكـساب محتويـات الفـروض                 •

واإلستجوابات واإلختبارات التي يخضع لها التالميذ درجة عالية من الموضـوعية           

 .والدقة 



 74

ط الـذي يجـب أن      يجب أن يعتني أعضاء الفريق التربوي بسلم التصحيح والتنقي         •

 .يوضع عند بناء المواضيع واإلعتناء بالتصحيح النموذجي في القسم 

يجب أن يحرص أعضاء الفريق التربوي على مصداقية العالمـات التـي تمـنح               •

 .للتالميذ بحيث يجب أن تعبر عن مستوى إكتساب فعلي وحقيقي 

ية محضة مـن    تبقى القرارات الخاصة بالمسار الدراسي للتالميذ قرارات بيداغوج        •

 .صالحيات مجالس المعلمين واألساتذة 

 شرع في تطبيقها إبتداءا من       التي كما حدد نفس المنشور الوزاري اإلجراءات الكبرى      

  :وهي  .1999- 1998الدخول المدرسي 

يتم اإلرتقاء من سنة إلى أخرى في كل طور تعليمي على أساس قرار مجلـس                

 .المعلمين واألساتذة 

 لإلرتقاء من سنة إلى أخـرى       10/20 أو   05/10ى معدل   يشترط الحصول عل   

 .في كل طور ، ولإلنتقال من طور إلى طور 

يمكن لمجلس المعلمين أو لمجلس األساتذة أن ينقذ ، بصفة إستثنائية ، بعـض               

 .التالميذ اللذين ال يستوفون هذا الشرط السابق 

ب المعرفـة   ينظم فحص والئي مشترك في المواد التي تعتبر طوسائل الكتـسا           

تثمن نتائجه وتضاف إلى نتائج التقويم المستمر لحساب معدل قبول تالميذ السنة            

 .السادسة في السنة السابعة 

يبقى القبول في السنة األولى ثانوي خاضعا لإلجراءات الـسارية المفعـول ،              

  .شريطة الحصول على المعدل المشار إليه أعاله 

 . 2000 ديـسمبر  05 المؤرخة فـي  253 و  251  ، 250   هذا باإلضافة إلى المناشير     

هذه المناشير التي حددت اإلطار التنظيمي واإلجراءات التطبيقية لتنفيذ أحكـام المنـشور             

 على المبادئ التنظيميـة واإلجـراءات       251 و 250أين نص المنشوران    . اإلطار السابق   

  .على هدرهالتطبيقية الخاصة بعقلنة إستعمال الزمن المخصص للدراسة والقضاء 

 فإنه تناول إعادة تنظيم التقويم المستمر في النظام التربوي ، ويقتـرح             253أما المنشور   

مجموعة من اإلجراءات المتعلقة بتقويم أعمال التالميذ ، والتي شرع في تطبيقها إبتـداءا              

   .2001-2000من السنة الدراسية 
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  :  التقويم البيداغوجي  واإلصالحات األخيرة- 2 . 5

    إن المقاربة المعتمدة في إطار تطبيق اإلصالح ، تستلزم بالضرورة تطور الجهـاز              

الحالي لتقييم مكتسبات المتعلمين ، نحو صيغة تتماشى أكثر مع الممارسات البيداغوجيـة             

وفي هذا اإلطار أصدرت وزارة التربية الوطنية المنشور        . التي تقترحها المناهج الجديدة     

 والذي جـاء    2005رس   ما 13المؤرخ في   / ع  . أ  / و  . ت  . و  / 2039الوزاري رقم   

 ونظرا للصلة الوطيدة القائمة بين ممارسات التقويم وعملية التعلم ، فإنـه             «أنه) :  1(فيه

من الهام جدا أن تكون هذه الممارسات متجانسة مع خصوصيات المناهج الجديدة المبنيـة              

بة التي ال تركز بالدرجة األولى على المعارف        على أساس المقاربة بالكفاءات ، هذه المقار      

 فـي إطـار تنفيـذ إصـالح         « و   »وحدها ، بقدر ما تركز على التنمية الشاملة للمتعلم          

يقه ومختلف إسـتراتيجياته     بتعدد مجاالت تطب   -التربوية الوطنية ، يشكل التقويم    المنظومة  

  »ومردود منظومتنا التربوية كيزة أساسية لعملية تحسين نوعية التعليم الممنوح ر–ووظائفه

 ليس أداة مساعدة ووسيلة «: حيث جاء في هذا المنشور الوزاري تعريف للتقويم على أنه      

إتخاذ قرار وتسيير وظيفي فحسب ، بل هو ثقافة يجب تنميتها لدى كل المتـدخلين فـي                 

   »المسار التربوي ، وإدراجها ضمن ديناميكية شاملة إلحداث تغيير نوعي

 من أهم المحاور األساسية لنظام التقويم الذي يدعو إلى تطوير           «ويم البيداغوجي   وأن التق 

فعلي للممارسات التقويمية السائدة حاليا في الميدان ، بحيث تنسجم مع أهداف اإلصـالح              

  »وروح المناهج التعليمية الجديدة 

  

  

  

 05/ع. أ  / و  . ت  . و   /2039: المنشور الوزاري رقم     وزارة التربية الوطنية ،      –) 1(

  2005 مارس 13:المؤرخ في الجزائر في .إصالح نظام التقويم البيداغوجي : الموضوع 
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كما وضح في هذا المنشور الوزاري أنه من أجل إبراز إرادة التغيير لضمان تربيـة ذات                

نوعية يجب وجود تفاعل قوي بين فعل التعليم وفعل التقويم ، أين أسندت  للتقويم وظيفتين                

  :اسيتين هما أس

 المساعدة على تعديل مسار التعليم والتعلم ، 

 .إقرار كفاءات التلميذ  

  :حيث تتخذ هاتان الوظيفتان  ، عند التطبيق ، األشكال التالية 

تقويم تكويني يمارس خالل النشاط ، ويهدف إلى تقييم التحسن المحقق مـن           - أ

التعلم ، ويهدف   طرف التلميذ ، وفهم طبيعة الصعوبات التي تعترضه أثناء          

 .أو تصحيحه أو تعديله  التقويم إلى تحسين المسار التعلمي للتلميذ 

أو طـور   نهاية وحدة تعليمية أوسنة دراسـية         تقويم تحصيلي يمارس عند       - ب

 .تعليمي ، يهدف إلى التعرف على مستوى تنمية الكفاءات 

ا النظرة الجديدة لتقويم    كما تناول هذا المنشور الوزاري المبادئ المنهجية التي ترتكز عليه         

  : التعلمات والتي يمكن تلخيصها فيما يلي 

اليتناول التقويم من منظور تنمية الكفاءات معارف منعزلة ، بل هو            .1

معالجة تهدف إلى الحكم على الكل وهو في طور البنـاء ، مـدرجا              

حيث أن إعداد التالميذ لهذا النوع      . لمختلف الموارد المشكلة للكفاءة     

 – لحلها   –ويم يتطلب إختبارهم في وضعيات معقدة ، تتطلب         من التق 

 .توظيف مجموعة مكتسبات أساسية

وجوب إدماج ممارسات التقويم في المسار التعلمي ،حيث تمكن من           .2

إبراز التحسينات المحققة و إكتـشاف الثغـرات المعرقلـة لتـدرج            

التعلمات ، ومنه تحديد العمليات المالئمـة لتعـديل عمليـة الـتعلم             

حيث ال يجب أن يشكل الخطأ عالمة عجـز         . وللعالج البيداغوجي   

وإنما مجرد مؤشر لصعوبات ظرفية ضمن مسا ر بناء الكفـاءات ،            

أين يجب إستغالل الخطأ بصفة آنية ، لتشخيص أسـبابه ، والقيـام             

 .بعملية عالجية هادفة تفاديا لعرقلة التعلمات الالحقة 
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 بد من أن تعتمـد علـى جمـع          كما أن أساليب التقويم التحصيلي ال      .3

معلومات موثوق منها بشأن المـستويات التدريجيـة للـتحكم فـي            

الكفاءات المستهدفة ، قصد تكييف التدخل البيداغوجي وفق الحاجات         

 .المميزة للتالميذ 

إن النتائج المدرسية ، يجب مرافقتها بمالحظات ذات مدلول نوعي ،            .4

هة أخرى تعتبر وسـيلة     لتشكل دعما لمجهود التعلم من جهة ومن ج       

 .تضمن عالقات بنائية بين كل من التلميذ ، المعلم والولي 

 على وعـي    ذكما يجب إعتماد التقويم على وضعيات ، تجعل التلمي         .5

الستراتيجياته في التعلم ، وتمكنه من تبني موقفا تأمليا لتقدير مـدى            

 .مالءمتها وفعاليتها 

ات القاعدية لتلك المبادئ المنهجية والتي يمكن كما تطرق  هذا المنشور الوزاري  لإلجراء   

  :تلخيصها فيما يلي 

مطلع السنة الدراسية ، تحدد فيه فترات         يتم إعداد مخطط سنوي للتقويم في      – 1         

عمليات التقويم وتيرتها وأشكالها وذلك لكل مادة ومستوى دراسي ، كما يجب أن يتضمن              

لتقويم التشخيصي ، التحصيلي واإلنـدماجي وعمليـات        هذا األخير فترات القيام بعمليات ا     

، العالج البيداغوجي بالتوافق مع أهداف المناهج التعليمية وتدرج التعلمات الواردة فيهـا             

  .مع وجوب إبالغ هذا المخطط للتالميذ واألولياء ومفتش المادة أو المقاطعة 

 لتنظـيم   –إلزاميـة    وبـصفة    – تخصص األيام األولى للدخول المدرسي       «– 2        

اللغة العربيـة ، الرياضـيات ، واللغـات         ( فحوص تشخيصية ، تتناول اللغات األساسية       

لمراقبة مكتسبات التالميذ القبلية ، وتنظيم أنشطة الدعم والعالج ، وذلـك قبـل             ) األجنبية  

   .»الشروع في تناول المناهج الجديدة 

علم للتقويم التكويني وتكون على أشكال       وجوب وجود فترات تتخلل عملية الت      – 3        

التي تعتبر بمثابـة    ... متنوعة وهي األسئلة الشفوية ، اإلستجوابات الكتابية التمارين إلخ          

مراقبة مستمرة لما لها من أهمية في حساب المعدالت الفصلية للتالميذ ، الشيئ الذي نص               

بإجراءات تقويم أعمـال     والخاص   2005 / 6. 0.0 / 26: عليه المنشور الوزاري رقم     

  : حيث يحسب المعدل الفصلي على مستوى التعليم المتوسط كالتالي .التالميذ وتنظيمه 
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  ) 2*اإلختبار + ( 2الفرض  + 1الفرض+ المراقبة المستمرة                 

     )1(                 = المعدل الفصلي
                                            5  

                                                               

 يجب أن ال تركز مواضـيع الفـروض واإلختبـارات واإلمتحانـات علـى               – 4       

اإلسترجاع أو التطبيق اآللي للمعارف ، إذ يجب أن تطرح وضعيات تتطلب من التلميـذ               

  .تحكم في كفاءة ما توظيف مكتسباته وإدماجها ، قصد إقرار مستوى معين من ال

 على المؤسسات التعليمية القيام بتقويم نهائي لمختلف أطوار التعلـيم لقيـاس             – 5       

  .درجة التحكم في اللغات األساسية 

 لإلرتقاء من سنة إلى أخرى في كل المستويات يجب الحصول على معدل أدنى              – 6      

   .10/20 أو 5/10يساوي أو يفوق 

 نالحظ أن المنشور قد تطرق إلى أنواع التقويم التربوي ، فتراته ،              من خالل كل ماسبق   

هذا التـصور الجديـد   «وأن .ة صياغة أسئلة اإلختبارات أشكال إجرائها ، حتى إلى طريق 

للتقويم يندرج في إطارالبيداغوجية ، المتميز باإلنتقال من منطق تعليم مؤسس على تلقـين      

  »كفاءات مستدامة ، إندماجية وقابلة للتحويل المعارف ، إلى منطق مؤسس على تنمية 

 كما تطرق المنشور في األخير إلى ضرورة إعالم األولياء بالمعلومات المتعلقة بأعمـال             

وذلك من أجل وعي كل الفاعلين في العملية التربوية ، والوصول إلى تعاون كل              .أبنائهم  

  .األطراف لبناء نوعية التعليم 

  

  

  

  

 2005 / 6. 0.0 / 26: المنـشور الـوزاري رقـم       ة الوطنيـة ،      وزارة التربي  –) 1(

  2005 مارس 15الجزائر في  . إجراءات تقويم أعمال التالميذ وتنظيمه : الموضوع 
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  :خـــالصـــة الــفــــــصل 
يهدف الجهد التعليمي إلى تحسين المستوى التعليمي للمتعلم ، وذلك  من خالل تنمية                    

م والمهارات والكفاءات التي يمكن تطبيقها بنجاح في مواقـف حياتيـة            المعارف والمفاهي 

 قـد تـستخدم مـصطلحات القيـاس    بسبب العالقات الوظيفيـة المتداخلـة   و . متنوعة 

measurement واإلختبار  test   التقويمو  evaluation لكننـا  .على نحو تبادلي أحيانـا

 مـن   و.  توضيح مفهوم كل منها      بشيء من اإليجاز قمنا بتوضيح هذه العالقة عن طريق        

خالل كل ماتم تقديمه في هذا الفصل  نستطيع أن نصل إلى أن التقويم عملية فـي قلـب                   

  .التعليم والتعلم ، فال توجد عملية تعليمية تعلمية دون وضع إجراءات تقييمية منسقة 

متعلمين بـل   وعملية التقويم هي في خدمة التربية فهي ال تهدف إلى انتقاء المتفوقين من ال             

مساعدة أكبر عدد من المتعلمين على اكتساب كفاءات مسطرة لذا يمكن أن يقوم به المعلم               

   ...)تقويم ذاتي، تصحيح ذاتي ( كما يقوم به المتعلم ..)اع، مالحظة ، تحليل النتائجإستم( 

تقويم قبل أي هناك . التقويم عملية مستمرة تبدأ قبل تنفيذ النشاط التعليمي وترافقه وتتلوه" و

   )1 (" .التعليم ، وتقويم أثناء التعليم ، وتقويم بعد التعليم 

التقـويم التشخيـصي ، التقـويم       : ويميز الباحثون بين أنواع من التقويم تم إجمالها فـي           

التقويم التحصيلي بمثابة تقـدير      يستخدم   "  بصفة مختصرة   .التكويني و التقويم التحصيلي     

لتحصيل أو التقدم الذي أحرزه المتعلم فـي نهايـة الفـصل            نهائي يحدد بموجبه مستوى ا    

الدراسي أو نهاية الوحدة التعليمية أو السنة الدراسية أو المرحلة التعليمية ، ويتصف بأنـه          

 فيستعمله المدرس بين حين وآخر مـع        للتقويم التكويني   أما بالنسبة     .  "تجميعي شمولي   

هو تلك اإلجـراءات التقويميـة      " تقويم التشخيصي   أما بالنسبة لل  .استمرارية عملية التعليم    

التي يقوم بها المعلم حين يبدأ الطلبة في تعلم خبرات تعليمية جديـدة ، ويمكـن أن يلجـأ                   

  .)2" (المعلم هنا إلى اإلختبارات والمقاييس المقننة أو التشخيصية 

 كـل هـذه     لكن فـي وسـط    وفي األخير إشارة للتقويم في المنظومة التربوية الجزائرية         

البد لنا أن نعرف إن كان يجسد كـل         النظريات ، التعليمات ، المناشير ، هناك واقع حي          

   .ذلك فعال  ؟

   .26،  ص مرجع سابق عبد المجيد نشواتي ، -) 1(

   .22 23،  ص ص مرجع سابق مروان أبو حويج و آخرون  ، -)2(
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  :تـمـــهــيــد 
إن عملية التقويم من األركان األساسية لمهنة التدريس ، فهي مهمة تدخل               

في طبيعة عمل المعلم ، حيث أن هذا األخير مازال وسوف يبقى مقوما لطالبه ، وهو 

ستخدمها لتقويم مستوى التحصيل لدى المتعلمين إذ يحتاج بحاجة إلى اإلختبارات التي ي

اإلستناد تعليميةالمناسبة لهم ، إضافة إلىإلى هذه اإلختبارات لتنظيم المتعلمين في األفواج ال

  .إليها في عملية تشخيص وعالج حاالت التأخر الدراسي 

رس التقليدية ، وال يخفى على أي منا ذلك الدور الذي يلعبه التحصيل الدراسي في المدا

وباألخص في تشكيل عملية التعلم وتحديدها ، ولقد كان تقويم المعلم لطالبه في وقت من 

ولكن ومع مرور الوقت أخذت مجاالت . األوقات قاصرا على نوع محدد من التحصيل 

التحصيل  المدرسي تتسع لتشمل متغيرات ومسافات تعددت بالقدر الذي اتسعت فيه 

األمر الذي اقتضى أن يعيد المعلم تنظيم . عرفة في العصر الحديث مجاالت العلم والم

أوراقه في عملية التقويم لتشمل في قياساتها هذا الكم الوافر من التحصيل في مختلف 

  وهنا نتساءل ماهي الوسا ئل التي نستخدمها للقيام بهذه العملية ؟.التخصصات التعليمية 

:  اإلختبارات التحصيلية،و الذي يجعلنا نتسألهذا الذي  سيجبرنا للوقوف للتعرف على

ماهي أهداف تقويم التحصيل المدرسي؟ لماذا ومتى تستخدم اإلختبارات التحصيلية ؟ 

  وماهي أنواع اإلختبارات التحصيلية ؟ 

بصفة ولإلجابة على هذه األسئلة وغيرها تطرقنا في هذا الفصل إلى تعريف اإلختبار 

حصيلية  ، تصنيفها وإستخداماتها  ، الهدف من إستخدامها ، تعريف اإلختبارات التعامة

 لكن قبل اإلجابة عن هذه األسئلة التي سبق طرحها وغيرها يجب أن نلقي .وكيفية بنائها  

  .في البداية نظرة وجيزة على التطور التاريخي لإلمتحانات المدرسية 
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  :  التطور التاريخي لإلمتحانات المدرسية -  1
       إن اإلمتحانات قديمة قدم اإلنسان نفسه ، فقد كان اإلنسان القديم يمتحن            

نفسه باستمرار خالل حياته اليومية ، فكان يقوم بتجريب أوإمتحان أي سالح يرغب في 

  .صنعه ليساعده على إ صطياد الحيوانات وقد كان هذا اإلمتحان ربما يكلفه حياته ثمنا له 

لعصور التاريخية المبكرة ونشؤ الحضارات المتقدمة في الشرق ومع ظهور الكتابة في ا

القديم برزت أنواع مختلفة من الممارسات واألحكام الدينية واإلجتماعية والتشريعية التي 

أما الصينيون القدماء والذين كانوا أول .تبنى الملوك وكهنتهم مسؤولية تعليمها لرعاياهم 

ل من ابتدع فكرة اإلمتحانات وطبقوها عمليا في من اخترع الورق والطباعة فكانوا أو

وامتد إعتمادهم عليها حتى القرون الوسطى تقريبا حيث .ليهم واختيار موظفيهم ومسؤ

  .طورها األوروبيون بعد أن أخذوها عنهم مما جعلها تبدو أفضل 

ت  على عدد المرات التي تجرى فيها اإلمتحانا– قبل الميالد –كما تنافس أباطرة الصين 

على الموظف أثناء عمله فكان بعضهم يقتصر على إجراء اإلمتحان مرتين بعد الوظيفة 

مثال مرة بعد أربع سنوات والمرة الثانية بعد ثماني سنوات ، فالكفاءة هي المؤهل الوحيد 

وكانت اإلمتحانات الصينية تأتي . لشغل تلك الوظائف وليست المحسوبية والوساطة 

حيث كان الذين يعينون في مناصب الدولة .ياتها وشهادتها بدرجات متنوعة في مستو

الصينية الكبرى يتعرضون لنوع أقصىمن اإلمتحانات والذي كان يتطلب من الموظف 

البقاء في غرفة يصطحب معه فيها غذاءه وشرابه لمدة ثالثة أيام متواصلة ، حيث يعطى 

لمطلوب منه في مواضيع الموظف األسئلة بعد دخوله الغرفة ويبقى فيها حتى ينهي ا

ماء التاريخ ظالفلسفة ، األدب ، األخالق ، الحساب ، الزراعة ، الفروسية ، التراث وع

 نستطيع أن نقول أن الصينيون كانوا مولوعين باإلمتحانات لحد الهلوسة من هنا.الصيني 

 ، أين كانت هذه األخيرة شغلهم الشاغل نظرا لما يصرفونه من وقت وجهد يفوق الوصف

وبمرور الزمن أخذ األوروبيون عن .مما جعل اإلمتحان في حد ذاته غاية وليس وسيلة 

الصينيين أفكارهم وخبراتهم وتجاربهم وطوروها ، فاعتمدوا على كتابة مايسمى بالرسالة 

أما في العصور الوسطى .أو األطروحة لكل طالب جامعي كشرط لنجاحه في الدراسة 

  . لت كذلك ردحا كبيرامن الزمن في إيطاليا وفرنسا فكانت اإلمتحانات شفهية ، وظ
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م ، ومنها إلى 1800وظهرت اإلمتحانات التحريرية ألول مرة في جامعة كامبردج سنة

جامعة إكسفورد بإنجلترا ، وفي الواليات المتحدة األمريكية ظهرت اإلمتحانات التحريرية 

  )1.(ام مطور للتقويم م عندما أدخلتها جامعة بوستن وأخذت بها كنظ1845عام 

أما المرحلة التاريخية والهامة من مراحل تطور اإلمتحانات فتلك التي حدثت في أواخر 

القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ، أال وهي إدخال إختبارات الذكاء   في قاموس 

 حيث. حركة اإلختبارات على يد العالم الفرنسي الشهير ألفريد بينيه ومساعده سيمون

سرعان ما انتشرت مقاييس بينيه ووصلت للواليات المتحدة األمريكية مما دعا العالم 

  . بينيه –األمريكي لويس تيرمان إلى تعديل مقياس بينيه إلى مقياس ستانفورد 

إال أن األخذ بإختبارات الذكاء لم يكن كافيا بل شهدت تلك الفترة نشوء حركة اإلختبارات 

ولعل هذه الحركة من التطور التي .ل في شأنها إلى جيمس رايس المقننة والتي يعود الفض

شهدها الربع األول من القرن العشرين ،كانت حافزا لنشأة مزيد من أنواع اإلمتحانات 

  .والتي سميت فيما بعد باإلمتحانات الموضوعية

وقد حرصنا على أن نخصص هذا الفصل للبحث في طبيعة الوسائل التقويمية التي هي في 

ناول يد المعلمين ممثلة باإلختبارات التحصيلية المدرسية المستخدمة في المدارس مت

ماهي اإلختبارات التحصيلية ؟ وفيما تستخدم :  مجموعة من األسئلة لإلجابة علىالحديثة 

اإلختبارات التحصيلية ؟  وماهي أنواع اإلختبارات التحصيلية ؟ وقبل التطرق لإلجابة 

ا يجدر بنا أن نعرف اإلختبار بشكل عام واإلختبارات التحصيلية على هذه األسئلة وغيره

  .بشكل خاص 

  

  

   .21- 20 -18  ، ص ص ص مرجع سابق أنور عقل ، - )1(
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  :  لقد وردت تعريفات عديدة لإلختبار نذكر من بينها :ار تـعـريـف اإلخـتـب–  2
سمة من خالل عينة من  إجراء منظم لقياس «يعرف اإلختبار على أنه : 1      تعريف 

وهذا يعني أن اإلختبار عبارة عن عملية وطريقة .) Brown 1983 ) (1 ( »السلوك 

الل سلوكات معينة مهما كان تتألف من خطوات معينة ومتتابعة ، لقياس أداء من خ

  .نوعها

اإلختبار هو إجراء منظم لمالحظة سلوك شخص ما ، ووصفه بوسائل « : 2     تعريف 

 وهذا .) 2)  (لي كرونباخ  ( » - درجات أو تقدير – عددي أو نظام طبقي ذات مقياس

التعريف يعتبر أوسع من التعريف األول ، إذ باإلضافة إلى أنه عملية منظمة لمالحظة 

  .سلوك فرد ما ،فهو يصفه بوسائل ذات مقياس كمي 

  :  اإلخــتـبــارات الـتــحــصـيـلـيـة - 3
  )3(»  طريقة منظمة لتحديد كمية ما يتعلمه التلميذ «هو إن اإلختبار التحصيلي    

أي أنها تقيس األثر . أي أن إختبارات التحصيل تقيس مدى ما تعلمه الفرد في المدرسة 

  .الذي يحدثه التعليم أو التدريب في ظروف معينة 

ادها ، تلعب اإلختبارات المدرسية بمختلف أنواعها ، والتي يقوم المعلم ببنائها وإعد«  كما 

دورا رئيسيا في عملية التقويم المدرسي ، ألن هذه اإلختبارات مصممة أساسا لقياس ناتج 

 و اإلمتحانات المدرسية بهذا المعنى تعتبر إمتحانات تحصيل إال ) . 4(»التعليم الصفي 

ا أنه ينبغي التمييز بين إختبارات التحصيل المقننة والتي تتميز بالشمولية نوعا م

  .ت التي يضعها المعلمواإلختبارا

)1 (– Brownدار المسيرة للنشر والتوزيع ، مرجع سابق سامي محمد ملحم ، في ، 

   .47ص  . 2005 ، 3عمان ، ط 

 ،   1999 ، الجزائـر،     - مرجع سـابق  محمد الصالح حثروبي ،     في  لي كرونباخ    –) 2(

   .102ص 

عمـان ،    ، دار الفكر،   ربويةطرق التدريس العامة وتطبيقاتها الت    ،   وليد أحمد جابر   –) 3(

   .2003 ، 1ط

   . 614ص مرجع سابق ،  عبد المجيد نشواتي ، -) 4(
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  : تـصـنـيف اإلخـتبارات الـتـحصـيلية وإسـتـخدا ماتها –  4
           هناك أنواع عديدة من اإلختبارات تصنف بحسب إستخداماتها وفوائدها

 )Gay 1980 ( و )  1) ( 1985كابور أهالوات وآخرون : (  

يمكن تصنيفها من هذا :   إنطالقا من جانب تصحيح ووضع عالمات اإلمتحان - 1 .  4

  : الجانب إلى 

  :  اإلختبارات الموضوعية – 1. 1 .  4

  . يكون اإلختبار موضوعيا إذا كان إعطاء العالمة للسؤال أو اإلختبار موضوعيا        

  : ارات الذاتية  اإلختبارات المقالية أو اإلختب– 2. 1 .  4

.  وهي اإلختبارات التي تتضمن أسئلة مقال كاإلنتاجيات الفنية أو األعمال الخالقة       

 أو أكثر مقالة أو رسما أو تلوينة  إعطاء العالمة ، فإذا صحح إثنانحيث تدخل الذاتية عند

في ، فإنهم سيختلفون في وضع العالمة بل قد يقدم المصحح نفسه عالمتين مختلفتين 

مناسبتين مختلفتين ، وهذا النوع مرتبط أيضا بخصائص وقواعد ومزايا يعبر عنها 

  .اإلختبار المقالي أو الذاتي 

  :  يمكن تقسيمها من هذا الجانب إلى :  من درجة التقنين أو التعيير   إنطالقا- 2 .  4

  :  اإلختبارات المقننة أو المعيرة  – 1 . 2  .4

ارات يعد من قبل األخصائيين في اإلختبارات إن هذا النوع من اإلختب  

  . ومواد التخصص بطرق معيرة ومبلورة إلدارة اإلختبار ومالحظته وإعطائه العالمات 

  :  اإلختبارات الغير رسمية   – 2 . 2 .  4

                       ويمثل هذا النوع من اإلختبارات الغالبية العظمى لإلختبارات  في 

وتتميز بأساليب غير . وهي إختبارات تصمم من قبل المعلمين .  والتعليم مجال التربية

وتمتلك عدة . معيرة لكنه يمكن مقارنة نتائجه مع مجموعة أخرى من اإلختبارات 

خصائص ومزايا تتالءم وأهداف المعلم المحددة لعينة من الطالب الذين يقوم المعلم بقياس 

  . قدراتهم في موضوع دراسي ما 

   .53 -52 ،  ص ص مرجع سابقسامي محمد ملحم ،  –) 1(
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يمكن تصنيف اإلختبارات من هذا   :القا من أسلوب إدارة اإلختبار   إنط- 3 .  4

  : الجانب إلى قسمين رئيسيين 

  :  اإلختبارات الفردية – 1 . 3 .  4

  . تصمم لتجرى على فرد واحد في جلسة إختبار خاصة كالفحص اإلكلينيكي أو العيادي  

  :  اإلختبارات الجمعية   –2 . 3 .  4

تصمم لتجرى على مجموعة كبيرة من األفراد في الوقت نفسه ، وهي األكثر شيوعا   

  .  وإستخداما في مجال التربية 

إنطالقا من هذا يمكن :  إنطالقا من اإلهتمام المعطى للغة في عمليةاإلختبار  - 4 .  4

  : تقسيم اإلختبارات إلى 

  :   اإلختبارات اللفظية– 1 . 4 .  4

تعطى األهمية فيها لمالحظة إستجابات المفحوصين اللغوية مثل التشابه واإلختالف بين    

  .إلخ... المفاهيم ،تعريف كلمات و مفاهيم ، كتابة إجابات ألسئلة 

  :   اإلختبارات األدائية أو إختبارات المهارات العملية –2 . 4 .  4

 اإلختبارات لمشاهدة اإلستجابات الغير اللفظية مثل أداء مهمة أو  ويصمم هذا النوع من  

  .إلخ ...تجميع وتفكيك جزء من آلة 

ويمكن تصنيف اإلختبارات من :   إنطالقا من اإلهتمام المعطى لعامل الوقت  - 5 . 4

  : هذا الجانب إلى 

  :  إختبارات السرعة – 1 . 5 .  4

إلجابة وضبطها أكثر من التركيز على المحتوى حيث يكون التركيز فيها على سرعة ا  

أو المعرفة  ، حيث يتمكن المفحوصين من خاللها في أداء مهمة بدرجة معينة من الضبط 

وعليه ففي هذا النوع من اإلختبار فإن السمة التي . والتي تمثل الهدف الحقيقي للقياس 

  .يجب قياسها هي سرعة األداء 

  :  إختبارات الدقة –2 . 5 .  4

  . بهدف تقدير حدود القدرة أو العمق أو التوسع المعرفي في مجال موضوع معين    
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إنطالقا من )  : المعرفي مقابل العاطفي (  إنطالقا من طبيعة مجال القياس -  6 .  4

  :هذا يمكن تقسيم اإلختبارات إلى 

  :  إختبارات األداء األقصى  – 1 . 6 .  4

ل تحديد حجم قدرات المفحوص و التي بها تتم محاولة ما يستخدم هذا النوع من أج   

يمكن أن يعمله عندما يبذل قصلرى جهده بحيث يتوقع من المفحوص بذل قصارى جهده 

  .ليحصل على أقصى عالمة ممكنة في اإلختبار

  :  إختبارات األداء الطبيعي  – 2 . 6.  4

لسلوكيات الطبيعية وتحديد ما تهدف هذه اإلختبارات إلى تقدير اإلستجابات العادية وا   

يمكن أن يقوم به الشخص بصورة تلقائية طبيعية تحت ظروف عادية بحيث يتوقع من 

.... المفحوص أن يعبر عن مشاعره الحقيقية أو إتجاهاته أو عاداته أو إعتقاداته أو آرائه 

  .إلخ 

 يمكن تصنيف : إنطالقا من تحديد فقرات اإلستجابة لنوع القدرات العقلية   -  7 . 4

  : اإلختبارات من هذا الجانب إلى قسمين رئيسيين 

  :  إختبارات تزويد أو إستدعاء اإلستجابة   – 1 . 7 . 4

الهدف منه هو إختبار الذاكرة بحيث يقدم الشخص اإلجابة من ذاكرته ويستدعى   

  .اإلستجابة للسؤال 

  :  إختبارات إختيار اإلستجابة   –  2 .7 . 4

وما على الطالب إال أن يحدد أو . اإلستجابة أو اإلجابة الصحيحة لكل فقرة وفيه تقدم  

اإلختبارات من نوع الصح والخطأ ، : مثال ذلك . يختار اإلجابة من عدة بدائل معطاة 

  .أسئلة اإلختيار من متعدد 

يمكن تصنيف :   إنطالقا من إستخدام اإلختبارات للتعليم الصفي أو لنوع القرار - 8 . 4

  :إلختبارات من هذا الجانب إلى ا

   :  إختبارات تحديد المستوى–  1 . 8 .  4

 وتستخدم لتحديد المهارات التي تعد كمتطلبات سابقة أو مدى درجة إتقان أهداف لمساق   

  .إلخ ....... إختبارات اإلستعداد و القابلية : مثال .ما 
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  :  التكوينية  اإلختبارات المرحلية أو البنائية أو–  2 . 8 .  4

 وهي تلك اإلختبارات التي تستخدم للتقويم المرحلي وتهدف إلى تحديد مدى تقدم تعلم     

  .الطالب ومعالجة أخطاء التعلم باإلضافة إلى تزويد كل من المعلم والمتعلم بتغذية راجعة 

  :  اإلختبارات العالجية  – 3 . 8 .  4

  .عوبات تعلم معين بهدف عالجها  وهي اإلختبارات التي تستعمل لتحديد ص   

  :  اإلختبارات الختامية أو النهائية   –  4 .8 .  4

وهي اإلختبارات التي تستخدم للتقويم الختامي وهدفها الرئيسي هو تحديد التحصيل في     

نهاية مقرر دراسي ، وأكثر اإلختبارات إستخداما هي إختبارات التحصيل التي يقوم 

  .بإعدادها المعلم 

يمكن تصنيف اإلختبارات من هذا :    بناءا على كيفية تفسير عالمات اإلختبار – 9 . 4

  :الجانب إلى 

  :  إختبارات معيارية المرجع    –  1 . 9 .  4

ويصنف اإلختبار بأنه معياري المرجع إذا صمم ليزود الفاحص بعالمات تفسر    

وعلى هذا األساس يمكن .ين بمقارنتها مع عالمات مجموعة محددة جيدا في إختبار مع

تفسير عالمات الفرد باتخاذ مجموعته معيارا ، كما يمكن مقارنتها مع عالمة كل فرد 

  .لتحديد موقعها النسبي 

  :  إختبارات محكية المرجع    – 2 . 9 .  4

يسمى اإلختبار بمحكي المرجع إذا صمم لينتج عالمة إختبار تفسر في ضوء أداء    

  . هذه الحالة يكون مستوى األداء محددا وموصوفا بوضوح وفي. محكي مستقل 
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وسوف نركز في بحثنا على التصنيف إنطالقا من جانب تصحيح ووضع عالمات      

  اإلمتحان ، التي سوف نعتمد عليه أكثر في بعض الجوانب المنهجية ، حيث تصنف 

  :  إلى نوعين كما سبق التطرق إليها وهما 

فإنهم رسون بقياس ما تعلمه المتعلمون ،كما يهتم المد:  ية اإلختبارات المقال - 1

يهتمون كذلك بقياس قدرتهم على التفكير وإستخدام مااكتسبوه من معارف 

إذ تمثل اإلختبارات «.ومعلومات ، أي قياس إستراتيجيات التفكير لديهم 

المقالية أدوات القياس المعدة لتحقيق مثل هذا الهدف ، حيث تتيح للمجيب 

رجة من الحرية لتشكيل إستجاباته ، وتمكنه من بيان قدرته على تذكر د

 ».األفكار والمعارف وتحليلها وتركيبها وتنظيمها وتقويمها 

وتتباين أسئلة اإلختبارات المقالية في درجة الحرية التي توفرها للطالب المجيب عند 

نحو متطرف بحيث يتبين فقد تكون هذه األسئلة محددةعلى .  إلجاباته وتكوينها اصياغته

للطالب مجال اإلجابة وطرق تشكيلها ، مثال عدد العوامل الخارجية المؤثرة في حدوث 

ظاهرة ما ، وقد تكون األسئلة أقل تحديدا ، بحيث تتيح للطالب تنظيم إجاباته  وتقويمها 

كتابي إختبار «:ويمكن تعريف اإلختبار المقالي على أنه )1(بالطريقة التي يراها مناسبة 

يطلب ممن يؤديه كتابة مقال أو موضوع إنشائي يتحدد حجمه حسب ما يطلب في السؤال 

«)2. (  

  ):3( يلي ولإلختبارات المقالية مزايا وعيوب يمكن تناولها بشيئ من اإليجاز فيم

 : مزايا اإلختبارات المقالية - 1.1

م تتيح للطالب فرصة تحليل األفكار وتركيبها على نحو يمكنه من تعل 

مهارات حل المشكلة ويشجعه على التفكير اإلبتكاري ، أين ال تقتصر 

إجابته على إختيار اإلجابات الصحيحة من بين عدة إجابات ، بل على 

الطالب أن يكون تلك اإلجابات بلغته الخاصة وحسب إستراتيجياته 

 .التفكيرية 

   . 614ص مرجع سابق ،  عبد المجيد نشواتي ، -) 1(

    .208 ،  ص مرجع سابقمحمد ملحم ،  سامي –) 2(

    . 616صمرجع سابق ،  عبد المجيد نشواتي ، -) 3(
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تساعد أسئلة اإلختبارات المقالية على إكتساب عادات ومهارات دراسية  

جيدة ، تمكن الطالب من فهم المادة الدراسية على نحو كلي ، كما 

  .تساعده على تنظيم أفكاره ومعلوماته 

 األسئلة المقالية جهدا ووقتا كبيريين من جانب المعلم ، اليتطلب إعداد 

 .ذلك الذي يدفع بالكثير من المعلمين إلى إستخدامها 

كما يتميز هذا النوع من اإلختبارات بمزايا فإنه : عيوب اإلختبارات المقالية - 2.1

 :ال يخلو من العيوب والتي يمكن إجمالها فيما يلي 

لمقالية ، نظرا للعوامل الذاتية التي تتدخل عدم ثبات نتائج اإلختبارات ا 

 .في عملية التصحيح 

 .تتطلب عملية تصحيح هذا النوع من اإلختبارات وقتا كبيرا  

ال يمكن ألسئلة اإلختبارات المقالية أن تغطي قسما كبيرا من محتوى  

المادة الدراسية ، إذ يجب أن تقتصر على عدد محدود من األسئلة تتناول 

 . من هذه المادة فقط جزءا محدودا

  :    اإلختبارات الموضوعية  - 2  

لقد لجأت الواليات المتحدة األمريكية ، ومن بعدها كثير من البلدان ، إلى   

إذ ).  1(طريقة جديدة في اإلمتحانات محاولة تجنب بعض عيوب اإلختبارات المقالية 

إستخداما لدى المعلمين تعتبر أكثر اإلختبارات الخاصة بالتحصيل الدراسي شيوعا ، و

باعتبارها إحدى وسائل التقويم المتبعة ، وسميت بهذا اإلسم من طريقة تصحيحها وما 

  ) 2(تتمتع به من مزايا قلما نجدها في أنواع أخرى من اإلختبارات 

 10 لبنان ، ط– ، دار العلم للماليين بيروت علم النفس التربوي فاخر عاقل ، -)  1(

   .450 ، ص1985،فبراير 

    .206 ،  ص مرجع سابقسامي محمد ملحم ،  -) 2(
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  )  : 1(ولهذا النوع من اإلختبارات مزايا وعيوب يمكن تناولها بشيئ من اإليجاز فيما يلي 

 :  مزايا اإلختبارات الموضوعية  -1.2      

تغطي أكبر جزء ممكن من المادة الدراسية ، بسبب كثرة أسئلة اإلختبار  

وعها ، الشيئ الذي يدفع المتعلم إلى عدم إهمال دراسة أي الموضوعي وتن

 .جزء من هذه المادة 

 .سهولة التطبيق وإستخراج النتائج وتفسيرها  

إستبعاد العوامل الذاتية سواء في مجال اإلجابة أو التصحيح ، وذلك بسبب  

 .تقييد اإلجابات بأسئلة محددة، األمر الذي يزيد ثبات النتائج 

يات المتباينة لتحصيل الطالب بشكل دقيق ، نظرا لكثرة تحديد المستو 

 .األسئلة وتباينها من حيث درجة سهولتها وصعوبتها 

  :  عيوب اإلختبارات الموضوعية  - 2.2

يحتاج هذا النوع من اإلختبارات إلى جهد ووقت كبيرين من أجل بنائها  

ا وضرورة وإعدادها لإلستخدام ، وذلك بالنظر لكثرة األسئلة التي تتضمنه

 .صياغتها وتنظيمها على نحو مناسب لتحقيق األهداف المرغوب فيها 

ال يمكن لإلختبارات الموضوعية أن تقيس جميع جوانب التحصيل وخاصة  

التي تتعلق بقدرة الطالب على تنظيم أفكاره ومعالجتها ، وقدرته على النقد 

  .والتقويم وحل المشكالت 

ق الصدفة خاصة في إختبارات الصح تسمح بالتخمين أو النجاح عن طري 

 .والخطأ 

 شيوعا في اإلمتحانات المدرسية  األكثركما تأخذ اإلختبارات الموضوعية أشكاال مختلفة و

  ) : 2( فيما يلي هايمكن إيجاز

  multiple- choice test:  إختبار اإلختيار المتعدد – )1

العبارة التي تحدد المشكلة  ويشير إلى stemويتألف من جزئين ، حيث األول وهو الجذر 

  أو السؤال موضوع اإلهتمام والثاني وهو مجموعة البدائل ، التي يتراوح عددها عادة 

    . 616صمرجع سابق ، عبد المجيد نشواتي ، - )1(

  .620 - 621ص ص مرجع سابق ، عبد المجيد نشواتي ،  -) 2(
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  ح أو إلى أفضل األجوبة مابين ثالثة وخمسة بدائل ، تشير إحداها إلى الجواب الصحي

ولذلك حتى يحقق هذا النوع من اإلختبارات األهداف المرجوة منه ، يجب أن تكون           الممكنة

صياغة جذر السؤال وبدائل اإلجابة بعبارات واضـحة ومحـددة ، ومناسـبة للمـستوى               

التحصيلي للطالب ، كمايجب إختيار بدائل متوازنة من حيث عدد الكلمات أو الجمل التي              

وي عليها ، وأيضا من حيث درجة تعقيدها ، كما يجب أن ال تكون اإلجابة الصحيحة                تنط

. دقيق والتفكيرفي البـدائل جميعهـا     واضحة على نحوكلي ، من أجل حث الطالب على الت         

  : ومن أهم خصائص هذا النوع من اإلختبارات أنها 

الت ومعالجتها ، توفر الفرصة المناسبة لقياس أسلوب الطالب في تناول المشك-      

  .وقدرته على التمييز بين األحكام الصحيحة والخاطئة 

 .يمكن من تشخيص نواحي التفوق والضعف عند الطالب -      

تؤدي إلى إرتفاع مستوى ثبات النتائج بسبب إنخفاض مستوى التخمين الناجم عن -      

 .تعدد البدائل 

      -لبحث عن اإلجابة الصحيحة وذلك لتعدد ة لدى ايحث الطالب على التفكيروالروي

  .البدائل وتنوعها 

   true – false test: إختبار الصواب والخطأ– ) 2

  يتألف هذا النوع من اإلختبارات من عدد من العبارات التقريرية ، أين تأخذ            

 كل عبارة من هذه العبارات شكل حكم مستقل عن أحكام العبارات األخرى بعضها صحيح

والبعض اآلخر خطأ ، وعلى الطالب أن يبين ما إذا كانت كل عبارة صوابا أم خطأ ، ، 

حيث تعتمد إجابة الطالب عادة .أمام العبارة المناسبة " خطأ" أو " صح" وهذا بوضع كلمة 

  .على معرفته التحصيلية وقدرته على محاكمة ما انطوت عليه العبارة موضوع السؤال 

  :  ن اإلختبارات بعدد من المميزات أهمها كما يتصف هذا النوع م

 القدرة على تغطية جوانب كثيرة من المادة التعليمية ، ذلك الذي يدعم ثبات -        

  .نتائجها 

 توفر فرصة كافية لتحليل إجابات الطالب وتشخيص نواحي ضعفهم وقوتهم في -        

  .مجال دراسي معين 
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 وتباين صياغتها يؤدي إلى تنمية قدرة الطالب اللغوية  إن تعدد العبارات وتنوعها-      

وليؤدي هذا النوع من .حيث التفكير فيما يقرأ وإستيعابه، أين يصبح أكثر كفاءة من 

  : اإلختبارات األهداف المرجوة منه ، يجب مراعاة بعض النقاط والتي من بينها مايلي  

ن أي تأويـل    صياغة العبارات بطريقة واضحة ومحدددة ، للحيلولة م        •

  .أو تفسير غير كون العبارة صحيحة أو خاطئة فقط 

 ألة أو حكم واحد فقط ، بحيث تشمل إقتصار العبارة على مس •

  .اإلجابة مجمل العبارة وليس جزءا منها                    

 .أفضل ان ، لقياس التحصيل على نحواإلكثار من العبارات قدر اإلمك •

ائي وعدم إتخاذ أية قاعدة لهذا الترتيب ترتيب العبارات على نحو عشو •

 .وذلك لتقليل من إمكانية التخمين 

مراعاة المستويات التحصيلية المتباينة للطالب ، وذلك بتنويع مستوى  •

 .صعوبة العبارات 

    matching test:  إختبار المطابقة  – ) 3

لى ويتألف إختبار المطابقة من قائمتين من العبارات ، تشتمل األولى ع  

العبارات الدالة على األسئلة ، والثانية على العبارات الدالة على اإلجابات ، حيث يطلب 

  .من الطالب إجراء مطابقة أو مزاوجة بين كل عبارة من عبارات القائمتين 

حيث تبين التعليمات المرفقة باإلختبار ما يجب أن يفعله الطالب للداللة على المطابقة ، 

، أو ان يكتب رقم عبارة اإلجابة إلى ) السؤال واإلجابة ( لعبارتين كأن يرسم سهما بين ا

  .إلخ ..... جانب عبارة السؤال 

رغم أن إختبار المطابقة يقلل من فرصة التخمين ، إال أن قدرة هذا النوع من اإلختبارات 

 ولبناء هذا النوع من اإلختبارات تراعى النقاط. على قياس محاكمة الطالب ضعيفة نسبيا 

  : التالية 

وجود نوع من التجانس بين عبارات قائمة األسئلة سواء من حيث المضمون أو  •

 .الشكل 

 .إستخدام عبارات معتدلة من حيث عدد الكلمات أو الجمل التي تشتمل عليها •
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 .ترتيب عبارات القائمتين على نحو عشوائي  •

  تكون اإلقتصار على عدد محدود نسبيا من العبارات في القائمتين ، وأن •

 .عبارات القائمتين متقاربة من حيث العدد 

التنوع في العبارات من حيث الصياغة والتعقيد لتناسب مستويات الطالب  •

 .المتباينة 

     sentence – completion test:  إختبار ملء الفراغ – ) 4

يتألف هذا النوع من اإلختبارات من مجموعة عبارات ، يتخلل كل منها 

ى في فراغ محدد في العبارة المكتوبة ، وعلى الطالب ملء هذا نقص ظاهر يتجل

مما يفرض على الطالب قراءة السؤال . الفراغ بكلمة أو فقرة أو جملة معينة  

  .وفهمه والتفكير في اإلجابة المناسبة وتذكرها وكتابتها 

  :         ولبناء هذا النوع من اإلختبارات تراعى النقاط التالية 

 رات بطريقة تحول دون إمكانية ملء الفراغ بأكثر من إجابة صياغة العبا •

 .صحيحة واحدة فقط 

 التنويع في مواقع الفراغات في عبارات اإلختبار ، وتنويع اإلجابات  •

 .إلخ ....المطلوبة ، كأن تكون أسماء ، أفعال أو صفات 

 مراعاة مستوى تحصيل الطالب وقدراتهم المتباينة خاصة من حيث  •

 .ابة سرعة الكت

 محاولة وضع أكثر من فراغ في العبارة الواحدة ، خاصة إن كان ملء  •

 .أحد الفراغات بشكل صحيح يتوقف على الملء الصحيح لفراغ آخر 

 محاولة إستخدام فراغات ال يحتاج ملؤها إلى عدد كبير من الكلمات  •

  .للعمل على عدم تخفيض مستوى موضوعية اإلختبار 
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يستخدم المعلم :م اإلخـتـبارات الـتحصـيـلـيـة   أهـداف إسـتـخدا- 5

في عملية تقويم التحصيل عند الطالب وسائل متقدمة ، من أبرزها ما يطلق عليه مسمى 

وهو في ذلك إنما يسعى إلى تحقيق األهداف المنشودة لعملية . اإلختبارات التحصيلية 

التي تبرز أهمية التقويم من في النقاط التالية و التي يمكن تلخيصها. م المدرسي التقوي

  ): 1(حيث كونه 
 .أنه يعمل على تحفيز الطالب على اإلستذكار والتحصيل  -1

لطالب على مدى تقدمهم في التحصيل وقد أنه وسيلة جيدة لكي يتعرف ا -2

أثبتت األبحاث أن مجرد وقوف الطالب على درجة تقدمهم تعتبر من 

 .من التقدم العوامل الهامة التي تحفزهم إلى طلب المزيد 

إن تقويم التحصيل المدرسي يساعد المعلم على معرفة مدى إستجابة  -3

التالي مدى إفادتهم من طريقته في الطالب لعملية التعلم المدرسي ، وب

 .التدريس 

إن تقويم التحصيل المدرسي يساعد أيضا على تتبع نمو الطالب في الخبرة  -4

نات التحصيلية على فترات المتعلمة ، ويكون ذلك عن طريقة تكرار اإلمتحا

 .منتظمة على مدار الفصل الدراسي أو السنة الدراسية 

إن اإلمتحانات التحصيلية الدرا سية تساعد على معرفة مقدار ما حصله  -5

 .الطالب من مادة دراسية معينة 

كذلك يساعد تقويم التحصيل على معرفة ما إذا كان الطالب قد وصلوا إلى  -6

 .حصيل المدرسي المستوى المطلوب في الت

  

  

  

  

  .80 ، ص، مرجع سابق مروان أبو حويج و آخرون  -) 1(
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   :  إستخـدامـات اإلخـتـبـارات الـتـحـصـيـلـيـة– 6

  ) :1(تستخدم إختبارات التحصيل في عدة مجاالت ولعدة أغراض هي             
مهني معـين  ي أوفشله في برنامج دراسإن نجاح الفرد أو :  اإلختيار والتعيين   - 1. 6

فالدخول إلى مدرسة عليا أو مركز لتعلم مهنـة معينـة           . يتوقف على المعرفة السابقة له      

يتوقف على نجاح الفرد في اإلختبار الذي يقيس كفايته في المواد التي لها وثيـق الـصلة                 

 .بالموضوع

تحديد مناطق القوة والضعف في التلميذ من حيث تحصيله  : التشخيص-2 . 6

مي بغرض مساعدة التلميذ أو مجموعة التالميذ في المواد التي يعرفون فيها األكادي

  .ضعفا بالغا 

 إن تقديم نتائج إختبارات التحصيل المقننة إلـى أوليـاء           :  التغذية الرجعية    - 3 . 6    

التالميذ يساعدهم على معرفة نواحي القوة والضعف في تحصيل أوالدهم مما يمكنهم من              

جيه نشاطهم نحو الوصول إلى األهداف المـسطرة وتكـوين عـادات            مساعدتهم على تو  

  .وكما تعتبر هذه النتائج كعامل تحفيز وتشجيع للتالميذ أنفسهم . مذاكرة حسنة 

تستخدم إختبارات التحصيل لتقويم برامج التعليم من حيث : تقويم البرامج –  4 . 6   

  . لمستعملة وهذا لغرض تحسينها صالحيتها ومالءمتها وكذا مدى فعالية طرق التدريس ا

  :   أهم مقاييس إعـداد اإلخـتـبارات الــمـدرسـيـة -  7
  ) :2(أهم المقاييس التي تسهل على المدرس إعداد اإلختبارات هي   

 إختيار مجموعة من األسئلة الكفيلة بتغطية األهداف التعليمية جميعها،  - 1

  .مختلفة ، تتطلب طرق قياس مختلفة مع األخذ في الحسبان ، أن األهداف التعليمية ال

   صياغة األسئلة بطريقة واضحة ال لبس فيها ، بحيث تحول دون تفسيرات-2         

 أو تأويالت مختلفة ، وبحيث يفهم الطالب ما المقصود بالسؤال على نحو سهل ومباشر 

قاييس اإلحصاء والقياس النفسي والتربوي مع نماذج من الم مقدم عبد الحفيظ ، - )1(

 1993، ديوان المطبوعات الجامعية الساحة المركزية بن عكنون الجزائر واإلختبارات 

   .214- 213ص ص 

   . 614  صمرجع سابق,  عبد المجيد نشواتي -) 2(
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  تحديد األسئلة ، وبخاصة المقالية منها ، بطريقة تمكن الطالب من تنظيم - 3            

  .ة إجاباته على نحو منطقي وسليم أفكاره و معلوماته ، ومن صياغ

 إتصاف األسئلة بمستوى صعوبة معين ، بحيث يتمكن الطالب العادي من – 4            

  .من العالمات القصوى المخصصة لإلختبار  % 50الحصول على 

  : التحصيلية الجيدة    شروط اإلخـتـبــارات - 8
  : أهمها           لإلختبارات التحصيلية المدرسية شروط 

ربط األسئلة بالمنهاج الدراسي وتوزيعها على مجموعة دروس وليس علـى درس             -1

 .واحد

 .مراعاة الدقة اللغوية واإلبتعاد عن العبارات القابلة للتأويل  -2

 .ترتيب األسئلة من السهل إلى الصعب  -3

 .إجتناب األسئلة التي تعتمد أجوبتها على بعضها البعض  -4

 .تخطيطات الالزمة إرفاق األسئلة بالرسومات وال -5

 .توزيع األسئلة أو األنشطة على الوقت الممنوح لإلختبار  -6

 .إعالم الممتحنين بسلم التنقيط  -7

  – الحجـرة    –الوقـت المناسـب     ( توفير الـشروط الـضرورية ألداءاإلختبـار       -8

 ...)الوسائل

 اللغـة   –الخط  –تنظيم الورقة   ( المناسبة قبل الشروع في اإلختبار    تقديم التعليمات    -9

..(... 

ذلـك  ضبط اإلجابات النموذجية مع األخذ بعين اإلعتبار إجابات التالميذ المحتملة            -10

بالنسبة لشروط اإلختبار الجيد ، فماهي خطوات بناء اإلختبارات فـي ظـل تلـك               

  الشروط ؟ 
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  :  خـــطـوات بنــاء اإلخـــتـبــار – 9
ظم لتحديد مقدار ما تعلمه            بما أن اإلختبار التحصيلي عبارة عن إجراء من

  : الطالب فالبد أن نمر بالخطوات التالية أثناء بنائه وهي 

  ) : 1(هذه التي تمر بالخطوات التالية  :تجميع فقرات اإلختبار - 1

  :إلعتبار األمور التاليةمن أجل ذلك البد أن نأخذ بعين ا:  إختيار فقرات اإلختبار– 

 : وحدة الموضوع – 

أسئلة  اإلختبار تمثل وحدة كلية متكاملة أين يسهل على الطالب حيث يجب جعل      

  .اإلستجابة ألي سؤال متعلق بنفس الفترة أو الموضوع المستهدف 

 : وحدة الهدف –2.1.1     

إذ أنه من األفضل أن تأتي فقرات أسئلة اإلختبار والتي تدور حول هدف واحد      

  .إلخ.. يس هدفا آخر أسئلة أخرى تقمتتابعة ، ثم تليها فقرات 

 : نوع السؤال–3.1.1       

. إذا ما اختير نوع سؤال بهدف قياس وحدة تعليمية ما مثال اإلختيار من متعدد    

 آخر من أنواع فيجب أن تكون األسئلة متتابعة ضمن وحدة متكاملة يتبعها نوع

 .األسئلة

 :  مستوى الصعوبة–4.1.1      

أسئلة اإلختبار بحيث ينتقل الطالب في إجابته لإلختبار مراعاة التدرج في ترتيب    

من األسئلة السهلة إلى األكثر صعوبة ، كي ال يحبط الطالب حين يجد نفسه أمام 

فقرات صعبة ال يستطيع اإلجابة عليها ، أو أنه سوف يحتاج إلى وقت أكبر للتقكير في 

  . ن بقية فقرات اإلختبار اإلجابة عليها مما يفقده دافعية اإلستمرار في اإلجابة ع

  

  
 

     .231 - 230 ،  ص ص مرجع سابق سامي محمد ملحم ، -) 1 (
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          ومن أهم العوامل التي يجب أن تأخذ بعين اإلعتبار وتساعد في توضيح مستوى 

  : صعوبة اإلختبار مايلي 

حيث أنه إذا كان اإلختبار يتعلق بتشخيص مستويات : الغرض من اإلختبار  •

. فيجب أن يكون مستوى اإلختبار سهال جدا . لبة في موضوع دراسي معين الط

 منه إختبار عدد من األفراد إلرسالهم في منح دراسية فالبد الغرضأما إذا كان 

أن يكون اإلختبار صعبا جدا ويكون متوسط الصعوبة عندما يكون الهدف منه 

  .ز بين مجموعات الطلبة وإستعداداتهم لإلختبار التميي

 .مستوى قدرات الطالب وإستعداداتهم لإلختبار  •

 .العمر الزمني للطالب ومستواهم الدراسي  •

وعن كيفية القيام بذلك ، فقد إعتمد الباحثون عدة طرق :  ترتيب فقرات اإلختبار –2.1

  : من أهمها 

  :  ترتيب فقرات اإلختبار حسب الشكل – 1.2.1

سئلة المستخدمة مع بعضها البعض  هذا الذي يتطلب وضع كل نوع من أنواع األ   

هذا الذي .وهكذا .....فتضع مثال أسئلة الصح والخطأ تليها أسئلة اإلختيار من متعدد 

  :يساعد على تحقق مايلي 

  .سهولة التصحيح     * 

  .سهولة توضيح التعليمات     * 

شـكل  ن فقرات اإلختبار علـى      لإلجابة ع المحافظة على التهيؤ العقلي للطالب          *  

  .مجموعات متتابعة تتميز كل مجموعة منها بخصائص متشابهة 

  : ترتيب فقرات اإلختبار حسب المحتوى – 2.2.1

 ويقصد بها تسلسل الفقرات في ورقة اإلختبارحسب تسلسل منطقي لمحتوى المادة    

الدراسية فتكون الفقرات المتصلة بموضوع معين متتابعة ضمن الموضوع الواحد والشكل 

  .حد الوا

  : ترتيب فقرات اإلختبار حسب الصعوبة –3.2.1

  . خاصة إذا كانت فقرات اإلختبار من نفس الشكل والمحتوى   

  . ترتيب فقرات اإلختبار حسب المستوى العقلي الذي تقيسه – 4.2.1
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وهي عبارة عن إرشادات ضرورية توجه للمتعلم وترشده في  : تعليمات اإلختبار – 2

  ........ .  حول عدد األسئلة ، الزمن المحدد لإلجابة عن أسئلته ، إلخ مثال.أداء اإلختبار

  .والتي تشمل وجوب تحاشي األخطاء المطبعية أو اإلمالئية  : طباعة أسئلة اإلختبار – 3

  .إذ يجب أن تكون الظروف مهيئة لذلك  :  إجراء اإلختبار– 4

   .تصحيح اإلختبار – 5

ة وظائفها على أكمل وجه البد أن تتصف بمواصفات ولكي تؤدي اإلختبارات التحصيلي

  : يمكن تناولها بإيجاز في العنصر الموالي 

  :  مواصفات اإلختبار الجيد – 10
 يتصف اإلختبار بالثبات عند حصول الطالب المختبرين على «  :  الثبات – 1 . 10

 فترات زمنية نفس الدرجة تقريبا بعد تطبيق نفس اإلختبار عليهم ألكثر من مرة وخالل

والمقصود من ذلك أن يعطي اإلختبار نفس النتائج إذا ما كرر ) .1 (»متقاربة ومحددة 

  .تطبيقه على نفس المجموعة وفي نفس الظروف 

  )2:  (ومن بين العوامل المؤثرة في ثبات اإلختبار مايلي 

ناسبها حيث يزداد ثبات نتائج اإلختبار تبعا لزيادة عدد وحداته وت: طول اإلختبار  -1

 .مع زمن اإلختبار الفعلي 

 حيث أنه كلما تمتع اإلختبار بدقة واضحة : دقة ووضوح تعليمات اإلختبار  -2

  .في التعليمات الموجهة كلما كان اإلختبار أكثر ثباتا 

 .التأثير الواضح لبعض العادات السيئة لبعض الطالب كالغش والتخمين  -3

كثر ثباتا عموما من اإلختبارات فاإلختبارات الموضوعية أ: نوعية اإلختبار  -4

المقالية المطولة ، نظرا ألمور كثيرة لها عالقة بأسلوب التصحيح أو نوعية 

  .الوحدات وما إلى ذلك من أسباب 

  

   .404، ص مرجع سابق  أنور عقل ، –) 1(

   .406، ص س المرجع السابق  أنور عقل ، نف-) 2(
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 اإلختبار لقياس وتقويم مايراد منه قياسه  ويقصد به صالحية« :  الصدق – 2 . 10     

  ) .1(»وتقويمه 

  ) : 2(ومن أكثر العوامل تأثيرا في صدق اإلختبار مايلي 

حيث يزداد صدق اإلختبار تبعا لزيادة عدد وحداته على أن : طول اإلختبار  -1

 .يتناسب مع زمن اإلختبار الفعلي 

 إلختبار بدقة واضحة حيث أنه كلما تمتع ا: دقة ووضوح تعليمات اإلختبار  -2

 .في التعليمات الموجهة كلما كان اإلختبار أكثر صدقا 

 حيث إن كانت لغة وحدات اإلختبار فوق مستوى الطالب يسبب: لغة اإلختبار  -3

 . عجز الطالب عن فهم تلك الوحدات وعدم إستطاعته حلها ذلك

ات ال حيث أن الوحدات السهلة ربما تمنح درج: سهولة الوحدات أو صعوبتها  -4

 .يستحقها الطالب والعكس صحيح 

 .طريقة صياغة الوحدات اإلختبارية  -5

 .العالقة بين وحدات اإلختبار وما تعلمه الممتحن  -6

  ) : 3(وللصدق خصائص عديدة منها 

 : يتوقف الصدق على عاملين هامين هما :  أوال 

  .الغرض من اإلختبار أو الوظيفة التي ينبغي أن يقوم بها  •

 .ماعة التي سوف يطبق عليها اإلختبار الفئة أو الج •

  : الصفة النوعية للصدق :     ثا نيـا 

 أي خاصة باستعمال معين وبالتالي إختبارا تحصيليا في مادة يكون صادقا إذا كان     

يقيس تحصيل التلميذ في تلك المادة ، بينما لو طبق نفس اإلختبار في مجال آخر ، فإن 

  .نتائجه سوف تختلف 
 

  

   .395، ص نفس المرجع السابق  أنور عقل ، –) 1 (   

   .404- 403، ص نفس المرجع السابق  أنور عقل ، -) 2    (

     .271 -  270 ،  ص ص مرجع سابق سامي محمد ملحم ، -) 3    (
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  : الصفة النسبية للصدق : ثالثا    

  .حيث أنه اليوجد إختبار عديم الصدق تماما أو تام الصدق   

  :للصدق صفة تتعلق بنتائج اإلختبار وليس باإلختبار نفسه : ا   رابع

 عندما نحكم على تلميذ ما بأنه ذكي فإننا نصدر حكمنا هذا بناءا على نتائج اإلختبار   

  .الذي صمم لقياس التلميذ وتقويمه 

  .ويتوقف صدق إختبار ما على ثباته :   خـا مسـا 

وعية اإلختبار أي تحرر معده من ونقصد بموض:   الموضــوعيـة – 3 . 10  

أي عدم تأثر درجات . العوامل الذاتية الشخصية عند إعداده لإلختبار أو تصحيحه له 

  .اإلختبار بذاتية المصحح أو إنطباعه 

ولكي يصبح إختبار ما موضوعيا ينبغي التركيز على جعل فقراته ممثلة تمثيال سليما 

  )  1.(اته على مختلف جوانب المنهاج المقرر للموضوعات المقررة ويعني ذلك توزيع فقر

  : هذه المواصفات إلى جانب  

  :الشمولية .  1           

 والتي نعني بها شمولية الكفاءات واألهداف المراد قياسها ،                       

ومنه فإن اإلختبارالجيد هو اإلختبار الشامل  لألهداف األساسية المرسومة  ضمن 

 .الذي يقيسه اإلختبار ، كما أنه اليقيس جانبا واحدا من جوانب األداء المنهاج 

  : التمييز  .2

  .وهي قدرة اإلختبار على إظهار ما بين التالميذ من فروق فردية               

  

  

   .410 ، ص نفس المرجع السابق أنور عقل ، -)  1 (   
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  : كفاءات بـة بالبـارات فـي ظـل بـيـداغـوجـياالـمـقار اإلخـت– 11
  :  إشكالية التقييم و التقويم في ظل المقاربة بالكفاءات – 1 . 11

كان من السهل جدا على أي مدرس عرض قائمة من األسئلة على المتعلمين حول       

دروس ضمن برنامج ، لكن أن نقييم و نقوم كفاءاتهم الحقيقية ؟ نتوقف هنا لطرح سؤال 

ويم كفاءة المتعلم ؟ قبل التعرف على ذلك يمكننا بدء الحديث عن هام ، هل يمكن نقييم و تق

كزافيي " التقويم ضمن بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات بدراسة صغيرة لحالة معينة قدمها 

من خالل إجراء إختبار تقييمي ، نقترح على أربعة متعلمين حوارا : وهي ) 1"(روجيرس

أحد المشاركين في الحوار ،بينما يدعون إلى يطلب منهم إتمامه ،بحيث تعطى لهم كلمات 

  .إستكمال كلمات المشارك اآلخر في مكان يشار إليه بالنقاط 

  : قام المتعلمون األربعة باإلنتاجات اآلتية 

أجاب المتعلم األول بلغة فرنسية سليمة ، بدون أي خطأ في رسم الكتابة ، غير أن  •

 إنتاجه ال يراعي كلمات المشاركة المعطاة ،

أعطى المتعلم الثاني إجابة مالئمة لجمل الحوار وجمال مركبة تركيبا جيدا ، لكن  •

 بطائفة من األخطاء اإلمالئية ،

قدم المتعلم الثالث كذلك إجابة يراعي كلمات المشاركة المعطاة في الحوار ، دون  •

 أي خطأ في رسم الكتابة ، غير أن تركيب الجمل لم يكن جيدا ،

فإنه لم يكتب الردود في مكان النقاط ، وبالمقابل أنتج نصا أعاد أما المتعلم الرابع  •

 .بكالم غير مباشر ، تركيب كل الحوار بلغة فرنسية جيدة  ضمنه

لو نسأل المدرسين عن العالمة التي يمكن منحها لهؤالء المتعلمين األربعة ، فالمتعلم 

  . على عشرة – 10 و 0 بين –الرابع هو الذي تختلف أكثر في شأنه النقاط الممنوحة 

  

تحوير  وزارة التربية الوطنية ومكتب اليونسكو اإلقليمي للمغرب العربي ، -) 1(

 ، ص ص 2005 ،  تحديات ورهانات مجتمع في طور التحول–البيداغوجيا في الجزائر 

101- 102.   

  



 105

أما عندما نسأل هؤالء المدرسين إلى أي من هؤالء المتعلمين األربعة يوكلون مهام 

تقتضي التحكم في اللغة فإن المتعلم الرابع هو الذي يشيرون إليه ،  نالحظ إذن أن المتعلم 

مما يبين أن المدرسين عند تقييمهم . الكفء في اللغة هو الذي يمنحونه أقل النقاط

للمتعلمين فإنهم يمنحون األهمية لجوانب اإلنتاج المدرسية أي هل قام المتعلم بتنفيذ ما هو 

هذه التي تخلف وراءها عواقب وخيمة من ناحية .   أكثر من كفاءة المتعلممطلوب منه

على مستوى المتعلم الذي سوف يشعربالجور نحوه وعلى مستوىالنظام التربوي نجد 

أثريين إحداهما على المدى القصيروالمتمثل في نجاحات وإخفاقات مفرطة ، بعبارة أخرى 

على لكن غير أكفاء ، في حين متعلمون أكفاء متعلمون يؤهلون لإلرتقاء إلى المستوى األ

  .  لكن يقرر بشأنهم إعادة السنة أو مغادرة مقاعد الدراسة 

واألثر الثاني على المستوى البعيد ، وهو ما يدعى باألمية الوظيفية ، متعلمين درسوا من 

  سنوات وربما أكثر ، يغادرون المدرسة وحين يجدون أنفسهم في خضم الحياة8 إلى 06

  ..اليومية ، نجدهم عاجزين عن إستعمال ما تعلموه في المدرسة 

  ألن المقاربة بالكفاءات ترمي إلى تقويم هذا العجز ، فما هي شروط القيام بذلك ؟ 

  :  مبادئ و شـروط  تقييم وتقويم كفاءة المتعلم – 2 . 11

  ) : 1(تالية         إنه بهدف تقييم وتقويم كفاءة المتعلم يجب التقييد بالشروط ال

أي البد من صياغتها بكيفية مقيدة ، أقل : تحرير الكفاءات بحيث يمكن تقييمها  -1

بما أن هناك : " مثال . توسعا دون شك ، لكن يجب أن تكون ملموسة وواقعية أكثر

وضعية مشكلة متعلقة باحترام البيئة ، حلل األسباب واقترح حلوال لمعالجتها 

وهي صياغة في نفس الوقت مركبة إذ "  في الحصة مستعينا بالمفاهيم المدروسة

 .يجب أن يعالج هذا التركيب المتعلم دونإختصاره وملموسة فهي إذن قابلة للتقييم 

.  في كل مادة وكل سنة هو أقصى ما يمكن 3 أو 2حيث : تحديد عدد الكفاءات  -2

ب إن تجاوز هذا العدد يشكل عيبا جسيما حيث قد يتسبب ذلك في تقليص التركي

 .بتجزئة األشياء أكثر ، وبالتالي تقييم معرفة فعلية محدودة أكثر من تقييم كفاءة 

  

 المرجع السابق وزارة التربية الوطنية ومكتب اليونسكو اإلقليمي للمغرب العربي ، -) 1(

   .104 -103، ص ص 
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ا أن تتشكل إختبارات التقويم نفسها من وضعيات مركبة تشهد على الكفاءة التي قمن -3

دون شك أن الوضعيات التي تقترح على المتعلم ليست وضعيات : بتحديدها 

طبيعية ومعيشة ، لكنها وضعيات قريبة من الوضعيات الواقعية ، كأن نقدم له 

وضعية مركبة تعتمد على بعض الوثائق كالصور الشمسية ، موضحات ونصوص 

 .ويطلب منه معالجتها ... 

حيث يجب أن تحرر إختبارات التقويم بحيث : ويم العدالة في تحرير إختبارات التق -4

فلو نقترح على المتعلم مثال سوى فرصة واحدة للتأكد . يكون هذا األخير عادال 

  .من تحكمه ، ال يمكن أن نستنتج بصورة مقبولة درجة تحكمه في الكفاءة

  :  أسا س تقييم الكفاءات – 3. 11

ن قبل المتعلم وقد يكون ذلك حل لمشكلة أو          إذا قلنا وضعية مركبة نقول إنتاج م

هذا الذي يجب تقديره بالنسبة لمقياس ما ، ..... إبداع أصيل أو مقترحات يدلي بها إلخ 

  فماهو مفهوم المقياس ؟ وماهي الفائدة المرجوة منه ؟

 مقياس التصحيح هو ميزة ينبغي أن يراعيها إنتاج «:  مفهوم المقياس – 1 . 3 . 11

 أي أن المقياس هو وجهة »..... إنتاج دقيق ، إنتاج منسجم ، إنتاج أصيل ، إلخ :المتعلم 

ولكي نعرف كيف يتم تقييم الكفاءات ، يجب أن نميز )1. (نظر نقوم وفقها بتقييم إنتاج 

  .بين مقياس الحد األدنى ومقياس اإلتقان 

فاءة ، وهو مقياس هو مقياس ال يتجزء عن الك:   مقياس الحد األدنى – 1 . 1  . 3 . 11

فعلى سبيل المثال هناك مقياسان للحد األدنى .البد منه في الحكم على أن المتعلم كفء 

  : لكي يقال بحد أدنى إن شخصا يملك الكفاءة للسباحة في الحوض 

  )ينبغي أن يتنقل ( مقياس الحركية  -

 ) .ينبغي أن ال يغـرق ( مقياس التوازن  -

  

 المرجع السابق ومكتب اليونسكو اإلقليمي للمغرب العربي ،  وزارة التربية الوطنية-) 1(

   .104، ص 
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فبالنسبة .هو مقياس ال يشترط التحكم في الكفاءة  :  مقياس اإلتقان – 2 . 1 . 3 . 11

  :هناك مقاييس أخرى قد تدخل في الحسبان ، لكنها غير مهمة .لنفس المثال السابق 

  مقياس السرعة  -

 مقياس الرشاقة  -

 . تنوع السباحات مقياس  -

ينبغي تجنب اإلفراط في عدد مقاييس الحد األدنى ، ألن ذلك قد يؤدي إلى كثير من التشدد 

هل المتعلم الذي : " ولكي نحدد ما إذا كان المقياس حدا أدنى مطلوبا ، ينبغي أن نتساءل .

إنتاجا جيدا المتعلم الذي يقدم : مثال " يخفق في هذا المقياس يمكن الحكم عليه بأنه كفء ؟

في التاريخ ، لكنه إرتكب كثيرا من األخطاء اإلمالئية ، جدير بأن يتحصل على حد 

  أقصى ، لكن هل هو جدير باإلخفاق في الكفاءة ؟ 

إنه من أهم الصفات التي تميز المقاييس :  إستقالل المقاييس فيما بينها – 3 . 1 . 3 . 11

 اإلنتاج تساعد على تحديد ما إذا كان وجاهة: فمثال . أنها مستقلة بعضها عن بعض 

المتعلم قد أجاب عما هو مطلوب منه ، بينما إنسجام اإلنتاج يحدد ما إذا كان ما يكتبه 

هذا اإلستقالل الذي له أهمية كبرى ألنه يجنب . متماسك ولولم يجب على ماهو مطلوب 

لذي أخطأ في الحساب على سبيل المثال المتعلم ا: معاقبة المتعلم مرتين حين يرتكب خطأ 

، وليس من " اإلستعمال السليم لألدوات الرياضية " ينبغي أاليعاقب إال من أجل المقياس 

     -..... التعبير السليم عن المشكلة ، الدقة –أجل المقاييس األخرى 

ألنه مقياس " إجابة سليمة " من أجل هذا يستحسن ، في المواد العلمية ، تجنب المقياس 

  . المقاييس األخرى يشمل جميع

قد يتجه تلقائيا إلى مضاعفة عدد المقاييس :  العدد المالئم للمقاييس – 4 . 1 . 3 . 11

لكن الممارسة تبدي لنا نقيض ذلك . لغرض تقدير إنتاج معين بأكثر ما يمكن من الدقة 

  .فغالبا ما يساعد عدد قليل من المقاييس على الوصول إلى نقطة أكثر عدال 
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  ):1(اك ثالثة أسباب هامة تبرر الحد من عدد المقاييس  فهن

  : الجهد المبذول في التصحيح .1

  يعترضكلما يكون هناك ميل إلى مضاعفة عدد المقاييس  كلما               

لكون هذه المقاييس ال تستعمل من قبل المدرسين بسبب الوقت الذي يقتضيه 

  .التصحيح 

  :ن أثناء التعلمات  أخذ المقاييس في الحسبا.2    

 يعود السبب الثاني إلى طاقة كل من المدرس والمتعلم على أخذ هذه                  

المقاييس في الحسبان بصور تلقائية أثناء عملية التعلم كما أن المدرس قادر وبسهولة 

على حمل كفاءتين أو ثالث في أذهانهم بنية تنميتها لدى المتعلم ، فهو قادر وبسهولة 

أيضا على تملك عدد قليل من المقاييس وتجنيدها بصورة تلقائية ، ليس ذلك عند 

حيث أن إزدياد عدد المقاييس تخسر ال . التصحيح فقط ، لكن أيضا أثناء التدريس 

محالة مكانتها كنقطة معلمية ، والوضع كذلك بالنسبة للمتعلمين الذين يمكن لهم إعارة 

امهم باإلنتاج ، لكن إذا كان البد من األخذ في اإلعتبار آذانهم لمقياسين أوثالثة عند قي

  .عددا كبيرا من المقاييس ، فإنهم يالقون صعوبات أكثر في توجيه جهودهم 

  :خطر وجود التبعية فيما بين المقاييس . 3

 فكلما يرتفع عدد ،يعتبر هذا السبب أكثر تقنية ، وله صلة بالتبعية              

كون هناك فرص لوجود مقاييس غير مستقلة فيما بينها ، حيث أنه المقاييس ، كلما ت

  .بازدياد عدد المقاييس تتضاعف فرص معاقبة خطأ المتعلم مرتين وربما ثالث مرات

  

  

  

 المرجع السابق وزارة التربية الوطنية ومكتب اليونسكو اإلقليمي للمغرب العربي ، -) 1(

   .108، ص 
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  :  ظل بيداغوجية المقاربة بالكفاءات الكفاءات إختبار التقييم في– 4 . 11

  :  صفات إختبار التقييم من خالل وضعية مركبة – 1 . 4 . 11

هو وضعية واحدة " إختبار التقييم " من منظور تقييم كفاءة المتعلم ، فإن مايدعى ب       

  . يبرهن من خاللها المتعلم على كفاءته– وضعيات مركبة –أووضعيات إدماجية 

  )  : 1(ستجيب هذه الوضعيات لعدة شروط ، أهمها ثالثة وهيت

  أن تناسب الكفاءة الواجب تقييمها ، -

أن تكون ذات داللة بالنسبة إلى المتعلم ، معنى ذلك أن تخاطبه وأن تثير فيه  -

 الرغبة لإلقبال على العمل ،

ة وبالفعل ، بما أنها تشكل نوافذ مفتوحة على الحيا: أن تحمل قيما إيجابية  -

: اليومية للمتعلم ، يجب أن تدمج القيم التي ينبني عليها النظام التربوي 

 .إلخ ...المواطنة ، إحترام البيئة 

  : يمكن إجمالها فيما يلي  :   مراحل إعداد إختبار التقييم – 2 . 4. 11

   توضيح الكفاءة المراد تقييمها ،– 1  

   بناء وضعية أو وضعيتين توافق الكفاءة ،– 2  

على األقل ثالث (  السهر على التحقق من كل مقياس عدة مرات بكيفية مستقلة – 3  

  ،) مرات 

   تحرير السندات والتعليمات بعناية لكي يكون المطلوب من المتعلم واضحا ،–4  

   توضيح المؤشرات التي يسجلها المدرس عندما يصحح نسخة اإلختبار ، -5  

  . تحرير شبكة التصحيح – 6  

  

المرجع  وزارة التربية الوطنية ومكتب اليونسكو اإلقليمي للمغرب العربي ، -) 1(

   .111 – 110  ص  ، صالسابق
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  :خالصة الفصل 
  تعتبر عملية قياس التحصيل الدراسي ، من المكونات الرئيسية للعملية التعليمية                    

 .وهذا بتعدد أنواعها وتصنيفاتها    التعلمية ، وتعتبر اإلختبارات التحصيلية أهم الوسائل لذلك       

حيث تم من خالل هذا الفصل الوصول إلى أن اإلختبار التحصيلي إجراء مـنظم لتحديـد               

كما تم التطرق إلىتصنيف اإلختبارات التحصيلية  حيث ركزنـا          . مقدار ما تعلمه المتعلم     

ـ            على   د التصنيف إنطالقا من جانب تصحيح ووضع عالمات اإلمتحان ، التي سوف نعتم

والتي هي من أكثر أنواع اإلختبارات إسـتعماال        عليه أكثر في بعض الجوانب المنهجية ،        

 و هي اإلختبارات المقالية التي تساعد على قياس قـدرة المـتعلم علـى التفكيـر                 .لذلك  

وإستخدام ما اكتسبه من معارف ومعلومات ، باإلضافة إلى اإلختبارات الموضوعية هـذه             

صدار أحكام موضوعية عن المتعلم ، بعكس في األولـى التـي            التي تمكن المدرس من إ    

كما يشتمل هذا النوع من اإلختبارات على أشكال متنوعة         . تكون فيها األحكام أكثر ذاتية      

إختبار اإلختيار المتعدد ، إختبار الصواب والخطأ ، إختبار المطابقة وإختبـار            : من بينها   

ات شروط لبنائه ، كمـا أنـه هنـاك شـروط            ولكل نوع من أنواع اإلختبار    .ملء الفراغ   

أما بالنسبة لعملية تقييم وتقويم الكفاءات فإنه هناك معـايير          .مشتركة للبناء الجيد لإلختبار     

يجب العمل على تحديدها وهي معيار الحد األدنى ومعيار اإلتقان والتي يجب أن تـشتمل               

والتعليمات بعنايـة لكـي     على بناء وضعية أووضعيتين توافق الكفاءة و تحرير السندات          

يكون المطلوب من المتعلم واضحا ، كما أن اللجوء إلى الوضعيات المركبة هو دون شك               

السبيل ا الوحيد لضمان تقويم كفاءات المتعلمين وليس تقييم المعارف والذي يضمن توقف             

 وكل هذه الخصائص وتلك سنعتمد عليها في الجانب       . المدرسة  عن إنتاج أميين وظيفيين       

 .التطبيقي ، خاصة بالنسبة لعملية تحليل محتوى اإلختبارات 
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  :تـمــهــيـد 
ت المتحضرة ال تتباهى بثرواتها الطبيعيةو بمستوى إنتاجها العالي                   إ ن المجتمعا  

في شتى المجاالت صناعة أو زراعة أو غيرها ، بقدر ما تتباهى برجالها الـذين أثبتـوا                 

قدراتهم وكفاءاتهم العالية في مختلف التخصصات ، والـذين اقتحمـوا عـالم المعرفـة               

  .الغامض

ا العالم في مختلف مجـاالت الحيـاة ، أصـبح            و في ظل التطورات التي يشهده           

تعلمـين للمعـارف والـسلوكات      للمدرسة مفهوم جديد ال يحصر وظيفتها في تحصيل الم        

 بل تتعداه إلى ضمان القواعد الضرورية الندماج النشء في الحيـاة اإلجتماعيـة              والقيم،

لتغيـرات  واإلقتصادية ، لهذا وذاك  ال يمكن للتربية  أن تبقى فـي منـأى عـن هـذه ا                   

المتسارعة  التي تفرض إعادة النظر في سياستنا التربوية وفي نظرتنا للتربية، وبالتـالي              

إعتماد طرائق جديدة ومنهجيات حديثة في التسيير اإلداري البيداغوجي ، حتـى تواكـب              

العصر ، وتستجيب لحاجات إنسان هذا العصر، والذي ينبغي أن يتمتع بكفاءات وقـدرات              

 ، واليكتفي بالمعارف النظرية، هذا الذي ال يتأتى إال بتعليم رفيع يمكـن              متعددة الجوانب 

  .من بلوغ مستوى راق من المعارف والكفاءات 

 ومن هذا الفهم العميق لسنة التطور، ودواعي التحسين ، وحركيـة المجتمعـات ،                    

 ، وزيـادة    إنطلقت المنظومة التربوية الجزائرية تبحث عن أساليب جديدة لتحسين أدائهـا          

  .مردودها 

وألن الكشف عن الكفاءات وتطويرها وتوجيهها توجيها سليما لهو مهمة من المهام                   

الكبرى للمدرسة الحديثة ، مدرسة األلفية الثالثة ألفية اإلنفجار التكنولوجي ، وهذا ماتسعى             

يـة منـذ    حيث شرعت وزارة التربية الوطن    . إليه اإلصالحات الكبرى للمنظومة التربوية    

" ثالث سنوات في إصالح بيداغوجي في إطار اإلصالح الشامل للمنظومة التربويـة،ألن           

فرضت نفسها في كل الميادين، واعتمدتها البلـدان المتقدمـة فـي            « المقاربة بالكفاءات   

  . أنظمتها التربوية 

  

  



 114

  

  

نيـة وعلـى    وتعد المقاربة بالكفاءات إحدى البيداغوجيات التي تبنتها وزارة التربية الوط         

أساسها تم بناء المناهج الجديدة التي شرع فـي تطبيقهاإبتـداءا مـن الـسنة الدراسـية                 

2003/2004« ).1(  

  لكن ما المقاربة بالكفاءات ؟ ولماذا هذه المقاربة ؟ هذه األسئلة وأسئلة أخـرى نحـاول                

 تتعلـق   الذي سنتناول فيه الجوانـب التـي      .اإلجابة عنها في العناصر التالية لهذا الفصل        

بالمقاربة بالكفاءات من حيث المفهوم للمقاربة ، واألساس النظري والعلمي ، إضافة إلـى              

الخلفية التاريخية وأنواع المقاربات وخصائصها ، باإلضافة إلى سير العمليـة التعليميـة             

  .في ظل المقاربة بالكفاءات ومتطلبات القيام بعملية التقويم التعلمية 

عن المقاربة بالكفاءات واإلجابة عن األسئلة المتعلقة بها يجدر بنا           وقبل التطرق للحديث    

أن نعرج قليال للتعرف على معنى التعلم ، وبعض المدارس التي كان لها الفضل الكبيـر                

  .في ظهور هذه المقاربة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ــم    -) 1( ــوزاري رق ــشور ال ــة ، المن ــة الوطني ع .أ /وت / 489  وزارة التربي

  .  2003ماي03: الجزائرفي ).2003/2004الدخول المدرسي منشورإطارلتحضير(
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  :  الـتـعـلــم ومـدارس عـلـم الـنـفـس -1
  :   تعريف التعلم - 1 . 1                    

يختلف الباحثون في ميادين التربية وعلم النفس في تحديد معنـى الـتعلم               

ية التي نستدل عليها من التغيرات التي       التعلم هو العمل  " وتفسيره ، إال أنهم يتفقون على أن        

  )1" . (تطرأ على سلوك الفرد ، والناجمة عن التفاعل مع البيئة أوالتدريب أو الخبرة 

معظم التغيرات  « : كما يعرف سيد خير اهللا التعلم  في كتابه علم النفس التربوي على أنه               

لممارسة والتدريب دورا   التي توصف بأنها سلوكية أو نفسية تلعب فيها ظروف الخبرة وا          

  .»كبيرا 

فالتعلم عملية عقلية داخلية نستدل على حدوثها عن طريق أثارها أو النتائج التي      

تظهر من عملية التعلم ، وتكون في صورة تعديل أو تغيير يطرأ على السلوك اإلنساني 

 عقليا مثل  سواء أكان إنفعاليا ، مثل اكتساب قيم ،اتجاهات ،عواطف، ميول جديدة ، أو

اكتساب المعلومات والمهارات واإلستعانة بها في التفكير في مواقف حقيقية لغرض 

الوصول إلى هدف أو حل بعض المشكالت أي أن التعلم الجيد هو هضم وتمثيل ما تعلمه 

حيث إن .وهذا يتطلب نشاطا داخليا ذاتيا يقوم به المتعلم نفسه ال المعلم )2.(ال مجرد تلقي 

 المتعلمين بالمعلومات واألفكار ثم استظهار المادة الدراسية لإلمتحان ليس من حشو عقول

  .التعلم الجيد في شيء

  

  

  

 ، مؤسـسة الرسـالة للطباعـة       علـم الـنفس التربـوي      عبد المجيد نـشواتي ،       –) 1 (

   .274ص . م 1998/  هـ 1419والنشروالتوزيع ، الطبعة التاسعة 

/  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  الطبعة األولى          لتعلمنظريات ا محمد جاسم محمد ،     –) 2(

   .42ص  .2004اإلصدار األول 
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 1980     إذن فالتعلم كما عرفه الدكتور فؤاد أبو حطب في كتابه علم النفس التربـوي               

ذلك التغير شبه الدائم في األداء الذي ينتج إستجابة لمثير أو موقف ، أي يحدث تحت      : أنه  

  ) 1.(ارسة أو الخبرة أو التدريب أو التمرين تأثير المم

 إذن فالتعلم يعني تعديل في سلوك الفرد نتيجة للتدريب والممارسة وليس نتيجة النـضج               

  .أو العوامل الوراثية أو الحاالت المؤقتة كالتعب والتخدير 

ك حسب المدرسة التـي ينتمـون        كماتختلف طريقة وكيفية  التعلم عند علماء النفس وذل        

  .إليها

  :  التعلم من وجهة نظر اإلتجاه النفسي – 2 .1    

                       تعتبركل من المدرسة الـسلوكية والمدرسـة الـسلوكية الجديـدة           

والمدرسة المعرفية والمدرسة اإلنسانية أشهرالمدارس في علم النفس ، إال أن أكثر تلـك              

  .السلوكية والمدرسة المعرفية المدارس تطبيقا في الفصول الدراسية هي المدرسة 

  :  التعلم في نظر المدرسة السلوكية – 1 . 2 . 1

                       ففي إطار المدرسة السلوكية توجد العديد من النظريات التي تفسر          

تكمـن  « وآخرين حيـث    " سكنر"،و" جاثري"و"ثورندايك  " ،" بافلوف"التعلم ومن روادها    

" حول اإلشراط الكالسيكي ، ونظرية      "بافلوف  "لوكية في تجارب      أصول نماذج التعليم الس   

" بـافلوف " التي تناولت تطبيق مبادئ " واطسن"في التعليم اإلرتباطي ، وأعمال  " ثورندايك

بيد أن التطبيق الواسع لمبادئ النظريـة       . على بعض أنماط السلوك اإلنساني غير السوية        

 وبحال العالج السلوكي ، كان مـدفوعا بأعمـال          السلوكية ، في مجال التعليم المدرسي ،      

الذي يرى إمكانية فهم السلوك اإلنساني بداللـة   skinner)     ،1953, 1958"( سكنر "

  ) . 2(»مبادئ اإلشراط اإلجرائي، وإمكانية تعديله أو تغييره ، بتطبيق هذه المبادئ ذاتها 

  

   .44 ،صالمرجع السابق محمد جاسم محمد  ، -)1(

   .570ص . مرجع سابق  عبد المجيد نشواتي ، -) 2(
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 في سلوك ومما سبق نستطيع أن نقول أن النظريات السلوكية تفسر التعلم ، بأنه تغير

المتعلم نتيجة تكرار اإلرتباطات بين اإلستجابة والمثيرات في البيئة الخارجية باستخدام 

أي ( ستجابة أو إجرائية التعزيزات سواء أكانت اإلستجابات شرطية كالسيكية مثير إ

ويمكن تمثيل التعلم في المدرسة السلوكية بالنموذج ) حدوث اإلستجابة دون مثير في البيئة

  )  : 1(اآلتي

  

ــتج   مع التعزيز) تعلم (مثير        إستجابة       تكوين عادة سلوكية  ــم = ين تعل

  .جديد

  : لمدرسة السلوكية النموذج اآلتي لوصف التعلم طبقا ل" ويلي ولورنس"ويورد 

  .جدول يوضح وصف للتعلم طبقا للمدرسة السلوكية  : 5 جدول رقم  

  

   الظروف الناتجة–ج    الظروف التجريبية–ب    الظروف السابقة–أ 

  السلوك القبلي 

  مثل

  حاجة الطفل لربط حذائه

  

  

  

  الممارسة والخبرة والتعلم 

  مثال 

تدريب الطفل على خطوات    

ـ     وة ربط الحذاء خطوة خط

وإعطاء تعليمـات مرتبـة     

  .وواضحة 

  السلوك البعدي

  مثال

  .يربط الطفل حذاءه بإتقان 

وذلك نتيجة لتأثير الظروف التجريبية     ) ج(إلى  ) أ(     في المثال أعاله تغير السلوك من       

و بذلك نتمكن أن نستدل على أن التعلم قد حصل بالفعـل            ) الممارسة  والخبرة والتعلم     ( 

  .األداءوذلك من خال ل 

  

   .46، صمرجع سابق  محمد جاسم محمد ، -) 1(
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وهذا يعني أن التعلم وفقا للمدرسة السلوكية ، يتم عبر متغيرات خارجية تعمل كمثيـرات               

مثيـرات تتلـو    ( ومثيرات بعدية أو تعزيزية     ) مثيرات ينبعث السلوك بحضورها     ( قبلية  

  ) .السلوك 

  : المعرفية  التعلم في نظر المدرسة – 2 . 2 . 1

 يتصور علماء النفس المعرفيون ، أن الكائن البشري ليس عضوية           «                    

ـ              ال ،   سالبة، يقتصر دورها على إستقبال المثيرات والربط بينها،بل هو كائن نـشيط وفع

وقادر على إتخاذ قرارات منطقية ، باستقبال المعلومات المتوافرة ومعالجتها علـى نحـو              

  )1(»ظم ذكي ومن

والمدرسة المعرفية ، تضم في إطارها العديد من النظريات التي تفسر التعلم ومـن رواد               

  " .أوزبل" و"جانبيه"بياجيه و"و" برونر" المدرسة المعرفية 

وتفسر النظريات المعرفية التعلم بأن الناس نشيطون ، فهم يبادرون في تجارب تـساعدهم       

حل المشاكل ، ويعيدون ترتيب وتنظـيم مـاتعلموه         على التعلم ، يبحثون عن المعلومات ل      

كمحاولة لفهم الخبرة الجديدة ، كما أنهم يعتمدون على التجربة واإلختبار واتخاذ القرار في 

تحقيقهم ألهدافهم بدال من اإلعتماد مباشرة على األحداث المحيطة ، لذلك يركز المعرفيون             

 كبيرة   ما تعلمه الفرد سابقا يحدد بدرجة      على دور المعرفة في التعلم ، حيث إنهم يرون أن         

  .ما يرغب في تعلمه مستقبال

  : ويمكن تمثيل التعلم في إطار هذه النظريات بالنموذج اآلتي 

  

  إعادة ترتيب   تفاعل مع الخبرات الحياتية   ) البنى العقلية ( اإلنسان 

  

  )2) .(تعلم(فهم و إدراك العالقات   وتنظيم ما تعلمه 

  

   .360 ،  ص مرجع سابق المجيد نشواتي ،  عبد-) 1(

   .45 ، صمرجع سابق محمد جاسم محمد ، -) 1(
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1. 3 –ن المعرفة عند بياجيه  تكو :  

يرى بياجيه أن الفرد يبدأ في تكوين األسكيما منذ الوالدة فالطفل يكون اسكيما لكل مرحلة                

ندما يرى أمـه وأخـرى      يقوم بها فهو يكون اسكيما عند قبضه للرضاعة ويكون أخرى ع          

  .) البنية الذهنية  ( ألسكيمات تكون مستقبال ما اسمه بعندما يأكل الطعام ومجموع ا

وتتطور البنية الذهنية للفرد مع مرور الزمن عن طريق استخدامها وتختلف من فرد آلخر              

ها وكذلك تختلف لدى الواحد من فترة زمنية إلى أخرى ويتم تطوير البنية الذهنية أوتعـديل              

أواستبدال بعض منها أي أن هذه األسكيمات المتراكبة تحدد نمط سـلوك الفـرد القابـل                

للتعديل نظرا لحاجة الفرد إلى استعادة التوازن الذي من المؤكد فقده ، وهـذا مـا يميـز                  

 . أنـه عمليـة ديناميكيـة      ىبياجيه عمن سبقوه في هذا المجال وذلك ألنه ينظر للذكاء عل          

تتكون هذه األسكيمات ؟ وكيف تتشكل لتكـون البنيـة الذهنيـة ؟             والسؤال هنا هو كيف     

  .ولإلجابة على هذين السؤالين سندرس رأي بياجيه في هذه المسألة

  : )1(     يرى بياجيه أن اكتساب الفرد للمعرفة يجب أن يمر عبر ثالث مراحل هي 

  :assimilationالتمثيل  

ا المصطلح من علم البيولوجيا حيـث يقابلـه                                لقد استعار بياجيه هذ   

عملية التمثيل التي يحدث للطعام في المعدة والمقصود بالتمثيل هنا هو القيام باستجابة سبق 

جمع المعلومات حول ظاهرة معينة وعملية جمع المعلومات هذه تـؤدي           : القيام بها مثل    

ي األسئلة التي قد يثيرها المـتعلم       ويتمثل فقدان اإلتزان ف   . إلى فقد الفرد لتوازنه المعرفي      

مثل ماهذا ؟ وكيف حدث ؟ ولم حدث بهذه الصورة ؟ أو أي من األسئلة التي تبين إهتمام                  

المتعلم بما يتعلمه ويجب التأكد هنا أنه بدون عملية التمثيل لن يصل المتعلم إلى مرحلـة                

  .فقدان اإلتزان 

  

   .184-182 ، ص صالمرجع السابق محمد جاسم محمد ، -) 1(
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 accommodation: التواؤم  

                 والمقصود بالتواؤم هنا هو تعديل اإلستجابة التي أصدرها الفرد فـي           

عملية التمثيل التي أثارها المتعلم نتيجة جمعه المعلومات الجديدة نتجت عن عدم توافق             

ه الذهني ويعـدل بنيتـه      بينها وبين بنيته الذهنية وهذا يقتضي أن يستعيد المتعلم إتزان         

الذهنية ويحدث أحيانا تعديل للمعلومات التي تلقاها بمايتناسب وخلفيته المعرفية وليس           

  . العكس أما إذا كانت المعلومات جديدة فينتج عن ذلك إضافة للبنية الذهنية للمتعلم

 organisation: التنظيم  

ل ظاهرة معينة وإنمـا هـو                      ال يكفي أن يكون الفرد معلومة جديدة حو       

بحاجة إلى دمج هذه المعلومة وبقية المعلومات الموجودة في بنيته الذهنية وهذه العملية             

تسمى بالتنظيم وباختصار فإن عملية التنظيم تعني العالقة الجديدة الناتجة عن ترتيـب             

  .موقع المعلومات الجديدة في البنية الذهنية للمتعلم 

  invariant -ت التمثيل والمواءمة والتنظيم هي وظـائف ثابتـة  ويؤكد بياجيه أن عمليا

fonctions –             تسير في تسلسل وكلما انتهت العملية التعليمية بالتنظيم فأنها ستبدأ حتمـا 

وإنما الذي ننشده أن يتم إنشاء داخلي للمعرفة لذا يجب أن يسمح للطفـل              . بالتمثيل وهكذا   

 وأن يستنتج المعلومات بنفسه وهذا      األشياءسي مع   بأن يتعلم بنفسه من خالل التجريب الح      

هو الفارق الرئيسي بين نظرية بياجيه والنظريات األخرى من نظريات التعلم السائدة التي             

ترى بأن العملية التعليمية عبارة عن تقديم المعلومات للطفل من قبل المعلم وتقـصر دور               

معلم وليس على اكتشاف معلومات جديدة      المعامل والوسائل التعليمية على تعزيز ما قاله ال       

  .أي استخدام الطريقة التأكيدية في التعلم 

 كما يرى بياجيه أن عمليات تجميع البيانات وفقدان اإلتزان المعرفي المتتالية لدى المتعلم             

. هي سر النمو الذهني لديه وهي التي يمكن أن تفسر كيف انتقاله من مرحلة إلى أخـرى             

ر أن هذه العمليات الثالث تؤدي إلى تغير في المحتوى المعرفي للفـرد             ومن الجدير بالذك  

  . وبالتالي تقود إلى تغير في بنيته الذهنية  
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 لقد اختلفت النظريات السلوكية إختالفا جذريا ، عن النظريات المعرفية ، فالسلوكيون                

ال يمكـن   )  معرفيـة    معرفية أو غير  (ل بنى معرفية أو عمليات داخلية         ال يحاولون تعدي  

الوصول إليها أو مالحظتها ، بل يوجهون إهتماماتهم إلى  السلوك الفعلي ذاتـه  ، وإلـى           

  )1. (اإلستجابات التي يمكن إخضاعها لعمليات المالحظة والقياس والضبط 

وألن معظم الدراسات تشيرإلى أن طالب المرحلتين اإلعدادية والثانويـة مـازالوا فـي              

ية العيانية لذا يجب التأكيد على الطريقة اإلستكشافية في التدريس والتـي            المرحلة اإلجرائ 

تعتمد على التجريب في المعامل بشرط أن يكتشف المتعلم المعلومة بنفسه  أي أن يكـون                

الغرض من المعمل التجريب وليس التدريب فإذا رأينا أن ننمي شخصيات مبدعة علينا أن              

أن الطفـل   . يجب أن نساعدهم على أن يتعلموا بأنفسهم      نتجنب تلقينهم معلومات جاهزة بل      

الذي يتعلم من واقع التجريب واإلستكشاف من خالل القياس والوزن والترتيب واإلستنتاج            

والتحليل والتعميم والذي تتاح له فرصة مقارنة نتائجه بنتائج زمالئه ومناقشتها هوالمتعلم            

ردد ما سمعه من مدرسة أو ما حفظـه مـن           الذي يتعلم تعلما صحيحا ، أما المتعلم الذي ي        

  ) 2. (الكتب بعيدا كل البعد عن العملية التعليمية ألن ما حفظه اليوم سينساه غدا بالتأكيد  

 من كل ما سبق نستطيع القول بأنه إن كانت النظريات السلوكية تعتبرالتعلم عملية شرطية              

وسط الذي يعيش فيه ، فإن النظريات       أين يكون المتعلم تحت تأثير ال     ) المنبه واإلستجابة   ( 

المعرفية على العكس من ذلك ، ترى أن التعلم يتم بواسطة نشاط المـتعلم ، وهـو أمـر                   

  .يتطلب عمليات داخلية تؤثر وتتأثر بالوسط الذي يعيش فيه 

والهـضم  .  إلى أن التعلم الجيد هو عملية هضم وتمثيل ال مجرد إضـافة وتلقـين              نصل

اطا داخليا ذاتيا يقوم به المتعلم نفسه ال المعلم فليس المهم إذا ما يبذله              والتمثيل يتطلبان نش  

 المتعلم من جهد ذاتي في البحث       يبذلهالمعلم من جهد في الشرح واإليضاح ، بل المهم ما           

.                                                                                             والتفكير 

  

   .571 ، ص مرجع سابق عبد المجيد نشواتي ، -)  1    (
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  : النظرية البنائية ومجال التعلم – 4 . 1

  وماهي البنائية ؟ ,فيما يلي  نتطرق بعجالة للحديث عن البنائية              

 خاصة إلى العلوم اإلنسانية ، ترى أن الواقع النفسي والمعرفي واإلجتماعي             البنائية نظرة 

للفرد ماهو في الحقيقة إال نتيجة بناء يتم إنطالقا من العالئق والتفاعالت المتبادلة بين هذا               

أي أن الواقع الذي يعيشه كل منا، ما هو في الحقيقـة إال             . الفرد والوسط الذي يعيش فيه      

  .به أثناء تفاعلنا مع المحيط الذي نعيش فيه نتاج بناء قمنا 

وال تأتي  " ال يعرف " إلى شخص " يعرف"  فالمعارف حسب البنائية ، ال تنتقل من شخص       

هـذه  .عبر الحواس ، وإنما يبنيها الشخص بوساطة األعمال التي يجريها على األشـياء              

وتخزينها في شكل   األعمال يتم هضمها فتصير صورا وأشكاال ذهنية يقوم المخ بتنظيمها           

  .بنى عملياتية ، تسمح للفرد بالتصرف بشكل مرض إزاء وضع من األوضاع 

فالمعرفة تكتسب ،والتعليم يتحقق ، عن طريق معالجة األشياء ذلـك أن هـذه المعالجـة                

  .تتسبب في بعث أو تغيير الصور واألشكال الذهنية 

 ووفق ترتيب ما ، بشرط أن        فالفرد مبرمج من أجل اكتساب المعارف عن طريق البناء ،         

  ) .1(يوفر الوسط الذي يعيش فيه المنبهات الضرورية وفي الوقت المناسب

 األفكار التي تتكون عند الطفل عن العالم الذي يحيا فيه التصدر عنه ، وال تنبثـق                 كما أن 

، كما أنهـا    ) رفض الطرح الذي يعطي للوراثة والنضج والفطرية دورا حاسما          ( من ذاته 

رفض التفـسير الـسلوكي     ( ر من الشيء أو الموضوع مما هو خارج عن الذات           التصد

  .، وإنما هي عبارة عن بناء يستخدم الذهنية والتجربة في آن واحد ) والتفسير الثقافي 

  ما الذي أوحت به البنائية في مجال التعلم ؟ لكن 

م ، ولعل أهـم هـذه              لقد أ وحت البنائية للمربين ببعض التصورات المتعلقة بالتعل        

التصورات هي إقتراح اللجؤ إلى الطرائق النشطة التي تعرض على المتعلم تعلما نـشيطا              

يضطلع فيه بالدور األساسي ، ويمارس تأثيره على الوسائل التي تقترح عليه، كما يقـوم               

  .بالتأثير على نفسه من أجل التعلم ، فيسهم في تعلمه بنفسه وبشكل عملي 

بدر الدين بن تريدي و رشيد آيت عبد الـسالم          : تأليف    .-لتربية الوطنية  وزارة ا  -) 1(

 دليل األستاذ اللغة العربيةللسنة الثانية من التعليم المتوسط       . ساعد العلوي   : مراجعة لغوية   

   .42ص.o.n.p.s.   2004/2005 الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الجزائر –
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ا قلنا بأن األفكار التي تدور حول مفهوم الكفاءة ، وحـول            الحقيقة إذ ا و وغد وربما ال ن     

التعليم بوساطة الكفاءات قد اتخذت من البنائية قاعدة ومنطلقا لها ، ألن التدريس بوساطة              

. الكفاءة تدريس يوصي بخلق األوضاع والظروف التي تتيح للمتعلم أن يبني معارفه بنفسه            

ومن ثم العمـل وفـق المـسعى        ,الطرائق النشطة ماهي التدابيرالعملية التي تسمح بتطبيق      

  البنائي ؟

 إن العمل وفق المسعى البنائي يتطلب أوال وقبل كل شيئ رفـع شـعار التخلـي عـن                   

التدريس الذي يعتمدعلى اإللقاء والتلقين واإلقبال على التعليم الذي يقوم فيه المتعلم بالدور             

ه ، ويمارس أعمـاال شـتى ، وفـق          األساسي في عملية التعلم ، حيث يباشر تعلمه بنفس        

  .توجيهات أستاذه ، وتحت إشرافه 

  :  ولعل أهم التدابيرالعملية التي من شأنها أن تسهل تطبيق الطرائق النشطة ما يأتي 

طرح قاعدة من التوجيهات قبل البدء في حلقةمن حلقـات الـتعلم ، وشـرح                •

  .أهداف الوضع أو الوضعية البيداغوجية 

 ) .لم كيف نتعلمنتع( العمل بشعار  •

 .إنجاز مشاريع  •

مـن تطبيـق وتحليـل      (إيثار المستويات العليا في مصنفات المجال المعرفي         •

 ).وتركيب وتقييم

اللجؤ إلى عمل األفواج ، كلما كان ذلك ممكنا ، وتحديد مهام كل عضو فـي                 •

 .الفوج بدقة

 .تفضيل ممارسة ما له صلة حقيقية بالواقع  •

يفية الخاصـة لـإلدراك والتفكيـر واإلسـتدالل         التركيز على المسعى أي الك     •

، ال على النتيجة ، أي على طريقة        ... .والتصرف والتدخل والعمل والتدرج     

مواجهة المهمة أو الوضع المشكل ال على نتائج هذه المواجهة ، ألن الخطـأ              

 ) 1.(أمر حتمي في كل عملية تعلم 

األولى بالدور النشط الذي يؤديه المـتعلم       ومما تتميز به النزعة  البنائية إهتمامها بالدرجة         

  .  التعلمية وكونها تجعل منه محور الفعل التعلمي-في العملية التعليمية

   .42ص .المرجع السابق ،  وزارة التربية الوطنية-)1(
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  : أنـــواع الـمـقــاربـــات - 2
  :  وقد سبق ظهور المقاربة بالكفاءات مقاربات أخـرى نجملها فيما يلي 

  ) :المحتويات (  المقاربة بالمضامين - 1. 2

 تعتمد الطريقة اإللقائية كما تتميز باحترامها لمنطق المادة وإكتشاف المعارف          

النظرية واإلهتمام بالتعليم الموسوعي غير المتخصص مع عدم اإلهتمـام بمجـاالت            

  .ار وسائل التقويم كما تتميز بصعوبة إختي. تطبيق المعارف ، وكذا بآليات تطبيقها 

  :  المقاربة باألهداف - 2. 2

وقد  .- كما سبق التطرق إليها      – تعتبر هذه المقاربة نتاج المدرسة السلوكية               

أنتج أصحاب هذه المدرسة جملة من الصنافات تغطي المجاالت األربعـة للـسلوك             

ـ    ) اإلدراكي ، العاطفي ، اإلجتماعي ، الحركي      ( اإلنساني   سيم مجـازي   ، وهـو تق

  .بغرض فهم السلوك اإلنساني وتوجيهه وقياسه وضبطه 

  ) : 1(ومن أمثلة هذه الصنافات نذكر

  ) .1956( للسلوك اإلدراكي  B.Bloomصنافة بلوم بنجامين * 

   التحليل ،-4، ) اإلستعمال (  التطبيق -3،) اإلستيعاب (  الفهم -2 المعرفة، -1

  .تقييم  ال-6،  ) اإلبتكار (  التركيب -5 

  : للمهارات العقلية) R. Gagne ) 1977صنافة جانييه       * 

 .لقد قسم جانيه المهارت العقلية التي يمكن لإلدراك اإلنساني أن يقوم بها إلى ثمان رئيسية              

تمتازاألربعة األولى  منها بالبساطة والميكانيكية وتشكل معا األطر األساسية للتعلم ،وأمـا            

فهي متقدمة ومركبة في طبيعتها وتجسد الوسائط اإلدراكية األساسـية          األربعة التي تليها    

  .للتعلم وللحياة التربوية المدرسية 

  

  

 موجه إلى جميع المعلمـين واألسـاتذة        – مقاربة الكفاءات  مختار مراح  و زميله ،        -)1(

   .6-5ص ص) إبتدائي، متوسط ، ثانوي(
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  ).يكية لمنبه داخلي أو خارجيالقدرة على اإلستجابة الميكان( تعلم اإلشارة - 1

 ) .يستجيب لمنبهات مميزة معروفة لديه (  اإلستجابة –تعلم المنبه  - 2

 ) .تتابع المنبهات واإلستجابات ( تعلم التسلسل  - 3

الحـروف األلفابائيـة ، جـداول       : يقوم على التسلسل اللفظي       ( الترافق اللفظي    - 4

 .......) .الضرب، شعر 

 ...) .نبهات ويقدم لكل منبه مايناسبه يميز بين الم(تعلم التمييز  - 5

هي مهارة عقلية متطورة مثل مفهوم العدد ، المـستوي ، الرتبـة             ( تعلم المفاهيم    - 6

 .........).والصنف في علم األحياء

هي مهارة تتشكل من تداخل أكثر من مفهوم ، مثل النتائج ( تعلم المبادئ و القواعد     - 7

الهدف منهـا ضـبط     ..... من نحو وصرف     األولى لبديهية اقليدس ، وقواعد اللغة     

 ) .السلوك اإلنساني وتوجيهه 

مواقف عملية يمارس فيها العقل اإلنساني قدرته على التفكيـر و           ( حل المشكالت    - 8

  ) .إنتاج حلول منطقية 

  )Krathwohl)1964:  كراثوول للسلوك العاطفي صنافة*

 لتنظيم ،  ا-4، ) التقدير( التقييم -3 اإلستجابة ، -2اإلنتباه ،  - 1

   اإلتصاف بالقيمة  أو التركيب القيمي -5

  ) 1973(تصنيف در للسلوك اإلجتماعي          * 

  . التحسين -2 الحفظ والصيانة ، -1      

  ) 1970(صنافة كبلر وهارو للسلوك الحركي          * 

ركـات   الح -3 الحركات الجسمية المتناسقة ،      -2 الحركات الجسمية الرئيسية ،      -1      

  . الكالم أو التحدث -4التعبيرية، 

 ومن مميزات  هذه المقاربة قياس أي مظهر من مظاهر التدريس أو عملياته من أهداف               

ومعلومات وأنشطة تربوية والتخطيط الجيد لعملية التدريس وتمكين التلميذ مـن معرفـة             

تمارين ،ظائف ( يم وجهته وما ينتظر منه ، كما تساعد المعلم على إيجاد وسائل جيدة للتقو 

  .... )وإمتحانات
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لكون أن األهـداف    :      ومما يعاب على هذه المقاربة صعوبة صياغة كل األهداف          

وتجزئة المعارف بهذه الـصورة تجعـل       ) .أهداف خاصة وإجرائية    ( تعرض مجزأة   

ـ       .التلميذ ال يدرك أن الكل يفوق مجموع األجزاء          ذ فتحقق األهداف قد ال يكفـي التلمي

كما يعاب عليها أيضا تغييبها لمنطق المادة       .على كتابة نص أو حل مسألة       له قادرا   لجع

  ) 1(.وسيرورة تعلمها وا قتصارها على الجانب السلوكي للمتعلم 

  

  :   من بيداغوجيا تبليغ المحتويات إلى بيداغوجيا الكفاءات -3
ا فارغا يجـب أن          كانت بيداغوجيا تبليغ المحتويات تعتبر عقل التلميذ مستودع         

يمأل بالمعرفة ، ويعتبر المعلم المالك الوحيد لهذه المعرفة يقدمها للتلميذ الذي يتلقاهـا ثـم                

يخزنها في ذاكرته إلى وقت تقييمها عن طريق إمتحانات مبنية على قياس الحجم المعرفي              

  .المخزون

مليـة التربويـة    أما بيداغوجيا األهداف التي اعتمدت بعدها فكانت تطمح إلى تنظـيم الع            

التعليمية قصد الرفع من فاعليتها وذلك بوضع استراتيجية تضمن تعيين األهداف المتوخاة            

 اإلجراء أي باستعمال عبارات سلوكية قابلـة        من الفعل التربوي بكل دقة وباعتماد صوغ      

  .للمالحظة والقياس ومرفوقة بشروط اإلنجاز ومعاييره 

داغوجيا التي تجعل المعلم  منشطا وموجها ، والمـتعلم           وأما بيداغوجيا الكفاءات فهي البي    

إن الفعل التربوي  في هذه البيداغوجيا ،        ،  هما بفاعلية في بناء معارفه      اباحثا مكتشفا ومس  

يرتكز على منطق التعلم معتبرا المتعلم محور العملية التعليمية مـع العلـم أن الكفـاءات                

  .المستهدفة هي التي تحدد المحتويات 
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 وإذا كان التقييم ، في التعليم باألهداف يتم بشكل منفصل فإنه في بيداغوجيا الكفاءات               

فبيداغوجيا الكفاءات هي أيضا بيداغوجيا اإلدماج ، .يتصف بالشمولية ويتم بشكل إندماجي  

  ) 1.(ر ودمج مكتسبات تعلمه لتحقيق الكفاءة المطلوبة والمتعلم فيها مطالب بتسخي

  :  عـنا صـر بـيداغـوجـيـا تـبـلـيـغ  الـمـحـتـويـات  - 1. 3

  : المحتوى – 1.1.3       

:               هو جزء من مادة معرفيـة ، وهـو الموضـوع الـذي يقـوم عليـه الـتعلم مثـال                      

  .األفعال الناقصة  ،الفعل الثالثي المجرد ،لخمسة األفعال ا

  :  القدرة  – 2.1.3      

      هي ما نمارسه من نشاط سواء أكان نشاطا معرفيا أم نفسيا حركيا ، والقدرة تظهر               

  : في تفعيل المحتوى أمثلة 

  .هذه قدرات معرفية : تلخيص ، تركيب ، قراءة   -

 .رات حركية هذه قد: كتابة ، إنشاد ، رسم جدول  -

 .هذه قدرات إنفعالية : اإلستماع ، اإلتصال  ، الدخول في عالقات مع اآلخرين  -

علما بأن بعض القدرات قد تكون معرفية حركية وإنفعالية في آن واحد مثل القدرة علـى                

  .الكتابة

  :  الهدف المميز - 3.1.3    

  : ، مثل              هو نشاط معرفي أو نفسي حركي يمارس على محتوى 

  .يكتب المتعلم جملة فعلية فعلها متعد أو الزم  -

 .يقرأ المتعلم نصا قراءة مسترسلة معبرة  -

 .يوظف المتعلم المفعول به في جملة مفيدة  -

ومنه فإننا نستطيع أن نقول إن البيداغوجيا التي تعتمد المحتويات والقـدرات واألهـداف              

 )2.(المميزة هي بيداغوجيا وفق نمط تراكمي 

الوثيقة المرافقة لمنـاهج الـسنة    مديرية التعليم األساسي ،    – وزارة التربية الوطنية     –)1(

اللغة العربية ، اللغة األمازيغية ، اللغـة الفرنـسية ، اللغـة             –األولى من التعليم المتوسط     

   .7ص .2003أفريل  الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الجزائر – اإلنجليزية

  .9 ، صالمرجع السابق، بية الوطنية وزارة التر-) 2(
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   :ـكـفـــاءات ال عـنا صـر بـيــداغــوجـيـا- 2 . 3

الكفاءة من المنظور المدرسي هي مجموعة مندمجة مـن األهـداف           :  الكفاءة   – 1.2.3  

المميزة تتحقق في نهاية فترة تعلمية أومرحلة دراسية ، وتظهر فـي صـيغة وضـعيات                

  .ياة التلميذ تواصلية دالة لها عالقة بح

  .ينتج المتعلم ملخصا لنص قرأه : مثال 

الوضعيات الدالة هي الوضعيات المستمدة من واقع التلميذ اليـومي ، فهـي ذات               •

  .معنى بالنسبة إليه 

هي الكفاءة الضرورية التي تتوقف عليها عملية مواصلة الـتعلم          : الكفاءة القاعدية    •

 .في المرحلة الالحقة  

 تتضمن المغزى من تمجيد عظيم من العظماء بتوظيـف جمـل فعليـة              كتابة فقرة : مثال  

  .يتوافر بعضها على مايفيد الطلب 

هو مجموعة الكفاءات القاعدية المندمجة المقررة      :   الهدف الختامي المندمج     – 2.2.3

فهو كفاءة شاملة تمارس على وضعية إندماجية ذات داللة بالنسبة          : لطور تعلمي معين    

  .إلى التلميذ 

في نهاية السنة األولى من التعليم المتوسط وفي وضعيات دالة ومتنوعـة مـن      : مثال  

 – إعتمادا على سندات كتابيـة       – يكون المتعلم    – شفويا و كتابة     –التعبير والتواصل   

  .قادرا على إنتاج نـص بعشرة أسطر على األقل في شكل تعبير متماسك 

هو مجموعـة الكفـاءات القاعديـة    : صل   الهدف الختامي المندمج لنهاية الف     - 3.2.3

  .المندمجة المقررة لفصل دراسي 

 إعتمادا علـى سـندات      –في نهاية الفصل األول من السنة الدراسية يكون المتعلم          : مثال  

 بسبعة أسطر على األقل في حدود       – شفوياوكتابة   – قادرا على التعبير والتواصل      –كتابية  

ــر عــن وضــعيات ــة ليخب ــسباته المعرفي ــة ومكت ذات صــلة بمــضامين  ذات دالل

ومنه فإننا نستطيع أن نقول إن التدريس بداللة الكفـاءات واألهـداف             .المحاورالمدروسة

  )  1. (المندمجة هو تدريس مبني على بيداغوجيا وفق نمط إندماجي 
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  :  المقارنة بين المقاربات – 3. 3

              إن تطور المناهج التعليمية أدى إلى اعتماد طرق متعددة ومختلفة في عملية            

 ولعل أبرز هذه الطرق وخاصة القريبة منا زمنيا وممارسة هي الطـرق             ،التعلم  –التعليم  

  .الطريقة اإللقائية ، الطريقة السلوكية ، الطريقة البنائية : الثالثة التالية 

رق بهذا الترتيب مرده إلى ظهورها التاريخي وخاصة بالنسبة للممارستها          وذكرنا لهذه الط  

وال يفوتنا في هذا المقام أن نقـرن ذكـر الطريقـة بالمقاربـة              .في المدرسة الجزائرية    

  : البيداغوجية المرافقة لها ، حيث أن 

  .الطريقة اإللقائية تقترن بالمقاربة بالمضامين  -

 .بة باألهداف الطريقة السلوكية تقترن بالمقار -

 .بالكفاءاتالطريقة البنائية تقترن بالمقاربة  -

ومن أجل إبراز بعض الفروق األساسية بين المقاربات الثالث ، يعرض الجـدول التـالي       

لتوضيح الفروق األساسية بينها ، مع األخذ بعين اإلعتبار أن هذه المقاربات الثالث ليست              

  .مشتركة ، فيمايلي جدول يوضح ذلك متضادة فيما بينها ، بل توجد بينها نقاط 

  ) 1(يوضح المقارنة بين المقاربات الثالث  : 6جدول رقم 

  

  بالكفاءاتالمقاربة   المقاربة باألهداف  المقاربة بالمضامين

  -  -  إحترام منطق المادة 

ــع   ــارف م ــشاف مع إكت

  اإلقتران بالتعليم الموسوعي 

وضع المتعلم في مركز    -

  . تعلم –تعليم : فعل 

تجسيد األهدا ف فـي     -

شــكل ســلوكات قابلــة 

  .للمالحظة 

وضع المتعلم في مركـز     -

  . تعلم –تعليم : فعل 

 التوجه نحو أنشطة ذات     -

  .داللة بالنسبة إلى التالميذ

اإلقتــصار علــى الجانــب 

  المعرفي للمادة 

وضع المتعلم في مركز    -

  . تعلم –تعليم : فعل 

تجسيد األهدا ف في شكل     -

وضع المتعلم في مركـز     -

  . تعلم –تعليم : فعل 

 التوجه نحو أنشطة ذات     -  
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  .داللة بالنسبة إلى التالميذ  مالحظةسلوكات قابلة لل

 . التميز ببعد إجتماعي -     

اإلهتمام أساسـا بإيـصال     

  ) المعارف( المعلومات 

وضع المتعلم في مركز    -

  . تعلم –تعليم : فعل 

  

وضع المتعلم في مركـز     -

  .م  تعل–تعليم : فعل 

 التوجه نحو أنـشطة ذات      -

  .داللة بالنسبة إلى التالميذ

ــعيات -    ــام بوض  اإلهتم

إدماجيــة تحفيزيــة بالنــسبة 

  .للتالميذ 

النقص الكبيـر بـالمواقف     

  .والقدرات واألغراض 

ضمان إحترام اإلختيارات   -

ــية  ــات و ( األساس الغاي

  ) .األغراض 

 تمكين المـتعلم مـن      -   

حصر الغايات واألغراض   

  .كيقية أفضل ب

 ضمان تحقيـق األهـداف      -

  .العامة  

النقص في دقة تحديـد مـا       

يجب أن يعمله التلميذ بهـذه      

  .المعارف 

 تمكين المـتعلم مـن      -

ــات   ــصر الغايـ حـ

ــة   ــراض بكيفي واألغ

  .أفضل

 تسهيل إختيار أنـشطة     -

ــب   ــي يج ــتعلم الت ال

  .استغاللها

ــذ مــن - تمكــين التلمي

معرفة وجهتـه ومـاذا     

  .ينتظر منه 

توجه نحو أنـشطة ذات      ال -

  .داللة بالنسبة إلى التالميذ

   التميز ببعد إجتماعي- 

ــعيات  -   الـــسماح بالتواصـــل -عدم مساعدة المعلـم فـي       ــام بوض  اإلهتم
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: اختيار استراتيجية للفعـل     

  .تعلم –تعليم 

ــدان   ــي المي ــح ف الواض

  .التربوي

 تسهيل إختيـار أنـشطة      -

التعلم والوسائل التي يجـب     

  .إستغاللها

ماجيــة تحفيزيــة بالنــسبة إد

  .للتالميذ 

 ضمان تحقيـق األهـداف      -

  .العامة 

  . التميز ببعد إجتماعي -

ــسن -   ــيط األح  التخط

  .لعملية التدريس 

ــين - ــساعدة المعلم  م

  .المبتدئين في أداءمهامهم

  

  

ترك المعلم يـصنف    -    

بمفرده المعـارف حـسب     

  .أهميتها 

 تمكين المعلـم مـن      -  

اض حصر الغايات واألغر  

  .بكيفية أفضل 

 تسهيل إختيار أنشطة -     

التعلم والوسائل التي يجـب     

  .إستغاللها 

 ضمان تحقيـق األهـداف      -

  .العامة 

عدم اإلهتمـام بـشكل     -  

  .أكبر بمنطق التعلم 

وضع المتعلم في مركـز     -

  . تعلم –تعليم : فعل 

تجسيد األهدا ف في شكل     -

  .سلوكات قابلة للمالحظة

أنـشطة   تسهيل إختيار    - -

  .التعلم

وضع المتعلم في مركز فعل     -

   تعلم–تعليم : 

 إختيار أنشطة ذات داللـة      - 

  .بالنسبة للمتعلم 

 اإلهتمــام بوضــعيات  - 

إدماجيــة تحفيزيــة بالنــسبة 

  .للتالميذ

الصعوبة في إختيـار    -  

  .وسائل التقويم 

 التقويم األحسن لعمـل     -  

  .التلميذ 

ــايير واضــحة -     – مع

  . تقويم إدماجي -
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-ر التقويم   سهولة في إختيا  

  . صالحية وثبات التقويم--

ــر     ــام الكبي اإلهتم

  .بالمادة الواحدة 

 ضـــمان إحتـــرام -  

ــية  ــارات األساس ( اإلختي

  ) غايات ، أغراض 

 اإلهتمام بوضعيات إدماجية    -

  .تحفيزية بالنسبة للمتعلم 

 ضمان تحقيـق األهـداف      -

  .العامة 

  . التميز ببعد إجتماعي -

سهولة وهمية لكـون     -    -

صياغة كل األهداف أمـر     

  .صعب تحقيقه 

 ضمان تحقيـق األهـداف      -

  .العامة 

  

) تجزئـــة (  تفتيـــت -  -

األهداف ، إذ يكتفي بتحقيقها     

لذاتها والكل يفوق مجمـوع     

  .األجزاء

 تجزئــة األهــداف فــي -  

وضعية ذات داللـة بالنـسبة      

  .للتلميذ تمكن من إدماجها 

ي إلى  تجزئة األهداف يؤد-  -

  .تقديم أهداف تافهة 

 التوجه نحو أنـشطة ذات      -  

  .داللة 

ــعيات  -   ــام بوض  اإلهتم

إدماجيــة تحفيزيــة بالنــسبة 

  .للتلميذ 

 عدم ظهـور الهـدف      -    -

  .العام بشكل واضح 

 ضمان تحقيق األهـداف     - 

  .العامة 

 اإلهتمـــام أكثـــر -    -

  .بالجانب المعرفي

  . التميز ببعد إجتماعي -

في التنـسيق    النقص   -    -

  .بين المواد 

ــن  - ــة م ــد مجموع  تجني

مكتسبات مدمجـة وليـست     

  .متراكمة
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ــة  -    - ــورة مكنن  خط

  .التربية

 اإلهتمام أكثر بوضعيات    -  

  ) .نفعية(براغماتية 

 تحقيق الكفاءة بالنتيجة    -    

وليس بـسيرورة العمليـات     

  .الذهنية المولدة لها 

 تقليص مبادرة كل    -    -

   .من التلميذ والمعلم

 التوجه نحـو إحترافيـة      -  

  .  التعلم –التعليم : فعل 

  

   ويتضح من الجدول السابق أن المقاربة بالكفاءات إمتداد للمقاربة باألهـداف ، وهـي              

تعني اإلنتقال من منطق التعليم والتلقين إلى منطق التعلم عن طريق الممارسة والوقـوف              

  . ومية للفرد على مدلول المعارف ومدى أهميتهافي الحياة الي

  : بيـدا غو جـية الـمـقـاربـة بالـكـفـاءات ى  اإلتـجـاه إلـ-4
         جاءت بيداغوجية الكفاءات كخلفية عملية للنزعة البنائية التي يمكن اعتبارها رد           

هذه األخيرة التي يقوم مبدأ الـتعلم       . فعل للحركة السلوكية التي تعتمد المقاربة باألهداف        

  . إستجابة –أ مثير فيها على مبد

          أين مست المدرسة السلوكية األساس والتبرير العلمي للتعلم بواسطة األهـداف           

  : إستنادا إلى مرجعية ذات داللة ونفع تتلخص في اآلتي 

  عقلنة التسيير ، -

 تحديد المهام واألهداف بشكل علمي ، -

 ضبط طرائق ووسائل التنفيذ ، -

 ) .لتقييم تدابير ا( التحقق من النتائج  -
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لقد كانت المدرسة السلوكية هي الخلفية العلمية للتـدريس بواسـطة األهـداف ، ومـن                

  :خصائص هذه المدرسة 

  إصطناع المنهج التجريبي المعتمد في العلوم الطبيعية ، -

ي للكائن الحي ، ذلك السلوك      حصر موضوع علم النفس في دراسة السلوك الخارج        -

 الذي يخضع للمالحظة والقياس ،

 التعامل مع الظواهر النفسية بإعتبارها سلوكات قابلة للمالحظة والقياس، -

 . التعامل مع الظواهر النفسية باعتبارها سلوكات قابلة للمالحظة الموضوعية  -

ا كانت قابلة للمالحظة ومن ثم فاألهداف التربوية ال تكون أهدافا حقيقية للتعلم إال إذ

  ) .التقييم الموضوعي ( والقياس   

وقد جربت المدرسة الجزائرية هذه البيداغوجيا في السابق من خالل مضامين مناهحها 

وعلى مستوى المشرفين التربويين التي ركزت على أهمية . وبداللة مخططات التكوين 

 ، وفي ترجمة تدابير التقييم التي التدريس ، في تشكيل عقل المتعلم ، وفي تحسين المردود

  .كانت شبه غائبة 

 بل المنظومة التربوية الجزائرية،إنه من دواعي تبني بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات من قو 

جاء نتيجة جملة  من التساؤالت منها ، أين تقع منظومتنا التربوية من المنظومات التربوية 

 سيكون شبابنا في حاجة إليها في نهاية التمدرس العالمية الرائدة؟ وماهي الكفاءات التي

   ) 1(ليكونوا قادرين على القيام بدور بناء المجتمع وبفاعلية ؟ 

  

  

  

  

الوثيقة  مديرية التعليم األساسي ، اللجنة الوطنية للبرامج ،          –وزارة التربية الوطنية    –) 1(

عربية ، اللغة األمازيغية ، اللغة      اللغة ال –المرافقة لمناهج السنة الثانية من التعليم المتوسط        

 الـديوان الـوطني للمطبوعـات المدرسـية الجزائـر           – الفرنسية ، اللغـة اإلنجليزيـة     

   .6ص  .2003ديسمبر
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  : ) 1(ويمكن إجمال هذه األسباب فيما يلي  

 التواكب وأصبحت  لم تجدد منذ عقود خلتسابقا البرامج المطبقة - :ألن : أوال

  .لمعرفية الحديثةالتطورات العلمية و ا

عرف المجتمع تغيرات جذرية في مختلف الميادين اإلجتماعية و اإلقتصادية -           

  .و الثقافية و السياسية 

اعتماد النظرية التربوية القائمة على تلقين التالميذ مجموعة من المعارف لم  -ألن  : ثانيا

 .تصبح مجدية في ظل تعقد الحياة المعاصرة 

إعداد الناشئة لخوض غمار الحياة يتطلب اعتماد مقاربة تربوية جديدة تسمح -           

باكتساب القدرات و الكفاءات الضرورية و المناسبة لإلندماج في المجتمع و المساهمة في 

  .ازدهاره 

 إن المقاربة بالكفاءات مبنية على منطق التعلم المتمركز على «في األخير نستطيع القول 

فالمهم ليس في تلقين التلميذ . ابات التلميذ الذي يواجه وضعيات إشكالية نشاطات وإستج

معارف فحسب ، بل أيضا وبالخصوص في إستعمال قدراته في وضعيات يومية تنطبق 

   )2(»على حياته وتساعده على التعلم بنفسه 

  : التطور التاريخي لبيداغوجية المقاربة بالكفاءات  – 5
كفاءة من حيث هي مصطلح تعليمي أول مرة فـي الواليـات             ظهرت لفظة ال            

المتحدة األمريكية في المجال العسكري ثم التكوين المهني ، مع األخذ بعين اإلعتبـار أن               

مفهوم الكفاءة في مجال التكوين المهني يختلف عنه في مجال التربية ،ويمكن اعتباربداية             

ءات في النظـام األمريكـي لغـرض        م مرحلة حاسمة لدخول بيداغوجية الكفا     1960سنة  

  . تحسين مردود التالميذ الدراسي

  

 في بناء المناهج اعتماد المقاربة بالكفاءات مديرية التربية لوالية األغواط ، – )1(

 .الجديدة

 ،  مرجع سابق  وزارة التربية الوطنية و مكتب اليونسكو اإلقليمي للمغرب العربي ،            –)2 (

   .43 ، ص 2005
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م  وذلـك كمحاولـة      1979أما في فرنسا فقد ظهرت هذه المقاربة أول مرة في سنة                 

وفـي  .لتجاوز بعض اإلخفاقات التي منيت بها بيداغوجية األهداف في المدرسة الفرنسية            

 م أضيف البعد اإلنساني إلى بيداغوجية الكفـاءات فـي الواليـات المتحـدة               1980سنة  

 فـي مرحلـة التعلـيم       1993ه المقاربة إال في سـنة       وفي بلجيكالم تظهر هذ   . األمريكية  

 l'integration des"وكانت تهـدف عنـدهم إلـى إدمـاج التعلمـات      . اإلبتدائي أوال 

apprentissages"      اعتمدت  1999وفي سنة   .  التعلمي   –كمسعى جديد في الفعل التعليمي 

عليمـين اإلبتـدائي    هذه المقاربة في منطقة الكيباك بكندا في كل من التعليم المهنـي والت            

والثانوي ، وكان الغرض من ذلك السعي إلى تنمية المهارات والقدرات المعقدة وتطبيـق              

  ) 1.(مبادئ العلوم المعرفية لتتوافق مع العولمة 

  :بالكفاءاتتحديد بعض المفاهيم الخاصة ببيداغوجية المقاربة – 6
سية لدى التلميذ أدوات للتفكير      إن المقاربة بالكفاءات تجعل من المعارف المدر                

والمالحظة والتصور والتواصل والتحليل باستغالل معارفه فـي حـل مـشاكل وإنتـاج              

فهي تقترح تعلما إندماجيا غير مجزء ، وبالتالي فهـي تـسمح لـه بممارسـة                .ص  نصو

وتعتمـد هـذه    .في جميع منـاحي الحيـاة       واألنشطة السابقة الذكر في وضعيات متنوعة       

وللتوضـيح  " . ال يمكن تعلم السباحة خارج حوض السباحة        " ى المبدأ القائل     عل المقاربة

الجيد للمقاربة بالكفاءات يجدر بنا أن نتعرض إلى جملة من المفـاهيم المرتبطـة بهـذه                

  .المقاربة 

هو قابلية فطرية أو مكتسبة تسمح بالقيـام بمظـاهر          ):aptitude(اإلستعداد  -1.6

  .تعليمية  نوعية خصوصية 

  .سالمة حواس الطفل إحدى مظاهر اإلستعداد  : 1ل مثا

....) كبير ، صغير    ( التمييز بين األشياء والكميات عند الطفل في بداية حياته           :  2مثال  

  .هو إستعداد فطري 

  

  .19ص ، مرجع سابق – وزارة التربية الوطنية -) 1(
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عريـف  هنا ك عـدة تعـاريف للقـدرة ، نـورد ت     :)la capacité(القدرة -2.6

legendre" :          هي مجموعة اإلستعدادات المكتسبة أو المطورة التي تسمح لـشخص

تترجم القدرة بإمكانية القيام بنشاط أو إنجاز       . بالنجاح في القيام بنشاط عقلي أومهني     

  ) 1.(يمكن أن تكون القدرة فطرية أو مكتسبة . عمل 

  . إنتقاءمعلومات عديدة مفيدة -:   أمثلة 

  .رتيب أحداث تاريخية  ت-           

  .        القدرة على إقناع اآلخرين -           

عنها ا الشخص في وضعيات مختلفة و يعبرهي مجموعة اإلستعدادات التي يستعمله و

. فهي ليست قابلة للمالحظة و ال للتقويم  ...يتواصل ، يحلل ، يعالج ، يعد ، : بفعل مثل 

ستعداد غير قابل اإل و. للتلميذ أن يطور فيه مؤهالته لكن يتعلق األمر بمحور تكوين يمكن

للمالحظة و التقويم ، يستعمله الشخص في وضعيات مختلفة ترتب القدرات في عدة 

  .صنافة بلوم المشهورة : صنافات مثل 

 فهي تثبت أن للشخص استعداد  . إلنتاج معرفة ، مهارة ، أو موقفهي تمكن حقيقي   

  .أو ملكة 

إن التنسيق بين عدة قدرات يكون ضروري . د ينمى في ممارسة معينة هي استعدا   

و من جهة أخرى فإنها تعرف من قبل البعض كمهارة أفقية أو . لتأهيل و ممارسة كفاءة 

  .عابرة لوضعيات مختلفة أو كمهارة عامة جدا 

لميذ و يسمح للت استعداد مكتسب أو يتعين اكتسابه و تنميته بالتعلمهي  : تعريف عام  

حل مشكلة ، الفهم، التحليل ، التركيب ،: ل بالنجاح في استغالل بعض األدوات الفكرية مث

  ) 2(... ، التبليغ باألسلوب العلمي إلخاقتراح فرضية ، التجريب ، التوثيق ، التمرن اليدوي

هيكلة معرفية مثبتة ، قام ببنائها المتعلم سابقا ، وهي قائمة فـي             : " والقدرة هي   «

يشخص ،  ( ويمكن تطوير القدرة إلى مهارة من خالل نشاط خاص كأن           . المعرفي  سجله  

  ) .3(»... ) .يقارن ، يحلل، يالحظ ، يخزن ، يستنتج ، يضبط ، يجرد 

   15-14 ص ص مرجع سابق ، مختار مراح  و زميله، -)1(

   .مرجع سابق مديرية التربية لوالية األغواط ،  -) 2(

   .17-16، ص ص مرجع سابق له،  مختار مراح  و زمي-)3(
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  : من مميزات القدرة 

  Transversalité : اإلستعراضية*  

 كل القدرات إستعراضية أي أنها قابلة للتوظيف والتفعيل في كل المواد وبـدرجات               

  .متفاوتة 

  .تحليل نص أدبي  :  1 مثال    

  .يشخص المعلم أسباب ضعف التالميذ في كل مادة  :   2    مثال 

 Evolutivité: التطورية   *     

تنمو وتتطور القدرة طوال حياة اإلنسان ، وبعض القدرات تتناقص مع مرور الوقت                   

  .مثل التذكر 

الطفل الصغير يملك القدرة على المقارنة بين األشياء المادية ثم تتطور هذه             : 1     مثال  

  ) .ضيات ريا( إلى مقارنة أشياء مجردة ) المقارنة ( القدرة  

القدرة على التنقل عند الطفل تبدأ بالحبو ثم تنمو هذه القدرة تدريجيا إلـى               :  2    مثال  

المشي وتستمر في التطور طوال حياته وقد تصل عند بعض الرياضيين إلى تحطيم أرقام              

  .قياسية في الجري أو المشي مثال 

   Transformation:  التحول*  

  .ا بينها لينتج عنها قدرات أكثر إجرائية  القدرات تتفاعل وتندمج فيم

القدرة على مقارنة أعداد طبيعية،  يمكن أن تتحول إلى القدرة على ترتيب أعداد              :  مثال   

  .طبيعية تنازليا وتصاعديا 

  Non évaluabilité: عدم القابلية للتقويم *

  . لكون القدرة غير مرتبطة بوضعية معينة ، فال يمكن تقويمها 

  .ال تقوم إال باختيار وضعية مناسبة " القدرة على التدوين عند الطفل " : مثال  

  : الـمـهــــارة – 3.6

 نشاط معقد يتطلب فتـرة مـن        «المهارة بأنها   ) بوجر و سيبورت    (              يعرف  

التدريب المقصود والممارسة المنظمة والخبرة المضبوطة بحيث يؤدي بطريقة مالئمـة ،            

وهذا المعنى  » له وظيفة مفيدة مثل قيادة السيارة والكتابة على اآللة الراقنة            وعادة ما يكون  

  .يركز على النشاط واإلنجاز والمعالجة الفعلية الواقعية 
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 عملية ، وهذا يشير إلى أنها سلسلة متتابعة من اإلجراءات التي يمكـن              مهارةكما تعتبر ال  

ة فإن تعليمها يتضمن أن تسير وفق       مالحظته مباشرة أوبصورة غير مباشرة، وألنها عملي      

خطوات ثابتة وبطريقة منظمة متتابعة ومتسلسلةومتدرجة ومحددة ويمكن الرضـا عـن            

  )1 (.األداء لمهارة ما من خالل المعيار الذي تم رصده منذ بداية التدريب عليها 

  : )2( مفهوم الكفاءة نورد مايلي للتقرب من و:  الــكــــفـــاءة -4.  6

  : الداللة اللغوية في مجال اللغة العربية - 1.4.6

 لم  تستعمل كلمة كفاءة في المجال التربوي ولم تظهر ببعدها الحالي في معـاجم اللغـة                 

كفاه الشيئ  : منصوص عليها كما يلي     ) أو كفاية   ( والداللة اللغوية لكلمة كفاءة     . العربية  

عني الكفاءة المماثلة في الرتبـة  كما ت. فهو كاف وكفي أي استغنى به عن غيره ،  : كفاية  

  .اإلجتماعية أو القوة والكفاءة في مجال العمل هي القدرة عليه وإتقانه 

  : الداللة اللغوية في مجال اللغات األجنبية - 2.4.6

": Le grand Robert"وفي معجم . Compétenceوقد جاءت كلمة كفاءة كترجمة لكلمة 

، وتعني العالقة ،  Competencia: تيني هو ذات أصل ال" . "Compétenceبأن كلمة 

 الميالدي ، بمعان مختلفة مما أدى إلى ظهور         15وبدأ ظهور هذا المصطلح في القرن ال        

هذا ما دفع بالبعض إلى اعتبارها كلمـة        . تعاريف إصطالحية مختلفة في الوقت الراهن       

  .تستوعب كثيرا من المعاني والدالالت 

  : ية  الداللة اإلصطالح-  3.4.6

مجموعة القدرات  : " إن مصطلح الكفاءة متداوال بكثرة في مجال التكوين المهني إذ يعني            

: " علـى أنهـا     ) 1994هيتو  ( وعرفها   ) 1993أبرنو  " ( التي تتجلى في األداء المحكم      

  )3(" مجموعة المميزات اإليجابية التي تظهر كفاءة شخص ما في إنجاز عمل معين 

  

، مكتبة دار الثقافـة للنـشر والتوزيـع         التفكير عند األطفال     غانم ،     محمود محمد  – )1(

  155  ، ص 2004  ،  الطبعة األولى ، اإلصدار األول - األردن -عمان

  32 ، صمرجع سابق،   المركزالوطني للوثائق التربوية-)2(

،  18 ، دليل مرجعي ، العـدد        )األفقية  ( الكفاءات العرضية    فريد حاجي وزميله ،      -)3(

   .2 ص2002
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  ) : 1(و فيما يلي نتطرق إلى ذكر بعض التعاريف اإلصطالحية حول الكفاءة    

الكفاءة هي القدرة التي يمتلكها اإلنسان من أجل أداء مهام معقدة ، يتطلب إنجازها               

مثل التي تصادفنا في ممارسة مسؤولية أوتنفيذ       .التحكم في عدد كبير من العمليات       

  .عمل 

 .جال التعلم تعبر عن سلوك قابل للمالحظة والقياسالكفاءة في م 

 .الكفاءة هي سيرورة إدماج لبعض القدرات والمهارات والمعارف  

الكفاءة هي مجموعة منظمة وظيفية من معارف ومهارات وقدرات تـسمح أمـام              

 .جملة من وضعيات من إنجاز مشاريع وحل مشاكل 

مهام معينة يتطلب إنجازها التحكم     الكفاءة هي مجموعة موارد تمكن الفرد من أداء          

مع العلم أن الكفاءة ذات مستوى أعلى من المهـارات    . في عدد كبير من العمليات      

 .والمعارف التي تشكل اإلسمنت لبناء هذه الكفاءة 

الكفاءة بالمفهوم المدرسي تعرف على أنها فعل كامن ذهني أي مجموعة عمليـات              

رف على أنها معلومات أو أنماط تفكيـر أو         لكنها ال تع  . تجرى على أشياء رمزية     

تمثيالت أو حاالت فيزيائية ، فالكفاءة ليست مرئية في ذاتها لكنها تعبر عن القرب              

 .إنطالقا من نشاط يالحظ من الخارج 

  : مثل 

  .يعرب جملة فعلية  •

  .26 ، 12: يجد جميع قواسم  •

  .و لتبليغ فكرته يستطيع إنجاز نصوص مختلفة في التعبير قصد اإلتصال بغيره أ •

  

  .21-19، ص صمرجع سابق مختار مراح  و زميله، -)1(
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أنا : "  أن الكفاءة مكسب كامن ويعبر عن ذلك بقوله          Reogiers ويعتبر األستاذ            

  إذن يمكن إعتبـار الكفـاءة        ." في كل وقت أن أبرهن أنني كفء         كفء إذا كنت أستطيع   

وم إدماجي يأخذ بالحسبان المحتويات المعرفية واألنشطة التعلميـة         المدرسية على أنها مفه   

  .معا والوضعيات التي تمارس فيها هذه األنشطة 

  ) : 1(كما يمكن تقديم التعاريف اآلتية للكفاءة 

 الكفاءة هي مجموعة قدرات مدمجة ، تمكن المتعلم وبصفة تلقائية من مواجهـة              « -

  »ئمة وضعية ما ، والتعامل معها بطريقة مال

الكفاءة هي مجموعة قدرات منظمة تظهر من خالل نشاطات يقوم بهـا المـتعلم              « -

 » مشكل مطروح على محتويات في إطار أصناف من الوضعيات ، بغية حّل

  : فيوضح الكفاءة على أنها "  "Boterfأما 

 :  مثال مواجهة وضعية ماعندحسن األداء   - أ

 ؛ينجز عملية مطلوبة  

  .يطبق تقنية  

  :مثالرف والتعامل مع وضعية ما حسن التص  - ب

 ؛يتصرف بطريقة فعالة مع وضعية غير منتظرة  

يبادر عند مواجهة وضعية حينما ال تتوفر جميع عنا صرها ، أي معرفة  

  متى ؟ وماذا يجب أن يفعل ؟ ما هي المعارف التي يجب إستعمالها ؟

 .يجند مجموعة معارف تسمح باإلجابة عن الوضعية  

بأنه كفء ، يعني قدرته على تنفيذ عمل بشكل مرغوب وباسـتقاللية ،             ومنه فوصف فرد    

  .والتصرف أيضا أمام أي وضعية جديدة 

 وعموما ، الكفاءة تعني القدرة على التعلم والتوافق وحل المشكالت ، وكذلك القدرة على              

التحويل ، أي تكييف التصرف مع وضعية جديدة ، والتعامل مع الـصعوبات التـي قـد                 

كما أنها إدخار الجهد ، واإلستفادة منه أكثر ، زيادة على ذلك تعنـي المرونـة            . ا  يواجهه

 .واإلستعداد والتواصل 

المقاربـة   - 17 المركزالوطني للوثائق التربوية ،سلسلة موعدك التربوي العـدد          -)  1(

   .6ص– كبيداغوجيا إدماجية بالكفاءات
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 الكفاءة بخمس خـصائص     تتميز:    خصائص الــــكــــفــــاءة     - 4.4.6

  : أساسية هي 

  : الكفاءة توظف جملة من الموارد  – 1

فالكفاءة تتطلب  تجنيد أو توظيـف جملـة مـن           ) . أولية أو فطرية    ( الكفاءة ليست        

بحيـث  . معلومات ، خبرات معرفية ، قدرات ، حسن األداء، معرفة سـلوكية             : الموارد  

  )1.( في سياق ذي داللة وفائدة بالنسبة له تشكل مجموعة مدمجة يستثمرها المتعلم

   .5 ، 3 ، 2بالنسبة لمادة الرياضيات قابلية القسمة على  : 1مثال :  أمثلة 

 ، المراتب فـي النظـام العـشري ،          10 األصغر من    2مضاعفات العدد   :  الموارد هي   

  .إجراء مجموع لعدة أعداد ، التحرير والصياغة 

  دة اللغة العربية  يعرب جملة فعلية بسيطة بالنسبة لما : 2 مثال       

   .)2( التحرير والصياغة مفهوم الفاعل ، مفهوم المفعول به،مفهوم الفعل ، :  الموارد هي 

   : الكفاءة ذات طابع نهائي – 2     

وهذا ما يميزالكفاءة عن القدرة ، إذ أن تسخير الموارد اليتم عرضا ، بل يؤدي                         

ة ، نفعية لها داللة بالنسبة للمتعلم الذي يسخر مختلف الموارد إلنجاز عمل             وظيفة إجتماعي 

  )3.(ما ، او حل مشكلة في حياته المدرسية أو الحياة اليومية 

  بالنسبة لمادة الرياضيات  : 1مثال :  أمثلة 

 هي كفاءة ذات طابع نهائي      5 ، 3 ،   2 معالجة مشاكل تتعلق بقابلية القسمة على                

  .نسبة للمتعلم بال

  بالنسبة لمادة اللغة العربية  : 2        مثال 

  )4.( إعرا ب جملة فعلية بسيطة هي كفاءة ذات طابع نهائي بالنسبة للمتعلم       

مرجع سابق ،    – 17 المركزالوطني للوثائق التربوية ،سلسلة موعدك التربوي العدد         -)1(

   .8ص

   .23 ، صع سابقمرج مختار مراح  و كمال زميله، -)2(

  .24، ص مرجع سابقمختار مراح  و زميله،  -) 3(

  8 صنفس المرجع السابق،  المركزالوطني للوثائق التربوية-)4 (
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   : الكفاءة مرتبطة بجملة من الوضعيات ذات المجال الواحد –3

إن تحقيق الكفاءة ال يحصل إال ضمن وضعيات مرتبطة بمجال واحد تمارس فيها هذه              

فيجـب تـشخيص    . ، أي أن الكفاءة ال تحمل صـفة اإلطـالق والـشمولية             الكفاءة  

الوضعيات ذات المجال الواحد بغرض تنمية الكفاءة ضـمن هـذا المجـال وسـهولة          

   .تقويمها

  بالنسبة لمادة الرياضيات  : 1مثال    

   .5 ، 3 ، 2 يحل مسائل مرتبطة  بقابلية القسمة على  

  .حل مسائل في الهندسة تتعلق باألشكال الرباعية مثال هذا اليعني أن المتعلم قادر على 

  بالنسبة لمادة اللغة العربية و لمادة الرياضيات : 2 مثال  

يحل مسألة في الرياضيات ، هذا اليعني أنه قادر على تحرير موضوع إنشائي في              

  .اللغة العربية 

ءة أخرى في مجال مادة     فامتالك المتعلم لكفاءة في مجال الرياضيات ال تعني امتالكه لكفا         

  .دراسية أخرى 

   : الكفاءة تتعلق بالمادة الدراسية غالبا – 4

 الكفاءة في غالب األحيان لها طابع متعلق بالمادة الدراسية الواحدة ، وتعطـي لهـذه                   

المعارف الدراسية بعدا مهاريا هاما ، وهذا ال ينفي وجود كفاءات غير مرتبطة بـالمواد               

  .الكفاءة في تسيير إجتماع أو قيادة سيارة الدراسية ، مثل 

ومما يالحظ أن بعض الكفاءات تتطلب عدة معارف مدرسية وغير مدرسية ، كالقدرة على 

  .المجادلة والمحاجة 

  .وضع مخطط حجرة الدرس : مثال 

  هي كفاءة تتعلق بالهندسة والقياسات والتناسبية وهي مواضيع خاصة بالمادة الدراسية ،     

  ) . 1.( ...قدرة التخيل ، الرسم الفني ، : كما تتطلب موارد أخرى مثل ) ياضيات الر( 

  

   .26-25 ،ص صمرجع سابق مختار مراح  و زميله ، -)1(
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   : الكفاءة قابلة للتقويم والقياس – 5

بحيث يمكن قياس الكفاءة من خالل نوعية العمل المنجز من طرف المتعلم ، ونوعية                   

قيق ، بحيث يتم تحديـد مقـاييس         توصل إليه ، حتى وإن لم يكن ذلك بشكل د          الناتج الذي 

 هل الناتج الذي قدمه المتعلم ذو نوعية ؟ هل استجاب لما طلب منه ؟ إضـافة إلـى                   :مثل

ذلك ، يمكن تقويمها من حيث نوعية العملية التي يقوم بها المتعلم ، بغض النظـر عـن                  

إنجاز العملية ، اإلستقاللية إحترام اآلخرين ، وهي        الناتج ، وذلك بالحكم على السرعة في        

  )1.(كلها كفاءات 

  .توفير الشروط الضرورية إلنتاش بذور نبات الفاصوليا -:  أمثلة 

  . توظيف أحد الشروط الكافية لكي يكون رباعيا ما متوازي أضالع -         

  )  : 2(ءة من كل ما سبق التطرق إليه هذه مقارنة بسيطة بين القدرة والكفا

  يوضح الفرق بين القدرة والكفاءة  :7جدول رقم 

  الـــــكــــــفــاءة  الـــــقـــــــد رة

  .تنمو وفق وضعيات محددة  •  .تنمو مع الزمن  •

  .تتوقف في وقت معين  •  .تتطور مع مرور الوقت  •

ترتبط بعـدد غيـر محـدد مـن          •

  .المحتويات

  .ترتبط دوما بمحتويات محددة  •

  .نشاط غائي منفعي  •  .نشاط عفوي  •

  .تسخر مجموعة من القدرات  •  .ذات طابع إدماجي  •

تخصيص في شكل عقلي معرفـي       •

  .حسي حركي وجداني 

تخصيص في شكل نوعية تنفيـذ       •

   .] أداء [مهمة معينة 

  .تقبل التقويم  •  .ال تقبل التقويم  •

  

  .9 صمرجع سابق،  المركزالوطني للوثائق التربوية-)1  (

 ،  بناء المناهج عن طريق المقاربة بالكفاءات والقـدرات       لقادر ميسوم  ،     عبد ا    -) 2  (

  16ص 16/04/2007بتاريخ .  /Http://www.nctm.ong  :على الموقع 
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  . يتضح من الجدول السابق أن الكفاءة أدق و أشمل من القدرة 

:    بينها     كما توجد مصطلحات أخرى قريبة من الكفاءة والتي لها عالقة وطيدة بها والتي              

   :   المقاربة- 5.6

 هي تصور وبناء مشروع عمل قابل لإلنجاز في ضوء خطة أو إسـتراتيجية                        

تأخذ في الحسبان كل العوامل المتداخلة في تحقيق األداء الفعال والمردود المناسـب مـن               

) 1(. طريقة ووسائل ومكان وزمان وخصائص المتعلم والوسط والنظريات البيداغوجية          

     -L'intégration:  اإلدماج – 6.6

 هو مسار مركب يمكن من تجنيد مكتسبات أو عناصر مرتبطـة بمنظومـة                         

معينة في وضعية ذات معنى قصد إعادة هيكلة تعلمات سابقة وتكييفها طبقا لمـستلزمات              

المكتسبات ،  ج  المتعلم هو الفاعل فيما يخص إدما     ويكون  . سياق معين الكتساب تعلم جديد      

  ) 2.(وال يمكنه أن يدمج إال ماتم اكتسابه فعال 

 كذلك توجد هناك مصطلحات أخرى قريبة من الكفاءة والتي لها عالقة وطيدة بها والتـي              

 ) :  3( بينها من

  :  وضعية تعلم إندماجية – 7.6

 مشكل ، ذات معنى تنجز إثر التطبيقات أو خالل حصص التعلم          / هي وضعية              

  .اإلندماجية ، وتستهدف تجنيد المكتسبات من أجل التعلم أو حل وضعية جديدة 

  

 ،  المجلة الجزائرية للتربيـة المربـي      المركز الوطني للوثائق التربوية ،       – )1(

    . 16-15  ص ص 2006 فبراير – يناير 05حسين داي الجزائر ، العدد 

   .2ص سابق ،مرجع المركزالوطني للوثائق التربوية ، -) 2 (       

  .16-15 ، ص ص مرجع سابق، المركز الوطني للوثائق التربوية -) 3 (       
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  :  وضعية تقييم إندماجية – 8.6    

تتوفر فيها المميـزات    هي وضعية مشكل تأتي إثر وضعية التعلم اإلندماجية و                   

  : الموالية 

 هي وضعية تقييم كفاءة ، 

 : اإلدماج ، أي أن محترمة لمبادئ بيداغوجيا 

 ؛تتيح توظيف المكتسبات السابقة  •

 ؛تقيم في جزء منها كفاءة من الكفاءات األفقية  •

 ؛)مستمدة من واقعه المعيش (تكون ذات داللة بالنسبة للمتعلم •

 ؛تكون التعليمة المعروضة في لغة غير معقدة وغير قابلة للتأويل  •

 .تركيز واإلنتباه    تكون األعمال المطلوبة تتماشى والقدرة على ال •

  transversales compétence  -:الكفاءات األفقية  – 9.6

هي مجموعة المواقف والخطوات الفكرية والمنهجية المشتركة بين مختلف المواد ،                  

والتي يجب اكتسابها وتوظيفها أثناء إعداد مختلف المعارف ، أو حسن الفعـل، ذلـك أن                

 يرمي إلى دفع المتعلم نحو التمكن من التعلم في إسـتقاللية               التحكم في الكفاءات العرضية   

متزايدة ، فالقراءة مثال هي أداة األداء في كل األنشطة والمواد اللغويـة منهـا والعمليـة                 

  .واإلجتماعية وغيرها 

   de base compétence -:  الكفاءة القاعدية – 10.6

تبطة بالوحدات التعليمية ، وتوضح بدقة       هي مجموع نواتج التعلم األساسية المر              

ولهـذا  .ما سيفعله المتعلم أو ما سيكون قادرا على أدائه أو القيام به في ظروف محـددة                 

يجب على المتعلم أن يتحكم فيها ليتسنى له الدخول دون مشاكل في تعلمات جديدة والحقة               

 .، فهي األساس الذي يبنى عليه التعلم 

  d´étape- compétence: ة  الكفاءة المرحلي– 11.6

هي مجموعة من الكفاءات القاعدية ، كأن يقرأ المتعلم جهـرا ، يراعـي األداء                        

وهي تسمح بتوضيح األهداف الختامية أو النهائية لجعلها أكثر قابلية         .الجيد مع فهم ما يقرأ      

  .للتجسيد ، وهي تتعلق بشهر ، فصل أو مجال معين 
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  finale    - compétence -:النهائية / امية الكفاءة الخت – 12.6

                   تعد نهائية كونها تصف عمال كليا منتهيا ، وتتميز بطابع شامل وعام ،             

وهي تعبر عن مفهوم إدماجي لمجموعة من الكفاءات المرحلية يتم بناءها وتنميتها خـالل              

يقرأ المتعلم نـصوصا مالئمـة      سنة دراسية أو طور ، فمثال في نهاية الطور المتوسط ،            

  .لمستواه ويتعامل معها ، بحيث يستجيب ذلك لحاجاته الشخصية ، المدرسية ، اإلجتماعية 

هي كل نشاط يقوم به المتعلم لتحقيق هدف ما ، فـي  LaTache   -: المهمة   – 13.6

يئ محيط ما ، من خالل القيام بفعل أو عمليات ما ، وترتبط المهمة بمعايير تحـدد الـش                 

المنتظر بالنسبة لهدف أو مجموعة أهداف من جهة أخرى ، فهي تقتضي تعليمات إلنهـاء        

كما أنها تبين عناصر الطريقة وشروط اإلنجـاز ،         ) .الهدف ، الناتج المطلوب     ( النشاط  

وفي األخير نصل إلى أن إنجازالمهمة يستلزم عمليات ثابتة خاصة وفي ذات الوقت قيـام               

  .  به المتعلم بخطوات خاصة 

  : كــفـــاءة مـــادة – 14.6

 يقصد بها القدرة على اإلستخدام الناجع لمجموعـة مندمجـة مـن                                 

المهارات والمعارف والسلوكات الخاصة بمادة معينة لمواجهة وضعية جديـدة أو غيـر             

  .مألوفة والتكيف معها ، لحل المشكالت وإنجاز مشروع 

   :  مـشروع القسم- 15.6 

             هي خطة عمل يشترك في تحديد أهدافها ورسم مساراتها المتعلم بالتعاون مع            

زمالئه والمدرس ، وذلك قصد تطوير عملية التعلم وتجاوز العقبات والعوائق التي يمكـن              

  .أن تالقيها في إطار تعاقد يضبط مراحل إنجاز هذه الخطة ومواعيدها 
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   :ـكفـاءاتالـاالـمـقـاربـة ب   بــيـدا غــو جـي- 7

تستند المقاربة بالكفاءات إلى نظام متكامل ومندمج مـن المعـارف واألداءات              

 –واإلنجازات والخبرات والمهارات المنظمة التي تتيح للمتعلم ضمن وضـعية تعليميـة             

وهنـاك مفهـوم    .تعلمية القيام بشكل الئق بما هو مطالب به وبما يتماشى وتلك الوضعية             

ي لبيداغوجيا الكفاءات ، يتميز بالشمول ، حيث يضم مختلف المفاهيم القريبة منه أو              نظر

التي تتقاطع معه ، كالقدرة واألداء والمهارة والمعرفة واإلنجاز ، وبذلك سيصبح المفهوم             

مفهوم افتراضي ، مجـرد ال يمكـن        : "  أنه   j.leplatمركبا ، إذ يعني فيما يعنيه حسب        

وكذلك القـدرة علـى     . ل اإلنجازات والنتائج ، التي يحققها المتعلم        مالحظته إال من خال   

وأخيـرا  . المواءمة والمالءمة ، مع الظروف والمواقف والشروط التي يواجهها المـتعلم            

  ) 1" (الخاصية اإليجابية للمتعلم التي تشهد على قدرته على إنجاز مهمة محددة 

عارف ، وال يمكنها اإلستغناء عنها،إذ يقـول        كما أن المقاربة بالكفاءات ال تولي ظهرهاللم      

المقاربة بالكفاءات الترفض المحتويات والمواد التعليمية، وإنما       :" أحد رواد المنهج برونود   

  )2" . (هي تؤكد على ضرورة تفعيلها في المدرسة وفي الحياة 

   :اءاتـكـفال الـمـقاربـة ب بـيـداغـوجـيـا خــصـائـص  - 1 . 7

  .حياة من منظور عملي النظر إلى ال -

 .التخفيف من محتويات المواد الدراسية -

 .تفعيل المحتويات والمواد الدراسية في المدرسة وفي الحياة  -

السعي إلى تثمين المعارف المدرسية وجعلها صالحة لإلستعمال في مختلف مواقف            -

 .الحياة 

 .جعل المتعلمين يتعلمون بأنفسهم عن طريق حسن التوجيه  -

  .ى تحويل المعرفة النظرية إلى معرفة نفعية الطموح إل -

التـدريس   – 19 المركزالوطني للوثائق التربوية ،سلسلة موعدك التربـوي العـدد           -)1(

   . 4ص. 2005،بالكفاءات والتقويم

، مرجع سابق  – 17 المركزالوطني للوثائق التربوية ،سلسلة موعدك التربوي العدد         -)2(

   .10ص



 149

  

   : ـكـفـاءاتالالــمـقــاربـة ب  اغـــوجـيـابـيــد  أهــداف - 2 . 7

  :          إن هذه المقاربة تعمل على تحقيق جملة من األهداف نذكر منها 

إفساح المجال أمام ما لدى المتعلم من طاقات كامنـة وقـدرات ، لتظهـر                

 وتتفتح ، وتعبر عن ذاتها ،

اسب وما تيسره له    بلورة إستعدادات المتعلم وتوجيهها في اإلتجاهات التي تتن        

 الفطرة ،

تدريب المتعلم على كفاءات التفكير المتشعب ، والربط بين المعـارف فـي           

المجال الواحد ، واإلشتقاق من الحقول المعرفية المختلفة عند سعيه إلى حل            

 مشكلة أو مناقشة قضية أو مواجهة وضعية ،

  سياقات واقعية،متعلم من تعلمه فيتجسيد الكفاءات المتنوعة التي يكتسبها ال 

زيادة قدرة المتعلم على إدراك تكامل المعرفة والتبصر بالتداخل واإلندماج           

 بين الحقول المعرفية المختلفة ، 

 سبر الحقائق ودقة التحقيق وجودة البحث وحجة اإلستنتاج ،  

إستخدام أدوات منهجية ومصادر تعليمية متعددة مناسـبة للمعرفـة التـي             

  اكتسابها ،يدرسها المتعلم وشروط

القدرة على تكوين نظرة شاملة لألمور وللظواهر المختلفـة التـي تحـيط              

 بالمتعلم،

اإلستبصار والوعي بدور العلم والتعليم في تغيير الواقع وتحـسين نوعيـة             

  ) 1.(الحياة

  

 ، قـرص مـضغوط ،       المناهج الجديدة للمواد التعليميـة     وزارة التربية الوطنية ،      –) 1(
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 الــتـعلـمـيــة   -  أ طـرا ف العـملـيـة الـتـعـلـيـمـية        -  8

   :ـكـفـاءاتالفي ضوء الـمـقـاربـة  ب
باعتبار التدريس بالكفاءات منهاجا للتعلم وليست برنامجا للتعليم ، تعلم يهدف إلـى                    

 ،  وليس تعليم لتكديس المعلومات   ) معارف و قدرات و مهارات      ( إكساب المتعلم كفاءات    

وألن عملية التدريس بالكفـاءات     .تعلم يرتبط بالحياة ، حياة المتعلم الحاضرة والمستقبلية         

تتميز بالدينامية ، فهي تفسح المجال واسعا للممارسة التعليمية ، أين تعطي للمدرس مجاال              

واسعا للممارسة التعليمية ، حيث تعطي له مجاال واسعا للتـصرف واإلبـداع ، كفاعـل                

عد ومنشط للتعلمات ، وفي المقابل ، تجعل المتعلم عنصرا فاعال ، وتساهم             مشارك ومسا 

في تكوين القدرات والمهارات ، وال تقتصر على مجال ضيق أو إطار محدود يعيق ويكبل 

وفيما يلي نتطرق للحديث بتفصيل أكثر عـن دور كـل مـن المـدرس               . طاقات المتعلم   

  ) : 1(مية في ضوء المقاربة بالكفاءات  التعل–والمتعلم في ظل العملية التعليمية 

 إن دور المعلم ال يقتصر على حدود حجرة الدرس وال علـى             : د ور المعلم    - 1 . 8

فترة العمل بداخلها بل يتسع إلى ما قبل الدخول إليها وإلى ما بعد الخروج منها ، بداية من              

  .التفكير في إنجاز عمل ما مع المتعلم إلى التخطيط له لتنفيذه 
 كما يفكر المعلم ويخطط لكيفيات تشجيع المتعلمين وحثهم ومساعدتهم عنـد الـضرورة             

وتقويم تعلماتهم واستيعاب مواقفهم وردود أفعالهم وتندرج ضمن ذلـك أسـاليب وطـرق             

التنسيق بين دوره و دورهم بما يحقق له ولهم التكامل و اإلنسجام فيما بينهم ومعه باعتماد                

ءة واألخذ باقتراحات المتعلمين لتهذيبها تارة وتبيان نقائصها تـارة          الحوار والمناقشة البنا  

أخرى ، مع أخذ تمثيالتهم السابقة للمعرفة بعين اإلعتبار فيستدعي المعارف القابلة للتجنيد             

ويحث على توظيف الجاهزة منها ، وحمل أخطائهم على محمل المقاربة بالكفاءات التـي              

  تنظر إلى الخطأ على أنه دليل 

  

، قـرص مـضغوط ،      المناهج الجديدة للمواد التعليميـة        وزارة التربية الوطنية ،       -)1(
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وجود معرفة لكنها ليست المقصودة في ذلك الحين ، وعليه البد للمعلم من التـروي فـي                 

 في هذا الخطأ قصد الوصول إلى مصدرها ومـن ثمـة            يدققمثل هذه المواقف ليمحص و    

  .في الحصة نفسها أو في حصة أخرى معالجتها ـ سواء 

كما أن المعلم ال يكتفي في أداء دوره هذا بالتفكير في المضامين والتخطيط لها بل البد أن                 

يفكر أيضا في الكيفية التي يجسد بها التدخالت المذكورة سابقا و المعلم مدعـو هنا لتقديم               

  .ولدى متعلميه خاصة صورة إيجابية عن المادة المعنية في المحيط المدرسي عامة 

  ) : 1(ويمكن تلخيص مواصفات المدرس في ضوء بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات كاآلتي   

ة ، وكيفية إدراكه    ال يأخذ باإلعتبار مكتسبات المتعلم المعرفي           المدرس مفكر     

جياته وحسب ، بل وكذلك أهداف البرنامج الدراسي ، ومنهاج التـدريس ،             األشياء ، وحا  

  .وشروط المهام المقترحة ، والتوظيف الفعلي إلستراتيجيات التعلم الهادفة والمالئمة 

ال يقتصر عمل المدرس علـى تطبيـق التعليمـات            المدرس صاحب قرار       

واإللتزام بالتوجيهات والتوصيات المتعلقة بتنفيذ العمليات التعلمية ، بل يتعداها إلى إتخـاذ            

 مضمون التعلم ، وكيفية تقديمه ، كما يخمن األخطـاء التـي             القرار المناسب فيما يخص   

يمكن وقوع المتعلم فيها ، ويعد األمثلة منوعة ، ويأتي بأخرى مضادة إلحـداث أزمـات                

التعلم ، ويحاصره بها من كل جانب ، ألن الخطأ جزء من عملية البناء المعرفي وسـبيل                 

  . تحقيق إستقاللية التفكير والفعل  إلحراز الكفاءات هدفه في ذلك الوصول بالمتعلم إلى

يستطيع إقناع المتعلم بالنشاطات المقترحـة  فز على التعلم                  المدرس مح 

عليه ، مبينا جدواها وفائدتها في إحداث التعلم فضال عن أهميتها اإلجتماعية والمهنيـة ،               

  .ختبر اإلدماج الحقيقي وعالقتها بواقع الحياة ،باعتباره هو واقع المهارات والكفاءات وم

إن المدرس قدوة متعلمه ، لذا من الطبيعي جدا أن يكون                     المدرس نموذج 

  .المدرس النموذج الكفء الذي يحسن بالمتعلم أن يستلهم منه ، أو يقلده لتطوير كفاءته

  

  

ين  ، حس  المجلة الجزائرية للتربية المربي    المركز الوطني للوثائق التربوية ،       –)1(
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يحاور المتعلم ويناقشه في صعوبات المهـام المقـدم           المدرس وسيط   

عليها ، وفي خطوات نجاحه فيها ، والعوامل التي تساهم في تحقيق فوزه أو تحول دونه ،                 

ظيفة في مهمة معينة ، كمـا       ويذكره بالمعارف والخبرات المكتسبة سلفا ، عله يجد لها و         

  .يساعده في التفكير في الصعوبات ووضع الخطط المالئمة لحلها وتجاوزها 

يرى أن مهمة كل متعلم لديه هي التدرب على الحياة             المدرس مدرب     

وأن تدربه يستلزم وضعه في وضعيات تلزمه القيام بمهام معقدة وهادفة علـى أن تكـون            

  .الواقع المعيش في اإلمكان وقريبة من 

ومن هنا يمكن القول  إن الدور المطلوب القيام به  من طرف المدرس فـي بيـداغوجيا                  

المقاربة بالكفاءات ال يقل عنه في بيداغوجيات التعليم التقليدية ، أما من حيث الشكل فهـو   

يختلف تماما  إذ أن المدرس في هذه األخيرة كان يحظى بدور البطولة ، لكنه اليوم وفـي           

وهنا نتسأل ، ماهو دور المتعلم في       .ظل هذه المقاربة مطالب بالتنازل عنه لصالح المتعلم         

   ؟ األخيرةظل هذه 

  :   د ورالـمــتــعــلــم - 2 .  8  
إن فعل التعلم يقتضي من فاعله بذل جهد معين نحو ما هو بصدد تعلمـه ،                  

ماأنه يرتكز على قدرات المـتعلم      ويبدأ باإلستعداد النفسي والتركيز الذهني على الفعل ، ك        

لذلك فالمتعلم مدعو إلبداء اإلستعداد والتركيز الالزمين له        . ومكتساباته وعاداته في التعلم     

وتأكيد حصول النية لديه لمباشرة التعلم من خالل اإلستجابة لنظام التعامل ضمن محـيط              

تصل بقاعة التعلم أو مـا      المؤسسة التعليمية  وقبول الدور الذي يعطى له فيه ، سواء ما ي            

إن هذا الدور ال يقدم له على شكل الئحة من التعليمات واألوامر ، من طرف               . يدورفيها  

المعلم أو غيره بل هي عبارة عن تعليمات عمل يطلب منه إنجازه وفقها في قاعة التعلم أو          

ل وغات ترغبه في العم   مصاغ له ب  صخارجها إضافة إلى توجيهات ونصائح و إرشادات ت       

التعليمي ، إذتبين له فوائد العمل بها والمنافع المبتغاة من ورائها وتـشرح لـه المـضار                 

الناتجة عن إهمالها أو التهاون في تطبيقها ، وذلك في إطار يحسسه بالتضامن معه مـن                

كما يسمح له أحيانا    . أجل مصلحته، مع المراعاة مستوى نضجه النفسي والعقلي في ذلك           

تها أو اإلستفسار حول جدواها والتدرج في تطبيقها و التآلف معهـا            بالمشاركة في صياغ  
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إن تعليمات العمل التي تقترن بإنجاز ما ، تعتبر فـي           .لتصبح بعد ذلك عادة متأصلة  فيه        

 المقاربة بالكفاءات الوجه اإلجرائي للتوجيهات والنـصائح و اإلرشـادات           بيداغوجيةإطار

ساسا حول ما يجب أن يقوم به المتعلم في قاعة التعلم           والتي تتمحور أ  . المشار إليها سابقا    

  .وخارجها أي في البيت أو في المكتبة 

 ففي قاعة التعلم يكون المتعلم باستمرار في حالة نشاط تعلمي يتنوع بين التفكير في حـل                

مشكلة أو إقتراح حل لها أو منا قشة فكرة أو بناء برهان أو تحريرنــص أواإلستفـسار                

ونذكر هنا بأن إنجاز هذه المهـام أو العمليـات يحـدث            .  طريقة أو قاعدة     عن فكرة أو  

بدرجات متفاوتة من متعلم آلخر ومن حين آلخر ، كما أن إقتناع المتعلم بإنجازها يكفل له                

سهولة اإلندماج مع أقرانه في عمل األفواج وفي التنافس الشريف معهم والتمركز في قلب              

  .ة  التعلمي-العملية التعليمية 

أما دوره خارج قاعة التعلم فيتمثل أساسا في تنظيم وقته ألداء واجباته التعليميـة بـصفة                

متوازنة وواعية يبتعد فيها عن اإلرتجالية والمناسباتية ، مما يمكنه من المواظبـة علـى               

إنجاز األعمال التي يطلبها منه المعلم وفقا للتعليمات والتوجيهات المقدمة من طرف هـذا              

وتتمثل أيضا في تعزيز مكتسباته بمعالجة تطبيقات وتمارين إضافية ومراجعـة           . األخير  

دروسه وضبط ما أشكل عليه فيهاليسأل عنه الحقا معلمه أو زمالئه فـي الـصف وفـي                 

  .اإلستعداد للفروض واإلمتحانات من جهة أخرى 

  : مـارســات في قـــاعـة الـــدرس الــمـ- 3 .  8   
 التعلمية في القسم تنقسم     –خالل ماسبق إن ممارسات العملية التعليمية       من                  

ويحدث . إلى نوعين ، ممارسات تعليمية يؤديها المدرس وممارسات تعلمية يؤديها المتعلم            

كل هذا في آن واحد وفي إطار من التوافق والتناسق والتكامل ، وكذلك يحدث فـي جـو                  

وبدرجة مـسؤولية أكبـر     .  والتفتح على الرأي اآلخر      يسوده الحوار والنقاش والنقد البناء    

وتتراوح هذه الممارسات من تقديم التعلمات إلى       . عند المدرس ، باعتباره محرك العملية       

  .تقويمها مرورا ببناء المعرفة وتوظيفها وذلك عبر سلسلة من النشاطات 

ائها مـن قبـل المـتعلم        التعلمية هو إكتشاف المعرفة وبن     –كما أن مدار العملية التعليمية      

لهذا فإن المدرس مدعو إلى إختيار األنشطة التعلمية والمشكالت التـي تخـدم هـذ               .نفسه

اإلتجاه ، وعند معالجته لها يعمل على إعطاء الوقت الكافي للمتعلمين خالل فترة البحـث               
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بإعادة كما يسمح لهم بعرض ما توصلوا إليه فينظم المناقشة بينهم ومعهم فيعيد إليهم الكرة               

طرح بعض أسئلتهم عليهم و يجيب على بعضها تارة أخـرى عنـد الـضرورة ، كمـا                  

يساعدهم على التعبير عن أفكارهم ليكون بذلك شريكا لهم في بعض الفترات من الحصة ،               

ويكون في فترات أخرى مصدر المعرفة المؤسسة ، وبهذا يصب العمل في اتجاه تجـسيد               

  .مبدأ بناء المعرفة 

   : التعلمية في ظل المقاربة بالكفاءات–ويم في العملية التعليمية    التق- 9
 التعلمية يواكبها في جميع     -باعتبار التقويم عنصرا أساسيا في العملية التعليمية                   

مراحلها ، ويلعب دورا رئيسيا في الوقوف على مدى تحقق األهداف التربويـة  ونـواتج                

 أكثر مـن    –اره العمود الفقري في هذه العملية  أصبح معنيا          وباعتب. التعلم المنبثقة عنها    

بقياس مدى فهم المتعلم للمعارف والتمكن من المهارات والقـدرة علـى            –أي وقت مضى    

  . توظيفها في مجاالت الحياة المختلفة ، وفي حل المشكالت التي تواجهه 

  :  بالكفاءاتم المتعلم من منظور بيداغوجية المقاربة أهداف تـقـويـ-  1 . 9 

 كفاءة المـتعلم التـي هـي        هو عملية إصدار الحكم على مدى     " التقويم بالكفاءات           

)              1"(و والبنـــاء مـــن خـــالل أنـــشطة الـــتعلم المختلفـــة بـــصدد انمـــ

تقويم القدرة  وبناءا على هذا التعريف يمكن القول أن تقويم الكفاءة هو أوال وقبل كل شيئ               

  .على إنجاز نشاطات وأداء مهام بدال من تقويم المعارف 

  : الكفاءات فيما يلي ب بيداغوجية المقاربة  من منظورويمكن حصر تقويم المتعلم

تشخيص صعوبات التعلم ، والكشف عن حاجات المتعلم ومشكالته وقدراته قـصد             

 .تكييف العمل التربوي 

 .لدى المتعلم تنمية مستوى الكفاءة واألداء  

 .إختبار مدى نجاح الطرائق واألساليب المستعملة  

التعرف على مدى تحقيق األهداف التربوية بتحديد ما حصل عليه المتعلم من نتائج              

 .تعلمية

الحصول على المعلومات الالزمة في تقـويم المـتعلم لتوجيهـه حـسب قدراتـه                

  .وإستعداداته

  .20 – 19ص ص .مرجع سابق،  المركزالوطني للوثائق التربوية -)1(
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 المقاربـة   المتعلم من منظور بيداغوجيـة     فترات القيام بعملية تقويم     -  2 . 9         

  : بالكفاءات 

 فيمتد علـى كـل     التعلمية –العملية التعليمية              بما أن التقويم جزء ال يتجزء من        

ف عند معرفة الخطأ أو الـنقص أو        مراحلها ، فيكون قبل التعلم وأثناءه وبعده ، وال يتوق         

العقبات التي تصادف المتعلم أو المدرس ، كما ال ينزوي في خانة التركيز على المـتعلم                

بـل  . كإعطاء عالمة له ، وال يحد بزمن معين من حصة الدرس وال بموقف معين منها                

  مهو جزء من الممارسات التي تتم في قاعة الدرس بشكل منسجم بين المـدرس والمـتعل               

ويكون أحيانا نتاج إفرازات تقتضيها طبيعة العملية نفسها كأن يالحظ المدرس في مالمح             

وجه المتعلم نوع من الحيرة والتساؤل التي لم تتبلور بعد في ذهنه وغير المعلن عنها من                

وم ؟ وكيف يقوم ؟ ولماذا      في ظل هذه المقاربة نتسأل متى يقوم المدرس ؟ وماذا يق           .قبله  

  :خصصة للتقويم ئلة نحاول اإلجابة عنها من خالل التطرق إلى الفترات المأسيقوم ؟ 

  :  الفترة قبل التعلم –  1 . 2 . 9

التقـويم  "  يطلق على التقويم الذي يجرى في بدايـة الحـصة مـصطلح                           

إستنادا إلى وظيفته التي هي المساعدة على معرفـة وتـشخيص الوضـعية             " التشخيصي  

مكتسبات المتعلمين الضرورية لهذه الحصة والتي تنحصر عادة إمـا فـي أنهـا              الحالية ل 

. متوفرة فقط عند المتعلم أو أنها جاهزة للتوظيف من قبله أي أنه قـادر علـى تجنيـدها     

 أو كتابيـا ليجيـب عنهـا        فوياوعادة مايتم تجسيد ذلك بواسطة أسئلة معدة سلفا تطرح ش         

  .المتعلم أو من خالل تقديم نشاط له

إن التحقق من إحدى الصفتين اللتين تحملهما مكتسبات المتعلمين أم ضروري لمواصـلة             

العمل اتجاه الهدف من هذا التقويم وهو العمل على إحداث التجانس على مستوى المعارف              

  . المقصودة هنا ومن ثم اإلنطالق في المرحلة الموالية لتقديم الجديد 
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  :م  الفترة أثناء التعل– 2 .  2. 9

يطلق على التقويم الذي يجرى خالل عمليـة الـتعلم أي عنـدما يكـون                 

المتعلمين  منهمكين في البحث في مشكل أو إنجاز عمل وبصفة عامة عندما يكونون فـي                

إن المتعلمين وهم فـي     " . التقويم التكويني   " حالة تعامل مع ما يعرض عليهم ، مصطلح         

إلخ .... رحون إستفسارات ويقدمون مقترحات     هذه الحال ، الشك يجيبون عن أسئلة و يط        

إن هذا النشاط  يعطي للمدرس بادىء ذي بدء وهو يستمع إلجاباتهم ويالحظ أعمالهم ،               . 

 يتعمـق فـي معالجـة       نظرة أولية عما حققه بعضهم من تعلم دون البعض اآلخر من ثم           

  ) 1. (الوضعية 

  :  الفترة بعد التعلم - 3 .  2.  9

    بعد أن ينتهي المدرس من تقديم التعلم المقصود يشرع في حوصـلة                            

المكتسبات الجديدة للمتعلمين من خالل تقويم هذه التعلمات ويتم ذلك بأشكال مختلفة منهـا              

. األسئلة المباشرة و اإلستجوابات ، الفروض المحروسة ، الفروض المنزلية ، األبحـاث              

مكن أن يكون في نفس الحـصة كمـا يمكـن أن يكـون              مما يعني أن التقويم بعد التعلم ي      

كما أن هذا النوع من التقويم يهـدف        " . التقويم التحصيلي   " خارجها وهو ما نسميه بــ      

إلى مساعدة المدرس في إصدار حكم قيمي على مستوى المتعلم ليس فقـط فيمـا يتعلـق                 

إذ تعتبـر هـذه   . بقة بالتعلمات المستهدفة حديثا بل و أيضا فيما يتصل بتعلمات أخرى سا        

األنشطة اإلدماجية وسيلة ناجعة وفعالة وضرورية لتجسيده وذات مصداقية أكبر في تثبيت            

  .الحكم ومن ثم اتخاذ القرار المناسب ، فإما عالج للنقائص وإما تدعيم للمكتسبات 

  

  

  

  .2005 ، مارس قرص مضغوط،  وزارة التربية الوطنية –) 1 (
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  ) 1(طرق إليه في الشكل التالي م التويمكن تلخيص كل ما ت

  : أهداف وفترات القيام بعملية التقويم في ظل المقاربة بالكفاءاتشكل يوضح:  3 الشكل  

.  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   .مرجع سابق مديرية التربية لوالية األغواط ، – )1(

  

األهداف
  )الكفاءات(

 

  النشاطات

 التقــويم التكــويني
  

تقويم تشخيصي للمكتسبات 
تحديد التصورات / القبلية 

 األولية
 الوضعية اإلشكالية

محققة أهداف

تدعيم نشاط إدماجي
  
  التقويم التحصيلي و توسيع المكتسبات

 أهداف غير محققة
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ـ     م  - 3 . 9 ـ   م المتع تطلبات القيام بعملية تـقـوي ور بيداغوجيـة المقاربـة     لم من منظ

  :بالكفاءات 

تعلمي / زمة لكل فعل تعليمي      ألن عملية التقويم عملية شاملة ، ومتكاملة ،وهادفة ومال          

  ): 1(فهي تتطلب جملة من المهارات نذكر من بينها ما يلي 

  :مهارة صياغة األسئلة  : أوال   

تعلم ، وهنـاك أربعـة معـايير         والتي تعد من المهارات المهمة إلثراء عملية ال               

  : أساسية للسؤال الجيد ، إذ يجب أن يكون 

 واضحا غير معقد ، يستطيع أن يفهمه المتعلم ، 

 مثيرا للتفكير ، 

 متوافقا مع سن وقدرات وإهتمامات المتعلم ، 

 .مناسبا للهدف  

  : مهارة المالحظة : ثانيا 

م كي يبني تعلماته بنفسه ، من خالل         بما أن التدريس بالكفاءات يتمركز حول المتعل            

  :فإن المدرس عليه أن ) مشكل / وضعية ( تعلمي / وضعه أمام موقف تعليمي 

يالحظ المتعلم وهو يعمل طيلة األسبوع ، ليعرف الكثير عن مكتـسباته             

البنيوية والوظيفية ، وكيفية عمله ، ونجاحـه وتعثـره ، مـع تـسجيل               

تحليلها بهدف إستثمارها في حوار     المالحظات وتدوينها بشكل منهجي و    

 بيداغوجي متماثل ، 

تكون المالحظة تكوينية على أساس بناء تمثالت واقعيـة عـن الـتعلم              

وظروفه ، وكيفية إنجازه ، وميكانيزماته ، ونتائجه ، وتستجيب لحاجات           

 المتعلم وانتظاراته ،

  

  
 

 – 22ص ص ص   .مرجع سـابق   المركزالوطني للوثائق التربوية ،      -)1(

23 -24.  
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اإلهتمام في المالحظة التكوينية بمؤهالت المتعلم ، وطرائـق عملـه ،             

بعبارة أخرى ، يهتم بكل     . وكيفيات تعلمه واستعداده وحوافزه ورغباته      

المظاهر المعرفية والعاطفية والمادية التي تيسر أو تمنع التعلم ، شريطة           

ـ         ة المـشكالت   أن تكون المالحظة التكوينية مناسبة للحاجـات وألهمي

 المطروحة التي سيتم حلها ،

 تكون مالحظته ثاقبة ، وجوهرية ، ألن إدراك المدرس لما هو كـامن              

لدى المتعلم ، واكتشاف القوة التي يمكن أن تنمـو فـي ذاتـه ، همـا                 

 . يبرهنان على أنه يثق به ويحترمهالتصرفان الوحيدان اللذان

 : مهارة الحوار البيداغوجي  : ثالثا

           هناك قليل من المتعلمين من يستطيع تفسير كيفية تعلمه ، واإلجابة عـن                   

لـذا مـن    . سبب القيام بهذه العملية أو تلك ، وسبب بداية أو إنهاءبرهنته بهـذا الـشكل                

الضروري أن يتيح المدرس للمتعلم فرصة التساؤل عن سيروراته اإلجرائية ، ومساعدته            

  : عال في تعلمه ، وهذا من خالل حوار على تحديدها حتي يجعله فا

تماثلي ، يتخلل المالحظة أو يلي التقويم الكتابي ، خا صـة وأن هـذا        

األخير ال يتيح معرفة الكيفية التي سلكها المتعلم في تنفيـذ إنجـازه ،              

وهل توصل إلى الحل صـدفة ، أم عـن طريـق الـذكاء أو عـن                 

  .طريقاإلستحضار اآللي للمعارف 

مكن المدرس من إختيار التدخالت الديداكتيكية واألدوات       بيداغوجي ، ي   

التي تتيح تعديل كيفية التعلم لديه أو تطويرها ، ومن ثم الوعي بهـا ،               

كما يمكن الحوار من مناقشة العالمة ، مزيحا سلطة التقويم مـن يـد              

المدرس من جهة ، والمساعدة على التقويم الذاتي وعلال التعرف على           

وحينما يقدر المتعلم أية    .ة وعلى معاييره من جهة أخرى       تقنياته المتعدد 

معايير تكون مهمة بالنسبة إليه ، وأية أهداف حاول تحقيقها ، وإلى أي           

 .حد تم له ذلك ، يتعلم بذلك تحمل مسؤولية نفسه و إختياراته 
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بيداغوجي يمكن من الكشف عن مختلـف أسـباب التعثـر ، وعلـى               

خاصا واليسعى من خالل الحوار إلى      المدرس أن ال يعطي أبدا درسا       

فرض رأي ، وإنما يسعى إل التزود بمعلومات عن األسـاليب التـي             

يمكن توظيفها من قبل المتعلم المتالك المعرفة والتحكم في الكفاءات ،           

و في الوقت ذاته يخبر المتعلم عن األساليب التي يمكـن أن يوظفهـا              

 .الكتساب ذلك 

 على تمثل أكثر دقة بواقع المتعلم ، وإلـى وعـي جديـد              وهكذا ينتهي الحوار بالمدرس   

  .بالعناصر التي يجب أن ينصب عليها جهده لبلورة أدائه 

  : مهارة وضع تناغم بين اإليقاع البيداغوجي واإليقاع الزمني  : رابعا

إن اإليقاع المدرسي ليس فقط مسألة توزيع زمني ، بل هو نتيجـة تـصور                 

ي ضوء األهداف البيداغوجية للمشروع التي هي في األصل         بيداغوجي ينظر إلى الزمن ف    

ترجمة لحاجات المتعلم المرصودة ، لهذا استبدلت بيداغوجيا الكفاءات اإليقـاع التقليـدي             

الذي يستجيب الكتساب المعارف في ذاتها ، بإيقاع جديد يتميز بالتدبير المرن للوحـدات              

 بدءا من ترتيب األولويات مع كل فريق        التعليمية حتى يستجيب لتنويع سيرورات التعلم ،      

  .التعلمي / إلى أن تستجيب هذه الوحدات ألهداف المشروع التعليمي 

  : مهارة تحليل النتائج وتفسيرها  : خامسا

في ضوء عملية الترميز والبرانم اإلعالميائية ، أي حينما تعطـى األجوبـة               

المعـارف  (  إنتاج المـتعلم     رموزا عوض العالمة ، فإن ذلك يساعد المدرس على تقويم         

لإلجابـات التـي    " 1"فعلى سبيل المثال يعطي الرمز      ) . الفعالة ، والمهارات والقدرات     

لإلجابات غير التامة ، لكنها تتـضمن فائـدة         " 2"تتطابق مع النموذج المقترح ، والرمز       

إلقتـضاء  لإلجابات التي ال تتطابق مع النموذج المقترح ، وعند ا         " 9"بيداغوجية ،والرمز   

للغياب الكلي لإلجابة ، ولتحليل هذه      " 0"مع اإلجابات الغامضة وغير المقروءة ، والرمز        

النتائج تتم اإلستعانة بهذه البرانم اإلعالميائية باعتبارها تتيح للمـدرس تحديـد سـحنات              

  .المتعلمين واألقسام على أساس معيار اكتساب المهارات والقدرات 
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  : اتج المتعلم  مهارة تحديد ن : سادسا

  : تتطلب من المدرس جملة من اإلجراءات تتمثل في   

تحديد مرجعية معايير يلجأ إليها عند إصدار حكم على ناتج المـتعلم ، وكلمـا                .1

 . كلما كان التقويم منسجما وواضحاكانت المعايير مفصلة ودقيقة

الالمـساواة  التحقق والتدقيق في فهم المعايير ، بمعنى أن المتعلم يشعر أحيانا ب            .2

أثناء تقديم المدرس لنتائج إمتحان ، ويؤدي ذلك إلى توتر العالقة البيداغوجيـة        

بين المدرس والمتعلم ، ويكمن السبب في عدم وجود تفسيرات واضحة ودقيقة            

ولتجنب هذه السلبيات ينبغي ترقية التقويم الذاتي أو الجماعي         . لمعايير التقويم   

 .في مرحلة التعلم 

ير في مرحلة التعلم أي إعداد شبكة معايير بالمشاركة الفعلية للمتعلم           إعداد معاي  .3

 . عند تحديد كفاءة ما ، مما يسمح بتحقيق عمل تكويني حقيقي 

  : م المتعلم من منظور بيداغوجية المقاربة بالكفاءات خصائص تـقـويــ- 4. 9  

لمتعلم من منظور ويـــم اتـقـ إن أهم الخصائص التي يجب أن تتوفرفي عملية           

  : )1(بيداغوجية المقاربة بالكفاءات 

فسح المجال للمتعلم كي ينمو إلى أقصى حد تؤهله قدراتـه           : الشمولية - 1

  .وأن يشمل كافة الجوانب 

وهو ما يساعد المدرس والمتعلم من معرفة ما وصل         :  اإلستمرارية   - 2 

إزالـة جوانـب   وانب القـوة و   إليه من تقدم في تحقيق األهداف ، وتنمية ج        

  .الضعف 

يقية عن المتعلم ، مما يفـرض       وهو ما يعطي صورة حق    :   التعاونية   - 3

 المدرس ، وولي أمرالمتعلم ، القيام بالتعاون مـع بعـضهم إلزالـة              على

  .اإلسهام في حل المشكالت الطارئةالغموض عن بعض المواقف و

تاحة المجال لكـل    تفكير ، وإ   الذي يسمح بحرية ال    : الد يمـقراطية      – 4                

  . وتحديد الوسائل المستخدمة فيه   في رسم خطة التقويممتعلم كي يشارك

أن يكون التقويم مبنيا على أسس علمية ، وخاصة إذا كانـت             :  العلمية   – 5  

  .وسيلة التقويم هي اإلختبارات التي يجب أن يتوافر فيها الصدق والثبات والموضوعية 
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  : خالصة الفصل 
إن بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات هي إحدى البيداغوجيات التـي تعمـل علـى                        

تمكين المتعلم من اكتساب المعرفة والكفاءة والشخصية المتوازنة الفاعلة المنفعلة للوصول           

  .به إلى نموذج المواطن اإليجابي الذي يبني ذاته ويؤسس لها موقعا في المجتمع والعالم 

لمنشود مواطن الغد ال يمكن بلوغه إال من خالل مناهج تشكل لبنات متينـة              هذا التصور ا  

تساهم في بناء الكفاءات على أساس مبدأ الحاجة والحرية ، من منطلق أن هذه البيداغوجيا               

ذات النسق المفتوح ، تتطلب تخطيطات ديداكتيكية مرنة تقوم على ما يعرف بالوضعيات             

قيقية وذلك بدروس تنشطها وضعيات تكون فـي خدمـة          الخصبة القابلة إلنتاج تعلمات ح    

كفاءات من قبيل التعلم والنقد الذاتي واإلنفتاح على المحيط و المعرفة والمهارات الداعمة             

  .لها ، وهو ما يستدعي العمل الجماعي والتعاوني داخل القسم أو خارجه 

، فإنـه يـستدعي فـي        التعلمي   –     وإذا كان ذلك هو المنظور الجديد للفعل التعليمي         

المقابل تصورا آخر لفعل التقويم عبر تقويم الكفاءة ، مما يسمح باتخاذ قرار حول مـدى                

تحقيق هذه األخيرة أم ال وهذا ال يتسنى للمدرس القيام به إال من خالل معـايير نوعيـة                  

  )1(.منتظرة من أداء وإنتاج معين وتصحيحية لتبين درجة التمكن من الكفاءة المستهدفة 

     وفي األخير نستطيع القول إن التدريس والتقويم بمنظور المقاربـة بالكفـاءات هـو              

التجسيد الواقعي للمعرفة المكتسبة والمهارات المبنية بالتكوين والخبرات المترسخة عبـر           

  .التجارب والوضعيات والمواقف المتباينة أو المتشابهة 

  

  

  

   .27ص  .جع سابقمر المركزالوطني للوثائق التربوية ، -)1(
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  :ــد تـمـهــي 
ات العولمة  ، هـذه األخيـرة        ن هي  تحدي    إن أكبر التحديات التي يواجهها هذا القر           

التي تعني النظام المفروض على العالم من قبـل الـدول المتقدمـة إقتـصاديا ، علميـا                  

وال يوجد من له القدرة على مواجهة هذه التحديات المفروضة علـى العـالم              .وتكنولوجيا  

، وهنا يتأكـد    أحسن من المدرسة ألنها هي الحجر األساسي في بناء األجيال والمجتمعات            

ونلمس ذلك في خطـاب     .وجوب إصالح المنظومة التربوية ، التي شرعت فيها الجزائر          

فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقةبمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية إلصالح           

ات ومـن بـين تحـدي   ..«:  الذي من ضمن ماجاء فيه    2000المنظومة التربوية في ماي     

ة هو األكثر صـعوبة     لينا أن نتصدى لها ، فإن التحدي المتمثل في التربي         المستقبل التي ع  

فمن ثمة يجب رفعه ألنه     .  ولكنه أكثر التحديات بحثا على األمل والحماس         واألشد تعقيدا، 

 فسه تطور مجتمعنا وانسجام توازنه،    يرهن مصير اآلتي من األجيال ، ويرهن في الوقت ن         

ة والعلمية والتكنولوجية لبالدنا ، وإشـعاع شخـصيتها ،          كما أنه يرهن التنمية اإلقتصادي    

بطبيعة الحال الجانب التعليمي في المنظومةالتربوية الذي البـد أن          . »وثقافتها في العالم    

يركز على  التعليم اإلستراتيجي ، حتى يتسنى لها تحسين نوعية التربية الممنوحة للشباب              

 منطق التعليم إلى منطق التعلم ، لما له من الدور           أين علينا  بذلك  اإلنتقال من      . وتكوينهم  

الكبير في الوصول إلى ذلك والذي بدوره يعتمد على مبـدأ المقاربـة بالكفـاءات الـذي                 

. يستدعي التجديد في المناهج واإلنتقال من الحديث عن البرنامج إلى الحديث عن المنهاج              

  . الغايات التربوية وتحقيقها لماذا المنهاج ؟ ألن المنهاج يعتبر أهم وسيلة لترجمة
ر مفهومها ومن خالل هذا الفصل سنتناول الحديث عن المناهج الدراسية بصفة عامة وتطو

من التقليدي إلى الحديث باإلضافة إلى خصائصه في إطار اإلصالحات التربوية الجديدة ،             

  .ثم نعرج قليال للحديث عن التعليم المتوسط بصفة عامة 
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د الدراسية تختلف  في تأثيرها على عقل المتعلم  ، وهذا يعني أننا نجد أن لكل       وألن الموا 

 والظواهر التي تعالجها ، وفي تنظيم هـذه   للوقائعمادة دراسية منطقها وطريقتها في النظر     

  . الوقائع والظواهر وبهذا المعنى ، تقدم كل مادة دراسية زاوية مختلفة للنظر إلى العالم 

. را مختلفا على عقل المتعلم ، وتقدم له نمطا مختلفا من التدريب العقلـي    تؤثر تأثي التيو

 األساسـية   المـواد وبما أن موضوع البحث يركز على مادتين من المواد التي تعتبر من             

 صورة واضحة عن المناهج الدراسـية فـي         إلقاءبالنسبة للسنة الثانية متوسط، فالبد من       

  . ي السنة الثانية متوسط مادتي الرياضيات واللغة العربية ف
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   :المنهج مفهومه، خصائصه ومكانته في ضوء التدريس بالكفاءات  – 1     
  :   مفهوم المنهاج - 1 . 1       

 باعتبار المدرسة هي المؤسسة التي تتولى عن المجتمع مهمة تربية وتعليم                          

دراسي هو الوسيلة األساسية التي تستخدمها هـذه األخيـرة          وتثقيف األفراد ،فإن المنهج ال    

ج من المفهوم الضيق التقليدي إلـى المفهـوم   اولقد تطور مفهوم المنه  . للقيام بهذه المهمة    

، إذن فما هو المفهـوم التقليـدي        الواسع وذلك تماشيا مع التطورات العلمية والتكنولوجيا        

  ج ؟ وما المفهوم الحديث له ؟ امنهلل

  : هوم التقليدي للمنهاج المف -1.1.1

  : نستعرض منها مايلي  المنهاجهناك تعاريف متعددة لمفهوم          

  )1 (»ج عبارة عن المقررات التي يدرسها التالميذ بغية إجتياز إمتحان آخر العام ا المنه«

هو مجموعة المعلومات والحقائق والمفاهيم واألفكار التي يدرسها التالميذ فـي صـورة             «

ج ألنه يستبعد منه كل نشاط يمكن أن يتم         امنهلل وهذا مفهوم ضيق     .)   2(»راسية  مواد د 

خارج حجرة الدراسة ، بل إنه يستبعد تنمية اإلتجاهات النفسية السليمة واكتـساب طـرق               

التفكير العلمية ألنه يكاد يقتصر على تحفيظ التالميذ المعلومات واصطناع الوسائل التـي             

  .  منه تكشف عن مقدار ما حفظوه

  : والمناهج بهذه الرؤية تقتصر على مايلي 

تجعل اكتساب المعلومات والموضوعات الدراسية وحفظها غاية فـي ذاتـه دون             

 .اإلهتمام بتطبيقها في الحياة 

 .تعد نقل محتوى المقررات الدراسية إلى عقل المتعلم هدفا أسمى للتربية  
 

 . أسسها ، تخطيطها ، تقويمهـا     . مناهج    ال جابر عبد الحميد جابر و يحي هندام ،          -)1(

  . 9 ، ص 1985، 7الناشر دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط 

، م  2000 ، ، الجزائـر   2000الكتاب السنوي    المركز الوطني للوثائق التربوية ،       –) 2(

   .207ص
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تعطى المعلومات  والمعارف جاهزة وما على التلميذ إال أن يحفظها دون أن تتاح               

 .فرصة للتأمل والتفكير والبحث له ال

 .تهمل حاجات التالميذ وحاجات المجتمع  

وقد نتجت عن هذا التصور والفهم الخاطئ لطبيعة المناهج الدراسية آثار سلبية نـذكر              

  : منها

إقتصار وظيفة المدرسة على الجانب المعرفي وإهمال الجوانب األخرى في           

 .تربية األجيال 

ميذ ، ألن المعلومات التي تزود بها المدرسة التلميذ         العزلة بين المدرسة والتل    

 .قلما ترتبط بحياته 

 .إهمال الجوانب العملية والتطبيقية  

 .عدم مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ 

لبية التلميـذ واعتمـاده علـى      إهمال التدريب على التعلم الذاتي ومن ثمة س        

  .الغير

 مجموعة من المعـارف والحقـائق       « هو  على أنه      جامنهللومنه  فالمفهوم القديم             

والمفاهيم ، التي تهدف المدرسة إلى إكسابها للتالميذ ، وتنظر إلى المادة العلمية على أنها               

محور العملية التعليمية ، والمعلم فيه ناقل للمعرفة والتلميذ متلق لها ، والنشاط فيها علـى                

  )1(»ات التحصيلية فقط ج ، ويعتمد التقويم على العملياهامش المنه

ج سائدا فترة من الوقت ومازال راسخا فـي بعـض           امنهللوقد ظل هذا المفهوم الخاطئ      

األذهان إلى يومنا هذا ، إال أنه تغير نتيجة ظهور العديد من العوامل التـي تتمثـل فـي                   

التطور العلمي والتكنولوجي والتطورات التربوية والنفسية التي كشفت لنـا الكثيـر مـن              

ائص نمو التالميذ وما يوجد بينهم من فروق في جوانب متعـددة ، وكـذلك تطـور                 خص

  .نظريات المتعلقة بعملية التعلمال

  

، معجم المصطلحات التربوية المعرفة في       أحمد حسين اللقاني و علي أحمد الجمل         –) 1(

   .230 ، ص2 ، ط 1999 ، عالم الكتب ، مصر المناهج وطرق التدريس
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  :جمال بعض األسباب التي أدت إلى تطوير مفهوم المناهج فيما يلي ويمكن إ

 .زيادة المعارف بصفة هائلة  

 .تقدم المؤسسات اإلنتاجية وضرورة مواءمة رجال التربية لما يدور في المجتمع  

 .شمولية العملية التربوية لجميع جوانب شخصية اإلنسان  

 .درات المتعلمين ومواهبهميستوعب قج التعليم االبحث عن صيغة جديدة لمنه 

  :المفهوم الحديث للمنهاج  – 2 . 1 .1    

ج نابعة من التصور المغاير للتصورات التي كانـت         القد ظهرت تعاريف حديثة للمنه        

  : سائدة من قبل نذكر منها 

ج في العصر الحديث لم يعد يمثل مجموعة المواد الدراسية التي تدرس منفصلة             ا المنه « 

ـ        عن بعضها    ج علـى أنـه   االبعض بطريقة تلقينية ، وإنما تنظر التربية الحديثة إلى المنه

يتكون من جميع الخبرات التربوية التي تزود المدرسة تالميذها بها ، سواء كان ذلك داخل       

  )1 (»الفصل أو خارجه بغية تحقيق أهداف معينة تختلف من مجتمع آلخر

 لتحقيق نموهم الشامل نموا روحيـا وعقليـا         ج هو كل ما تقدمه المدرسة لتالميذها      االمنه«

  : كما  يمكن تعريف المنهج بأنه . »وجسميا ونفسيا وإجتماعيا في تكامل وإتزان 

 الخبرات التربوية التي تتيحها المدرسة للتالميـذ داخـل حـدودها أو خارجهـا بغيـة               «

  )    2(.»تعليميةمساعدتهم على نمو شخصيتهم في جوانبها المتعددة نموا يتسق مع األهداف ال

ج بمفهومه الحديث يجب أن ال يكون جامدا ، وإنما يتيح للمدرسين القائمين على              االمنه«و

  )3. (»تنفيذه أن يوفقوا بين أفضل أساليب التعليم وبين خصائص نمو تالميذهم 

  

   .212، صموسوعة علم النفس للتربية والتعليم  -)1( 

   .209 ، ص المرجع السابقية ،  المركز الوطني للوثائق التربو-) 2( 

   .12 ، ص المرجع السابق جابر عبد الحميد جابر و يحي هندام، -) 3 (
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ج بمفهومه الحديث هومجموع الخبرات     امن خالل التعاريف السابقة نصل إلى أن المنه           

رة التي تهيأ للمتعلم والتي تستهدف مساعدته على النمو الشامل المتكامل لكي يكون أكثر قد             

ج هو أهم أداة يـضعها المجتمـع        اعلى التكييف مع ذاته ومع اآلخرين ، باعتبار أن المنه         

  .لتربية األجيال وفق الصورة النموذجية التي يرغب أن يكون عليها الجيل الناشئ 

يؤكد النظرة التكاملية لكل من الفرد والمجتمـع معـا وأن           «ج بمفهومه الواسع    اوأن المنه 

ة على اإلعداد للحياة فقط ولكنها هي الحياة بكامل أبعادهـا الماضـي   التربية لم تعد قاصر 

  )3 (»بخبراته والحاضر بمشكالته والمستقبل بتوقعاته 

  :  خـصائص المنهاج – 3 . 1 . 1

ج اليوم ذو خصائص تميزه عن البرنامج الدراسي وعما كـان يطلـق             اإن المنه           

  :  الخصائص فيما يليجا ، ويمكن حصر أهم هذهاعليه سابقا منه

 ؛ج اأن التلميذ هو المحور الذي يدور حوله المنه 

 ؛ج في خبرات التالميذ وليس في الكتب وكراسات الدراسة ايتجسد المنه 

ج المدرسي مشروع للحياة القائمة على التوجيه بدال من أن يكـون واسـعا              االمنه 

 ؛كالحياة نفسها 

قة متعمدة لتوجيه إهتمامات وقدرات     ج بيئة تعليمية متخصصة ومنظمة بطري     االمنه

  ؛المتعلمين نحو مشاركة فعالة في حياة مجتمعهم 

ج يهيئ للمتعلم الفرص لتنمية روح اإلقـدام واإلكتـشاف واإلستقـصاء            اأن المنه  

واإلبتكار والقدرة على حسن اإلختيار وسلوك حل المشكالت ويأخذ في كل ذلـك             

 ؛بعين اإلعتبار مبدأ الفروق الفردية  

الجماعيـة  ( ج يفرض على المعلم إستخدام األساليب والطرق المتنوعـة          ا المنه أن 

....) والفردية لمساعدة التالميذ على اإلكتشاف وإكتساب المهـارات والخبـرات           

ويعتبر المعلم في ظل هذا المنهج موجها للتالميذ ليتعلموا بأنفسهم مـن مـصادر              

 . التعلم   المختلفة

  

   .212- 211 ، ص ص مرجع سابقلوثائق التربوية،   المركز الوطني ل-) 1(
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 ومن ثمة تصبح الحياة في المدرسة مواقف تعليميـة تـشمل التلميـذ و المـدرس                     

 و البيئة المحلية وثقافة المجتمع  وينتج المنهج من تفاعل هذه العوامـل والتـي                والمدرسة

  ) : 1(يمكن تمثيلها في الشكل الموالي 

 تفاعل كل من التلميذ ، المدرس ، المدرسـة والبيئـة المحليـة              يوضحشكل  :  4الشكل    

  .وثقافة المجتمع في إنتاج المنهاج 

  

  

        التلميذ                                                               المدرسة

  

  

  

  المنهاج    

  

  

  

                   البيئة الثقافيةواإلجتماعية    المجتمع                                     

  

  

  

  

  

   .211 – 210 ، ص ص مرجع سابق المركز الوطني للوثائق التربوية، -) 1(
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  :  المنهاج الجزائري واإلصالح  -  4 .1 . 1        

  : من مفهوم البرنامج إلى مفهوم المنهاج  – 1 . 4 . 1 . 1        

جيا المقاربة بالكفاءات ، يستلزم التخلي عن مفهوم البرنـامج ،            إن تطبيق بيداغو         

واإلنتقال إلى مفهوم المنهاج ،حيث أن األول عبارة عن مجموعة المعلومات والمعـارف             

     ة معينة ، في حين أن الثاني يشمل كل العمليات التكوينية           التي يجب تلقينها للتلميذ خالل مد

اف ومسؤولية المدرسة ، خالل مدة التعليم ، أي كـل           التي يساهم فيها المتعلم ، تحت إشر      

  . المؤثرات التي من شأنها إثراء تجربة المتعلم خالل فترة معينة 

إن المناهج الجديدة التي اعتمدت المقاربة بالكفاءات ، تجيب على مجموعة من التساؤالت             

  ) : 1 (هيى

 وسـلوكات وقـدرات      ما الذي يتحصل عليه المتعلم في نهاية كل مرحلة من معـارف            -

  وكفاءات ؟

  ؟ة ،الكتساب المتعلم هذه الكفاءات ماهي الوضعيات التعليمية األكثر داللة ونجاع-

   ما هي الوسائل والطرائق المساعدة على إستغالل هذه الوضعيات ؟-

-    ن فعال مـن الكفـاءات      م مستوى أداء المتعلم ، للتأكد من أنه قد تمكّ          كيف يمكن أن يقو

  المستهدفة؟ 

  : ولتوضيح الفرق بين البرامج القديمة ، والمناهج الجديدة نلخصها في الجدول الموالي 

  

  

  

 الجزائر  - 58- ، العدد    مجلة نافذة على التربية    المركز الوطني للوثائق التربوية ،       -)1(

   .7 ص 2003ديسمبر 
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  .ة برنامج القديم والمناهج الجديداليوضح المقارنة بين  : 8الجدول رقم 

الــــبـــرنـــــامـــج 

  الـــقـــديـــــــم

الـــمـــنـهــــــــــاج 

  الـحـــــــالــــــي

 مبني على المحتويات ، أي مـا هـي          -

المضامين الالزمة لمستوى معـين ، فـي        

نشاط معين ومن ثم يكون المحتـوى هـو         

  .المعيار 

 مبني على أهداف معلن عنها فـي صـيغة          -

 الكفاءات المراد تحقيقهـا     كفاءات ، أي ما هي    

لدى المتعلم في مستوى معين ، ومن ثم تكـون          

  . الكفاءة هي المعيار 

 مبني على منطق التعليم والتلقـين ، أي         -

ماهي كمية المعلومات والمعـارف التـي       

  يقدمها المعلم،

   المعلم يلقن ، يأمر وينهي ،-

  . التلميذ يستقبل المعلومات -

أي ماهي التعلمـات     مبني على منطق التعلم      -

التي يكتسبها المتعلم من خالل اإلشكاليات التي       

  يطرحها المعلم ؟

 مامدى تطبيق التعلمات في المواقـف التـي         -

  يواجهها المتعلم في حياته الدراسية واليومية؟

-      جه ومـساعد    المعلم يقترح ، فهو مرشد ومو

  لتجاوز العقبات ،

،  المتعلم محور العملية ، يمارس ، يجـرب          -

  .يفشل ، ينجح ، فهو يكتسب ويحقق 

 الطريقة البيداغوجيـة المعتمـدة هـي        -

طريقة التعميم ، أي كل التالميذ سواسـية        

وفي قالب واحد على اعتبار درجة النضج       

  لدى التالميذ واحدة ،

  .  إعتماد مسلك تعلمي واحد -

 الطريقة المعتمدة هي بيداغوجية الفروقات ،       -

دية واإلعتمـاد عليهـا     أي مراعاة الفروق الفر   

أثناء عملية التعلم ، من منطلق أن درجة النضج         

  متباينة لدى المتعلمين ، 

  . تحديد عدة مسالك تعليمية -

 إعتماد التقويم المعياري المرحلي فهـو       -

  تقويم تحصيلي ، 

 اإلعتماد على درجة تذكر المعـارف ال        -

  .مكان لتوظيف المعارف 

كبا لعملية التعلم ،     إعتبار التقويم عنصرا موا    -

فهو تكويني ، القصد منه الضبط ، والتعـديل ،          

ويهتم بدرجة إكتساب الكفاءة وتوظيفهـا فـي        

  .مواقف 
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  :  مميزات المقاربة بالكفاءات وتأثيرها على العالقة التربوية  – 2 . 4 . 1 . 1        

  التعلميـة    -القة التعليمية    إنه لبيداغوجيا المقاربة بالكفاءات تأثير كبير على الع               

  ) : 1(ويمكن تلخيصها في النقاط التالية 

 التعلمية ، وذلك بإشـراكه      –تجعل من المتعلم محورا أساسيا في العملية التعليمية          

 في مسؤولية وقيادة وتنفيذ عملية التعلم ،

  اة ، في صيغة مشكالتتقوم على إختيار وضعيات تعليمية ، مستقاة من الحي 

 ال ،باعتبارها األسلوب المعتمد للتعلم الفع) المشكلة /  وضعيات أو(   

تعمل المناهج على تشجيع إندماج المفاهيم واألدوات المعرفية الجديدة ، بدل إعتماد             

 األسلوب التراكمي للمعارف ،

 .تحدد أدوارا متكاملة جديدة لكل من المعلم والمتعلم  

  

  

  

  

  

  

  

   .7 ، ص المرجع السابقتربوية ،  المركز الوطني للوثائق ال-)1(
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  :   التعليم المتوسط في ظل اإلصالحات الجديدة – 2
  :   تنصيب التعليم المتوسط في المنظومة التربوية الجزائرية – 1 . 2

في إطار إصالح المنظومة التربوية الجزائرية التي شرع في تطبيقه إبتداءا من السنة              

تنصيب السنة األولى متوسط ،  طبقا للمنشور الـوزاري           تم   2004 / 2003الدراسية  

 فـي   « حيث جاء فيـه        2003 جوان   04: ع المؤرخ في    . أ  / ت  . و   / 247رقم  

، سيشرع في تنصيب السنة األولى من       .....التدريجي للمنظومة التربوية  إطاراإلصالح  

  ) 1 (» 2004 / 2003ية من الموسم الدراسي التعليم المتوسط ذي األربع سنوات بدا

ومنه نستطيع الوصول إلى أن التعليم المتوسط حل محل الطور الثالث مـن التعلـيم               

األساسي الذي كانت مدته ثالث سنوات ، أما التعليم المتوسط فهو ذو أربع سنوات كما               

  .2004/ 2003 خالل السنة الدراسية تمت اإلشارة له سابقا ، نصبت السنة األولى منه

 ، طبقا لما جـاء فـي        2005 / 2004توسط خالل الموسم الدراسي      والسنة الثانية م  

 حيـث   2004 ماي     19: ع المؤرخ في    . أ  / ت  . و   / 548المنشور الوزاري رقم    

، يشرع  .........يجي للمنظومة التربوية     في إطار مواصلة اإلصالح التدر     «جاء فيه     

   ) .2 ( » 2005 / 2004في تنصيب السنة الثانية متوسط بداية من الموسم الدراسي 

  

  

ع ، . أ / ت . و  / 247ي رقـم  ، المنـشور الـوزار     وزارة التربية الوطنية      - )1(

، 2003 جوان   04: ، المؤرخ في    تنصيب السنة األولى من التعليم المتوسط       : حول

   .1ص 

ع ،  . أ  / ت  . و   / 548، المنشور الـوزاري رقـم         وزارة التربية الوطنية      -) 2(

  .1 ، ص2004 ماي  19: المؤرخ في  ، سنة الثانية متوسطتنصيب ال: حول 
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 ، طبقا لما جـاء فـي        2006 / 2005 والسنة الثالثة متوسط خالل الموسم الدراسي       

 حيث 2005 أفريل  24: ع المؤرخ في . أ / ت  . و   / 2110المنشور الوزاري رقم    

، يشرع  .........بوية  ريجي للمنظومة التر   في إطار مواصلة اإلصالح التد     «جاء فيه     

   ) 1(» 2006 / 2005في تنصيب السنة الثالثة متوسط بداية من الموسم الدراسي 

 ، طبقا لما جاء فـي       2007 /  2006والسنة الرابعة متوسط خالل الموسم الدراسي           

 حيث جـاء    2006 ماي   23: ع المؤرخ في    . أ  / ت  . و   / 111المنشور الوزاري رقم    

، يشرع في تنـصيب  .............إلصالح التدريجي للمنظومة التربوية   مواصلة ل  «فيه    

   ) .2( » 2007 / 2006السنة الرابعة متوسط بداية من الموسم الدراسي 

  :  إستعمال الزمن البيداغوجي في مرحلة التعليم المتوسط – 2 . 2

د التعليميـة    إن التوقيت األسبوعي المخصص لتالميذ التعليم المتوسط ، وزع على الموا          

المقررة وفق مبادئ تربوية وبيداغوجية تحقق اإلنسجام والتكامل والتوازن بينها، وحسب           

  .ما يتطلبه الفعل التربوي في كل مادة 

   :وفيما يلي جدول يبين ذلك  

  

  

  

  

ع ،  .  أ   /ت  . و   / 2110المنشور الوزاري رقـم      وزارة التربية الوطنية  ،       - ) 1    (

   .1 ، ص 2005 أفريل  24: ، المؤرخ في نة الثالثة متوسط  تنصيب الس:حول 

ع ،  . أ  / ت  . و   / 111، المنشور الـوزاري رقـم        وزارة التربية الوطنية       -) 2( 

   .1 ، ص 2006 ماي 23:  المؤرخ في تنصيب السنة الرابعة متوسط ،:حول 
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  )1(لمتوسط  لمرحلة التعليم ا األسبوعيجدول يوضح التوقيت : 09الجدول رقم 

  

  1السنة ال  المواد

  متوسط

 2السنة ال

  متوسط

 3السنة ال 

  متوسط

 4السنة ال 

  متوسط

  05  05  05  06  اللغة العربية

  03  03  03  03  اللغة األمازيغية

  05  05  05  05  اللغة الفرنسية

  03  03  03  03  اللغة اإلنجليزية

  05  05  05  05  الرياضيات

العلوم الفيزيائية 

  والتكنولوجيا

02  02  02  02  

  02  02  02  02  علوم الطبيعة والحياة

  01  01  01  01  التربية اإلسالمية

 01 01 01 01  التربية المدنية

 01 01 01 01  التاريخ

 01 01 01 01  الجغرافيا

 01 01 01 01  التربية الموسيقية

 01 01 01 01  التربية التشكيلية

  02  02  02  02  التربية البدنية والرياضية

  33  33  33  34  موعالمج

من خالل الجدول نال حظ أن المواد التعليمية التي خصصت بتوقيت أكبر هي كل من         

  .مادة اللغة العربية ، الرياضيات واللغة الفرنسية وهي ما يطلق عليها باللغات األساسية 

      

   .3 ، ص المرجع السابق  وزارة التربية الوطنية ، -) 1( 
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  :المواد التعليمية في مرحلة التعليم المتوسط   معامالت – 3 . 2

فيما يلي نقدم معامالت المواد التعليمية في مرحلة التعليم المتوسط ، بهدف إبراز أكثـر                 

  .المواد أهمية في هذه المرحلة 

  ) 1(جدول يوضح معامالت المواد التعليمية لسنوات التعليم المتوسط : 10الجدول رقم 
 1الالسنة   المواد  الرقم

  متوسط

السنة 

 2ال

  متوسط

السنة ال 
3 

  متوسط

 4السنة ال 

  متوسط

  05  03  03  02  اللغة العربية  01

  02  01  01  01  اللغة األمازيغية  02

  03  02  02  01  اللغة الفرنسية  03

  02  01  01  01  اللغة اإلنجليزية  04

  04  03  03  02  الرياضيات  05

  02  02  02  01  العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا  06

  02  02  02  01  علوم الطبيعة والحياة  07

  02  01  01  01  التربية اإلسالمية  08

  01  01  01  01  التربية المدنية  09

  )2+1( 03  02  02  01  التاريخ  و الجغرافيا  10
  01  01  01  01  التربية الموسيقية  11

  01  01  01  01  التربية التشكيلية  12

  01  01  01  01  التربية البدنية والرياضية  13

  29  21  21  15  مجموع المعامالت

  

 2006 / 0 . 0 . 2 / 148المنـشور الـوزاري رقـم        وزارة التربية الوطنية ،      –)1(

معامالت المواد التعليمية في سنوات     :   والذي موضوعه     2006 /11 / 07: المؤرخ في   

   .2 ، ص التعليم المتوسط
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بها كل من مادة اللغة العربيـة ،        من خالل الجدول يتبين أن أكبر المعامالت خصت          

 من أجل حساب    «الرياضيات واللغة الفرنسية والتي تعتبر من اللغات األساسية وذلك          

 مسايرة المتعلم من    «وقد إعتمدت هذه المعامالت بهدف      »معدالت اإلختبارات الفصلية    

مرحلة أجل التمكن من مختلف التعلمات وفق بعد تقويمي يحدده ملمح المتعلم في نهاية              

وخاصة وأنه بعد إنتهاء هذه المرحلة ، يمر المـتعلم بعمليـة            ) 1 (»التعليم المتوسط   

  .توجيه إلى المرحلة ما بعد اإللزامي 

منهاج مادة الرياضيات المقرر على متعلمي السنة الثانية متوسط في – 3      

  :  ضوء التدريس بالكفاءات
   :  تقديم مــادة الرياضيات - 1 . 3      

الرياضيات هي أداة الكتساب المعارف ووسيلة لتكوين الفكرة ، فهي تسهم في نمو قدرات              

 الذهنية وتشارك في بناء شخصيته ودعم إستقالليته وفي تسهيل مواصـلة تكوينـه              المتعلم

 بإكتساب أدوات مفهوماتية وإجرائية مناسبة تمكنه من القيام         للمتعلمإنها تسمح   .المستقبلي  

الية ، في محيط إجتماعي  متطلب أكثر فأكثر ، في عالم شمولي يتحـول               بدوره بثقة وفع  

 لذا فإن تعلم الرياضيات وإستعمالها يساهمان بقدر كبير في اكتساب قـدرات              .باستمرار  

  : ذهنية وتطويرها بشكل منسجم ، وذلك على مستوى 

 مجـردة   اكتساب الكفاءات على التجريد  وعلى القدرة على إستعمالها لترجمة مشكلة           •

الفيزيـاء ، علـوم     ( أوملموسة لها عالقة بالحياة اليومية أو بالمواد التعليمية األخرى          

فـي تعبيـر خـاص      ...)  اإلحصاء ، اإلعالم اآللي وعلم الزالزل        ،الطبيعة والحياة   

   ،بالرياضيات

 .اكتساب كفاءات مثل طرح مشكلة بكيفية سليمة قصد حلها  •
 
  

   .2 ، ص المرجع السابق ،  وزارة التربية الوطنية-) 1(
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وعلى مستوى آخر ، ولكون هيكلة الرياضـيات قـارة ومنـسجمة وصـارمة ، فـإن                  

الرياضيات تضمن من خالل تطبيقاتها في العلوم األخرى تعبيرا مالئما يـسمح لمختلـف              

كما تساهم في بناء شخـصية      .المواد التعليمية أن تشرح وتصاغ بوضوح وتفهم وتتطور         

 باكتساب  للمتعلموهي تسمح    . استقالليته وتسهيل مواصلة تكوينه المستقبلي        ودعم المتعلم

أدوات مفهوماتية وإجرائية مناسبة تمكنه من التكيف بثقة وفعالية ، في محـيط إجتمـاعي               

يحتل تعلم الرياضـيات فـي      كما  .، في عالم شمولي يتحول باستمرار       متطلب أكثر فأكثر    

 مساهمته المعتبرة التي يمكن أن يقدمها لتحقيق األهداف         التعليم القاعدي مكانة هامة بفضل    

 كمـا .) 1(المـتعلم فمن األهمية إذن تأكيد هذا الدور في تكـوين          .المسطرة لهذا المستوى    

 إذ ينبغي لهذا التعليم بالخصوص ،       للمتعلم،أن تساهم في التكوين الفكري      هاينتظر من تعلم  

حثه على الدقة ويثير عنده التخيـل ويطـور          على التفكير اإلستنتاجي وي    المتعلمأن يدرب   

  .ميزاته في العناية والتنظيم 

 :  غايات تعليم الرياضيات في مرحلة التعليم المتوسط - 2 . 3

ينتظر من تدريس الرياضيات تحقق غرضين إثنين أحدهما تكويني واآلخر نفعي ، ويتفرع 

  ): 2(وسط األهداف التالية عن هذين الغرضين لتعليم الرياضيات في مرحلة التعليم المت

إعطاء معنى للمفاهيم الرياضية المدروسة بتناولها لمختلف المظاهر وبتبيان كيف تمنح           -1

  .أدوات لحل مشكالت مألوفة 

 .يي لنشاط رياضي من خالل حل مشكالت يدرك تدريجيا المعنى الحقيق المتعلمجعل-2

دراته على التجريـب واإلسـتدالل       على ممارسة المنهجية العلمية بتنمية ق      المتعلمحث  -3

 .والتخيل والتحليل النقدي 

 يمتلك أدوات وطرائق رياضية مفيدة في مجاالت أخرى كالعلوم الطبيعية           المتعلمجعل  -4

التحكم في تقنيات رياضـية بـسيطة لمعالجـة وحـل           .والتكنولوجيا والجغرافيا وغيرها    

 .مشكالت 

 تاذ الرياضيات السنة الثانية من التعليم المتوسط       دليل األس   وزارة التربية الوطنية ،    –) 1(

   .7  ص2004، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ، الجزائر ، 

   .8ص . المرجع السابق,    وزارة التربية الوطنية -) 2(
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و البيانات والقوانين    األعداد واألشكال   :  بتعلم مختلف أشكال التعبير      المتعلمإثراء لغة   -5

 .ل والمخططات والجداو

  . ممارسة التعليل تمهيدا لإلستدالل اإلستنتاجي -6

   :  الكفاءات المستهدفة في نهاية التعليم المتوسط- 3 . 3

 ) : 1(تعتبر هذه الكفاءات بمثابة ملمح تخرج التلميذ في نهاية التعليم المتوسط وتتشكل من            

    :الكفاءات العرضية -)أ

  : يات في التعليم القاعدي إلى يسعى تدريس الرياض             

جعل التلميذ يكتشف ويفهم ما حوله من أشياء ومفاهيم وظـواهر مألوفـة وعالقـات               - 

  .وتنظيمات 

جعل التلميذ يجند مكتسباته الرياضية ويحولها لحل مشاكل من الحيـاة اليوميـة ومـن               - 

 .....) .فيزياء وتكنولوجيا ( المواد األخرى 

ارسة خطة علمية في معالجة حلول المشكالت وذلـك بالتنميـة           تدريب التلميذ على مم   - 

 .التدريجية لقدرات التجريب واإلستدالل والتصور والتحليل النقدي 

المساهمة في تكوين شخصية التلميذ بتنمية الثقة بالنفس لديه واإلستقاللية وحثـه علـى              - 

  .السليم بذل الجهد و المثابرة و العناية في العمل وتدريبه على التعبير 

   : الكفاءات الرياضية  -)          ب 

  :                          ويمكن إجمالها في الجدول الموالي 

  

  

  

مناهج السنة الثانية من التعلـيم      وزارة التربية الوطنية ، مديرية التعليم األساسي ،         –) 1(

 ،  – والتكنولوجيـا     الرياضيات ،علوم الطبيعة والحيـاة ، العلـوم الفيزيائيـة          –المتوسط  

   .23 ص 2003ديسمبر . الجزائر ، مطبعة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد 
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    لتالميذ السنوات الثانية متوسطجدول يوضح الكفاءات الرياضية : 11الجدول رقم 

  األنشطة الهندسية  تنظيم معطيات  األنشطة العددية

 معرفة وإستعمال-

ــداد  (  األعـــ

 العشرية  الطبيعية،

،النسبية ،الناطقة ،   

  ).الصماء 

 ممارسة العمليات-

ــى  ــسابية عل  الح

  .األعداد

 الــــــتمكن -

تدريجيامن التعبير  

  .الحرفي وإستعماله

ــن  - ــتمكن م  ال

توظيف المعادالت  

والمتراجحات فـي   

  .حل مشكالت 

  إكتساب إجراءت -

متنوعة مرتبطة بالتناسب وتطبيقها في     

  حل مشاكل

، جــــــداول تناســــــبية ( 

النسبةالمئوية،المقياس، مقادير حاصل    

القسمة والجـداء ، الـدوال الخطيـة        

  ) .والتآلفية 

  معرفة وإستعمال -

مقادير ) بالقياس أوبالحساب   ( وتحديد  

  ) .األطوال ، المساحات ، الحجوم ( 

 تنظيم معطيات في شـكل جـداول        -

  .أومخططات،  قراءتها وتحليلها 

 تنظــيم وتمثيــل وتحليــل سلــسلة -

  .إحصائية 

ــة األشــكال الهندســية -  معرف

المثلث،المستطيل(المستويةالمألوفة

ــدائرة ) ، المربع،المعين،الـــ

ــسمات   ــوازي ( والمجـ متـ

  ) .المستطيالت 

 إستعمال التناظر المركزي في     - 

دراسة وإنشاء بعـض األشـكال      

  .الهندسية األلوفة 

 اإلستعمال الـسليم لـألدوات      -

المــــدور، (الهندســــية 

  ).قلةالكوس،المن

 بناء براهين بسيطة والحكم على صدق إستدالل بتوظيف مكتسباته ، في مختلف مجاالت المادة -

  : وذلك بـــــ ) .المجال العددي ، المجال الهندسي ، مجال الدوال وتنظيم معطيات ( 

  .صياغة خاصية أو تعبير بلغة رياضيتية سليمة  •

 .ترييض مشكلة وحلها  •

 .تدالل رياضياتي تعليل نتيجة أوخاصية بإس •

  .تعميم خاصية بالتدرج  •
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  :  منهاج الرياضيات للسنة الثانية من التعليم المتوسط - 4 . 3

  :   تقديم المنهاج - 1 . 4 . 3 

 منهاج السنة الثانية متوسط على أساس البحوث الحديثة فـي تعليميـة الرياضـيات                نظم

لـذلك ،   . تكنولوجيـات الحديثـة     وتطورات العلوم عامة والتحدي المتمثل في إدخـال ال        

  : فالمنهاج يرتكز على بعض المبادئ ، يمكن تلخيصها فيما يلي 

ويكون ذلك بإعادة إستثمار المعـارف والمهـارات        : تحسين إستمرارية التعلمات     - 1

  .خالل السنوات السابقة ودعمها ) أو في طور اإلكتساب ( المكتسبة 

ال يمكن إستيعاب مفهوم إال بتوظيفه فـي        إذ  : تقديم المفهوم عند ضرورة إستعماله       - 2

 .وضعية معينة 

لكن ما معنى المفهوم ؟ المفهوم صورة ذهنية نحملها لشيئ ما أو حدث أو عالقة مـشتقة                 

من الخبرة وهو يمكننا من التصنيف أو التحليل و التركيـب و إقامـة الـربط والـدمج                  

 )  2.(واإلستنتاج 

ومنه فهوم ما قبل تناوله كموضوع للدراسة       تفضيل قدر اإلمكان الجانب األداتي لم      - 3

 ضرورة

  .إعطاء معنى للمفهوم قصد إمتالكه بصورة أفضل من قبل التالميذ  •

 .توظيف هذه األدوات ضمنيا قبل طل صياغة رياضية لها  •

إستقاء الوضعيات من الحياة اليومية للتلميذ ومحيطه اإلجتمـاعي الثقـافي والمـواد              •

 .التعليمية األخرى 

  

  

 , دليل األستاذ الرياضيات السنة الثانية من التعليم المتوسط       ,  وزارة التربية الوطنية     –)1(

  .11و10  ص2004الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية 

، دليل منهجـي     وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان           –)2 (

، دار النشر العلم والمعرفة الجزائر      األساسي  للتربية السكانية في الطور الثالث من التعليم        

  .9 ص2000
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مـثال  ( بدال من تقييم مفهـوم      :  ممارسة تعليم حلزوني وضمان تدرج المكتسبات        –4   

مرة واحدة معتقدين أن كل شيئ قد قيـل وأنجـز ، يستحـسن              ) الكسور والحساب عليها    

 إلى مفهوم قدم مـن قبـل ، ال          والرجوع. الرجوع إليه بانتظام بدعم المكتسبات وإثرائها       

بل هـو إسـتغالل معـارف       . يعني إعادة التقديم مرة أخرى في شكل تذكير أو مراجعة         

واسـتخراج  . ومهارات مكتسبة من قبل لتناول مشكالت لم يكن باإلمكان معالجتها سابقا            

فمن الضروري إذن تقويم المعارف والمهارات القاعديـة والتأكـد مـن            . خواص جديدة   

  . فيها واإلعتناء بها بانتظام وإعادة إستثمارها التحكم

يجب إسـتغالل كـل الفـرص       : لشروع بالتدرج في تدريب التلميذ على اإلستدالل        -5  

لتدريب التالميذ على اإلستدالل وتطوير قدراتهم على تقديم تخمينات والتعليـل وتبريـر             

) خطـاب (لتالميذ بتقديم   وال يتعلق األمربمطالبة ا   .أجوبتهم وتصديق أو عدم تصديق قضايا     

رياضي صارم من البداية، ألن تعلم البرهان يتم بشكل متدرج طـوال مرحلـة التعلـيم                

  .المتوسط 

يتفق الجميع على أن التلميذ ينبغي أن يبني معارفـه الرياضـية            : جعل التلميذ فاعال    -6 

اللذي يختـار   بنفسه ، وعلى هذا األساس تعطى مكانة أساسية لنشاط التلميذ ، فالتلميذ هو              

،في حدود اإلمكان ، اإلستراتيجية الناجعة لحل مشكلة هذه المنهجية ترمي إلى اإلستجابة             

اتية يمتـاز بـروح     إلى إحدى غايات المدرسة والمتمثلة في تكوين مواطن  له إستقاللية ذ           

 .المبادرة والنقد

  : طريقة التعلم لمادة الرياضيات في السنة الثانية متوسط- 2.4.3

ينتظر من اعتماد المقاربة بالكفـاءات تحقـق         :    المقاربة بالكفاءات   - 1 . 2 . 4 . 3

  : الغايات التالية 

تكييف غايات المدرسة مع الواقع المعاصر في ميدان العمل والمواطنـة            

 .والحياة اليومية 

 .اإلهتمام بالمعارف وبالقدرة على تجنيدها في وضعيات متنوعة  

 للمتعلم بحسن التصرف داخل المؤسسة      ربط المعارف بوضعيات تسمح    

 .التربوية وخارجها 



 185

  
 

تمكين المتعلم من إعطاء معنـى للمعـارف المدروسـة ولإلجـراءات             

المستعملة بحيث تكون حاضرة وقابلة للتجنيد بغرض التحليل والتفـسير          

واإلقرار والتعديل والضبط قصد التمكن من حل مشكالت مختلفة فـي           

 .وضعيات أخرى

 حل المشكالت في الرياضيات هوسيرورة مبنية على         : حل المشكالت    – 2.  2 . 4 . 3

التحسس والقيام بمحاوالت وتجريب حلول يفترض فيها والنجاح أو اإلخفاق ، وكذا معاينة             

وقبول أورفض بعض الحلول ، وتبليغ ذلك بتعبير دقيق ال غموض فيه ، األمـر الـذي                 

ل فرديا أو جماعيا قصد تبادل األفكـار مـع          يتطلب من المتعلم تطوير مؤهالته في العم      

ولهذا يحتل نشاط حل المشكالت مكانة في سيرورة امـتالك التلميـذ للمعـارف              . زمالئه

  ) .البناء ، الدعم ، إعادة اإلستثمار ، التقويم ( الرياضية في جميع مراحلها 

ودة ، بـل    هذا يعني أن اإلنطالق في عملية التدريس ال يكون من تمثيل المعرفة المقـص             

اإلنطالق يكون من مشكل حقيقي مبني حولها أين يتمكن المتعلم من تجريـب محاوالتـه               

وإجراءاته التي قد تكون غير كافية ، فتكون المعرفة الجديدة هي األداة األنجـع ، األمـر                 

مما يجعل نشاط حـل المـشكل فـضاء للبحـث           . الذي يسمح بإعطاء معنى الستخدامها      

لب التحليل والتفسير واإلستباق واإلقرار والتعديل ، وهذا ما تقتضيه         والحوار في القسم يتط   

  )1.(المقاربة بالكفاءات 

  

  

  

  .15 ،  ص، المرجع السابق وزارة التربية الوطنية –) 1(
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  :   الكفاءات المستهدفة في السنة الثانية متوسط  -3 .4 . 3 

    ميذ السنوات الثانية متوسطلتالجدول يوضح الكفاءات المستهدفة  : 12الجدول رقم 

  الدوال وتنظيم المعطيات  األنشطة العددية

  

  األنشطة الهندسية

 ممارسة الحساب -

  .علىالكسور 

 ممارسة الحساب -

  .على األعداد النسبية

 التدريب على -

  .الحساب الحرفي 

 حل مشكالت -

بتوظيف معادالت 

: بسيطة من الشكل 

= b  x :   a  

  

 متنوعة إكتساب إجراءات -

مرتبطة بالتناسب وتطبيقها في 

جداول تناسبية ( حل مشكالت   

  ) .، النسبة المئوية ،المقياس 

 معرفة -

أطوال،مساحات، حجوم (المقادير

وتحديدها وإستعمالها      ) 

  ).بالقياس أو بالحساب ( 

 تنظيم معطيات في شكل -

جداول أو مخططات ، قراءتها 

وتحليلها وإكتساب بعض 

  .دوات اإلحصائيةاأل

 اإلستعمال السليم لألدوات -

) المدور، الكوس والمنقلة (الهندسية

  .في إنشاء أشكال 

 معرفة األشكال الهندسية -

المثلث،الزاوية،متوا(المستويةالمألوفة

( والمجسمات )زي األضالع،الدائرة

  )الموشور القائم، أسطوانة الدوران 

 إستعمال التناظر المركزي في -

إنشاءبعض األشكال الهندسية دراسة و

  .المألوفة وتبريربعض خواصها 

  

  :التدريب على اإلستدالل اإلستنتاجي في المجاالت المختلفة للمادة وذلك من خالل 

  .التمييز بين الفرضيات والنتائج في إستلزام  •

 .إستعمال أمثلة مضادة إلثبات عدم صحة قضية  •

  .إتمام إستدالل إستنتاجي أو برهان   •

  
 
   .11صمرجع سابق ، ,  وزارة التربية الوطنية – -) 1(
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منهاج مادة اللغة العربية المقرر علـى متعلمـي الـسنة الثانيـة             –  4       

  :مـتوسـط في ضوء التدريس بالكفاءات 
  :  تقديم مــادة اللغة العربية  - 1 . 4       

 ، فهي لغة التعليم ، إذ تدرس        تحتل  العربية في المنظومة التربوية الوطنية مكانة الصدارة        

بها جميع المواد التعليمية األخرى ، وهي بهذه الصفة تسمح بالوصول إلى المعرفة بشتى              

 ولهذا السبب ينبغي أن يضطلع تدريسها في السنة الثانية متوسط بعـدة مهـام              . فروعها  

 أن تعلم اللغة أولى هذه المهام  دعم المكتسبات التي تحققت في السنة األولى متوسط ، ذلك  

والمهمة الثانية تتمثل في تقديم محتويـات جديـدة          .يتطلب كثيرا من الممارسة والتكرار      

 الضرورية لتحقيق   تندرج ضمن التدرج الطبيعي للمادة وتدخل في إطار إستكمال األدوات         

ويجب أن تتخذ العربية وسيلة يستخدم بواسطتها المتعلمون أذهـانهم فـي            .الملكة اللغوية 

فاللغة من المواد التي تمنح فرصا كثيرة لترسيخ آليات التفكير          . ات التفكير المنهجية    عملي

وتلك هي المهمة الثالثة التي يـضطلع       . األساسية من تحليل وتركيب وإستنباط وإستقراء       

 ال يخفى على أحد منا أن تدريس اللغة يهدف إلى تحقيق كفـاءة              اكم.ا تدريس العربية    به

ت اللغة إستماعا وتحدثا من جهة ، وقراءة وكتابة من جهة أخرى كان             ولما كان .التواصل  

 ومن ثمـة فـإن      .صيلة القدرة على التحدث والكتابة    التعبير بشقيه الشفوي والكتابي هو ح     

مواصلة العمل على صعيد ترسيخ هذه الكفاءة ودعمها يبقى الشغل الـشاغل فـي الـسنة                

يكون التدريب جاريا   ولكي  .واصل على آخر  ضيل فرع من فروع الت    وال ينبغي تف  . الثانية  

  .على أصول اللغة ينبغي أن يتحقق الربط بين جميع فروع اللغة ألن وحدة اللغة ال تتجزأ 

 ولما كانت المقاربة المعتمدة هي المقاربة بالكفاءات فإن ذلك يقتضي من المتعلم الممارسة           

ن تحريـر الكثيـر مـن الـسندات         ونظرا إلى أ  .الفعلية أي اإلنتاج شفويا كان أو كتابيا        

يخضع لقواعد معيارية ، فإن التدريب ...) . رسالة ، عرض الحال ، التقريرال( التواصلية 

على تحرير هذه السندات و احترام المعايير الخاصة بها من األمور التي يـضطلع بهـا                

  )1 (. في هذه السنة بيةتدريس العر

منا هج السنة الثانية من التعليم      تعليم األساسي ،     مديرية ال  – وزارة التربية الوطنية     –) 1(

المتوسط التربية اإلسالمية ، اللغة العربية ، اللغة األمازيغية ، اللغـة الفرنـسية ، اللغـة                 

  .22 ،  ص2003الجزائر ، مطبعة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد اإلنجليزية  



 188

  

  

   : ية التوزيع الزمني لمادة اللغة العرب– 2 . 4

إن الحجم الساعي المخصص للغة العربية في السنة الثانية من التعليم المتوسط هو خمس               

  .ساعات أسبوعيا ، كما تمت اإلشارة إليه سابقا 

  ) : 1(توزع على نشاطات المادة على حسب ما يأتي 

  ثالث ساعات أسبوعيا ،: القراءة ودراسة النص  -

 ،ساعة واحدة أسبوعيا : التعبير الشفوي  -

  .ساعة واحدة أسبوعيا : التعبير الكتابي  -

  :طات المقررة على الحصص األسبوعيةكما يجب مراعاة ما يأتي عند توزيع النشا

   وخاصة وأن     -لنشاط القراءة ودراسة النص     ) ساعة  + ساعتين  (  تخصيص حصتين    -

 حيـث   ها تحليل النص من    إذ يتم في   –هذا النشاط يتناول النص من حيث المعنى والمبنى         

أو أفكاره ، ومن حيث المعطيات المتعلقة بالقواعد واإلمالء ومبـادئ البالغـة             معطياته    

  .والمفردات والصيغ 

طالعة نصوص المطالعـة    إلتاحة الفرصة للمتعلمين لم   : ( تأخير حصة التعبير الشفوي      -

  ) .الموجهة 

خرى تصب  كل النشاطات األ  : (  جعل حصة التعبير الكتابي آخر حصة في األسبوع          - 

  :وفيما يلي جدول يوضح ذلك ) .في خدمة التعبير الكتابي 

     

  

  

  

  

  

   .23 ، ص مرجع سابق ، وزارة التربية الوطنية -) 1 (
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مقترح لتوزيع النـشاطات المقـررة علـى الحـصص           جدول يوضح  : 13الجدول رقم   

  :الثانية متوسط األسبوعية

التوقيت 

والنشاط 

  

  اليوم

           ســا10 – سـا 8

          قراءة ودراسة النص   السبت

    سا14-سا13        األحد

   قراءةودراسةالنص        اإلثنين

ــا 11    الثالثاء  –س

  سا12

      

 ســا 9    األربعاء

 ســا 10

       تعبيرشفوي  

ــر     الخميس تعبيـ

  كتابي 

          

  

غـة  مـــادة الل    ملمح المتعلم في نهاية السنة الثانية من التعليم المتوسط فـي              - 3. 4

  : في نهاية السنة الثانية من التعليم المتوسط يكون المتعلم قادرا على :  العربية

قراءة نصوص متنوعة قراءة صحيحة ، بأداء معبر ، مدركا مـا تـشتمل عليـه مـن                  -

  .معطيات 

 .مطالعة وثائق متنوعة ، واستغالل المعلومات الواردة فيها -

سهام في المناقشة بتجنيد المـوارد اللغويـة       فهم الخطاب المنطوق بمختلف أنواعه ، واإل      -

 .المناسبة مع اإللتزام بآداب الحوار 

إنتاج نصوص تواصلية وتعبيرية يجند فيها مكتسباته المعرفية واللغوية متقيـدا بقواعـد             -

  .اللغة ومعايير العرض 
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  :  األهداف العامة لتعليم اللغة العربية في السنة الثانية متوسط -4 . 4

  :يكون المتعلم في ختام السنة الثانية من التعليم المتوسط قادرا على ينبغي أن 

نصوص إخبارية و نصوص سردية ونـصوص       ( قراءة وفهم نصوص متنوعة وتمييز      -

من جهة ، وتصنيفها على أساس محتوياتها وإدراك ما تشتمل عليه من            ) وصفية حجاجية   

  .معطيات من جهة أخرى 

ومراعاة عالمات الوقف وتمثيل المعنـى حـسب الـشكل          القراءة الجهرية السترسلة ،     -

 .التعبيري للنص المقروء 

والثقافيـة ،   ....) كيفيـة اسـتعمال      –وصفة  (  مطالعة النصوص الصحفية ، والنفعية       -

واألدبية ، قصد إنتقاء المعلومات المفيدة منها ، وإثراء زاده اللغـوي ، والـشروع فـي                 

  .القراءة النقدية

معاجم ، وثائق ، خبراء ، أنترنيت       ( ومات وأخذها من مصادر متنوعة      البحث عن المعل  -

. (.... 

 .إنتقاء كتب المطالعة داخل المكتبة البلدية أو بمكتبة المؤسسة أو في غير ذلك -

 .إلقاء معبرا وبأداء جيد .....) قصائد ومسرحيات وخطب ( إلقاء نصوص -

سئلة الوجيهة ، والتفسير والتعليـل ،  ممارسة السرد ، والوصف ، واإلخبار ، وطرح األ        -

 .وإصدار األحكام في وضعيات التواصل الشفوي باستعمال ما يقتضيه المقام 

 .فهم البالغات الشفوية والرد المناسب لما يقتضيه مقام التواصل -

، وبالعرض الجيد ، وتجنيد المفردات والصيغ        رير نصوص تتميز بالوضوح والتنظيم    تح-

 .ة والصرفية الضرورية والقواعد النحوي

 .كتابة رسائل وعروض حال وتقارير ومناشير إعالمية وإشهارية-

 .تحليل النص من حيث أفكاره األساسية والثانوية -

 .تلخيص النص مشافهة وكتابة -

  ) 1.(تنمية ملكة التخيل والتذوق األدبي -

  

   .25 - 24 ص صالمرجع السابق ،  وزارة التربية الوطنية ، –) 1(
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  :  الكفاءات القاعدية في السنة الثانية  من التعليم المتوسط - 5 . 4

يمكن إجما ل الكفاءات القاعدية التي يجب أن تتوفر في متعلم السنة الثانية متوسـط فـي                 

  : مادة اللغة العربية فيما يلي 

  :  التعبير الشفوي والتواصل – 1 . 5 . 4

عدية التي يجب أن تتوفر في متعلم الـسنة         الكفاءات القا  جدول يوضح  : 14الجدول رقم   

  ) :1( التعبير الشفوي والتواصل  والخاصة بنشاطالثانية متوسط في مادة اللغة العربية

  األهداف التعلمية  الكفاءات القاعدية

  

  

يتناول الكلمة 

  ويتدخل

في المناقشة ويعبر 

بسهولة ويسر في 

  .لغة سليمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : المناقشة لــ  يأخذ الكلمة ويتدخل في -

 يضيف معطيات جديدة ، يصوب خطأ ، يستشهد ويضرب األمثلة ، •

 يؤيد رأيا أو حكما ،يفند رأيا أو حكما ، •

 يسرد تجربة شخصية معيشة أو ينقل خبرا مسموعا أو مقروءا ، •

  يعبر بسهولة ويسر يلمسه المستمع ،يعرض أفكاره بشكل منطقي ، -

حديث ،يستخدم مالمح وجهه وهيئته الجسمية ،  ينتقي األلفاظ المناسبة أثناء ال-

 يميز مواقف األخبار وإصدار األحكام عن مواقف التعبير عـن الـرأي أو              -

  الرغبات أو المشاعر ، يغير مجرى الحديث وفق متطلبات الموقف ،

 يدير حديثا أو مناقشة في موضوع ما بحيث يفرض البقـاء فـي صـميم                -

  الموضوع،

  :  ويلتزم باإلستعمال الدقيق للمفردات  يحترم قواعد الصياغة-

 يستعمل أدوات الربط ،يحترم قواعد النحو والصرف ، •

 يتقيد بداللة األلفاظ ، ويستعمل الكلمات إستعماال ت حقيقية ومجازية، •

 .يدمج ويستعمل المفردات والمصطلحات المدروسة •

   يستخدم اإلستقراء واإلستنباط ،- يعلل آراءه وأحكامه ،-

   يبني أدلته ،-لقضايا إلى عناصرها ، يحلل ا-

  . يجيد الحوار و المناظرة -

  

   .27- 26 – 25 ص ص صالمرجع السابق ،  وزارة التربية الوطنية ، –) 1(
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  :القراءة والمطالعة  -2.5.5

الكفاءات القاعدية التي يجب أن تتوفر في متعلم السنة  جدول يوضح : 15الجدول رقم 

  ):1(القراءة والمطالعة  والخاصة بنشاط اللغة العربيةالثانية متوسط في مادة

  

  .29-28 ص صالمرجع السابق ،  وزارة التربية الوطنية ، –) 1(

  

  األهداف التعلمية  الكفاءات القاعدية

يقرأ نصوصا متنوعة ويدرك    

  .ما تشتمل عليه من معطيات 

  

  

  

  

  

 يقرأ نصوصا مشكولة جزئيا قراءة إعرابية مسترسلة        -

  وصحيحة وبأداء معبر،

   يطالع نصوصا على سندات غير الكتاب المدرسي -

صحف ، مجـالت ، إعالنـات إشـهارية ، وصـفة            ( 

  ، ) إستعمال دواء ، كيفية تشغيل جهاز 

 يصنف النصوص إلى إخباريـة وسـردية ووصـفية          -

  وحجابية ، 

   يميز النصوص العلمية عن النصوص األدبية ، -

   يدرك بعض مميزات النص األدبي ، -

   يميز شعر التفعلية عن الشعر العمودي ، -

نص وفكرتـه الرئيـسية وأفكـاره        يحدد موضوع ال   -

  األساسية ، 

   يميز المعنى المجازي عن المعنى الحقيقي ، -

   يدرك مدلول المفاهيم المجردة ،-

   يميزالمعنى اللغوي عن المعنى اإلصطالحي،-

القراءة (  يستعمل إستراتيجية القراءة السريعة ، -

وهو يطالع الكتب والوثائق بحثا عن ) اإلنتقائية 

  .ات المعلوم



 193

  :  التعبير الكتابي –  3 . 5 . 4

الكفاءات القاعدية التي يجب أن تتوفر في متعلم السنة  جدول يوضح : 16الجدول رقم 

  ):1(التعبير الكتابي   والخاصة بنشاطالثانية متوسط في مادة اللغة العربية

  األهداف التعلمية  القاعديةالكفاءات 

يكتب نصوصا متنوعة   

ويوظف عـددا مـن     

المفردات والعبـارات   

المكتسبة مع مراعـاة    

  قواعد اللغة 

   يكتب نصوصا سردية ووصفية وحوارية وإخبارية ،-

    يحرر نصوصا تشتمل على الحجاج ، -

   يحرر رسائل إدارية ويحترم معايير كتا بتها،-

   ومذكرات إعالمية ، يكتب عروض حال وتقارير-

   يقوم بالمحاولة في الحكاية والشعر ،-

   يستخدم المصطلحات والمفردات المدروسة أثناء العام الدراسي ،-

   يوظف قواعد النحو والصرف المدروسة ويدمجها أثناء التحرير ،-

   يحترم قواعد اإلمالء ، -

   يعلل آراءه ووجهات نظره ،-

  بلغة سليمة، يشرح المسائل ويفسر الظواهر -

  يستعمل اللغة إستعماال يراعي فيه مقام التواصل وأحوال المستقبل -

 يعرض  ما يكتب عرضا منسقا يبرز فيـه الفقـرات والعنـاوين          -

  والعناوين الفرعية ،

   يضبط وينجز مشاريع كتابية بمفرده ،-

الـشلة المدرسـية ،     (  ينجز مشاريع كتابيـة بمعيـة زمالئـه          -

  ،.....) انية ، العروض اإلستطالعات الميد

   يلخص نصوصا وفق قواعد التلخيص ، -

  . ينجز بطاقات مطالعة -

  

  .31-30 ص صالمرجع السابق ،  وزارة التربية الوطنية ، –) 1(
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  :  تـــقـــديـــم الــنــشــــاطــات - 6 . 4

غوية المستهدفة   إن تحقيق أهداف المنهاج والوصول بالمتعلمين إلى إمتالك الكفاءات الل            

  : في هذه السنة يتطلب عمال منتظما ومتواصال يمر عبر تناول عدة نشاطات هي 

القراءة والمطالعة ،والتعبير الكتابي ، والتعبير الـشفوي ، وقواعـد اللغـة ، واألعمـال                

  .التطبيقية ، وإنجاز المشاريع ، ونشاط اإلدماج 

  :   القراءة ودراسة النـص -  1 . 6 . 4

   :) 1( النظر إلى نشاط القراءة ودراسة النص في هذه السنة من عدة زوايا يمكن 

والصحيحة وحملهم على اللجوء إلى     " الواعية  " تنمية قدرة المتعلمين على القراءة       -1

 ؛المطالعة قصد اإلستفادة من المعارف العلمية واألدبية والثقافية والنفعية 

 نشاط يتيح القيام بشتى العمليات الذهنيـة        تنمية قدرات المتعلمين العقلية ، فالقراءة      -2

 ؛من تحليل وتركيب وتعميم وإستقراء وإستنباط 

 .تنمية وجدان المتعلم وذوقه ، وبعث القيم الوطنية والحضارية واإلنسانية لديه  -3

ومن هنا ، فالقراءة في هذه السنة تهدف إلى الوصول إلى المعنى إعتمادا على ما يـوفره                 

  .ية ولغوية ، باإلضافة إلى التكوين العلمي والثقافي والوجداني النص من قرائن لسان

  : ويتناول منهاج السنة الثانية من التعليم المتوسط ما يلي 

  :  نصوصا تواصلية ثقافية – 1 . 1. 6 . 4

  : وتهدف القراءة من خالل هذه النصوص إلى تحقيق ما يأتي 

 ؛" الواعية " ملكة زمام القراءة  •

 ؛) إعراب الكلمات في درج الكالم والوقوف الساكن ( ابية الصحيحة القراءة اإلعر •

 ؛إكتساب حصيلة جديدة من المفردات والصيغ  •

 ؛التزود بشتى المعارف والخبرات  •

 .إمتالك القدرة على التصنيف  •

وباإلضافة إلى هذا ، فإن نص القراءة ودراسة النص يكون سندا ينطلق منـه السـتنباط                

 السبب يجب أن يتوافر على القدر المناسب مـن الـصيغ والتعـابير              ولهذا. قواعد اللغة   

  .واألدوات التي تتيح بناء األمثلة و إستنباط القاعدة 

   .33 -28 ص - ص ،مرجع سابق وزارة التربية الوطنية ، –) 1(
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  :  نصوصا أدبية – 2  . 1 .6 . 4

راءة إعرابيـة صـحيحة   ق" الواعية "        وهي نصوص تستهدف إمتالك زمام القراءة  

غيـر أن   . ،كما يستهدف التزود بشتى المعارف والخبرات فضال عن الصيغ والمفردات           

تناول هذا النمط من النصوص في هذه السنة يقتصر على التحسيس بـاألدب ال دراسـته                

  .والتعمق فيه ، لذلك يكتفى بالمبادئ دون الدخول في التفاصيل 

  :  يحققها هذا النشاط ما يأتي ولعل أهم األهداف التي ينبغي أن

 ؛تمييز النصوص األدبية عن غيرها  •

 ؛) شعر التفعيلة ( تمييز الشعر العمودي عن الشعر الحديث  •

 ؛تنمية القدرة على التعرف على مميزات النص األدبي  •

 ؛تذوق النصوص األدبية سواء كانت نثرا أو شعرا  •

 ؛الموحى بها تذوق بعض الصور البيانية ، وإدراك بعض المعاني  •

 ؛تصنيف النصوص على حسب أنماطها  •

  ) .المسرحية والقصة ( التعرف على بعض األنواع األدبية  •

  ما المطالعة الموجهة ؟   : المطالعة الموجهة–   2 . 6 . 4

المطالعة الموجهة نشاط يقوم به المتعلم في البيت ، وخارج المدرسة بناء علـى               - 1

 ؛توجيهات وتعليمات المدرس 

ات المطالعة الموجهة هي المحاور التي يدور حولهـا نـشاط التعبيـر             موضوع - 2

 ؛الشفوي 

 .التعبير الشفوي نشاط يتناول موضوعات المطالعة الموجهة وفق طرائق شتى  - 3

وهذا يعني أن نشاط المطالعة الموجهة ما هوفي الحقيقة إال ما يقوم به المتعلمون في               

  .ي بيوتهم تحضيرا وإعدادا لحصة التعبير الشفو

 هد ف تحضير حصة التعبير ويراد من هذا النشاط تحقيق عدة أهداف ، باإلضافة إلى

  .الشفوي 
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  :  وأهم هذه األهداف هي 

جعل المتعلمين يواجهون وضعيات مشكلة حقيقية ، حيث أنهم وهم يقومـون             •

بتذليل ) أو جماعات   ( بمطالعة نصوص المطالعة الموجهة ، يقومون بمفردهم        

 ؛غوية والتركيبية ، والعوائق المتعلقة بالفهم عموما الصعوبات الل

حمل المتعلمين على المطالعة والبحث عن المعلومات وإعداد الـسندات فـي             •

 ؛أو جماعية ، فضال عن التعود على تدوين المالحظات / أعمال فردية و

دفع المتعلمين إلى التوسع عن طريق البحث عن المعطيات والمعلومات إضافة            •

طيات والمعلومات التي يتوافر عليها النص بمطالعة كتب أو مجـالت           إلى المع 

 ؛أو وثائق 

 .العمل الجماعي والتبادل ضمن أفواج  •

  :  التعبير الشفوي –  3 . 6 . 4

اإلعداد ( ية من اإلهتمام والجدية    التعبيرالشفوي نشاط هام يستدعي من المدرس درجة عال       

يقة التي يقترحها المنهاج ، يجري إعداده فـي         فهو وفق الطر  ) . الجيد والتحضير المحكم    

البيت من قبل المتعلمين ، وبناءا على أهداف وتعليمات محددة قبل أن يجري تسييره داخل               

  .القسم

  : و من األهداف التي يتم تحقيقها من خالل  نشاط التعبير الشفوي ما يلي 

 ؛بية تنمية قدرة المتعلمين على المشاركة في المناقشة مشاركة إيجا •

 ؛حليل والتركيب والتعميم والتعليلتنمية قدرات المتعلمين العقلية المتعلقة بالت •

 ؛اإللتزام بالهدوء والرصانة و إتخاذ مواقف موضوعية  •

 تناول الكلمة في الوقت المناسب من أجل إثراء المناقشة أو التصويب  •

 ؛أو اإلستدراك أو اإلستشهاد أو ضرب األمثلة    

 ؛يحة مهذبة إستعمال لغة فص •

إستخدام األلفاظ التي تنتمي إلى الحقل الداللي المعني إستخداما دقيقـا ، وتوظيـف           •

 ؛المكتسبات اللغوية السابقة 

 .العمل ضمن أفواج  •
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إن دور المدرس في حصة التعبير الشفوي هو دور المنشط الذي يـشجع تالميـذه علـى                 

  . طا قاتهم في هذا المجال التعبير الصحيح ، ويأخذ بأيديهم في اتجاه تنمية جميع

  : ويتمثل دور المدرس على الخصوص في ما يأتي 

 ؛تشجيع المتعلمين على اإلسهام في المناقشة  

 ؛موجزة " إستفزازية" طرح أسئلة  

 ؛تصويب األخطاء المعرفية ، وتقديم معلومات إضافية  

 ؛األخذ بأيدي المتعلمين من أجل تصحيح أقوالهم  

 ؛حيح أخطائهم دفع المتعلمين إلى تص 

 ؛حمل المتعلمين على البحث عن الدقة في إستعمال األلفاظ والعبارات  

  .حمل المتعلمين على إدماج مكتسباتهم المعرفية واللغوية  

  :  التعبير الكتابي –   4 . 6 . 4

التعبير الكتابي ليس باألمر السهل ، فهو اليكتسب بشكل تلقائي ، إنه أمر يحتـاج إلـى                  

مستمرة ، والممارسة البد أن تستنير بالجانب النظري ، وأن تتم وفق مـنهج              الممارسة ال 

  .واضح ومحدد 

ويهدف نشاط التعبير الكتابي إلى تدريبالمتعلمين على إستخدام اللغة في تواصلهم الكتابي ،             

  .وفي التعبير عن إهتماماتهم وذواتهم ورؤاهم بكل طالقة وعفوية ويسر 

  :  ما يلي ولعل أهم أهداف هذا النشاط

 ؛بعث آليات اللجوء إلى الكتابة ، بشكل تلقائي في وضعيات الحياة اليومية  •

 ؛الكتابة من أجل التواصل  •

 ؛تحرير الوثائق اإلدارية •

 ). المسرح – القصة –الشعر ( المحاولة اإلبداعية  •

  : ويمكن تمييز ثالثة أنماط من التعبير الكتابي في هذا المنهاج 

ذي يهدف إلى إنتاج نصوص وفق تعليمات محددة تنـدرج          التعبير الكتابي ال   -1

 .ضمن التدرب على أنماط النصوص وأنواع السندات التواصلية 

 .تسبات السابقة ، فهو نشاط إدماجيالتعبير الكتابي الذي يستهدف إدماج المك -2
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ونشاط اإلدماج نشاط كتابي يسمح للمتعلم بمواجهة وضعيات تتيح له إدمـاج مكتـسباته              

فنشاط اإلدماج ليس تطبيقا وال تمرينا لتثبيت المعلومـات ،          .قائي وغير مصطنع    بشكل تل 

وإنما هو نشاط يهدف إلى دفع المتعلم إلى اإلنتاج باستغالل ما يالئم من مكتسابته السابقة               

  : فهو نشاط يتيح . المقام المعني 

  إنتاج نصوص متنوعة ، •

 .. ) تقارير – عروض حال –رسائل ( إنتاج سندات  •

ستعمال ماتيسر من المكتسبات السابقة في وضعيات تواصلية أو تعبيرية حقيقيـة            إ •

 .جديدة 

 تندرج عملية إنجاز المشاريع ضمن النظرة البنائية        إنجاز مشاريع كتابية     – 3        

. فهي نظرة تقرر أن المتعلم ال يكدس المعارف التي ترد إليه و إنما يبنيها . إلى التعلم 

ومن هنا تتجلى أهميـة إنجـاز       . ناء إال من خالل ممارسة المتعلم نفسه        وال يتيسر الب  

فإنجاز المشاريع يرقى بخبرات المتعلم ويسمح لـه ببنـاء   . المشاريع في عملية التعلم     

  : معارفه ، ومن ثم يتيح له ما يأتي 

 الكتابة وإعادة الكتابة بحثا عن اإلتقان والوضوح والدقة ، 

 ة ، والمكتسبات المتعلقة بتقنيات التعبير المختلفة ،إدماج المكتسبات المعرفي 

 العمل الجماعي والتبادل ضمن الفوج ، 

 اإلعتماد على وضعيات حقيقية تهيء للحياة اإلجتماعية ولمواجهة تحدياتها ، 

 مواجهة وضعيات مشكلة ، 

 .التحفز ووجود المتعة في اإلنجاز  

  :  قواعد اللغة واإلمالء والمفردات –  5. 6 . 4

نشاط قواعد اللغة نشاط هام يهدف إلى حمل المتعلمين على التعرف على معـايير اللغـة                

وقوانينها من جهة ، واإللتزام بهذه المعايير وهذه القوانين في إنتاجهم الشفوي والكتابي من  

يوصي هذا المنهاج بتناول موضوعات قواعد اللغة عقب اإلنتهـاء مـن            كما  .جهة أخرى   

من حيث معانيه ومفرداته وتراكيبه ، وفـق طريقـة ال يـشعر بهـا     دراسة نص القراءة  

  .المتعلمون أن ثمة حاجزا بين القراءة والقواعد 
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كما يوصي بضرورة دفع المتعلمين إلى توظيف معارفهم النحوية والصرفية المكتسبة في            

كولة عندما يتعلق األمر بالنصوص المش( إنتاجهم الشفوي والكتابي ، بل وحتى في القراءة 

  )  .جزئيا 

 فيجري تناولها شيئا فشيئا في حصة القراءة        – التي ال تستقل بحصة      –أما قواعد اإلمالء    

ودراسة النص بمناسبة تناول جوانب من شكل النص وبنيته ، وبناء على مايوفره كل نص      

من ألفاظ تطرح مسألة إمالئية ، فورود كلمة تشتمل على همزة مرسومة على الواو فـي                

، مثال ، يمكن أن يكون مناسبة للحديث عن الشروط التي تكتب فيها الهمزة على               نص ما   

وما يصدق على اإلمـالء     ) . دقيقة أو دقيقتين    ( الواو ، على أن يتم ذلك في وقت وجيز          

يصدق على المفردات ، حيث يتم الوقوف عند بعضها لبيان مدلولها أو إشتقاقها أو أصلها               

  .ا اإلصطالحي على معناها المجازي أو إيحاءها أو تمييز معناه

  :  األعـــمــال الــتطبيقيـة –  6. 6 .4

  :   تتعلق األعمال التطبيقية بالجوانب اآلتية 

 ؛قواعد اللغة  •

 ؛قواعد اإلمالء •

 .التراكيب والمفردات  •

وهي تهدف إلى إجراء التطبيقات على المعارف النظرية قصد تثبيت المكطتسبات ودعمها            

قصى قدر من الفائدة من خالل هذه األعمال ينبغي الحرص على أن تغطي كل   ولتحقيق أ . 

زمر المجال المعرفي من معرفة وفهم وتطبيق وتحليـل وتركيـب وتقيـيم ، أي عـدم                 

اإلقتصار على التعرف على المادة وحفظها دون الوصول إلى مستويات التحليل والتركيب            

ب دروس القواعد واإلمالء ، أي في حصتي        وتتم األعمال التطبيقية عق   . وإصدار األحكام   

  .القراءة ودراسة النص 

  :  الــمـــحــتـويــات –7. 4

                      يقترح منهاج السنة الثانية من التعليم المتوسط محتويـات للقـراءة           

وتتميـز  . ودراسة النص والمطالعة الموجهة والتعبير الشفوي تدور حول محاور ثقافيـة            

  .اور بالعمومية بحيث تتيح قدرا كبيرا من الحرية في إختيار النصوص هذه المح
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وفي جميع الحاالت   . كما يقترح محتويات أخرى تتعلق بأنماط النصوص وأشكال التعبير          

البد أن تتيح النصوص المختارة على أساس المحاور الثقافية دراسة أنماط النصوص من             

  .إخبارية وسردية ووصفية وحجاجية 

  : حتويات التي يقترحها هذا المنهاج هي والم

  ؛محاور القراءة والمطالعة والتعبير الشفوي  -

 ؛أنماط النصوص وأشكال التعبير  -

 ؛تقنيات التعبير  -

 .قواعد اللغة واإلمالء  -

  :  محاور القراءة ودراسة النص والمطالعة والتعبير الشفوي – 1 .7 .4

   البحث العلمي -             غزو الفضاء                     -

   األمن الغذائي -ة                         مخاطر تهدد البشري-

   الفنون -                        الشجرة والغابة       -

   الوطن -                        الديمقراطية          -

    السياحة في الجزائر-                       من أبطال الجزائر    -

   من دالئل عظمة اهللا ووحدانيته في الكون -                        من أعالم اإلسالم   -

   القصة -                       المسرح              -

   المجتمع -                                  التواصل  -

   األساطير -                        المغامرة والبطولة   -

   الحيوانات المهددة باإلنقراض -                       عجائب والغرائب    ال-

   المخدرات -                      الكوارث الكبرى       -

    المثل والخرافة -بادت                    حضارات سادت ثم -

  :  أنماط النصوص وأشكال التعبير – 2 . 7 . 4

   السرد -                      اإلخبار                -

   الوصف -                         النص الحواري     -

   الرسالة اإلدارية -                    المقال الصحفي          -
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   التلخيص -                      عرض الحال          -

            التقرير       -

   المذكرة اإلعالمية واإلشهارية -

  :  التعبير الكتابي – 3 . 7 .  4

  : تحرير نصوص إخبارية – 1.3.7.4

   اإلخبار عن حدث سعيد ، -

   اإلخبار عن حدث مؤلم ،-

   اإلخبار عن حدث فظيع ،-

  . اإلخبار عن حدث غريب -

  :  تحرير نصوص سردية -2.3.7.4

  ،) عامل واحد (  سرد حدث بسيط -

  ) .عامالن أو أكثر (  سرد حدث مركب -

  :  تحرير نصوص حوارية – 3.3.7.4

  ، ) إستعمال أدوات اإلستفهام (  طرح األسئلة -

  ،..) إستعمال أحرف الجواب (  اإلجابة عن األسئلة -

  . عرض الحوار وترقيمه -

  : تحرير نصوص وصفية -4.3.7.4

  ،) البورتريه (  وصف شخص وصفا ماديا -

   وصف شخص وصفا معنويا ،-

  ، ..)  قرية – مشهد عمراني –عي منظر طبي(  وصف مكان -

   وصف حيوان ، -

   وصف شيئ ، -

  ..) . ملعب – سوق –محل تجاري (  وصف وسط إجتماعي -

  . الموضوع اإلنشائي اإلخباري – 5.3.7.4

  ) .تحرير حكاية شعبية معروفة (  مخطط الحكاية – 6.3.7.4

  . تحرير المقال الصحفي – 7.3.7.4
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  :  المشاريع – 8.3.7.4

متحف أو موقع أثري أو مسرح أو مكـان سـياحي أو            (  تحرير عرض حال زيارة      – 1

يراعى في إختيار موضوع العرض ما يتوافر من مواقـع          ....) مستشفى أو مسجد عتيق     

  . سياحية أو أثرية  أو ثقافية في مكان إقامة التلميذ 

  ).رتريهبو( وصفا ماديا ومعنويا )يرياضنجم تلفزيوني أو(   وصف شخص معروف- 2

  . تحرير مقال صحفي إخباري -3

  . تأليف حكاية مصورة على أن يجري إخراجها بواسطة اإلعالم اآللي إذا أمكن ذلك -4

  " .سكاتش "  كتابة – 5

  . تأليف وتمثيل وإخراج مسرحية موجزة – 6

  ) .يجري إخراجها باستعمال اإلعالم اآللي (  إعداد مجلة مدرسية -7

  .ر إفتتاح معرض يتم في نهاية السنة  رسالة دعوة لحضو– 8

  . إنجاز مطوية سياحية للتعريف بمناطق سياحية بالجزائر – 9

  . إنجاز لوحة إشهارية تحث على حماية البيئة – 10

  . إنجاز ملصقات تحذر من المخاطر – 11

  ) .ضمن أفواج (  تأليف قصيدة جماعيا – 12

  :  قواعد اللغة واإلمالء – 4 . 7 . 4

  سم  اإل–1

   االسم الجامد واالسم المشتق،-1

   المنقوص والمقصور والممدود وتثنيتها ،-2

   المنقوص والمقصور والممدودوجمعها مذكرا سالما ،-3

  عمله ومبالغته ،:  اسم الفاعل -4

  عمله ،:  اسم المفعول -5

   الصفة المشبهة ،-6

  .األفعال الخماسيةباعية ومصادر  مصادر األفعال الثالثية ومصادر األفعال الر-7

  :  الفعل – 2

   شكل المضارع واألمر ، -8
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) في حاالت الرفع والنصب والجـزم       (  إسناد الفعل المهموز في الماضي والمضارع        -9

  واألمر إلى ضمائر الرفع المنفصلة ،

) في حاالت الرفع والنصب والجـزم       (  إسناد الفعل المثال في الماضي والمضارع        -10

   الرفع المنفصلة ، واألمر إلى ضمائر

في حاالت الرفع والنصب والجـزم      (  إسناد الفعل األجوف في الماضي والمضارع        -11

  واألمر إلى ضمائر الرفع المنفصلة ،)

في حاالت الرفع والنـصب والجـزم       ( إسناد الفعل الناقص في الماضي والمضارع       -12

  واألمر إلى ضمائر الرفع المنفصلة ،)

عولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر وإلى ثالث مفاعيل ، نفي الفعـل             تعدية الفعل إلى مف    -13

  ، ) ما وال ( الماضي بــ

  .وأثر ذلك على زمن الفعل ) ما ، ال ، لما ، لن (   نفي المضارع بــ -14

  :  المنصوبات والمرفوعات والمجرورات – 3

  ) .ا وجملة مفرد(  الحال -17 المفعول ألجله   ،   – 16 المفعول المطلق   ،   – 15

  . المفعول معه     – 20، ) الظرف (  المفعول فيه – 19،    التمييز            – 18

  . الجملة خبر الفعل الناقص – 23 الجملة خبر المبتدأ  ،  – 22،   أنواع المبتدأ    – 21

 اإلسـم   – 26 أفعـال المقاربـة والتحويـل ،         – 25  الجملة خبر المشبه بالفعل ،        - 24

  .ور بالحروف وباإلضافة المجر

  :  كتابة العدد والمعدود – 4

   العدد الترتيبي ،– 27

  ، ) 10 إلى 3 ، ومن 2و1(  العدد والمعدود – 28

  ،  ) 19 إلى 13 ،  ومن 12و11(  العدد والمعدود – 29

  .ون ومليار وملي1000 و 100العقود واألعداد المعطوفة و (  العدد والمعدود -30

  .ة والهمزة  األلف اللين-5
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  :  طـرا ئـــق الــتـــدريـس –8  . 4

  :  تشتمل طرائق التدريس المقترحة في هذا المنهاج عدة عناصر، وهي            

الطرائق النشطة ، وبيداغوجيا المشروع ، ووضـعيات الـتعلم ، والوسـائل التعلميـة ،                

عا إلى تحقيق أقصى قـدر      وتهدف جمي .والمسعى البيداغوجي ، ونشاط اإلدماج ، والتقييم        

  ) :1(وسوف نتناول ذلك بالتفصيل فيما يلي .من الفاعلية في عمليتي التعلم والتعليم 

  :  الطرائق النشطة – 1 . 8 .4

 يقترح منهاج السنة الثانية من التعليم المتوسط عدة طرائق وعدة مسارات لتحقيق أهداف             

ة يتطلب إعتماد الطرائق النـشطة ، أي        فحمل المتعلم على اكتساب كفاءات حقيقي     .المنهاج  

الطرائق التي تتيح للمتعلم أن  يكون صاحب الدور األساسي داخل القسم ، وتسند لألستاذ               

  :وتكمن أهمية الطرائق النشطة في .ور المنشط وإدارة عمليات التعلم د

  إثارة إهتمام التالميذ العفوي ، ومن ثم إثارة تحفزهم وزيادة جهودهم ، -

 ية المبادرة واإلبداع ،إتاحة حر -

 اإلهتمام بالنمو الوجداني واإلجتماعي ، -

 .الممارسة واإلنجاز  -

وتقتضي الطرائق النشطة حمل المتعلمين على المشاركة والممارسة في كل حلقـة مـن              

حلقات الدرس ، فهي على نقيض الطرائق التي تعتمد على التلقـين حيـث يقتـصر دور                 

  .مات في الذاكرة المتعلم على التلقي وخزن المعلو

  :  بيداغوجيا المشروع – 2 . 8 . 4

باإلضافة إلى الطرائق النشطة ، فإن بيداغوجيا المشروع تـسمح بحمـل المـتعلم علـى                

فالمشروع ، مهما كان نوعه ، يتطلـب نفـسا          .الممارسة  والعمل بمفرده أو ضمن فوج        

والتبادل مع أعضاء    ،طويال كما يتطلب أعمال المراجعة والتنقيح بشكل مستمر من جهة           

  .رى  من جهة أخ–عندما يتعلق األمر بالعمل ضمن فوج –الفوج 

أو /إن المشروع عمل كتابي فـردي و      : وإذا أردنا تحديد المراد بالمشروع هنا  ، نقول            

  .جماعي يتم اإلتفاق عليه بين األستاذ والمتعلمين ، وتجري مناقشته وإنجازه داخل القسم 

  

  .43-38 ، ص صالمرجع السابقبية الوطنية ،  وزارة التر–) 1(
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أما إعداده فيتم خارج القسم وداخله ، وعبر مراحل ، وتحت إشراف األستاذ الذي يتمثـل                

وقـد  . دوره في تقديم التعليمات والتوجيهات والمراقبة وتصحيح المسار عند اإلقتـضاء            

رض المشروع وفق معايير    ويع. يستدعي اإلنجاز معاينة أو زيارة ميدانية أو دعوة خبير          

  .عالم اآللي في إخراجه عمال متقناوقد يستخدم اإل. محددة ، ويرافق بالرسوم أوال يرافق 

وعدد المشاريع المقررة في هذه السنة نحو سبعة مشاريع ترتبط كلها بموضوعات التعبير             

ئي ، إنه   شق كتابي وآخر أدا   : ومن جملة المشاريع السبعة مشروع بشقين اثنين        . الكتابي  

ويهدف عمل التمثيل المسرحي إلى تنمية حـسن األداء         . مشروع كتابة مسرحية صغيرة     

  .لدى المتعلمين ، وترقية الجانب الوجداني و النفسي اإلجتماعي لديهم 

  :  وضعيات التعلم – 3 . 8 . 4

 وضعية التعلم عبارة عن السياق البيداغوجي المخطط سلفا إلتاحة تعلم حقيقـي ، فهـي               

  : شتمل إذن على ت

  تحديد المسار الذي يجب إنتهاجه ، -

 التوجيهات والتعليمات التي تتيح قيادة المتعلم نحو تحقيق الهدف ، -

 .الوسائل والسندات التي تساعد على حصول التعلم  -

وغالبا ما يتحقق التعلم بشكل أحسن إذا إنطلق من وضعيات حقيقية  أو شبه حقيقية لـذلك                 

  .صور هذه الوضعيات كلما استدعى األمر ذلك يوصي هذا المنهاج بت

الوضـعيات  :        ومن الوضعيات التي ينبغي أن ينشط فيها المتعلم في السنة الثانيـة             

المشكلة ، وهي الوضعيات التي تستدعي كثيرا من البحث والتأمل والتفكيـر مـن أجـل                

ـ            وب إنجـازه   تجاوز الصعوبات والوصول إلى حل المشكلة المطروحة في العمـل المطل

  : ومواجهة الوضعيات المشكلة من شأنها أن . وبالتالي تحقيق الهدف المنشود 

  تكسب المتعلمين أساليب التفكير المنهجي ، -

 تزيد من حبهم لإلستطالع واإلكتشاف ، -

 تنمي لديهم القدرة على رسم الخطط للتغلب على الصعوبات ،  -

 .تدعم ثقتهم بأنفسهم  -
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  : تعليمية  الوسائل ال– 4 . 8 . 4

  :               يتطلب تنفيذ هذا المنهاج وسيلتين أساسيتين هما 

  كتاب التلميذ ، -

  .دليل األستا ذ  -

  :   الكفاءة الختامية لنهاية السنة الثانية متوسط -   9 . 4

  شكل يبين الكفاءة الختامية لنهاية السنة الثانية متوسط  : 5الشكل رقم 

  سنة الثانية متوسطالكفاءة الختامية لنهاية ال

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .25،  ص المرجع السابق  وزارة التربية الوطنية ، –) 1(

  

  

  : يكون المتعلم في نهاية السنة الثانية 

         قادرا  على فهم ومناقشة وإنتـاج       

نصوص تنتمي إلى أنماط مختلفـة مثـل        

  .السرد والوصف والحوار 



 207

  

  : خالصة الفصل  
لة التعليم المتوسط ذي األربع سنوات هي آخر مرحلة في التعليم اإللزامي             إن مرح       

  .ضمن الهيكلة الجديدة المواكبة لإلصالحات التي مست المنظومة التربوية الجزائرية 

هذه المرحلة التي تعلم بها عدة مواد منها اللغوية ، اإلجتماعية ، العلمية و الجمالية ، ومن                 

 ومعامالت المواد تتضح أهمية كل من مادتي الرياضيات واللغة   خالل إستعراضنا لمواقيت  

  .العربية حيث خصصت بتوقيت أسبوعي ومعامالت أكبر من المواد األخرى 

 السنتان الثانية والثالثة منه طور تدعيم المكتسبات وترسيخها ، وباعتبـار الـسنة              «وألن  

 إختبـارات التقـويم     أسـئلة نةسـتكون عي  ) 1 (»الثالثة إدماجية لمكتسبات السنة الثانيـة       

التشخيصي للبحث هي مستوى الثالثة متوسط ، ولهذا تم التركيز في هذا الفـصل علـى                

منهاج السنة الثانية في مادتي الرياضيات واللغة العربية لتحديد الكفاءات الختامية لكل منها 

قـويم  إختبـارات الت  أسـئلة   تحليل  إعداد المـصفوفة الخاصـةب    و التي سيعتمد عليها في      

التشخيصي لتحديد مدى فعالية إختبارات التقويم التشخيصي في الكـشف عـن الكفـاءات      

  . متوسط في مادتي الرياضيات واللغة العربية الثالثةالنهائية لتالميذ السنة 

  

  

  

  

  

 المؤرخ  06 / 6 . 0 . 0 / 06: المنشور الوزاري رقم      وزارة التربية الوطنية ،       -) 1(

توجيه تالميذ السنة الرابعـة متوسـط إلـى         :  والذي موضوعه    7200 / 01 / 14: في  

   .3 ، ص الجذعين المشتركين للسنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
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  :        الـدراســة اإلسـتــطـالعـيـة :     أوال 
  :   تـمـهـيـد  

المحليـة ،   المراسـالت   ر الوزاريـة و   من خالل تفحصنا لبعض الوثائق كالمناشي            

باإلضافة إلى بعض الوثائق الموجودة على مستوى إدارات المؤسسات خلصنا إلـى أنـه              

 :هناك تـفاوت في إدراك مختلف األطراف ألهمية عملية التقويم التشخيصي 

 :بالنسبة للهيئة الوصية  - 1

 مثل ما جاء و بإجرائهؤساء المؤسسات بتنفيذه و تحدد له يوم واحد وتلزم ر  

 14/08/2004 المؤرخ بـقسنطينة في 2004/ 775في المنشور المحلي رقم 

 يشرفني أن أطلب منكم إجراء عملية التقويم التشخيصي «: والذي مما جاء فيه 

حتى في ظل اإلصالحات . » 20/09/2004التي تكون شاملة يوم اإلثنين 

والمواد المعنية بهذا النوع الجديدة وعلى مستوى أعلى نجد الوزارة تحدد الفترة 

ع .أ / و . ت . و /2039من التقويم حيث جاء في المنشور الوزاري رقم 

  :  والذي مما جاء فيه 2005 مارس 13المؤرخ بالجزائر العاصمة في 

 لتنظيم فحوص – وبصفة إلزامية – تخصص األيام األولى للدخول المدرسي «

غة العربية ، الرياضيات واللغات الل(  األساسية الموادتشخيصية ، تتناول 

   .») األجنبية 

 :  بالنسبة إلدارة المؤسسة - 2

إرتباطها بتوصيات الهيئة الوصية حيث تتم العملية في الوقت المحدد                    

 إعداد رزنامة التقـويم التشخيـصي علـى مـستوى           -من قبل الهيئة الوصية   

تنفيذا .ائج في وقتها     وتتم عملية إرسال حوصلة عن النت      - الملحق   –المؤسسات  

 المـؤرخ بـقـسنطينة فـي       2004/ 775لما جاء في المنشور المحلي رقـم        

 20/09/2004 بعد إكتمال عملية التقويم التشخيـصي يـوم          « 14/08/2004

تحول النتائج في ثالث نسخ إلى مكتب التقويم بمصلحة التوجيه واإلمتحانـات            

   .» التنظيم التربوي التي تقوم بدراستها وتفحصها بالتنسيق مع مصلحة
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 : بالنسبة لألساتذة   - 3

فمثال حتى تقديم النتائج يقتصر علـى       . يقام به من باب الواجب ليس إال             

نقاط دون مالحظات نوعية وال إقتراحات لعالج النقائص كما نص عليـه فـي    

ع المؤرخ بالجزائر العاصـمة     .أ  / و  . ت  . و  /2039المنشور الوزاري رقم    

 لمراقبة مكتسبات التالميذ القبليـة ،       «:  والذي جاء فيه     2005س   مار 13في  

 .»وتنظيم أنشطة الدعم والعالج ، وذلك قبل الشروع في تناول المناهج الجديدة

 : المتعلمين  - 4

عدم القيام به على أكمل وجه إلدراكهم التام بأن نتائجه ال تدخل في معدل                   

  . النجاح 

  :  األولياء - 5

  .اب التام لألولياء فيما يخص هذا النوع من التقويم الغي      

  

 وباعتبار الدراسة اإلستطالعية تسمح للباحث باكتشاف وإبراز بعض جوانب الظاهرة             

وللتقرب من الظاهرة و بهدف وصف الوضع الـراهن         .التي في أحيان كثيرة ال ينتبه لها        

لها  وذلك بهـدف وصـف        لفهم مضمونها والحصول على أوصاف دقيقةوتفصيلية        لها و 

واقع التقويم التشخيصي في مؤسساتنا التربوية من جهة ومعرفة آراء األساتذة حول هـذا              

النوع من التقويم ، باعتبارهم المسؤولين عن القيام بإعداد هذا النوع مـن اإلختبـارات ،                

  : قامت الباحثة بالدراسة اإلستطالعية التالية 
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  : عية  منهج الدراسة اإلستطال-1

           باعتبار الوصف من األركان األساسية للبحث العلمي ، تم اإلعتماد في دراستنا            

أسلوب من أساليب التحليل المركز على      «: اإلستطالعية على المنهج الوصفي ، باعتباره       

معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد ، أوفترة أو فترات زمنية معلومة ،               

ل الحصول على نتائج علمية ، ثم تفسيرها بطريقة موضوعية ، بما ينـسجم              وذلك من أج  

وهو عبارة أيضا عن طريقة لوصف الموضوع المـراد         . مع المعطيات الفعلية للظاهرة     

دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة ، وتصوير النتائج التي يتم التوصل إليها علـى               

  )  1(»أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرها 

  : عينة الدراسة اإلستطالعية -2
  :  المجتمع األصلي – 1.2

 ألن العينة هي فئة تمثل مجتمع البحث ، تم إختيار عينة من المجتمـع األصـلي                        

 متوسطة  والتي هي على      11وهو مجموع متوسطات بلدية الخروب  والتي تحتوي على          

يد بـن يحـي ، متوسـطة        متوسطة الخنساء ، متوسطة بوباكور ، متوسطة رش       : التوالي  

مصطفى عبد النوري ، متوسطة قربوعة عبد الحميد ، متوسطة عرباوي علي ، متوسطة              

شيهاني بشير ، متوسطة جوابلية محمد ، متوسطة مصطفى فياللي ، متوسـطة ابـراهيم               

  . بلحمدي ومتوسطة ماسينيسا الجديدة

  :  طريقة إختيار عينة الدراسة اإلستطالعية– 2 . 2

 بطريقة عشوائية عـن      من المتوسطات   لقد تم  إختيارعينة الدراسة اإلستطالعية              

والتي تمثل أساتذة ثالث متوسطات وهي متوسطة مـصطفى         %30طريق اإلقتراع بنسبة    

  . عبد النوري ، متوسطة قربوعة عبد الحميد ومتوسطة جوابلية محمد 

  

  

 ،  دار    نظرية وممارسته العلميـة   البحث العلمي أساسياته ال    رجاء وحيد دويدري ،      –) 1(

  .183 ،ص 2000 سوريا، الطبعة األولى ، سبتمبر –الفكر دمشق 
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  :  خصائص أفــراد عينة الدراسة اإلستطالعية– 3 . 2

  :  وزع أفـراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب الـجـداول الـموالـية          

  : اسة اإلستطالعية التـوزيع العام ألفــراد عينة الدر– 1 . 3 . 2

جدول يوضـح التـوزيـــع العـام ألفـــراد عينـة الدراسـة              : 17الجدول رقم   

 :اإلستطالعية

العدد الكلي   الـمـؤسسة

  لألساتذة

عدد 

أفراد 

  العينة

  النسبة

من العدد الكلي 

  لكل متوسطة

  النسبة

  من العدد الكلي

  ألفراد العينة

 %37.14  %100.00  26  26  جوابلية محمد

 %30.00  %42.85  21  49  عبد الحميدقربوعة 

 %32.85  %82.14  23  28  مصطفى عبد النوري

  %100.00  %67.96  70  103  المجموع

  

   :التعليق

 إسـتبيان   70 أستاذ وأستاذة ، لكن تم إسـترجاع         103 لقد تم توزيع اإلستبيانات على         

 مـن متوسـطة     )ة( أستاذ   26ومنه عينة الدراسة اإلستطالعية توزعت على النحو التالي         

مـن متوسـطة    ) ة( أسـتاذ    21من مجمل أساتذة المؤسسة و      %100جوابلية محمد بنسبة  

من متوسطة  ) ة( أستاذ   23من مجمل أساتذة المؤسسة و    %42.85قربوعة عبد الحميد بنسبة   

 من  %67.96أي بنسبة   .من مجمل أساتذة المؤسسة     %82.14مصطفى عبد النوري بنسبة   

 %32.85و%30.00 ،%37.14 نسبة    تمثل حيث.إلستبيانمجمل األساتذة الموزع عليهم ا    

متوسطة وعلى التوالي بالنسبة لكل متوسطة جوابلية محمد و متوسطة قربوعة عبد الحميد             

  .مصطفى عبد النوري من العدد الكلي ألفراد العينة 
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  : تـوزيــع أفــراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب المستوى التعليمي– 2 . 3 . 2

جدول يوضح أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب نوع المـستوى           : 18ول رقم   الجد

  :التعليمي 

  المستوى التعليمي

  

  النسبة  العدد

  

  %14.28  10  الثالثة ثانوي

  %04.28  03  شهادة الكفاءة المهنية

  %18.57  13  شهادة البكالوريا

  %05.71  04  جامعي

  %07.14  05  يةشهادة البكالوريا و شهادة الكفاءة األستاذ

  %05.71  04  شهادة الدراسات العليا

  %07.14  05  أستاذ التعليم األساسي

  %05.71  04  أستاذ التعليم المتوسط

  %01.42  01  شهادة التعليم المتوسط

  %17.14  12  شهادة الليسانس

  %01.42  01  شهادة الكفاءة األستاذية

  %02.85  02  التخرج من المعهد التكنولوجي

 %01.42  01  سة العليا لألساتذةخريج المدر

 %01.42  01  الثانوي

 %01.42  01  شهادة الماجستير

 %01.42  01  السنة األولى جامعي+ شهادة الباكالوريا 

 %01.42  01  الثالثة جامعي

 %01.42  01  شهادة عليا للفنون الجميلة

  %100.00  70  المجموع
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  : التعليق 

 المستوى التعليمي ألفـراد عينـة الدراسـة          أن      يتضح من الجدول والشكل السابقين    

 المـستوى المتوسـط إلـى شـهادة          من فرد إلى آخر بدءا من        منيختلف  اإلستطالعية  

على شهادة البكالوريا   بسيطة حيث أن نسبة الفئة الحاصلة     والعينة هنا عشوائية    .  الماجستير

ر فئة ، تليها الفئة      من مجموع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية وهي أكب        %18.57تمثل    

 ، فالفئة التي مستواها الثالثة ثانوي بنسبة        %17.14المتحصلة على شهادة الليسانس بنسبة      

 ، فالفئة الحاصلة على شهادة البكالوريا و شهادة الكفـاءة األسـتاذية و أسـتاذ                14.28%

راسـات   ، تليها الفئة ذات المستوى الجامعي ، شهادة الد         %07.14التعليم األساسي بنسبة    

 فالفئة الحاصلة على شهادة الكفاءة المهنية       %05.71العليا و أستاذ التعليم المتوسط بنسبة       

:  والتي يمكن حصرها فـي       %01.42باإلضافة إلى مستويات أخرى لم تتجاوز نسبتها ال       

المستوى المتوسط ، شهادة الكفاءة األستاذية ، خريج المدرسة العليا لألساتذة والمـستوى             

السنة األولى جامعي و الثالثة جامعي و       +  شهادة الماجستير ، شهادة البكالوريا       الثانوي ، 

وذلك في تخصصات مختلفة يمكن توضيحها في العنـصر         .الشهادة العليا للفنون الجميلة     

  .الموالي 
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  :  تـوزيع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب نوع التخصص–3 . 3 . 2

  :ول يوضح أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب نوع التخصصجد : 19الجدول رقم 

العدد   التخصص

الكلي 

  لألساتذة

عدد 

أفراد 

  العينة

  النسبةمن

العدد الكلي 

  لألساتذة

  النسبةمن

  مجموع

  أفراد العينة

  %17.14  %80.00  12  15  الرياضيات

  علوم الطبيعة والحياة

  و البيولوجيا

12  08  66.66%  11.42%  

  %12.85  %81.81  09  11  زيائية والتكنولوجيةالعلوم الفي

  آداب وعلوم إنسانية

  ولغة عربية واألدب العربي

18  09  50.00%  12.85%  

  األدب الفرنسي

  واللغة الفرنسية

15  15  100.00%  21.42%  

  اللغة اإلنجليزية

  واللغات األجنبية

11  07  63.63%  10.00%  

اإلجتماعيات والتاريخ 

  والحقوق

08  04  50.00%  05.71%  

التربية البدنية ومتعدد 

  الرياضات

07  04  57.14%  05.71%  

  %01.42  %33.33  01  03  التربية التشكيلية

  %01.42  %33.33  01  03  التربية الموسيقية

  %100.00  %67.96  70  103  المجموع
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  :التعليق 

 وزعونيت توزع عينة الدراسة اإلستطالعية    يتضح من الجدول والشكل السابقين أن             

تخـصص  : حسب نوع التخصص على تخصصات مختلفة يمكن تفـصيلها فيمـا يلـي              

 مـن المجمـوع     %80.00 من مجموع أفراد العينة وهو يمثل        %17.14رياضيات بنسبة   

الكلي ألساتذة هذا التخصص ، تخصص علوم الطبيعـة والحيـاة و البيولوجيـا بنـسبة                

 المجموع الكلي ألساتذة هـذا      من%66.66 من مجموع أفراد العينة وهو يمثل        11.42%

من مجمـوع أفـراد     %12.85التخصص، تخصص العلوم الفيزيائية والتكنولوجية بنسبة       

من المجموع الكلي ألساتذة هذا التخـصص، تخـصص آداب          %81.81العينة وهو يمثل    

 من مجموع أفراد العينة وهـو       %12.85وعلوم إنسانيةولغة عربية واألدب العربي بنسبة       

ن المجموع الكلي ألساتذة هذا التخصص، تخصص األدب الفرنسي واللغة م%50.00يمثل 

من مجموع أفراد العينة وهو يمثل  المجموع الكلي ألساتذة هـذا            %21.42الفرنسية بنسبة   

  من مجموع أفراد %10.00التخصص، تخصص اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية بنسبة 

ألسـاتذة هـذا التخـصص، تخـصص        من المجموع الكلـي     %63.63العينة وهو يمثل    

من مجموع أفراد العينـة  وهـو يمثـل          %05.71اإلجتماعيات والتاريخ والحقوق بنسبة     

من المجموع الكلي ألساتذة هذا التخصص ، تخصص التربية البدنيـة ومتعـدد             50.00%

 من المجمـوع    %57.14من مجموع أفراد العينة  وهو يمثل        %05.71الرياضات بنسبة   

من مجموع أفراد   %01.42ذا التخصص، تخصص التربية التشكيلية بنسبة       الكلي ألساتذة ه  

 من المجموع الكلي ألساتذة هذا التخصص ، تخصص التربية          %33.33العينة  وهو يمثل     

من المجموع الكلي   %33.33من مجموع أفراد العينة وهو يمثل       %01.42الموسيقية بنسبة   

حيـث أن   .األصلي لكـل تخـصص      وكلها نسب ممثلة للمجتمع     .ألساتذة هذا التخصص    

  . التخصصات تم تصنيفها هنا حسب المواد المدرسة بغض النظر المستوى التعليمي 
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 تـوزيــع أفــراد عينة الدراسـة اإلسـتطالعية حـسب المـستوى            – 4 . 3 . 2  

  : التعليمي المدرس 

 التعليمي جدول يوضح أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب المستوى    : 20الجدول رقم   

  .المدرس 

  المستوى التعليمي المدرس

  

  النسبة  العدد

  

  %35.71  25  األولى متوسط

  %35.71  25  الثانية متوسط

  %31.42  22  الثالثة متوسط

  %40.00  28  الرابعة متوسط

  %24.28  17  - دون ذكر السنة بالتدقيق –المتوسط 

  %100.00  70  مجموع أفراد العينة

  

  :التعليق  

لنسبة لتوزيع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب المستوى التعليمي المـدرس          با

 على جميـع    تفقد توزع ) 09:رقم  ( والشكل الموالي  20كما يتبين من خالل الجدول رقم       

سنوات التعليم المتوسط بنسب متقاربة حيث وصلت نسبة أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية            

 من مجمـوع أفـراد      %35.71وسط و الثانية متوسط إلى      اللذين يدرسون السنة األولى مت    

عينة الدراسة اإلستطالعية،و نسبة أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية اللذين يدرسون السنة           

 من مجموع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية و نسبة أفـراد           %31.42الثالثة متوسط إلى  

 مـن   %40.00عة متوسـط إلـى      عينة الدراسة اإلستطالعية اللذين يدرسون السنة الراب      

 مـن أفـراد عينـة       %24.28كذلك نجد نسبة    . مجموع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية    

  .الدراسة اإلستطالعية اللذين ذكروا أنهم يدرسون التعليم المتوسط دون تحديد السنة بدقة 
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ـ      –5 . 3 . 2   تطالعية حـسب الخبـرة فـي        تـوزيــع أفـراد عينة الدراسة اإلس

  :تدريسال

جدول يوضح أفراد عينة الدراسة اإلسـتطالعية حـسب الخبـرة فـي              :21الجدول رقم   

  :التدريس 

  

  النسبة  العدد  الخبرة في التدريس

  

  %12.85  09  ] سنوات 5 سنة ، 0]

  %04.28  03  ] سنوات 10 سنوات ،5]

  %12.85  09  ] سنة 15 سنوات ، 10]

  %30.00  21  ] سنة 20 سنة ، 15]

  %25.71  18  ] سنة 25 سنة ،20 ]

  %10.00  07  ] سنة 30 سنة ، 25]

  %02.85  02  ] سنة 35 سنة ، 30]

  %01.42  01   سنة فما فوق35

  %100.00  70  المجموع

  

  

  

  

  

  

  

  



 221

  

  

   :التعليق

 كما يتبين بالنسبة لتوزيع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حسب الخبرة في التدريس              

 تنوعت ما بين اإلستخالف إلى أكثر من        قد10شكل رقم    وال 21من خالل كل من الجدول      

 سنوات أكبر نسبة    5 سنة  ، وقسمت مدة الخبرة في التدريس إلى فئات مدى كل منها               35

 أين وصـلت    ] سنة   20 سنة ،    15]: هي التي تخص الفئة التي تتراوح مدة خبرتها بين          

 سـنة   25 سـنة ،   20  ]:ين   ، تليها الفئة التي تتراوح مدة خبرتها ب        %30.00نسبتها إلى   

 سـنة   15 سـنوات ،     10 ]:، ثم الفئة التي تتراوح مدة خبرتها بـين          %25.71ونسبتها  ]

 سـنة   30 سـنة ،     25 ]:، تليها الفئة التي تتراوح مدة خبرتها بـين          %12.85ونسبتها  ]

 ] سـنوات    5 سـنة ،     0 ]:، تليها الفئة التي تتراوح مدة خبرتها بـين          %10.00ونسبتها  ]

  :، تليها الفئة التي تتراوح مدة خبرتها بين %08.57ونسبتها 

 ، ففئة اللذين خبـرتهملم تتعـدى اإلسـتخالف          %02.85ونسبتها  ] سنة   35 سنة ،    30 ]

   .%01.42 سنة  ونسبتها لم تتجاوز ال35واللذين وصلت إلى أكثر من 

ثـل  من خالل كل ما سبق نستطيع الوصول إلى أن أفراد عينة الدراسة اإلسـتطالعية تم              

المتوسط الحسن والجيد كما تميـزت أفـراد        : المجتمع األصلي بمتوسطات ذات المردود      

عينة الدراسة اإلستطالعية بخصائص متنوعة من حيـث المـستوى التعليمـي ، نـوع               

  .التخصص ، المستوى التعليمي المدرس و الخبرة في التدريس 
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  : أداة الدراسة اإلستطالعية-3
  : األداة  التعريف ب– 1.3

 اإلسـتبيان   «           إن أداة البحث هي الوسيلة التي يجمع بها الباحث بياناته ، وألن             

وسيلة للحصول على إجابات عن عدد من األسئلة المكتوبة في نموذج يعد لـذلك ويقـوم                

قمنا بتوزيع اإلستبيان على عينة من األساتذة ، هذه األخيرة           ) .1 (»المجيب بملئه بنفسه    

ي اشتملت على أسئلة مفتوحة وذلك بهدف السماح ألفراد عينة الدراسة اإلسـتطالعية             الت

بالتعبير عن الظاهرة المراد دراستها بكل حرية من جهة ومن جهة أخرى من أجل جمـع                

  .أكبر عدد من البيانات عن هذه الظاهرة 

  :  مراحل إعداد اإلستبيان –2.3

ميدان  اإلستبيان أو الفئة التـي سـيطبق         كمرحلة أولى تم تحديد     : المرحلة األولى   

  .عليها وهي أساتذة التعليم المتوسط 

تحديد نوع اإلستبيان وهي قد اشتملت على ثمانية أسئلة مفتوحـة           : المرحلة الثانية     

  . وعلى سؤال مغلق 

حيـث بعـد إجراءمقـابالت      : بناء اإلستبيان في صورته األولية       :المرحلة الثالثة          

ما رأيـك فـي إختبـارات التقـويم         : غيرموجهة ، طرح سؤال مفتوح وهو       إستطالعية  

  .التشخيصي ؟ على مجموعة من األساتذة ،  فتبويب تلك المعلومات في اإلستبيان األولي

  

  

  

مـــنـــا هـــــج     جابر عبد الحميد جابر و أحمد خيـري كـا ظـم ،               –) 1(

ـ       ، دار   ـسالــبـحث في الـتربـــيـــــة وعــــلـــم الـــنـفـ

  .246 ص 1996 الـقـاهرة ، –الــنـهـضـة الــعــربية 
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حيث بعد أن كـان  يحتـوي        ) : الصدق  (  عرض اإلستبيان على محكمين      -           

  :على أربعة أسئلة في المرحلة األولى  و هـي 

   ماهي حسب رأيك أهداف التقويم التشخيصي  ؟-1

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

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

مـا هـي حـسب رأيـك الـمــواد الـتــي يـجــب أن تـجــرى              - 2

  فـيـهـا إخـتـبـارات الـتـقـويم التشخيصي ؟ولماذا ؟ 

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

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

مـا هـو حـســـب رأ يـك الو قـت الـمنا ســب إلجــراء هـذا               - 3

  الـنوع  مـــن اإلختبارات  ؟            

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

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

  لتالية بعملية التقويم التشخيصي  ما مقدار إهتمام كل من األطراف ا-4

ذكـر مـظـاهــر     و   -كبيرة ،  ضئيلة ، منعدمـة         -مع توضيح درجة اإلهتمام      ( 

    ؟ ولـمـــا ذا ؟ ) عـدمه اإلهــتـمـام  أو 

   إهتمام منعدم      إهتما م كبير      إهتمام ضئيل                                 

  

  : الهيئة الوصية -1

  

  : إدارة المؤسسة -2

  

        : األسـا تــذة   -3

  

        :   الــتالمـيــذ -4
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       :  األولـــيـاء      – 5

          

  :صبح في المرحلة الثانية يحتوي  على ثمانية أسئلة و هـي  أ

ــويم التشخيـــــــصي ؟              – 1 ــو التقـــــ ــا هـــــ  مـــــ

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

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

ــصي              -2 ــويم التشخيـ ــداف التقـ ــك أهـ ــسب رأيـ ــاهي حـ  مـ

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

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

أ يـك الو قـت الـمنا سـب إلجـراء هـذا الــنوع            مـا هـو حـسب ر    - 3

  مـن التقويم  ؟            

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

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

  تقويم التشخيصي في السنة الدراسية ؟  كم من مرة يجب إستخدام ال– 4

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

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

  ؟خيصيالتش بها لبناء إختبار التقويم )تقومين ( ماهي الخطوات التي تقوم – 5

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

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

مـا هـي حـــســب رأيــك الـمـواد الـتـي يــجـب أن تـجـرى         - 6

  ـم الـتـشخـيـصي ؟ ولـمـا ذا ؟ فـيـهـا إخـتـبـارات الـتـقـو ي

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

.........................................................................  
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              ؟التقويم التشخيـصي    من هي حسب رأيك األطراف األكثر إستفادة من نتائج         – 7

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

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

 ما مقدار إهتمام كل من األطراف التالية بعملية التقـويم التشخيـصي ؟ مـع                -8

وذكر مظـاهر اإلهتمـام أو      ) كبيرة ، ضئيلة ، منعدمة      ( اإلهتمام  توضيح درجة   

  عدمه ولماذا ؟ 

  : الهيئة الوصية -1

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

  : إدارة المؤسسة -2

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

        : األسـا تــذة   -3

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

        :   الــتالمـيذ -4

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

  :  األولـــيـاء      –5

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

  

                وفي األخير إستقرت الباحثة في إستبيانها النهـائي الخـاص بالدراسـة            

  . من المحكمين على تسعة أسئلة3اإلستطالعية  وبعد عرضه على 

  .تطالعية مع حساب الثبات لكل سؤال تجريب اإلستبيان على عينة إس-          

 كمرحلة أخيرة تم إعداد اإلستبيان في صورته النهائية ، بعد تغيير الـصياغة              -          

  .لبعض األسئلة
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   : الشكل النهائي لإلستبيان– 3.2.2

 يتكون إستبيان الدراسة اإلستطالعية في شكله النهائي من  تسعة أسئلة ، والتي يمكـن                

  :تقسيمها إلى ثالث محاور حيث أن  

  : المحور األول                

                          الهدف منه هو معرفة مـفهوم التقويم التشخيصي مـن وجهـة           

  :  وهي 4 إلى 1نظر األساتذة ويشمل األسئلة من 

 مـــــا ذا يعنـــــي لـــــك التقـــــويم التشخيـــــصي ؟              – 1

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

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

   ماهي حسب رأيك أهداف التقويم التشخيصي  ؟-2

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

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

               إلجراء هذا النوع  مـن التقويم؟ما هو حـسب رأ يك الو قـت الـمنا سـب-3

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

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

  ي في السنة الدراسية حـسـب كم مرة يجب إستخدام التقويم التشخيص– 4

   رأ يك؟

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

  

م المتوسط لمفهـوم التقـويم       يهدف السؤال األول منها لمعرفة مدى إدراك أساتذة التعلي         -

  .التشخيصي

 يهدف السؤال الثاني لمعرفة مدى وعي أساتذة التعليم المتوسط ألهداف القيـام بعمليـة               -

  .التقويم التشخيصي 

 يهدف السؤال الثالث لمعرفة ما الوقت المناسب إلجراء هذا النوع من التقـويم دائمـا                -

  .حسب رأي األساتذة 
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عرفة عدد مرات القيام بهذا النـوع مـن التقـويم حـسب رأي               يهدف السؤال الرابع لم    -

  .األساتذة 

  :  المحور الثاني          

 الهدف منه هو حول بناء إختبارات التقويم التشخيصي و أهمية هـذا                               

  :  وهي 7 إلى 5األخير  ويشمل األسئلة من 

  إختبار التقويم التشخيصي ؟ بها لبناء ) تقومين ( ماهي الخطوات التي تقوم – 5

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

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

مـا هـي حـسب رأيــك الـمـواد الـتـي يــجـب أن تــجــرى           - 6

  ت الـتـقـو يـم الـتشخـيـصي ؟ ولـمـا ذا ؟ فـيـهـا إخـتـبـارا

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

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

وسط بـالخطوات التـي     يهدف السؤال الخامس إلى معرفة مدى وعي أساتذة التعليم المت         -

  . يجب اتباعها من طرف  األستاذ في بناء إختبارات هذا النوع من التقويم 

 يهدف السؤال السادس لمعرفة ما هي المواد التي يجب أن يجرى فيها هذا النوع مـن                 -

  .التقويم دائما حسب رأي األساتذة 

  :                    المحور الثالث 

  الهدف منه هو معرفة أهميـة التقـويم التشخيـصي و مقـدار                                     

  :  وهي 9 إلى 7اإلهتمام به و مظاهرذلك و يشمل األسئلة من 

  ولماذا ؟ .صيشخ من هي حسب رأيك األطراف األكثر إستفادة من نتائج التقويم الت– 7

             

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

.................................................................................  
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 بين في حدود تجربتك مـقــدار إهـتمــام كــل مــن األ طــرا ف                 -8

 الـتـالـــية بـعـمـليـــة الـتـقـــو يـــم الــتــشـخـيـــصـي ؟

  ) .كـبير،ضـئيـل ، مـنعدم (

   إهتمام منعدم                  إهتما م كبير       إهتمام ضئيل               

  

  : الهيئة الوصية -1

  

  : إدارة المؤسسة -2

  

  : األسـا تــذة   -3

        

  :  الــتالمـيـذ  - 4

        

        :  األولـيـاء      – 5

  

     مـع تـوضـيـح  و ذكر مـظـاهـر هذا اإلهـتـمـام -9           

   أو عـدمه  ؟ 

   : الهيئة الوصية     -1

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

    : . إدارة المؤسسة    -2

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

  :  األسـا تــذة   -3

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

  

  

  



 229

  

   :   الــــتالمــيــذ -4

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

  :  األولـــيـاء      –5

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

  

 يهدف السؤال السابع لمعرفة من األطراف األكثر إستفادة من نتائج التقويم التشخيـصي              -

  .وذلك حسب رأي األساتذة 

 يهدف السؤال الثامن إلى معرفة درجة إهتمام كل من الهيئة الوصية ، إدارة المؤسسة ،                -

  .ة األساتذة ، التالميذ واألولياء بهذه العملية  وذلك حسب رأي األساتذ

 بالنسبة للسؤال التاسع واألخير فالهدف منه هو معرفة مظاهر هذا اإلهتمـام أو عدمـه                -

  .وذلك دائما حسب رأي األساتذة 

كل هذه األسئلة لإللمام بأكثر تفاصيل عن واقع الظاهرة المراد دراستها أال وهي التقـويم               

سئلة وهذا يرجـع ألن     التشخيصي ، كما تم إختيار عينة من األساتذة لإلجابة على هذه األ           

  .هذه الفئة هي التي تقوم ببناء إختبارات هذا النوع من التقويم 
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  : عـرض نــتـائـج الدراسة اإلستطالعية وتـحـلـيـلهـا - 4
            في ظل الخصائص التي تميزت بها أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية ، نـقدم            

  .  حول أسئلة اإلستبيان فيما يلي عرض مفصل إلستجاباتها

  :  آراء عينة الدراسة اإلستطالعية حول مفهوم التقويم التشخيصي  – 1 . 4

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول          : 22الجدول رقم   

  .مفهوم التقويم التشخيصي 

  النسبة  التكرارات  اإلسـتـــجــــا بـــــــا ت الرقم
%04.28  03  وعملية مهمة جدا ومفيدةعمل جيد   01
معرفة قدرات التلميذ وقدرات القسم ككل ومكتسبات كل   02

فرد منهم أي إعطاء صورة أو فكرة عامة لألستاذ حول 

  مستوى تالميذه

06  08.57%

  %05.71  04  قياس التعلمات السابقة للتالميذ و إختبارمكتسباتهم القبلية  03
شخص أو قرار حول ترقيته أو إبداء حكم عن حالة تدرج   04

  منحه شهادة

01  01.42%

%01.42  01  ال يعبر عن تقويم فعال للتالميذ  05
%01.42  01  يستعمله األستاذ لقياس الكفاءات التي حققها مع التالميذ  06
%01.42  01  حصة ضائعة  07
%01.42  01  التحديد النسبي لمستوى التالميذ  08
ة السنة أو في بداية كل سنة شبه إختبار يجرى في نهاي  09

  دراسية

02  02.85%

إختبار الكفاءات المكتسبة من طرف التلميذ في السنة   10

  المنفرطة

01  01.42%

%01.42  01  توظيف المكتسبات السابقة  11
مدى إستيعاب التلميذ للمعلومات وكيقية معالجتها وتقديرها   12

م مع تشخيص بعض نقاط الضعف ومعالجتها خالل تقدي

  الدروس وإستدراكها

07  10.00%  
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%05.71  04  معرفة الكفاءة والمفاهيم السابقة للتلميذ  13
%05.71  04  ال يعني شيئا ألنه ال يعبر عن المستوى الحقيقي  للتالميذ  14
عملية للتأكد من المكتسبات القبلية للتلميذ حتى يتسنى لنا   15

 عليها في بناء مفاهيم ومعارف جديدة أي الممكن اإلعتماد

الدرس الجديد أو إختبار التلميذ ومراقبة مكتسباته قبل 

  تطبيق أي منهاج والتواصل مع هذه المكتسبات

10  14.28%  

%01.42  01  معرفة الرصيد القبلي لكل تلميذ  16
%01.42  01  تقييم مدى إستيعاب التالميذ  17
 عملية معاينة لمعرفة المستوى اللذي وصل إليه التلميذ بعد  18

  سنة من التدريس للمادة الواحدة

01  01.42%

%01.42  01  عملية تقييمية لمعرفة مستوى وقدرات التلميذ  19
مدى إسترجاع التلميذ للمعلومات المكتسبة وتوظيفها لحل   20

  إشكالية ما

04  05.71%  

  إجراء عملي يقوم به المدرس في بداية كل عملية تعليمية  21

متعلم لتقبله للمعطيات يستهدف الكشف عن إستعداد ال

  واألهداف الجديدة التي تستند على معطيات وأهداف سابقة

02  02.85%

الوقوف على المستوى الشخصي للتلميذ أي تعيين القدرات   22

  البدنية والمعنوية للتلميذ

02  02.85%  

  %04.28  03  هو أساس بناء مرحلة التعلم  23
  %02.85  02  تقويم التلميذ من ناحية مستواه الدراسي  24
إختبار يجرى في بداية كل سنة دراسية لمعرفة المستوى   25

  المعرفي للتلميذ

04  05.71%  

  %04.28  03  مراقبة وتقويم التلميذ خالل العام الدراسي  26
%01.42  01  متابعة التلميذ في المدرسة والبيت  27
%01.42  01  تقييم القدرات العقلية للمتعلم  28
%01.42  01  أكثر دقة  29
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%01.42  01  هي المجهودات التي يبذلها المتعلم خالل فترة معينة  30
عملية معاينة معرفة المستوى الـذي وصل إليه التلميذ من   31

  التدريبات

02  02.85%  

  

  :التعليق 

بالنسبة آلراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول مفهوم التقويم التشخيصي فهي                  

أهمية لهذا النوع من التقويم وبين من ينفي ذلك ، حيث نجد حـوالي              تختلف بين من يرى     

 من أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية يرون بأن التقويم التشخيصي هو عمليـة             14.28%

للتأكد من المكتسبات القبلية للتلميذ حتى يتسنى لألستاذ بناء مفاهيم ومعـارف جديـدة أي               

 بمعنى إختبار التلميذ ومراقبـة مكتـسباته قبـل          الممكن اإلعتماد عليها في الدرس الجديد     

مـن أفـراد عينـة      %10.00تطبيق أي منهاج والتواصل مع هذه المكتسبات ، و حوالي           

الدراسة اإلستطالعية يرون بأن التقويم التشخيصي هو معرفة  مـدى إسـتيعاب التلميـذ               

ها خـالل   للمعلومات وكيقية معالجتها وتقديرها مع تشخيص بعض نقاط الضعف ومعالجت         

 من أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية يرون       %08.57تقديم الدروس وإستدراكها وحوالي     

بأن التقويم التشخيصي هو معرفة قدرات التلميذ وقدرات القسم ككل ومكتسبات كل فـرد              

منهم أي إعطاء صورة أو فكرة عامة لألستاذ حول مستوى تالميذه في الوقـت الــذي                

 من أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية على أنه ال يعنـي شـيئا      %05.71ينظر فيه حوالي    

 من أفـراد عينـة      %02.85ألنه ال يعبر عن المستوى الحقيقي  للتالميذ ويصفه حوالي           

الدراسة اإلستطالعية على أنه شبه إختبار يجرى في نهاية السنة أو في بداية كـل سـنة                 

 ويـرى الـبعض     %01.42سبة  دراسية ويعتبره البعض اآلخر على أنه حصة ضائعة بن        

كل هذا التباين في اآلراء     .%01.42اآلخرعلى أنه ال يعبر عن تقويم فعال للتالميذ بنسبة          

ومفهوم موحد لهذا النـوع مـن التقـويم          يوضح عدم إتفاق مجمل األساتذة على تعريف      

  .والـذي دون شك ستختلف آراءهم حول أهدافه .
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  :عية حول أهداف التقويم التشخيصي آراء عينة الدراسة اإلستطال– 2 . 4

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول          : 23الجدول رقم   

  .أهداف التقويم التشخيصي 

  النسبة التكرارات  اإلسـتـــجــــا بـــــــا ت الرقم
  %02.85  02  أهدافه منعدمة وال هدف له  01
  %04.28  03  عبر عن ذلكمعرفة مستوى التلميذ لكنه ال ي  02
  %02.85  02  ضئيلة ، ليست موضوعية وليست لها مصداقية  03
إعطاء لألستاذ نظرة خاصة حول القسم تساعده   04

  على كيفية تحضير دروسه وكيفية طرح األسئلة

03  04.28%  

%01.42  01  تقويم الكفاءة لدى كل تلميذ  05
%01.42  01  اإلنتقاء ، منح الشهادة ، التوجيه  06
إكتساب التالميذ كفاءات علمية متمثلة في الجانب   07

  المعرفي والمهاري

01  01.42%

  %25.71  18  تحديد و معرفة مستوى و قدرة ومهارة كل تلميذ  08
  %01.42  01  قياس درجة التحكم في المعارف  09
تقديم حلول مناسبة وتحديد اإلجراءات الواجب   10

  إتخاذها لتنمية ذاكرة التلميذ

02  02.85%  

إستدراج التلميذ إلى معارف جديدة أو توظيف   11

  مكتسبات قبلية للوصول إلى مكتسبات جديدة

01  01.42%  

إكتشاف وتشخيص مواطن الـنـقص والضعف   12

  عند التلميذ مع وضع إستراتيجية لمعالجتها 

  و تعديلها

14  20.00%  

  %05.71  04  قاعدة إنطالق في تطبيق المناهج الجديدة  13
  معرفة قدرة التالميذ على إستيعاب المعلومات   14

  و توظيفها

06  08.57%  

%05.71  04  تهيئة التلميذ من جديد لخوض سنة دراسية جديدة  15
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قياس مدى قدرة التالميذ في التحكم في الكفاءات   16

  المستهدفة

04  05.71%

%01.42  01  التدعيم  17
%01.42  01  المتابعة العلمية لمسار المتعلم  18
سلوكيا ، تنظيما ( تقييم المتعلم من جميع األنحاء   19

  )وعمال 

01  01.42%

%01.42  01  تشجيع التلميذ المجتهد على المواصلة  20
%01.42  01  مدى نجاح الوسائل المستعملة  21
%01.42  01  نجاعة مستوى التدريس  22
%01.42  01  مدى وصول المعلومة  23
%01.42  01  ة والمثابرة في العملتحفيز التلميذ على الدراس  24
%01.42  01  التقويم بأكثر دقة ممكنة  25
%01.42  01  معرفة مدى تجاوب المتعلم  26
معرفة مدى إدراك التلميذ للدرس السابق ومدى   27

  نجاح الدرس الجديد

01  01.42%

%01.42  01  وضع قاعدة في تدريبهم  28

  

  :التعليق 

عينة الدراسة اإلستطالعية حول أهداف التقويم التشخيصي فقد          بالنسبة آلراء أفراد           

 من مجموع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية ترى أن         %25.71إختلفت حيث نجد حوالي     

  الهدف من إختبار التقويم التشخيصي هو تحديد

من أفراد هذه العينة %20.00 و معرفة مستوى و قدرة ومهارة كل تلميذ كما يرى حوالي      

لهدف منه هو إكتشاف وتشخيص مواطن النقص والضعف عند التلميـذ مـع وضـع        أن ا 

 مـن أفرادهـا إلـى أن        %08.57إستراتيجية لمعالجتها و تعديلها في حين يذهب حوالي         

  الهدف منه هومعرفة قدرة التالميذ على إستيعاب المعلومات
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قاعـدة  : لى أنه   من أفرادها رأيهم في الهدف منه ع      %05.71 و توظيفها ، ويقدم حوالي      

إنطالق في تطبيق المناهج الجديدة،وتهيئة التلميذ من جديد لخوض سنة دراسـية جديـدة              

من . وعلى أن الهدف منه هو قياس مدى قدرة التالميذ في التحكم في الكفاءات المستهدفة               

جهة أخرى يذهب البعض اآلخر إلى أن الهدف منه هو معرفة مستوى التلميذ لكنه ال يعبر           

 مـن مجمـوع أفـراد عينـة الدراسـة      %04.28لك وقد ذهب إلى ذلك  حوالي   عن ذ 

 من أفراد نفس العينة إلى أن األهداف منه ضئيلة ،           %02.85اإلستطالعية، ويرى حوالي    

 من أفراد نفس العينة على      %02.85ليست موضوعية وليست لها مصداقية ويرى حوالي        

  .أن أهدافه منعدمة 

م بذكرها أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية إلى جانب آراء أخـرى  هذه أهم اآلراء التي تقد    

المتابعة العلمية لمسار المتعلم ، التدعيم ، تقييم        :  كـ   %01.42لم تتعدى نسبة ذكرها ال      

، تشجيع التلميـذ المجتهـد علـى        ) سلوكيا ، تنظيما وعمال     ( المتعلم من جميع األنحاء     

لة ، تحفيز التلميذ على الدراسة والمثـابرة فـي          المواصلة ، مدى نجاح الوسائل المستعم     

العمل، إستدراج التلميذ إلى معارف جديدة أو توظيف مكتـسبات قبليـة للوصـول إلـى                

وغيرها من العبارات التي توحي تارة عن معرفة حقيقية ألهداف هـذا            . مكتسبات جديدة 

  .النوع من التقويم وأخرى تبين العكس 
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لدراسة اإلستطالعية حول الوقت المناسب إلجراء هذا النـوع مـن            آراء عينة ا   –3 . 4

  : التقويم   

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول          : 24الجدول رقم   

  .الوقت المناسب إلجراء هذا النوع من التقويم 

  النسبة  التكرارات  اإلسـتـــجــــا بـــــــا ت الرقم
إجرائه ألن الفروض المفروض عدم   01

  واإلمتحانات كافية لتقويم كفاءات التالميذ

05  07.14%  

  %04.28  03  ليس في بداية السنة  02
  %47.14  33  كل بداية سنة دراسية  03
%01.42  01  بعد شهر من الدراسة  04
%01.42  01  بعد شهرين من الدراسة  05
  %12.85  09  في نهاية الموسم الدراسي لكل سنة  06
د إنتهاء مرحلة المراجعة وقبل إجراء بع  07

  اإلختبارات

01  01.42%

%01.42  01  قبل كل عملية تعليمية  08
  %04.28  03  بعد كل مرحلة تعليمية  09
  %01.42  01  خالل كل مرحلة تعليمية  10
  %02.85  02  نهاية كل فصل دراسي  11
%01.42  01  كل أسبوع  12
%01.42  01  منتصف الفصل األول أو الثاني  13
  %02.85  02  خالل كل فصل دراسي  14
  %08.57  06  بداية كل فصل دراسي  15
  %01.42  01  األسبوع األول من الدخول المدرسي  16
  %02.85  02  األسبوع الثاني من الدخول المدرسي  17
%01.42  01  في نهاية كل وحدة  18
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%01.42  01  في بداية جزء من الدرس  19
  %02.85  02  في بداية الدرس  20
  %01.42  01  في بداية كل حصة  21
  %02.85  02  في نهاية  كل حصة  22
  %01.42  01  في بداية كل وحدة تعليمية  23
%02.85  02  في الفترة الصباحية قبل بداية الدرس  24
%02.85  02  قبل بداية كل مشروع  25
  %04.28  03  مستمر خالل السنة الدراسية  26
  %01.42  01  عدة مرات  27

  

   :التعليق

          بالنسبة آلراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول الوقت المناسب إلجراء هذا           

 من مجمـوع أفـراد عينـة        %47.14التقويم التشخيصي فقد  إختلفت حيث نجد حوالي         

الدراسة اإلستطالعية ترى أن الوقت المناسب إلجراء هذا النوع من التقويم هو كل بدايـة            

 من مجموع أفراد عينـة      %12.85حين يرى البعض اآلخر وبنسبة      سنة دراسية ،   في       

الدراسة اإلستطالعية أن الوقت المناسب لذلك هو نهاية الموسم الدراسي لكل سنة وحوالي             

 من مجموع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية يرى أن الوقت المناسب لذلك هو             08.57%

 من مجموع أفراد عينة     %07.14 بداية كل فصل دراسي ، في الوقت نفسه يذهب حوالي         

الدراسة اإلستطالعية إلى القول بأنه من المفروض عدم إجرائه ألن الفروض واإلمتحانات            

تلك هي أبرز اآلراء حول الوقت المناسب إلجـراء هـذا           . كافية لتقويم كفاءات التالميذ     

  .النوع من التقويم 
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رات إستخدام التقويم التشخيـصي      آراء عينة الدراسة اإلستطالعية حول عدد م       –4 . 4

  : في السنة الدراسية 

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حـول           : 25الجدول رقم 

  .عدد مرات إستخدام التقويم التشخيصي في السنة الدراسية

  النسبة  التكرارات  اإلسـتـــجــــا بـــــــا ت الرقم
  %02.85  02  وال مرة  01
  %37.14  26  ة واحدةمر  02
  %24.28  17  مرتين  03
  %20.00  14  ثالث مرات  04
  %07.14  05  أربع مرات  05
%01.42  01  ست مرات  06
%01.42  01  تسع مرات  07
  %12.85  09  عدة مرات  08

  

  :التعليق 

          بالنسبة آلراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول عدد مرات إستخدام التقويم           

 من مجموع أفراد    %37.14صي في السنة الدراسية فقد  إختلفت حيث نجد حوالي           التشخي

عينة الدراسة اإلستطالعية ترى أنه يستخدم مرة واحدة في السنة الدراسية ، ويرى حوالي               

 من أفراد هذه العينة أنه يجب إستعماله مرتين في السنة الدراسية وهناك حوالي              24.28%

ة أنه يجب إستعماله ثالث مرات في السنة الدراسية ، كمـا             من أفراد هذه العين    20.00%

 من أفراد هذه العينة ترى أنه يجب إستعماله عدة مرات فـي             %12.85أنه هناك حوالي    

من أفراد هذه العينة تـرى أنـه يجـب          %07.14السنة الدراسية ، كما أنه هناك حوالي        

راء حول عدد مرات إستخدام    هذه هي أبرز اآل   .إستعماله أربع مرات خالل السنة الدراسية       

هذا إلى جانب آراء أخرى لم تتعـدى نـسبة ذكرهـا ال             .و إجراءهذا النوع من التقويم      

  .ست مرات ، تسع مرات %01.42وال مرة و: كـ 02.85%
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 آراء عينة الدراسة اإلستطالعية حول الخطوات التي يجب القيام بها لبناء إختبار             –5 .4

  : التقويم التشخيصي 

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حـول           : 26ل رقم الجدو

  الخطوات التي يجب القيام بها لبناء إختبار التقويم التشخيصي 

  النسبة  التكرارات  اإلسـتـــجــــا بـــــــا ت  الرقم
   تحديد الكفاءة ،– 1  01

   البحث عن السند ،– 2

  . وضع التلميذ في وضعية مشكل – 3

12  17.14%  

تحديد أهم المفاهيم التي تشكل قاعدة أساسية ال بد   02

  منها لدراسة مادة ما

01  01.42%  

  إختيار الفترة المالئمة ، - 1  03

 تحديد الهدف ، - 2

 البحث عن السند ، - 3

  .تحديد أدوات القياس وشبكة التقويم   - 4

03  04.28%  

أسئلة في متناول المتوسط للوقوف على بعض   04

  اصة بالسنة السابقةالحقائق وتكون خ

03  04.28%  

اإلطالع على المفاهيم والمعارف المدرسة في   05

  السنوات المسبقة لمستوى التلميذ

09  12.85%  

   قياس الكفاءة من الجانب المعرفي ،– 1  06

   قياس الكفاءة من الجانب المهاري ،- 2

  "وضعية إدماجية "  حل مشكل – 3

01  01.42% 

 الدروس التي تستثمر في السنة األخذ بعين اإلعتبار  07

  الموالية مع أسئلة بسيطة وهادفة

01  01.42% 

يكون شامال للسنة السابقة أي اإلعتماد على المنهاج   08

المقرر خالل الموسم الدراسي وتحديد األهداف 

13  18.57%  
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والكفاءات الختامية  المرغوب الوصول إليها في 

  السنة الماضية
 %01.42  01  أو كتابية في مقدمة كل حصةمجموعة أسئلة شفوية   09
   تحديد الكفاءات التي ينبغي أن يكتسبها التلميذ،– 1  10

 تحديد األنشطة التي تسمح بتقويم هذه الكفاءات – 2

  )قياسها(

01  01.42% 

مهارات ، معارف ، سلوكات باإلضافة إلى الجانب   11

  الوجداني والحركي

03  04.28%  

 %01.42  01  التدرج في األسئلة  12
يبنى اإلختبار حسب مقاييس معينة حتى نقيص   13

مؤشرات كفاءة التالميذ الممتازين ، المتوسطين 

  والضعفاء أي من األسهل إلى األصعب

01  01.42% 

معرفة المستوى المراد تطبيقه ، تحديد ملمح التلميذ   14

  في هذا المستوى

01  01.42% 

  %04.28  03  وى الواحدتوحيد األسئلة للمادة الواحدة والمست  15
تحضير األسئلة والوضعيات اإلدماجية التي يمكن   16

  للتلميذ من خاللها إبراز مكتسباته

01  01.42% 

دراسة المتعلم من جميع النواحي وأهمها النفسية   17

  وكذا مستواه الدراسي

01  01.42% 

 %01.42  01  فهم ، حفظ ، تفكير: أسئلة مختلفة   18
لخاص بالدرس ، مالحظة السلوك مالحظة الكراس ا  19

  والعمل المنزلي

01  01.42% 

التركيز على الدروس المهمة ، اإللمام بأكبر عدد من   20

  الدروس ، مراعاة مستوى أغلبية التالميذ

01  01.42% 

  تحضير التلميذ بمراجعات وفروض محضرة حتى  21

  ال يفاجئ ويكون محضرا نفسيا وعمليا

01  01.42% 
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 تقديم الدروس يقام بإختبار كتابي بعد فترة من  22

  ولغوي أي تعليم ثم تقويم

03  04.28%  

  %04.28  03  أسئلة مفتوحة وأخرى مباشرة  23
  %01.42  01  القيام بمسابقة بين التالميذ  24
  %04.28  03  تقويم فردي  25

  

  :التعليق 

يجب القيام بها الخطوات التي حول   بالنسبة آلراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية            

 مـن   %18.57  حيث نجد حوالي    هي األخرى   التقويم التشخيصي فقدإختلفت   لبناء إختبا ر  

  :مجموع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية ترى أن أهم الخطوات الواجب المرور بها هي            

يكون شامال للسنة السابقة أي اإلعتماد على المنهاج المقرر خالل الموسـم الدراسـي              أن  

  ، ويرى    ألهداف والكفاءات الختامية  المرغوب الوصول إليها في السنة الماضية         وتحديد ا 

 أن  الخطوات التي يجب المرور بها لبناء هذا النوع من            %17.14البعض اآل خر وبنسبة     

. تحديد الكفاءة ،البحث عن السند فوضع التلميذ في وضعية مشكل :اإلختبارات هو ما يلي 

اد العينة إلى أنه يجب اإلطالع على المفاهيم والمعـارف          من أفر %12.85ويذهب حوالي   

فـي حـين    .المدرسة في السنوات السابقة لمستوى التلميذلبناء إختبار التقويم التشخيصي          

   . %04.28قدمت آراء أخرى مختلفة لم تتعدى نسبتها ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 242

ـ            –6 .4 رى فيهـا    آراء عينة الدراسة اإلستطالعية حول ماهي المواد التي يجب أن تج

  إختبارات التقويم التشخيصي ؟ ولماذا ؟ 

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حـول           : 27الجدول رقم 

  ولماذا ؟ يها إختبارات التقويم التشخيصي ؟ماهي المواد التي يجب أن تجرى ف

  النسبة  التكرارات  اإلسـتـــجــــا بـــــــا ت  الرقم
نه مادام التقويم التشخيصي غير هاد ف وال مادة أل  01

  فيلغى نهائيا

02  02.85%  

  :كل المواد   02

    ألن كل مادة تخدم كفاءات معينة-

   ألنها قابلة لقياس الكفاءات المحققة مع التالميذ-

 ألن كل مادة وغايتها المستهدفة ثم عالقتها بالمواد -

  .األخرى وتكمل بعضها البعض  

 مادة أن يعرف ويشخص  ألنه على كل أستاذ-

  .مستوى تالميذه ويشخص الصعوبات والنقائص

  . ألن الكفاءة كل ال يتجزء -

  . لمعرفة توجه التلميذ الحقيقي -

30  42.85%  

  رياضيات ، لغة عربية ، تكنولوجيا ، لغة فرنسية ،  03

  لغة إنجليزية ، إجتماعيات  ألن المفاهيم فيها متواصلة

01  01.42%

لغة عربية ، تكنولوجيا ، لغة فرنسية رياضيات ،   04

  :والعلوم الطبيعية ألنها 

  .أساسية وفكرية أكثر  -

01  01.42%

  :الرياضيات ، اللغة العربية واللغة الفرنسية ألنها   05

 مواد تحتاج إلى قوة إستيعاب أكثر من طرف -

  التالميذ

02  02.85%  

  %04.28  03  المواد األساسية  06
  %08.57  06  :ية واللغات األساسية ألنها الرياضيات ، العرب  07
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أكثر المواد التي تعتمد على التسلسل في  -

  الدروس والكفاءات مرتبطة ببعضها البعض

  .لمعرفة القدرات الحقيقية للتلميذ  -
رياضيات ، لغة عربية ، تكنولوجيا ، لغة فرنسية   08

  :والعلوم الطبيعية و لغة إنجليزية ألن 

  .تعلمها على التعلمات السابقة  هذه المواد تعتمد في -

04  05.71%  

المواد األساسية حتى يتمكن التلميذ من تحصين قاعدته   09

  .فيها 

05  07.14%  

  %02.85  02  المواد التي لها معامل كبير  10
اللغة العربية ، التاريخ ، التربية البدنية والتربية المدنية   11

  .ألنها األساس في تكوين شخصية رجل الغد 

04  05.71%  

  رياضيات ، لغة عربية ، تكنولوجيا ، لغة فرنسية ،  12

لغة إنجليزية ، العلوم الطبيعية ألنه في هذه المواد 

قواعد أساسية يجب أن ستمكن منها التلميذ ألنه 

  سيجسدها في كل المستويات

01  01.42%  

%01.42  01  اللغة العربية  13
اريخ ، التربية اللغة العربية ، اللغة الفرنسية ، الت  14

  .اإلسالمية ، التربية المدنية والرياضيات

01  01.42%

المواد التي ال تعتمد على الحفظ وحده ألننا نقيم   15

  مستوى التالميذ ال ذاكرتهم

01  01.42%

الرياضيات ، اللغة عربية ، اللغات األجنبية  والعلوم   16

  الطبيعية

01  01.42%

 بنائية  ، اللغة عربية الرياضيات ألن ألن مفاهيمها  17

  ألنها تبنى عليها جميع المواد

03  04.28%  

%01.42  01  التربية البدنية  18
%01.42  01  رياضيات ، تكنولوجيا ، لغة فرنسية والعلوم الطبيعية  19
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أهم المواد التي يجـب أن       بالنسبة آلراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول         :التعليق  

 حيث نجـد     هي األخرى   فقدإختلفت .ت التقويم التشخيصي ؟ ولماذا ؟       تجرى فيها إختبارا  

من مجموع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية ترى أن كل المواد مهمة أن            %42.85 حوالي

  :يجرى فيها هذا النوع من التقويم 

  ألن كل مادة تخدم كفاءات معينة ، 

  ألنها قابلة لقياس الكفاءات المحققة مع التالميذ ، 

  البعض ،ها بالمواد األخرى وتكمل بعضهال مادة وغايتها المستهدفة ثم عالقتألن ك 

ألنه على كل أستاذ مادة أن يعرف ويشخص مستوى تالميذه ويشخص الصعوبات             

  .والنقائص 

  .ألن الكفاءة كل ال يتجزء  

 .لمعرفة توجه التلميذ الحقيقي  

إلسـتطالعية أن أهـم    من مجموع أفراد عينة الدراسـة ا %08.57في حين يرى حوالي    

 العربيـة   ت التقويم التشخيصي هي الرياضـيات،     المواد التي يجب أن تجرى فيها إختبارا      

  : واللغات األساسية ألنها 

أكثر المواد التي تعتمد على التسلسل في الدروس والكفـاءات مرتبطـة ببعـضها               

 البعض ،

 .لمعرفة القدرات الحقيقية للتلميذ  

وع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية أن أهم المواد التي          من مجم  %07.14ويرى حوالي   

يجب أن تجرى فيها إختبارات التقويم التشخيصي هي المواد األساسية حتى يتمكن التلميذ             

في الوقت الذي ذكرت فيه مواد أخرى وبنسب متفاوتة يأتي رأي  .من تحصين قاعدته فيها     

خيصي غير هاد ف فيلغـى نهائيـا وهـذا          مخالف هو أنه وال مادة ألنه مادام التقويم التش        

 ولم تقل عن ال     %05.71باإلضافة إلى آراء أخرى لم تتجاوز نسبتها ال       .%01.42بنسبة  

كل تلك اآلراء نجدها تختلف على ماتنص عليه المناشير الوزارية إال حـوالي             .01.42%

    فقط08.57%

   .  و التي ركزت على كل من الرياضيات ، العربية واللغات األساسية
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 آراء عينة الدراسة اإلستطالعية حول من هي  األطراف األكثر إستفادة من نتائج               –7 .4

  التقويم التشخيصي ؟ ولماذا ؟ 

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حـول           : 28الجدول رقم 

  من هي  األطراف األكثر إستفادة من نتائج  التقويم التشخيصي ؟ ولماذا ؟

  النسبة  التكرارات  اإلسـتـــجــــا بـــــــا ت  الرقم
  %04.28  03  ال يستفيد منه أي طرف  01
المعلم يعرف قدرات التلميذويصبح : المعلم والمتعلم حيث  02

لديه فكرة وصورة عامة حول التلميذ كما يسهل عليه 

  اإلنطالق في سنة دراسية جديدة

  جهاوالتلميذ يشخص ضعفه ويدرك نقائصه ليعال

  و يقوم مكتسباته القبلية

32  45.71%  

كل ) إدارة المؤسسة ، اإلدارة الوصية( األستاذ واإلدارة   03

  .فئة لها أهدافها 

02  02.85%  

التلميذ إذ يظهر مستواه ليخضع إلى عملية العالج   04

كما أن  التالميذ المتوسطون والممتازون هم أكثر .والدعم

لوماتهم أما الضعفاء فال إستفادة ألنهم سوف يسترجعون مع

  يمكنهم اإلجابة وممكن أن يستفيدوا من التصحيح

08  11.42%  

األستاذ فقط ألن ذلك يساعده في كيفية بناء العملية   05

التكوينية حسب نتائج التقويم الخاصة بكل مستوى من جهة 

  ومن جهة أخرى لكونه مؤطر وموجه أثناء تطبيق المقرر

07  10.00%  

  %01.42  01  األولياء ، اإلدارة والهيئة الوصيةاألستاذ ،   06
  التالميذ لتوظيف مكتسباتهم وخلق جو المنافسة  07

  األولياء لمعرفة المستوى

  األساتذة لمراقبة مكتسبات التالميذ

02  02.85%  

  %01.42  01  التالميذ واألولياء  08
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  %05.71  04  األستاذ ، اإلدارة والمتعلم  09
  %01.42  01  ة القائمة على البرامج والمناهج ثانيااألستاذ أوال والهيئ  10
%01.42  01  األستاذ بالدرجة األولى والمفتشين بالدرجة الثانية  11
األستاذ بالدرجة األولى ألنه محور العملية التربوية وهو   12

الذي سيبني المعطيات الجديدة إنطالقا من المعطيات 

 الفعل التربوي السابقةثم الوزارة الوصية لمعرفة مدى تقدم

  وأين وصل

01  01.42%

  األستاذ و إدارة المؤسسة  13

حيث األستاذ ليستطيع على ضوئه وضع أسس للعمل 

  والتعامل مع التلميذ ليكون دائما على إتصال بالمؤسسة

  واإلدارة لتحديد إمكانيات األقسام

01  01.42%

%01.42  01  دالفئة الكسولة والغير نشطة من التالميذ لكي تعمل بإجتها  14
%01.42  01  التالميذ المتوسطين  15
%01.42  01  كل من مادة الرياضيات ، العلوم الطبيعية والتكنولوجيا  16
%01.42  01  التالميذ الجيدون والممتازون  17
%01.42  01  جميع األطراف  18
%01.42  01  البرامج والمناهج  19

من األطراف األكثر إستفادة حول  إلستطالعية بالنسبة آلراء أفراد عينة الدراسة ا:التعليق 

  حيـث نجـد حـوالي    هي األخـرى فقدإختلفت.من نتائج  التقويم التشخيصي ؟ ولماذا ؟        

من مجموع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية ترى أن األطراف األكثرإسـتفادة           45.71%

  :من نتائج  التقويم التشخيصي هي  المعلم والمتعلم حيث

رات المتعلم ويصبح لديه فكرة وصورة عامة حول المتعلم كمـا يـسهل              المعلم يعرف قد  

عليه اإلنطالق في سنة دراسية جديدة  والمتعلم يشخص ضعفه ويدرك نقائصه ليعالجهـا               

  .و يقوم مكتسباته القبلية 

 إلى أن األطراف األكثرإستفادة هـو المـتعلم إذ          %11.42 ويذهب البعض اآلخر وبنسبة     

كما أن  المتعلمين المتوسطين والممتازين      . إلى عملية العالج والدعم      يظهر مستواه ليخضع  
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هم أكثر إستفادة ألنهم سوف يسترجعون معلوماتهم أما الضعفاء فال يمكنهم اإلجابة وممكن             

  .أن يستفيدوا من التصحيح 

 من مجموع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية أن األسـتاذ هـو            %10.00كمايرى حوالي   

لوحيد ألن ذلك يساعده في كيفية بناء العملية التكوينية حـسب نتـائج التقـويم               المستفيد ا 

الخاصة بكل مستوى من جهة ومن جهة أخرى لكونه مـؤطر وموجـه أثنـاء تطبيـق                 

 إلى أن نتائج  التقويم التشخيصي ال يستفيد منـه أي            %04.28كما ذهب حوالي      .المقرر

ستطالعية األولـى تـرى أن أكثـر        من أفراد عينة الدراسة اإل    %05.71وحوالي   طرف

في حين يرى حـوالي    .األستاذ ، اإلدارة والمتعلم     : األطراف إستفادة من هذه النتائج هي         

التالميذ لتوظيف مكتـسباتهم    :  أن األطراف األكثرإستفادة من هذه النتائج هي         02.85%

ونفس . التالميذ وخلق جو المنافسة ، األولياء لمعرفة المستوى واألساتذة لمراقبة مكتسبات         

نسبة من أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية ترى أن أكثر األطراف إستفادة من هذه النتائج              

  .كل فئة لها أهدافها ) إدارة المؤسسة ، اإلدارة الوصية ( األستاذ واإلدارة : هي  

 من مجموع أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية إلى ذكر أطراف          %01.42كما ذهب حوالي    

  :  أخرى من بينها وجهات

األستاذ و إدارة المؤسسةحيث األستاذ ليستطيع على ضوئه وضع أسـس للعمـل              -

والتعامل مع التلميذ ليكون دائما على إتصال بالمؤسسة واإلدارة لتحديد إمكانيـات            

  .األقسام

 .البرامج والمناهج  -

 .جميع األطراف  -

 .التالميذ الجيدون والممتازون  -

ة األولى ألنه محور العملية التربوية وهو الذي سيبني المعطيات             األستاذ بالدرج    -     

الجديدة إنطالقا من المعطيات السابقة ثم الوزارة الوصية لمعرفة مدى تقدم الفعل التربوي             

  .وأين وصل 

 .وغيرها من اآلراء المختلفة .األستاذ بالدرجة األولى والمفتشين بالدرجة الثانية  -
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الهيئـة  : سة اإلستطالعية األولى حول مقدار إهتمام كـل مـن            آراء عينة الدرا   –8 .4

  .الوصية ، إدارة المؤسسة ، األساتذة ، التالميذ واألولياء بعملية التقويم التشخيصي

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول          : 29الجدول رقم   

سسة ، األساتذة ، التالميـذ واألوليـاء        الهيئة الوصية ، إدارة المؤ    : مقدار إهتمام كل من     

  .بعملية التقويم التشخيصي

 اإلسـتـــجــــا بـــــــا ت

  إهتمام منعدم  إهتمام ضئيل  إهتمام كبير

  األطراف

المستفسر عن مقدار 

التكرا  إهتمامها

  رات

التكرا  النسبة

  رات

  النسبة  التكرارات  النسبة

  %07.14   05  %17.14  12  %75.71  53  الهيئة الوصية

  %01.42  01  %20.00  14  %78.57  55  إدارة المؤسسة

  %01.42  01  %28.57  20  %70.00  49  األساتذة

  %30.00  21  %64.28  45  %05.71  04  التالميذ

  %75.71  53  %21.42  15  %02.85  02  األولياء

:  بالنسبة آلراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول مقدار إهتمام كل من             : التعليق  

يئة الوصية ، إدارة المؤسسة ، األسـاتذة ، التالميـذ واألوليـاء بعمليـة التقـويم                 اله

 من أفـراد عينـة      %72.85التشخيصي فقد إختلفت هي األخرى حيث نجد أن حوالي          

الدراسة اإلستطالعية ترى بأنه هناك إهتمام كبير من طرف الهيئة الوصية ، و حوالي              

ية ترى بأنه هناك إهتمام كبير من طرف        من أفراد عينة الدراسة اإلستطالع    78.57%

من أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية ترى بأنـه        %70.00إدارة المؤسسة ، و حوالي      

هناك إهتمام كبير من طرف األساتذة ، أمـا بالنـسبة آلراء أفـراد عينـة الدراسـة                  

ـ              ام اإلستطالعية حول إهتمام التالميذ بهذا النوع من اإلختبارات فهي ترى بأنه  إهتم

 من  %75.71 أما بالنسبة إلهتمام األولياء فيرى حوالي        %64.28ضئيل وذلك بنسبة    

  .أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية أن إهتمامهم منعدم 
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الشيئ الذي سنتطرق له     هذا بالنسبة إلى مقدار اإلهتمام ،لكن ما مظاهر هذا أو ذاك ؟           

  :  فيمايلي 

: ية حول مظاهر اإلهتمام  أو عدمه لكل من           آراء عينة الدراسة اإلستطالع    – 9 . 4

الهيئة الوصية ، إدارة المؤسسة ، األساتذة ، التالميذ واألوليـاء بعمليـة التقـويم               

  .التشخيصي 
 آراء عينة الدراسة اإلستطالعية حول مظاهر اإلهتمام  أو عدمه بعمليـة التقـويم               - 1 . 9 . 4

  .التشخيصي بالنسبة للهيئة الوصية 

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسـة اإلسـتطالعية          : 30 الجدول رقم 

  .حول مظاهر اإلهتمام  أو عدمه من قبل الهيئة الوصية بعملية التقويم التشخيصي

  مظاهر عدم اإلهتمام  مظاهر اإلهتمام
التكرارا  اإلستجابات

  ت

  النسبة  التكرارات  اإلستجابات  النسبة

  الحرص على تنفيذ 

 و إجراء الفحص

التشخيصي  في بداية كل 

  سنة دراسية

عدم المتابعةوإيجاد   10.00%  07

  .حلول

02  02.85
%  

تحدد له رزنامة معينة 

  وتلزم اإلدارة بتطبيقها

 و اإللحاح على 

المؤسسات من أجل 

  إنجازه

التقويم التشخيصي   37.14%  26

بالنسبة لها يكون ذو 

  طابع إداري

01  01.42
%  

  تبني عليه أهدافها

  ءاتها المستقبلية  و إحصا

عدم تحيد نظام لضمان      05.71%  04

نجاحه والحصول على   

نسبة مئوية صـحيحة    

  بقواعد صحيحة 

04  05.71
%  
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تهتم به شكال إذ المهم       %01.42  01  كونها صاحبة الفكرة 

لديها أن العمليـة قـد      

تمت في بداية الـسنة     

وجمعت النسب المئوية  

وال تهتم بالمـضمون    

ــوع   ــة نـ كمتابعـ

لةوالمساهمة فـي   األسئ

اإلجراءات الواجـب   

  إتخاذها 

02  02.85
%  

ــدوات  ــات والن اإلجتماع

  وإرسال الجديد باستمرار

ال تعيره إهتماما لعدم      01.42%  01

السماع عنـه ال فـي      

أخبار وال القراءة عنه    

في صحف حيث أنـه     

مجرد منشور يبعـث    

  فقط 

04  05.71
%  

تصر على تطبيق المناشير    

  الوزارية 

01.42  01  إقامته بطريقة آلية   05.71%  04
%  

تتبع النتـائج ومقارنتهـا     

بإرسال وثـائق تطالـب     

  بملئها بالنقاط 

11  15.71%        

لمعرفة مستوى التالميـذ    

وهل اإلصالح التربـوي    

  كان له فائدة أم ال 

01  01.42%        

معرفة المـستوى العـام     

  للتالميذ 

01  01.42%        

  



 251

عينة الدراسة اإلستطالعية حول مظاهر اإلهتمام  من          بالنسبة آلراء أفراد      : التعليق  

من أفـراد عينـة     %37.14قبل الهيئة الوصية بعملية التقويم التشخيصي نجد حوالي         

الدراسة اإلستطالعية ترى أنه من أهم مظاهر اإلهتمام بالنسبة لهذه الهيئة هـو أنهـا               

المؤسسات مـن أجـل     تحدد له رزنامة معينة وتلزم اإلدارة بتطبيقها و اإللحاح على           

من أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية ترى أنه مـن         %15.71إنجازه ، كما نجد حوالي      

أهم مظاهر اإلهتمام بالنسبة لهذه الهيئة هو تتبع النتائج ومقارنتها بإرسال وثائق تطالب          

 من أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية ترى %10.00بملئها بالنقاط  ، كذلك نجد حوالي 

من أهم مظاهر اإلهتمام بالنسبة لهذه الهيئة هو الحرص علـى تنفيـذ و إجـراء                أنه  

كل هذه المظاهرالتي ترى مجموعـة      .الفحص التشخيصي  في بداية كل سنة دراسية         

من أفراد الدراسة اإلستطالعية أنها مظاهر إهتمام نجد وجهة نظر مخالفة من طـرف              

من أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية      %04.28بقية أفراد هذه العينة حيث نجد حوالي        

ترى أنه هناك عدم اإلهتمام بهذا النوع من التقويم و من أهم مظاهر عدم اإلهتمام في                

عدم تحديد نظام لضمان نجاحه والحصول على نسبة مئوية صـحيحة           : نظرها هي     

فـي  بقواعد صحيحة وال تعيره إهتماما لعدم السماع عنه ال في أخبار وال القراءة عنه               

 من أفراد عينـة     %02.85صحف حيث أنه مجرد منشور يبعث فقط، كما نجد حوالي           

تهتم به شكال إذ المهـم      : الدراسة اإلستطالعية ترى أنه من أهم مظاهر عدم اإلهتمام          

لديها أن العملية قد تمت في بداية السنة وجمعت النسب المئوية  وال تهتم بالمـضمون                

 في اإلجراءات الواجب إتخاذها وعدم المتابعة وإيجاد        كمتابعة نوع األسئلة والمساهمة   

  .حلول 

كل هذه المظاهر المذكورة نابعة من الواقع المعيش لهذ الفئة من ناحية ومن ناحية أخرى               

  .من فهمهم لطبيعة هذا النوع من التقويم التشخيصي 

و عدمه مـن    ذلك بالنسبة آلراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول مظاهر اإلهتمام  أ           

  فما هي آراؤهم بالنسبة إلدارة المؤسسة ؟ .قبل الهيئة الوصية بعملية التقويم التشخيصي
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 آراء عينة الدراسة اإلستطالعية حول مظاهر اإلهتمام  أو عدمه بعمليـة التقـويم               - 2 . 9. 4

  .التشخيصي بالنسبة إلدارة المؤسسة 

اد عينة الدراسة اإلستطالعية حول     جدول إستخالصي يوضح آراء أفر    : 31الجدول رقم 

  المؤسسة بعملية التقويم التشخيصيمظاهر اإلهتمام  أو عدمه من قبل إدارة 

  مظاهر عدم اإلهتمام  مظاهر اإلهتمام

التكرا  اإلستجابات

  رات

التكرا  اإلستجابات  النسبة

  رات

  النسبة

  %02.85  02  عدم المتابعة  %07.14  05  تسهر على تنفيذه

وعها تبني عليه مشر

المؤسساتي وتضع نسبة 

النجاح المحتملة خالل 

  العام الدراسي

عدم التنظيم لوقت   02.85%  02

الفحص الذي أدى 

إلى عدم اإلهتمام به 

من طرف األساتذة 

  والتالميذ

02  02.85%  

دراسة ، تحليل ومقارنة 

النتائج لتحديد مستوى 

  األقسام

إلرسالها إلى الهيئة 

  المعنية

 بالهيئة اإلرتباط  21.42%  15

الوصية ، فالتقويم 

يتم في حينه 

واإلحصائيات تسلم 

  في حينها

03  04.28%  

تطبيق النصوص 

  التشريعية

تتسرع في العملية   07.14%  05

مع عدم إستقرار 

  األساتذة

01  01.42%  

تخصيص فترة 

اإلختبارات وتجنيد كل 

نقص متابعة التالميذ   24.28%  17

  من حيث التكفل

01  01.42%  
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مـن  اإلستطالعية حول مظاهر اإلهتمام      بالنسبة آلراء أفراد عينة الدراسة       : التعليق  

 أفـراد عينـة      من %24.28قبل إدارة المؤسسة بعملية التقويم التشخيصي نجد حوالي         

الدراسة اإلستطالعية ترى أنه من أهم مظاهر اإلهتمام بالنسبة إلدارة المؤسـسة هـو              

أنها تخصص فترة اإلختبارات وتجند كل اإلمكانيات من أوراق ونظام حراسة ، وتحث 

األساتذة على التحضير الجيد أي تحرص كل الحرص على هذا العمل وتقوم بتأطيره ،              

من أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية ترى أنـه مـن أهـم            %21.42كما نجد حوالي    

مظاهر اإلهتمام بالنسبة إلدارة المؤسسة هو أنها تقوم بدراسة ، تحليل ومقارنة النتائج             

اإلمكانيات من أوراق 

ونظام حراسة ، وحث 

األساتذة على التحضير 

د أي تحرص كل الجي

الحرص على هذا العمل 

  وتقوم بتأطيره

اإللحاح على هذا النوع 

  من التقويم

06  008.57
%  

      

المطالبة باإلحصائيات 

بعد إجراء التقويم 

  التشخيصي

05  07.14%        

        %05.71  04  تنفيذ التعليمات

لى الحرص الشديد ع

التصحيح مع التالميذ 

وإظهار نقاط الضعف 

  والقوة لديهم

01  01.42%        

تهتم بإدخار نقاط التقويم 

  التشخيصي

01  01.42%        



 254

 من  %07.14لتحديد مستوى األقسام و إرسالها إلى الهيئة المعنية ، كذلك نجد حوالي             

ن أهم مظاهر اإلهتمـام بالنـسبة       أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية األولى ترى أنه  م        

إلدارة المؤسسة  هو اإللحاح على هذا النـوع مـن التقـويم  ، كمـا نجـد حـوالي        

من أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية األولى ترى أنه  مـن أهـم مظـاهر               05.71%

  :اإلهتمام بالنسبة إلدارة المؤسسة بهذا النوع من التقويم هو  

  السهر على تنفيذه ، -

 وص التشريعية ،تطبيق النص -

 .  المطالبة باإلحصائيات بعد إجراء التقويم التشخيصي   -

إلى غيرها من المظاهر المذكورة والتي تبقى حسب رأينا ليست بالمظاهر التي نستطيع أن          

وهذا رأي تشاطرنا فيه مجموعة من أفراد       . نقول عنها أنها في درجة عالية من اإلهتمام         

  من أفراد عينة الدراسة اإلسـتطالعية        %04.28 حوالي   عينة الدراسة اإلستطالعية حيث   

ترى أنه من أهم مظاهرعدم اإلهتمام بالنسبة إلدارة المؤسسة بهذا النوع من التقويم هـو               

اإلرتباط بالهيئة الوصية ، فالتقويم يتم في حينه واإلحصائيات تسلم في حينها أي مجـرد               

 مـن أفـراد عينـة الدراسـة         %02.85تنفيذ تعليمات الهيئة الوصية ،  كما نجد حوالي          

عدم المتابعة و عدم التنظيم لوقـت       :  اإلستطالعية ترى أنه من أهم مظاهر عدم اإلهتمام         

باإلضـافة إلـى    . الفحص الذي أدى إلى عدم اإلهتمام به من طرف األساتذة والتالميذ              

 مـن حيـث     التسرع في العملية مع عدم إستقرار األساتذة مع النقص في متابعة التالميـذ            

  وتبقى كل هذه المظاهر المذكورة نابعة من الواقع المعيش لهذه الفئة . التكفل

  .من ناحية ومن ناحية أخرى من فهمهم لطبيعة هذا النوع من التقويم التشخيصي 

  ذلك بالنسبة آلراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول مظاهر اإلهتمام 

فما هـي آراؤهـم بالنـسبة       .ية التقويم التشخيصي   أو عدمه من قبل إدارة المؤسسة بعمل      

  لألساتذة؟
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 آراء عينة الدراسة اإلستطالعية حول مظاهر اإلهتمام  أو عدمه بعمليـة التقـويم               - 3 . 9 . 4

  .التشخيصي بالنسبة لألساتذة

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسـة اإلسـتطالعية          : 32الجدول رقم   

  .م  أو عدمه من قبل األساتذة بعملية التقويم التشخيصيحول مظاهر اإلهتما

  

  مظاهر عدم اإلهتمام  مظاهر اإلهتمام

التكرارا  اإلستجابات

  ت

التكرارا  اإلستجابات  النسبة

  ت

  النسبة

القيام بكامل العملية من 

إعداد األسئلة إلى 

  إعالن النتائج

تطبيق األوامر   47.14%  33

دون أي إهتمام أي 

 يقام به من باب

  الواجب فقط

03  04.28%

الوقوف على األخطاء 

مع التالميذ في 

  التصحيح

عدم وضع أسئلة 01.42%  01

هادفة لقياس 

صحيح لمستوى 

  التلميذ في المادة

03  04.28%

مقارنة النتائج لتحديد 

  مستوى األقسام

العملية غير 01.42%  01

موضوعية وتفتقد 

للشروط المالئمة 

  إلنجاحها

03  04.28%

 الكفاءة تحديد

المستهدفة من خالل 

وضع التالميذ أمام 

وضعيات ومشكالت 

  للتحليل

تطبيق المنشور   08.57%  06

  فقط

01  01.42%  
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      %05.71  04  دراسة وتحليل النتائج

      %05.71  04  معالجة النقائص

تطبيق الرزنامة في 

  موعدها المحدد

05  07.14%      

      %07.14  05  القيام باإلحصاء

خالل العام المراقبة 

  الدراسي

01  01.42%        

  

مـن  م   بالنسبة آلراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول مظاهر اإلهتما         : التعليق  

من أفـراد عينـة     %47.14قبل إدارة المؤسسة بعملية التقويم التشخيصي نجد حوالي         

العمليـة  الدراسة اإلستطالعية ترى أنه من أهم مظاهر اإلهتمام بالنسبة لألساتذة بهذه            

هو القيام بكامل العملية من إعداد األسئلة إلى إعـالن النتـائج كمـا نجـد حـوالي                  

من أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية ترى أنه من أهـم مظـاهر اإلهتمـام              08.57%

بالنسبة لألساتذة بهذه العملية هو تحديد الكفاءة المستهدفة من خالل وضع التالميذ أمام             

من أفـراد عينـة الدراسـة       %07.14 كذلك نجد حوالي     وضعيات ومشكالت للتحليل  

  : اإلستطالعية ترى أنه من أهم مظاهر اإلهتمام بالنسبة لألساتذة بهذه العملية هو

 %05.71القيام باإلحصاء ، تطبيق الرزنامة في موعدها المحدد باإلضافة إلى أن حوالي             

إلهتمام بالنـسبة لألسـاتذة     من أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية ترى أنه من أهم مظاهر ا          

إلـى غيرهـا مـن المظـاهر        .بهذه العملية هو دراسة وتحليل النتائج ومعالجة النقائص         

المذكورة والتي تبقى حسب رأينا ليست بالمظاهر التي نستطيع أن نقول عنها أنهـا فـي                

  .درجة عالية من األهمية في اإلهتمام بهذه العملية 

 من أفراد الدراسة اإلستطالعية أنها مظاهر إهتمـام         كل هذه المظاهرالتي ترى مجموعة    .

مـن  %04.28نجد وجهة نظر مخالفة من طرف بقية أفراد هذه العينة حيث نجد حـوالي               

أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية ترى أنه هناك عدم اإلهتمام بهذا النوع من التقويم و من               

  :أهم مظاهر عدم اإلهتمافي نظرها هي  
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  .ون أي إهتمام أي يقام به من باب الواجب فقط تطبيق األوامر د -

 .عدم وضع أسئلة هادفة لقياس صحيح لمستوى التلميذ في المادة  -

 .العملية غير موضوعية وتفتقد للشروط المالئمة إلنجاحها  -

كل هذه المظاهر المذكورة نابعة من الواقع المعيش لهذه الفئة و أسئلة إختبارات التقـويم               

  .ناولها فيما بعد ستبين لنا ذلك بأكثر تفصيل التشخيصي التي سنت

  ذلك بالنسبة آلراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول مظاهر اإلهتمام 

  فما هي آراؤهم بالنسبة للتالميذ  ؟. أو عدمه من قبل األساتذة بعملية التقويم التشخيصي
  أو عدمه بعمليـة التقـويم         آراء عينة الدراسة اإلستطالعية حول مظاهر اإلهتمام       - 4 . 9 . 4

  .التشخيصي بالنسبة للتالميذ

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلسـتطالعية          :  33الجدول رقم   

  .حول مظاهر اإلهتمام  أو عدمه من قبل التالميذ بعملية التقويم التشخيصي

  مظاهر عدم اإلهتمام  مظاهر اإلهتمام

التكرارا  اإلستجابات

  ت

  النسبة  التكرارات  اإلستجابات  النسبة

التحضير 

  المتواصل

07  10.00
%  

  عدم مراجعة الدروس

  مع عدم التحضير الجدي

09  12.85%

االمباالة إتجاه النتائج المحصل      

عليهاإلدراكه التام بأنها التحسب 

ال في الفروض وال في 

  اإلختبارات

45  64.28%

%04.28  03  عدم القيام به على أكمل وجه     

%04.28  03  وجود أوراق بيضاء بدون أجوبة      

وجود أجوبة ال عالقة لها      

  باألسئلة المطروحة

03  04.28%
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  : التعليق 

          بالنسبة آلراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول مظاهر اإلهتمام  

من قبل التالميذ بعملية التقويم التشخيصي لخصت فـي مظهـر واحـد هـو التحـضير                 

من أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية التي تطرقت       %10.00تواصل بنسبة ال تتجاوز ال    الم

إلى ذلك  ، أمامظاهر عدم اإلهتمام فقد تنوعت ومن أمثلة العبارات عدم مراجعة الدروس               

، %12.85مع عدم التحضير الجدي حسب آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية بنـسبة             

محصل عليهالإلدراك التام بأنها التحسب ال في الفروض وال فـي           االمباالة إتجاه النتائج ال   

 ، باإلضافة   %64.28اإلختبارات دائماحسب آراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية بنسبة         

عدم القيام به على أكمل وجه ،  وجود أوراق بيضاء بدون أجوبة و وجود أجوبة ال      : إلى  

راد عينـة الدراسـة اإلسـتطالعية بنـسبة         عالقة لها باألسئلة المطروحة حسب آراء أف      

04.28%.   

ذلك بالنسبة آلراء أفـراد     . كل هذه المظاهر المذكورة نابعة من الواقع المعيش لهذه الفئة         

عينة الدراسة اإلستطالعية حول مظاهر اإلهتمام  أو عدمه من قبل التالميذبعملية التقـويم          

  فما هي آراؤهم بالنسبة ألوليا ء  ؟ .التشخيصي
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 آراء عينة الدراسة اإلستطالعية حول مظاهر اإلهتمام  أو عدمه بعمليـة التقـويم               - 5 . 9 . 4

  .التشخيصي بالنسبة ألولياء 

جدول إستخالصي يوضح آراء أفراد عينة الدراسة اإلسـتطالعية          :  34الجدول رقم   

  .شخيصيحول مظاهر اإلهتمام  أو عدمه من قبل األولياء  بعملية التقويم الت

  مظاهر عدم اإلهتمام  مظاهر اإلهتمام

التكرارا  اإلستجابات

  ت

التكر  اإلستجابات  النسبة

ارا

  ت

  النسبة

معرفة سبب 

  ضعف أبنائهم

03  04.28
% 

وال ولي يسأل عن نتائج أبنائهم في 

  التقويم التشخيصي

39  55.71
% 

معرفة مستوى 

  أبنائهم

03  04.28
% 

غياب تام لألولياء فيما يخص هذا 

  وع من التقويمالن

09  12.85
% 

ال يعطون قيمة لهذا التقويم لجهلهم      

  بقيمته

13  18.57
% 

ال توجد هناك متابعة للتالميذ من       

  طرف األولياء

03  04.28
% 

  بالنسبة آلراء أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية حول مظاهر اإلهتمام  : التعليق 

خصت في عبارتين هما معرفة سبب ضـعف        من قبل األولياء بعملية التقويم التشخيصي ل      

من أفـراد عينـة الدراسـة       %04.28أبنائهم و معرفة مستوى أبنائهم بنسبة ال تتجاوز ال        

اإلستطالعية األولى التي تطرقت إلى ذلك، أمامظاهر عدم اإلهتمـام فقدلخـصت هـي              

  :  األخرى في أربع عبارات هي 

 %55.71صي ، تم ذكرها من قبل     وال ولي يسأل عن نتائج أبنائه في التقويم التشخي         -

 من أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية ،
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 من أفـراد    %18.57ال يعطون قيمة لهذا التقويم لجهلهم بقيمته ، تم ذكرها من قبل            -

  عينة الدراسة اإلستطالعية ،

 %12.85الغياب التام لألولياء فيما يخص هذا النوع من التقويم ،تم ذكرها من قبل             -

  لدراسة اإلستطالعية ،من أفراد عينة ا

 من  %04.28ال توجد هناك متابعة للتالميذ من طرف األولياء ، تم ذكرها من قبل             -

كل هذه المظاهر المذكورة نابعـة مـن الواقـع          .أفراد عينة الدراسة اإلستطالعية     

ذلك بالنسبة آلراء أفراد عينة الدراسـة اإلسـتطالعية حـول           . المعيش لهذه الفئة  

 .عدمه من قبل األولياء بعملية التقويم التشخيصيمظاهر اإلهتمام  أو 
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  :الـخـال صـة 
            من خالل كل ماسبق نالحظ أن آراء األساتذة حول عملية التقويم التشخيصي            

 من مجموع أفرادعينة الدراسة %14.28ونظرتهم تعتبر إيجابية حيث نجد أنه هناك حوالي

عبارة عن عملية للتأكد من المكتسبات القبلية للتلميذ حتى يتسنى لنا           اإلستطالعية ترى أنها    

بناء مفاهيم ومعارف جديدة أي الممكن اإلعتماد عليها في الدرس الجديد أو إختبار التلميذ              

  .ومراقبة مكتسباته قبل تطبيق أي منهاج والتواصل مع هذه المكتسبات

اسة اإلستطالعية أن من أهداف هذه       من مجموع أفرادعينة الدر    %25.71كما يرى حوالي    

 %20.00العملية هو تحديد و معرفة مستوى و قدرة ومهارة كل تلميذ  ،كما يرى حوالي                

من مجموع أفرادعينة الدراسة اإلستطالعية أن من أهدافها أيضا هو إكتشاف وتـشخيص             

  .مواطن الـنـقص والضعف عند التلميذ مع وضع إستراتيجية لمعالجتها و تعديلها 

 مـن   %42.85أما فيما يخص المواد الواجب أن تمسها هذه العملية فقد ذهـب حـوالي               

  : مجموع أفرادعينة الدراسة اإلستطالعية إلى التأكيد على كل المواد معللين ذلك بما يلي 

    ألن كل مادة تخدم كفاءات معينة ،-

   ألنها قابلة لقياس الكفاءات المحققة مع التالميذ ،-

   وغايتها المستهدفة ثم عالقتها بالمواد األخرى وتكمل بعضها البعض  ، ألن كل مادة-

 ألنه على كل أستاذ مادة أن يعرف ويشخص مستوى تالميذه ويـشخص الـصعوبات               -

  والنقائص،

   ألن الكفاءة كل ال يتجزء ،-

 . ولمعرفة توجه التلميذ الحقيقي -

 اإلختبارات فقـدذهب حـوالي      فيما يخص الخطوات الواجب إتباعها إلعداد هذا النوع من        

 من مجموع أفرادعينة الدراسة اإلستطالعية إلى أنه يجب أن يكون شامال للسنة             18.57%

السابقة أي اإلعتماد على المنهاج المقرر خـالل الموسـم الدراسـي وتحديـد األهـداف       

والكفاءات الختامية  المرغوب الوصول إليها في السنة الماضـية كمـا يـرى حـوالي                

تحديد الكفاءة ،البحـث    : من أفراد نفس العينة إلى أن أهم الخطوات لذلك هي            17.14%

  عن السند ،ثم وضع التلميذ

  . في وضعية مشكل 
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كل هذه اآلراء التي تعتبر إيجابية مقارنة بما إطلعنا عليه من وثائق كانت حافزا أكيد فـي                 

تعتبر أكبر دليل على    وجوب اإلطالع على نماذج من إختبارات التقويم التشخيصي ، ألنها           

  . ذلك وهذا فعال ماقامت به الباحثة  في دراستها األساسية  
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  :  الـدراســة األســــاســية : ثـانيـا  
  :المنهج المستخدم  -1

  تقسم البحوث حسب مناهج البحث واألساليب المستخدمة فيها إلى أنواع                               

  .بحوث وصفية، بحوث تاريخية وبحوث تجريبية : ية وهي ثالثة رئيس

: " البحث الوصفي يهدف إلـى      والمنهج المستخدم  هنا هو المنهج الوصفي، ألن                    

وصف ظواهرأوأحداث أو أشياء معينة وجمع الحقائق والمعلومات والمالحظـات عنهـا            

وتشمل البحـوث   . الواقع   ووصف الظروف الخاصة بها وتقرير حالتها كما توجد عليه في         

الوصفية أنواعا فرعية متعددة تشمل الدراسات المسحية ودراسات الحالة ودراسات النمو            

أوالدراسات التطورية وفي كثير من الحاالت ال تقف البحوث الوصفية عند حد الوصف أو 

 التشخيص الوصفي، وتهتم أيضا بتقرير ما ينبغي أن تكون عليه األشياء والظواهر التـي             

يتناولها البحث وذلك في ضوء قيم أومعايير معينة واقتراح الخطوات أو األساليب التـي              

يمكن أن تتبع للوصول بها إلى الصورة التي ينبغي أن تكون عليه في ضوء هذه المعايير                

  ). 1." (أو القيم 

اد لماذا المنهج الوصفي هنا ؟ ألننا قمنا في البداية  بوصف الوضع الراهن للظاهرة المـر               

دراستها ، ثم جمع المعلومات كما هي في الواقع ثم تحليل ذلـك إنطالقـا مـن النتـائج                   

  .المتوصل إليها ، فتقديم اإلقتراحات بناءا على ما تم جمعه والتوصل إليه من نتائج  

  

  

  

مناهج البحث فـي التربيـة      أحمد خيري كا ظم ،    . جا بر عبد الحميد جا بر و د       .  د –) 1(

   .1996 – القاهرة – عبد الخالق ثروت 32النهضة العربية  دار وعلم النفس،
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  :   عينة الدراسة األساسية ،خصائصها وكيفية إختيارها -2

  :  المجتمع األصلي – 1.2

المجتمـع األصـلي      لقد تم إختيار عينة إختبارات التقويم التشخيصي من                     

لتي يوجد بها مستوى السنة الثالثة متوسط في        وهو مجموع متوسطات والية قسنطينة ا     

 ألن  الدراسة ستكون بوالية قسنطينة هذه األخيرة التـي           2006/2007السنة الدراسية   

  . متوسطة107تحتوي على 

  :  طريقة إختيار عينة الدراسة األسـاســية– 2.2

ات مصلحة  لقد تم إعداد قائمة كاملة ودقيقة بمفردات هذا المجتمع باإلستناد على معطي           

  .التنظيم التربوي بمديرية التربية لوالية قسنطينة 

 عن  – من المجتمع األصلي وبطريقة عشوائية           %20ثم إختيار العينة والمتمثلة في        

 وبهدف إعطاء لكل عنصر من عناصر المجتمع األصلي للدراسـة           –طريق اإلقتراع   

يز في النتائج ، كتبت في      نفس فرصة الظهور في العينة المختارة ، ومن أجل منع التح          

ثم  الحصول   . متوسطة   21بطاقات وتم سحب من هذه البطاقات العدد المطلوب وهو          

والتي يوضحها  . على إختبارات التقويم التشخيصي مستوى السنة الثالثة متوسط منها          

  :الجدول الموالي 

  .جدول يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية  : 35جدول رقم 

  العنوان  متوسطةال  الرقم
  - طريق الخروب –سيساوي   متوسطة سيساوي الجديدة  01
  -الخروب –حي وشتاتي مراح   متوسطة الخنساء  02
  - سيدي مبروك-  نهج حرشي17  متوسطة حمودي السعيد  03
متوسطة ابن رستم عبد   04

  الرحمان

  -عين اعبيد - قنفود سليمان43

  - القراح-  متوسطة صاولة عبد الحميد  05
  -أوالد رحمون-متوسطة عبد الرحمان   06
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  الكواكبي
  - ابن باديس-  متوسطة بلحرش عمار  07
  -بونوارة-  متوسطة بونوارة الجديدة  08
  - الخروب -  مسكن 900حي   متوسطة بوباكور رابح  09
  - عين اسمارة -  متوسطة عمار بلكرفة  10
  -الخروب–ماسينيسا   متوسطة بلحمدي ابراهيم  11
  -ابن باديس-   هواري بومدينمتوسطة  12
  - قسنطينة –نهج بوهالي السعيد   متوسطة الكتانية  13
متوسطة خديجة أم   14

  المؤمنين

  -الكدية – شارع سالمي سليمان 13

  - قسنطينة–جنان الزيتون   متوسطة كوحيل لخضر  15
  المدينة الجديدة علي منجلي  متوسطة سعدة خلخال  16
متوسطة مصطفى عبد   17

  يالنور

  - الخروب-

  -الخروب-  متوسطة جوابلية محمد  18
  -صالح دراجي-  متوسطة صالح دراجي  19
متوسطة قربوعة عبد   20

  الحميد

  -الخروب-

مبروك -  نهج عبابسة الطاهر سيدي 5  متوسطة عائشة أم المؤمنين  21

-  
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  :  طبيعة العينة – 3.2  

شوائية البسيطة  ، حيث إختيرت وحداتها على         نوع العينة هنا هو  العينة الع                   

  .أساس هيأ فرصة إنتقاء متكافئة لجميع وحدات المجتمع األصلي 

أما بالنسبة للمستوى التعليمي فالعينة هنا مقصودة وهي السنة الثالثة متوسط   ألن  مرحلة                

الثة منه طور   أطوار تشكل فيها السنتان الثانية والث     ) 3( ثالث   «التعليم المتوسط تتألف من     

باعتبار السنة الثالثة إدماجية لمكتسبات السنة الثانية منـه         ...تدعيم المكتسبات وترسيخها    

من جهة ومن جهة أخرى السنة الثانية متوسط تم تنصيبها إبتداءا من السنة الدراسية              ) 1(»

 وهي المرحلة السابقة للسنة الثالثة متوسط أين نالحظ اإلطـالع المـسبق             2004/2005

ألساتذة على مناهج  هذه المرحلة، هذا بالنسبة للمستوى التعليمي أما بالنـسبة إلختيـار               ل

  .مادتي الرياضيات واللغة العربية ألنها تعتبر من اللغات األساسية 

  

 :أداة البحث -3

 نظرا ألن هذه الدراسة لن يستعمل فيها اإلستبيان وال اإلستمارة ، يجـب                        

مال أداة مناسبة تساعد على تحليل محتوى األسئلة لتحديـد مـدى            اإلعتماد على إستع  

  .تغطية أسئلة إختبارات التقويم التشخيصي لألهداف المتوخاة 

 حيث إعتمدنا في بحثنا هذا على تصميم أداة لمعرفة مدى فعالية إختبـارات التقـويم               

تعليم  المتوسط   التشخيصي في الكشف عن الكفاءات النهائية لتالميذ السنة الثالثة من ال          

في مادتي الرياضيات واللغة العربية وهي عبارة عن بطاقة أو شبكة  تقييم على شكل               

جدول ، خصص العمود األول منها  لرقم اإلختبار ، العمود الثاني ألسئلة  إختبـارات     

التقويم التشخيصي ، العمود الثالث للكفاءات الختامية ، والعمود األخير مـن الجـدول              

  .أمام السؤال والكفاءة التي يستهدفها ) ×(انتين يضع فيهما المحكم عالمة عبارة عن خ
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  :  مراحل بناء الشبكة أو البطاقة -1.3

  :  بناء الشبكة أو البطاقة - 1.1.3

                        تم  بناء شبكتين األولى تخص مادة اللغة العربية والثانية خـصت            

ى منهاج السنة الثانية متوسط في المادتين وكانت على النحو          مادة الرياضيات باإلعتماد عل   

  : التالي

  :  الخاصة بمادة اللغة العربية  األولية الشبكة أو البطاقةيوضح : 36جدول رقم –) 1 

الـكفـاءات 

  الـخـتـاميـة

  الـكــفـاءات الـلـغـويــــة

  الــقـاعديــة

تتوا

  فق

ال 

  تتوافق

تمييــز الــنص        تصنيف األفعال المجردة وتصريف المهموز 

  السردي

  ري عن الحوا

تحرير وعرض الرسائل اإلداريـة عرضـا       

  .صحيحا 

    

      تحرير نبذة عن علم من األعالم 

      كتابة اإلسم المنقوص كتابة صحيحة 

التعرف على المفعول ألجله واستعماله شفويا      

  وكتابيا 

    

ن باقي األفــعال    تصريف المثال وتمييزه ع   

  المعتلة 

    

      تحديد مميزات النص اإلخباري 

      تصريف المضعف وتمييزه عن باقي األفعال 

     تحديد مؤشرات الزمن في نص من النصوص 

إستعمال أدوات نفي الماضـي والمـضارع       

  ومعرفة أثر ذلك على زمن الفعل 

    

      تحرير عرض الحال وفق المعايير المحددة 

  

تحريــر نــص  

  إخباري 

  

  

يف األجوف وتمييزه عن باقي األفعـال       تصر

  المعتلة 
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      تحديد الفعل الناقص وتصنيف أنواعه 

      معرفة قصد الكاتب من خالل النص  

تمييز النص المسرحي الشعري عن غيره من       

  النصوص 

      

تحريــر نــص  

      إدراك الكنايات واألضداد   حواري

تعدية إلى مفعولين معرفة وإستعمال األفعال الم

  و إلى ثالثة مفاعيل 

    

      تلخيص النصوص وفق قواعد منهجية

  تمييز النصوص ذات الطابع العلمي

   عن النصوص ذات الطابع األدبي 

    

تمييز النص التـاريخي عـن بقيـة أنمـاط          

  النصوص 

    

إستعمال العدد الترتيبي شفويا وكتابيا إستعماال      

  صحيحا 

    

      دد والمعدود إستعماال صحيحا أستعمال الع

      تمييز الحدث البسيط عن الحدث المركب 

      سرد تجربة شخصية ووقائع خيالية 

      تسجيل حدث ذي طابع تاريخي كتابيا 

  

 تحرير نص سردي 

      تمييز أسماء األعالم عن با قي األسماء 
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  : لرياضيات  الخاصة بمادة ااألولية  الشبكة أو البطاقةيوضح : 37جدول رقم  –) 2

ـــاءات  الـكـفــ

  الـخـتـامـيـة

ال   تتوافـق  الـكــفـاءات الــقـاعديــة

  تتوافـق

      إجراء سلسلة عمليات 

      إستعمال األقواس 

القيام بالعمليات على   

ــة  ــداد الطبيعي األع

معرفة وإستعمال خاصية توزيع الـضرب        واألعداد العشرية

  بالنسبة إلى الجمع والطرح 

    

تعيين حاصل وباقي القسمة العشرية لعـدد       

  على عدد غير معدوم 

    

أو بالنقصان  ( تعيين القيمة المقربة بالزيادة     

  لحاصل قسمة عشرية ) 

    

      حصر عدد عشري 

      ضرب كسرين

مقارنة كسرين لهما نفس المقـام أو مقـام         

  أحدهما مضاعف لآلخر 

    

  

  

  

  

م بالعمليات على   القيا

  الكسور

  

  

سرين لهما نفس المقام أو مقام      جمع وطرح ك  

  أحدهما مضاعف لآلخر

    

  

  

  : حل المعدالت من الشكل   
B= . + A 

  عددان عشريان معلومان B  وAحيث 

  في وضعيات بسيطة 

      

  

  القيام بحل المعادلة 

إختبار صحة مساواة أو متبا ينـة تتـضمن         

عندما ) أو عددين مجهولين    ( عددا مجهوال   

  .مةنستبدله بقيمة معلو

    

    الكوس ،  ( إستعمال سليم لألدوات الهندسية       
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القيام بإنشاء أشـكال    

  هندسية بسيطة 

  

  

  : إلنشاء ) المسطرة والمدور 

مــستقيمات متوازيــة ، مــستقيمات  •

  .متعامدة 

محور قطعـة مـستقيمة ، منـصف         •

 .زاوية 

 .مثلثات خاصة  •

مستطيل ، مربع ، معين ، دائـرة ،          •

  .قوس دائرة 
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  : تقنين  األداة -2.1.3

للتأكد من صدق وثبات هذه الـشبكة أو البطاقـة ، تـم القيـام بـبعض                   

  :اإلجراءات وهي 

  تم تحكيم البطاقتين من طرف محكمين وهم مجموعة من أساتذة التعليم             - )1

المتوسط تخصص لغة عربية ورياضيات ، مع شرط أن يكونو ا درسـوا             

حيث تم إخـضاعهما    . الثانية والثالثة متوسط    المستويين أال وهما السنتين     

  . محكما بالنسبة لكل مادة 12إلى 

  إذ بعد ) 1"(بيالك "  لحساب مؤشر المصداقية تم تطبيق قانون – )2

  جمع اإلستمارات من المحكمين ، قامت الباحثة بحساب نسبة اإلتفاق  

من وجهة نظر بين المحكمين لكل كفاءة قاعدية باإلرتباط مع الكفاءة الختامية  

المحكمين وذلك بعد تحليل اإلجابات وتحويلها إلى تكرارات ، ثم إلى نـسب             

  .مئوية عن طريق المعالجة اإلحصائية 

إذا كانت نسبة  اإلتفاق     "بيالك  "رغم أن المصداقية تكون كبيرة  حسب قانون         

، ونظرا ألن المحكين ليسوا بالمختصين إفترضت       % 80أكبر من أو تساوي     

  : وقانون بيالك هو كالتالي % .70نسبة اإلتفاق الباحثة 

  اإلتفاقات                            

  100×  % = س

  اإلختالفات+ اإلتفاقات                               

  .تترجم المصداقية أو اإلتفاق بين المحكمين % حيث أن س

  
se de  Les pres‚"enseignement'analysede l'L"‚)G( DUSOULT-)1(

l'université de Quebec ‚1981 ‚p95 .  
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 بعد إستعمال القانون السابق الذكر كان لزاما على الباحثة حذف مجموعة مـن              – ) 3

العبارات التي التي تخص الكفاءات القاعدية و التي كانت نسبة اإلتفاق فيها أقل مـن               

  : حيث أصبحت البطاقتين أو الشبكتين النهائيتين كاآلتي % 70

 الخاصة بمـادة اللغـة       النهائية  الشبكة أو البطاقة   يوضح : 38جدول رقم    –) 1     

  : العربية 

ر قم 

  اإلختبار

أسئلة  

إختبارات 

التقويم 

  التشخيصي

الـكفـاءات 

  الـخـتـاميـة

الـكــفـاءات 

  الـلـغـويــــة

  الــقـاعديــة

لم  إستهدفت

  تستهدف

ألفعــال المجــردة تــصنيف ا

  وتصريف المهموز 

ــنص           ــز ال تميي

  السردي

تحريــر وعــرض الرســائل    عن الحواري

  .اإلدارية عرضا صحيحا 

    

تحرير نبذة عـن علـم مـن        

  األعالم 

    

كتابة اإلسم المنقـوص كتابـة      

  صحيحة 

    

التعرف على المفعول ألجلـه     

  واستعماله شفويا وكتابيا 

    

    باري تحديد مميزات النص اإلخ

إستعمال أدوات نفي الماضـي     

والمضارع ومعرفة أثر ذلـك     

  على زمن الفعل 

    

تحرير عرض الحـال وفـق      

  المعايير المحددة 

    

      

ــص   ــر ن تحري

  إخباري 

  

  

    تحديد الفعل الناقص وتصنيف    
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  أنواعه 

ــص       ــر ن تحري

  حواري

تمييز النص المسرحي الشعري    

  عن غيره من النصوص 

    

عمال األفعــال معرفــة وإســت

المتعدية إلى مفعولين و إلـى      

  ثالثة مفاعيل 

        

إستعمال العدد الترتيبي شـفويا     

  وكتابيا إستعماال صحيحا 

    

ــدود  ــدد والمع ــتعمال الع أس

  إستعماال صحيحا 

    

تمييز الحـدث البـسيط عـن       

  الحدث المركب 

    

    

  

تحرير نص سردي 

سرد تجربة شخصية ووقـائع     

  خيالية 
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  :  الخاصة بمادة الرياضيات  النهائية الشبكة أو البطاقةيوضح : 39جدول رقم  –) 2

ر قم 

  اإلختبار

أسئلة  

إختبارات 

التقويم 

  التشخيصي

الـكـفاءات 

  الـخـتـامية

الـكــفـاءات 

  الــقـاعديــة

لم   إستهدفـت

  تستهدف

      سلة عمليات إجراء سل

      إستعمال األقواس 

القيام بالعمليـات       

ــداد  ــى األع عل

ــة  الطبيعيـــ

ــداد  واألعـــ

  العشرية

معرفة وإستعمال خاصية توزيع    

الضرب بالنسبة إلـى الجمـع      

  والطرح 

    

تعيين حاصل وبـاقي القـسمة      

العشرية لعدد على عدد غيـر      

  معدوم 

    

  تعيين القيمة المقربة بالزيادة 

مة لحاصل قس ) أو بالنقصان   ( 

  عشرية 

    

      ضرب كسرين

  مقارنة كسرين لهما نفس المقام

 أو مقــام أحــدهما مــضاعف 

  لآلخر 

    

      

  

  

  

القيام بالعمليـات   

  على الكسور

  

  

جمع وطرح كسرين لهما نفس     

المقام أو مقام أحدهما مضاعف     

  لآلخر

  

    

  

  

      : حل المعدالت من الشكل         
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B= . + A 
عددان عـشريان  B  وAحيث 

  معلومان 

  وضعيات بسيطة في 

  

  

  

ــل   ــام بح القي

إختبار صحة مساواة أو متبا ينة        المعادلة 

أو ( تتضمن عـددا مجهـوال      

ــولين  ــددين مجه ــدما ) ع عن

  .نستبدله بقيمة معلومة

    

      

  

ــشاء  ــام بإن القي

أشكال هندسـية   

  بسيطة 

  

  

  إستعمال سليم لألدوات الهندسية

الكوس ، المسطرة والمدور     ( 

  : إلنشاء ) 

مــستقيمات متوازيــة ،  •

  . متعامدة مستقيمات

محور قطعة مستقيمة ،     •

 .منصف زاوية 

 .مثلثات خاصة  •

مستطيل ، مربع ، معين      •

  .، دائرة ، قوس دائرة 
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 :خطوات الدراسة األساسية  -4

              بعد عملية تقنين األداة تم جمع اإلختبارات من عينـة المتوسـطة ، حيـث               

 إختبار تشخيـصي    11مادة الرياضيات و   إختبار تشخيصي في     14تحصلت الباحثة على    

في مادة اللغة العربية ، وقبل عرضها على مجموعة من األساتذة ضمن الـشبكة المعـدة                

  . تمت عملية تحليل المضمون لهذه اإلختبارات .لذلك 

  : مراحل القيام بالعملية  – 1.4

   تحليل مضمون عينة  اإلختبارات : المرحلة األولى-1.1.4

تقنيـة بحـث للوصـف      « إن عملية تحليل المـضمون هـي                                  

  » الموضوعي ، منظم وكمي ، لمضمون واضح لالتصاالت ، هدفه التفسير 

 )BERELSON1948) (1 (  

وسيلة من وسائل جمع «يعتبر ) CONTENT ANALYSIS(كما أن تحليل المضمون 

  ) 2(»ل محتوى المادة البيانات ، يتم بمنهج وصفي حيث يستخدم كأداة في تحلي

  :وهناك مرحلتين أساسيتين مرت بهما العملية وهما 

 إختيار عدد من الوثائق المرتبطة بموضوع البحـث وهـي هنـا مجموعـة               -   أ

  .إختبارات التقويم التشخيصي في كل من مادتي الرياضيات واللغة العربية 

ومـات التـي تـضمنتها       البدأ بعملية الدراسة والتحليل ، بالتركيز على المعل        -  ب

الوثائق التي تم إستغاللها  بوضوح ، مع اإلكتفاء بالبيانات الصريحة والواضحة فيها   

  .دون محاولة اإلستنتاج من الوثائق 

  

  

، البحث فـي    د ميلود سفاري وزمالئه     .فالي ، ترجمة األ     . الرامي و ب    . أ - )1(

 منتـوري   جامعـة .  ، مخبر علم إجتماع اإلتـصال        اإلتصال عناصر منهجية  

   .243ص  .2004/ هـ1425.الجزائر . قسنطينة .

 ، البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسته العمليـة       رجاء وحيد دويدري ،      – )2(

  .215ص . 2000دار الفكر ، دمشق، سوريا ، 
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  : بالنسبة إلختبارات التقويم التشخيصي الخاصة بمادة الرياضيات– 1.1.1.4

 : من ناحية الشكل الظاهري -1

                من خالل إطالعنا وتفحصنا إلختبارات التقويم التشخيصي لمـادة         

 :الرياضيات مستوى الثالثة متوسط توصلنا لما يلي 

من اإلختبارات سجلت للمتعلمين على السبورة  ، إذ تحصلنا عليها من            % 14.28-

  .خالل دفاتر النصوص 

  .قلت للتالميذ عن طريق اإلمالء من اإلختبارات كتبت بخط اليد ، ثم ن28.57% -

من اإلختبارات كانت في إخراج جيد ، حيث كتبت بـاإلعالم اآللـي              57.14% -

  .ولكل متعلم ورقته 

  : من ناحية المضمون -2

إنطالقا من شروط اإلختبار الجيد ، والتفحص الدقيق لإلختبارات محل            

  :الدراسة نجد ما يلي 

( :  وضوعات مختلفـة       الدراسي ، وزعت على م      األسئلة كلها تم ربطها بالمنهاج     -

  ................................................) .،.حل المعادلة 

  . وضوح األسئلة -

  %.80 تعدد التمارين وعدم إرتباط كل األسئلة ببعضها البعض وذلك بنسبة -

 يخص  من األسئلة أرفقت برسومات توضيحية خاصة فيما       %55 كما نجد أن هناك      -

  .السؤال الخاص بالهندسة 

  . عدم توزيع جـمـيع  أسئلة اإلختبارات على الوقت الممنوح لإلختبار -

  .فقط من اإلختبارات تم إعالم الممتحنين فيها بسلم التنقيط  %05 كما نجد أنه هناك -
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  : من ناحية تصـنيـفـهـا -3

   .-يات  رياض– اإلختبارات موضوعية وذلك لطبيعة المادة -1.3

من ناحية التقنين هي إختبارات غير رسمية ألن إعدادها تم من قبل األساتذة من              -2.3

جهة ، ولعدم تميزها بأساليب معيارية من جهة أخرى إذ الهدف منها هو قياس قدرات               

  .المتعلمين في مقررات دراسية 

إذ صممت  من ناحية أسلوب إدارة اإلختبار فإن اإلختبارات هي من نوع الجمعية            -3.3

  .لتجرى على مجموعة كبيرة من األفراد في الوقت نفسه 

 من ناحية اإلهتمام المعطى للغة في عملية اإلختبارات هي إختبارات المهـارات          -4.3

  .إلخ .........العملية كالقيام بعمليات حسابية ، إنشاء أشكال هندسية ، حل معدالت 

ي إختبارات الدقة حيث الهدف منهـا       من ناحية اإلهتمام المعطى لعامل الوقت فه      -5.3

  .هو تقدير حدود القدرة والتوسع المعرفي في مقررات معينة 

من ناحية تحديد فقرات اإلستجابة لنوع القدرات العقلية فهي من نوع إختبـارات             -6.3

تزويد أو إستدعاء اإلستجابة وهي كذلك في أغلب التمارين المقدمة ، إال أنـه يوجـد                

ن نوع إختبارات إختيار اإلستجابة وهي من نوع أسئلة اإلختيار من           إختبار واحد فقط م   

  .متعدد 

 من ناحية إستخدام اإلختبارات للتعليم الصفي فهي إختبارات مرحلية وعالجيـة            -7.3

ألنها تهدف إلى تحديد مدى تقدم تعلم المتعلم ومعالجة أخطاء الـتعلم باإلضـافة إلـى         

  تزويد كل 

 راجعة وعالجية ألنها إستعملت بهدف تحديد صعوبات تعلم         من المعلم والمتعلم بتغذية   

  .معين بهدف عالجها 
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  : بالنسبة إلختبارات التقويم التشخيصي الخاصة بمادة اللغة العربية –2.1.1.4

 :  من ناحية الشكل الظاهري - 1

  .من اإلختبارات تحصلنا عليها من خالل دفتر النصوص % 08.33  -

ارات كتبت بخط اليد ، ثم نقلت للمتعلمين عـن طريـق            من اإلختب 50.00% -

  .اإلمالء 

  .من اإلختبارات كانت في إخراج جيد ولكل متعلم ورقته 41.66%-

  :  من ناحية المضمون -2

 كل األسئلة مرتبطة بالمنهاج الدراسـي التعليمـي ، حيـث وزعـت علـى                -   

  .موضوعات مختلفة من المقرر 

م التشخيصي إنطلقت من سند نثري مـن منهـاج   من إختبارات التقوي  50.00%-  

  .السنة الثانية متوسط 

  : من اإلختبارات تضمنت  41.66%- 

  : البناء الفكري * 

               والذي تضمن أسئلة تهدف إلى تقييم مدى إستيعاب المـتعلم ألبعـاد     

  .النص الفكرية واألدبية 

  :البناء اللغوي *

  .ر النحوية والصرفية             والذي تضمن الظواه

من اإلختبارات تضمنت وضعية إدماجية ، يمكن للمتعلم فيهـا إبـراز             16.66% -

  .كفاءاته الفكرية واللغوية 

من اإلختبارات تم إعالم المتعلمين فيها بالوقت المحـدد لإلختبـار دون             08.33% -

 .توزيعه على األسئلة 

  .  التنقيط من اإلختبارات تم إعالم الممتحنين فيها بسلم41.66% -
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  : من ناحية تصـنيـفـهـا -3

   .- لغة عربية  – اإلختبارات موضوعية ومقالية وذلك لطبيعة المادة -1.3

من ناحية التقنين هي إختبارات غير رسمية ألن إعدادها تم من قبل األساتذة من              -2.3

درات جهة ، ولعدم تميزها بأساليب معيارية من جهة أخرى إذ الهدف منها هو قياس ق              

  .المتعلمين في مقررات دراسية 

من ناحية أسلوب إدارة اإلختبار فإن اإلختبارات هي من نوع الجمعية إذ صممت             -3.3

  .لتجرى على مجموعة كبيرة من األفراد في الوقت نفسه 

 من ناحية اإلهتمام المعطى للغة في عملية اإلختبارات هي إختبـارات لفظيـة               -4.3

  .إلخ .........تابة إجابات ألسئلة  كالقيام تعريف كلمات ، ك

من ناحية اإلهتمام المعطى لعامل الوقت فهي إختبارات الدقـة حيـث الهـدف              -5.3

  .منهاهو تقدير حدود القدرة والتوسع المعرفي في مقررات معينة 

من ناحية طبيعة مجال القياس فهي من نوع إختبارات األداء الطبيعي إذ إحتوت             -6.3

لتوقع من المفحوص أن يعبر عن مشاعره الحقيقية أو آرائـه أو            في بعض منها على ا    

  ............   .إتجاهاته 

من ناحية تحديد فقرات اإلستجابة لنوع القدرات العقلية فهي من نوع إختبـارات             -7.3

تزويد أو إستدعاء اإلستجابة وهي كذلك في أغلب التمارين المقدمة ، إال أنـه يوجـد                

  . إختبارات  ملء الفراغ  إختبار واحد فقط من نوع

 من ناحية إستخدام اإلختبارات للتعليم الصفي فهي إختبارات مرحلية وعالجيـة            -8.3

ألنها تهدف إلى تحديد مدى تقدم تعلم المتعلم ومعالجة أخطاء الـتعلم باإلضـافة إلـى         

تزويد كل من المعلم والمتعلم بتغذية راجعة وعالجية ألنها إستعملت بهـدف تحديـد              

 .ت تعلم معين بهدف عالجها صعوبا
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    :المرحلة الثانية  -2.1.4

  :توزيع البطاقات بعد تفريغ اإلختبارات فيها على عينة من األساتذة              

  )  : على شكل إستمارات (  خصائص العينة الموزع عليها البطاقات -1

  -) تصاص أهل اإلخ(  - فئة تحكيم من الميدان -مقصودة      العينة هي 

  :  بحيث توفرت فيها الشروط التالية 

أن ال تكون شاركت غي بناء إختبارات التقويم التشخيـصي ،                                     

  .هذا فيما يخص األساتذة الموجودين بالمؤسسات التي تم الحصول على اإلختبارات منها 

 أساتذة من متوسطات أخرى ليس لها أي عالقة باإلختبارات  - أ

 . المحصل عليها       

قـد درس   ) ة(كون األستاذ   )ت(يجب أن يتوفر شرط أساسي وهو أن ي         - ب

من قبل المستويين الثانية والثالثة متوسط وعلى إطـالع تـام بمنهـاج             

  .المستويين 

العينة الموزع  جدول يوضح توزيع أفراد      : 40جدول رقم : إذ توزعت كاآلتي    

  – محكمين -عليها البطاقات

  األساتذة  ةالمتوسط  الرقم
  ) لغةعربية1 رياضيات،1(أستاذين   - المدينة الجديدة-متوسطة رمسيس سكول  01
  أستاذ رياضيات  - الخروب–متوسطة الخنساء   02
  أستاذ لغة عربية  - الخروب –متوسطة بوباكور   03
  ) لغةعربية1 رياضيات،1(أستاذين   - قسنطينة –متوسطة الكتانية   04
  ) لغةعربية1 رياضيات،1(أستاذين   - عين أعبيد -متوسطة إبن رستم    05
  ) لغةعربية1 رياضيات،1(أستاذين   - عين أعبيد -متوسطة عمر بن الخطاب  06
  ) لغةعربية1 رياضيات،1(أستاذين    - صالح دراجي -متوسطة رجواح أحمد    07
  أستاذ رياضيات   - بكيرة -متوسطة عمار فياللي   08
  -مارة  عين س–متوسطة حريشة   09

  

  أستاذ لغة عربية
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  :إختبارات التقويم التشخيصي عليها شكل البطاقات النهائي بعد أن تم تفريغ  -2

  لقد تعمدنا في هذه الشبكة أو البطاقة إخفاء المصدر الحاصل منه   

على اإلختبارات ، لتفادي عامل الذاتية  حيث وزعت على شكل إستمارة على مجموعـة               

  -قم        ملحق ر–من األساتذة 
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  عناصر الفصل السابع
  

  

  

  

  

  

  

  عـرض و تـحـليل و تفسير النتائـج
 

  285ص........................................................................ تحليل البيانات وتفسيرها -1
 285ص.......................................................... عرض البيانات والتعليق عليها  -1.1
 309ص...خالصة نتائج الجداول الخاصةبالكفاءات القاعدية وكفاءتها النهائية-2.1

 336ص......................................عرض النتائج ومناقشتها في ضوء الفرضيات - 2
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 285

  

   :ت وتفسيرهاتحليل البيانا –1 

   :  والتعليق عليها البياناتعرض – 1.1
  جدول يبين مدى مساهمة عينة إختبارات التقويم التشخيصي: 41الجدول رقم 

 في الكشف عن  كفاءة القيام بالعمليات على األعداد الطبيعية واألعداد العشرية وكفاءاتها             

  القاعدية لتالميذ السنوات الثالثة متوسط      
  القيام بالعمليات على األعداد الطبيعية واألعداد العشرية

معرفة وإستعمال خاصية توزيع   إستعمال األقواس  إجراء سلسلة عمليات

  الضرب بالنسبة إلى الجمع والطرح

  لم تستهدف  إستهدفت  لم تستهدف  فتإستهد  لم تستهدف  إستهدفت

  لختامية الكفاءة ا

  وكفاءاته

  القاعدية

    مدى            

   إستهدافها           

  

  اإلختبارات

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  اإلختبار األول

04
  57.14

%  

03
    42.85

%  

04
  57.14

%  

03
    42.85

%  

01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

 اإلختبار الثاني

04
  57.14

%  

03
    42.85

%  

03
    42.85

%  

04
  57.14

%  

01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

 اإلختبارالثالث

07
  100
%  00
  00.00

%  

03
    42.85

%  

04
  57.14

%  

00
  00.00

%  

07
  100
%  

 اإلختبار الرابع

07
  100
%  00
  00.00

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

00
  00.00

%  

07
  100
%  

 اإلختبارالخامس

03
   42.85

%  

04
  57.14

%  

04
  57.14

%  

03
   42.85

%  

00
  00.00

%  

07
  100
%  

 اإلختبارالسادس

07
  100
%  00
  00.00

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

04
  57.14

%  

03
   42.85

%  

 اإلختبارالسابع

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

00
  00.00

%  

07
  100
%  
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 اإلختبارالثامن

03
    42.85

%  

04
  57.14

%  

00
  00.00

%  

07
  100
%  02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

 اإلختبارالتاسع

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

00
  00.00

%  

07
  100
%  

 اإلختبارالعاشر 
04

  57.14
%  

03
    42.85

%  

01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

 اإلختبارالحادي عشر

07
  100
%  00
  00.00

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

00
  00.00

%  

07
  100
%  

 اإلختبارلثاني عشر

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

03
   42.85

%  

04
  57.14

%  

 اإلختبارالثالث عشر

07
  100
%  00
  00.00

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

 اإلختبارالرابع عشر

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

04
  57.14

%  

03
   42.85

%  

00
  00.00

%  

07
  100
%  

  المجموع

76
  77.55

%  

22
  22.44

%  

53
  54.08

%  

45
  45.91

%  

14
  14.28

%  

84
  85.71

%  
  : التعليق 

 مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي فـي           41      يوضح الجدول رقم  

كشف عن  كفاءة القيام بالعمليات على األعداد الطبيعية واألعداد العـشرية وكفاءاتهـا              ال

  .القاعديةعند تالميذ السنوات الثالثة متوسط  

  :حيث توضح النتائج مايلي

   بالنسبةللقيام  بالعمليات على األعداد الطبيعية واألعداد العشرية : أوال         

الكفاءة القاعدية الخاصة بـإجراء سلـسلة عمليـات         من المحكمين أن    %77.55فقد عبر   

إستهدفت أي تساهم في الكشف عن هذه الكفاءة القاعدية حيث كانت أعلـى نـسبة عنـد                 
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اإلختبار الثالث ، الرابع ، السادس ،الحادي عشر ، الثاني عشر والثالث عـشر  بنـسبة                 

100 .%  

ة القاعديـة الخاصـة  بإسـتعمال    ونفس النتيجة متوصل إليها بالنسبة للكفاء     :       ثانيا    

من المحكمين أن هذه األخيرة إستهدفت أي تساهم في الكشف          % 54.08األقواس فقد عبر    

  %.100عن هذه الكفاءة القاعدية حيث كانت أعلى نسبة عند اإلختبار الثاني عشر بنسبة 

ال خاصية  معرفة وإستعم ببعكس النتيجة المتوصل إليها بالنسبة للكفاءة القاعدية الخاصة           

مـن المحكمـين أن هـذه       % 85.71توزيع الضرب بالنسبة إلى الجمع والطرح فقد عبر         

ال تـساهم فـي     بحيـث   األخيرة لم تستهدف أي أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي          

 كانت أعلى نسبة عند اإلختبـار  الثالـث ، الرابـع ،              إذالكشف عن هذه الكفاءة القاعدية      

  .%100عشر بنسبة حادي عشر والرابع اسع ، ال السابع ، الت،الخامس 

  :النتيجة 

  :        وهذا إن دل إنما يدل بالنسبة للكفاءتين القاعديتين األولى والثانية على 

إدراك القائمين على تلك اإلختبارات بوجوب التأكد من مدى التمكن الفعلي  

لثـة  للمتعلمين من تلك الكفاءات للشروع في تطبيـق منهـاج الـسنة الثا            

  .متوسط

  

إدراكهم أيضا لطبيعة العالقة بين منهجي السنة الثانية والثالثة متوسـط              

حـل  : الثالثـة متوسـط هـو    خاصة وأنه من بين مميزات منهاج السنة       

مشكالت في مختلف الميادين الحساب العددي وتنظيم المعطيـات ، لكـن     

خاصية توزيع  رغم ذلك أهملت الكفاءة القاعدية الثالثة والخاصة بإستعمال         

ــرح    ــع والطــ ــى الجمــ ــسبة إلــ ــضرب بالنــ .الــ
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  جدول يبين مدى مساهمة عينة إختبارات التقويم التشخيصي: 42 رقم الجدول

                                             في الكشف عن  كفاءة القيام بالعمليات على الكسور وكفاءاتها القاعدية لتالميذ السنوات الثالثة متوسط       

  
  القيام بالعمليات على الكسور

تعيين حاصل وباقي 

القسمة العشرية لعدد على 

  عدد غير معدوم

تعيين القيمة المقربة 

) أو بالنقصان ( بالزيادة 

  لحاصل قسمة عشرية

مقارنة كسرين لهما نفس   ضرب كسرين

المقام أو مقام أحدهما 

  مضاعف لآلخر

جمع وطرح كسرين لهما 

نفس المقام أومقام أحدهما 

  مضاعف لآلخر

ــم   إستهدفت  لم تستهدف  إستهدفت لـــ

  تستهدف

  لم تستهدف  إستهدفت  لم تستهدف  إستهدفت  لم تستهدف  إستهدفت

 الكفاءة   

 الختامية 

  وكفاءاتها

   القاعدية

          مدى

  إستهدافها

  

  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  اإلختبارات

  اإلختبار

01  األول
  14.28

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

  اإلختبار

01 الثاني
  14.28

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

00
  00.00

%  

07
  100
%  01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

00
  00.00

%  

07
  100
%  

  اإلختبار

00 الثالث
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  
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  اإلختبار

00 الرابع
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

  اإلختبار

00 الخامس
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

  اإلختبار

00 السادس
  00.00

%  

07
  100
%  01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

  اإلختبار

00 السابع
  00.00

%  

07
  100
%  03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

  اإلختبار

00 الثامن
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

  اإلختبار

00 التاسع
  00.00

%  

07
  100
%  02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

  إلختبارا

04 العاشر
  57.14

%  

03
    42.85

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

00
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  
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  اإلختبار

  

  الحادي

 عشر

00
  00.00

%  

07
  100
%  01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

00
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  

  اإلختبار

  الثاني

  

  عشر
 

01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

00
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

  اإلختبار

  الثالث

 عشر

00
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  00
  00.00

%  

07
  100
%  

  اإلختبار

  الرابع

  عشر

  

  
 

01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

00
  00.00

%  

07
  100
%  02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

00
  00.00

%  

07
  100
%  03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

  المجموع

08
  08.16

%  

90
  91.83

%  

11
  11.22

%  

87
  88.77

%  

16
  16.32

%  

82
  83.67

%  

20
  20.40

%  

78
  79.59

%  

35
  35.71

%  

63
  64.28

%  
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  : التعليق 
ي فـي    مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيص       42      يوضح الجدول رقم  

الكشف عن  كفاءة القيام بالعمليات على الكسور وكفاءاتها القاعدية لتالميذ السنوات الثالثة             

  :حيث توضح النتائج مايلي. متوسط  

مـن  %91.83بالنسبة لكفاءة القيام بالعمليات على الكـسور فقـد عبـر            : أوال           

قسمة العشرية لعدد على عدد     المحكمين أن الكفاءة القاعدية الخاصةبتعيين حاصل وباقي ال       

غير معدوم لم تستهدف أي لم تساهم أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي  في الكشف               

عن هذه الكفاءة القاعدية حيث كانت أعلى نسبة عند اإلختبار الثالث ، الرابع ، الخـامس                

  %. 100.00،السادس ، السابع ، الثامن ، التاسع ،الحادي عشروالثالث عشر  بنسبة 

 بالنسبة للكفاءة القاعدية الخاصة  بتعيـين القيمـة          نفس النتائج متوصل إليها   :        ثانيا  

من المحكمين  % 88.77لحاصل قسمة عشرية  فقد عبر       ) أو بالنقصان   (المقربة بالزيادة   

أن هذه األخيرة لم تستهدف أي لم تساهم أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيـصي فـي                

ه الكفاءة القاعدية حيث كانت أعلى نسبة عند اإلختبار الثالـث ، الرابـع ،               الكشف عن هذ  

  %.100.00الخامس ، الثامن ، الثاني عشر ، الثالث عشر والرابع عشر بنسبة 

 بالنسبة للكفاءة القاعدية الخاصة بضرب كسرين إذ        نفس النتائج متوصل إليها    :       ثالثا

يرة لم تستهدف أي لـم تـساهم أسـئلة عينـة            من المحكمين أن هذه األخ    % 83.67عبر  

إختبارات التقويم التشخيصي في الكشف عن هذه الكفاءة القاعدية حيث كانت أعلى نـسبة              

عند اإلختبار الثاني ، الثالث ، الرابع ، العاشر ، الحادي عشر ، الثاني عـشر و الثالـث                   

  %.100.00عشر بنسبة 
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اعدية الخاصة بمقارنة كسرين لهما نفس المقام أو مقام          بالنسبة للكفاءة الق   كذلك :     رابعا

من المحكمين أن هذه األخيرة لم تستهدف أي        % 79.59أحدهما مضاعف لآلخر  إذ عبر       

لم تساهم أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في الكشف عن هذه الكفـاءة القاعديـة               

عاشر ، الحادي عـشر ، الثـاني        حيث كانت أعلى نسبة عند اإلختبار الثالث ، الرابع ، ال          

  %.100.00عشر، الثالث عشروالرابع عشر بنسبة 

كذلك بالنسبة للكفاءة القاعدية الخاصة بجمع وطرح كسرين لهما نفـس المقـام أو مقـام                

من المحكمين أن هذه األخيرة لم تستهدف أي        % 64.28أحدهما مضاعف لآلخر  إذ عبر       

 التشخيصي في الكشف عن هذه الكفـاءة القاعديـة          لم تساهم أسئلة عينة إختبارات التقويم     

حيث كانت أعلى نسبة عند اإلختبار الثاني  الثالث ، العاشر ، الحادي عـشر و الثالـث                  

  %.100.00عشر بنسبة 

  :النتيجة 

  :        إن عدم إستهداف هذه الكفاءة و الكفاءات قد يرجع إلى 

ة متوسط وربطها بمنهاج الـسنة      عدم تحديد األهداف الخاصة بالمنهاج للسنة الثالث       

الثانية متوسط وخاصة فيما يخص كفاءة القيام بالعمليات على الكسور وكفاءاتهـا            

 .القاعدية 

عدم التحديد الحقيقي ووضع خطة لتحديد مشكالت التعلم لدى متعلمي هذه المرحلة             

ارف ومعرفة أسبابها خاصة و أن بيداغوجية المقاربة بالكفاءات ال تستغني عن المع

السابقة بل تعطيها  دفعا جديدا ، ألنها تأخذ في الحسبان باإلضافة إلـى المعـارف            

  .نفسها ، القدرة على تجنيدها في وضعيات متنوعة 
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فـي   جدول يبين مدى مساهمة عينة إختبارات التقـويم التشخيـصي         :   43الجدول رقم   

  تالميذ السنوات الثالثة متوسط       الكشف عن  كفاءة القيام بحل المعادلة وكفاءاتها القاعدية ل
  القيام بحل المعادلة

  :حل المعادالت من الشكل 
A+B 

عددان عشريان معلومان في BوA: حيث 

  وضعيات بسيطة

  إختبار صحة مساواة

أو ( أو متباينة تتضمن عددا مجهوال 

عندما نستبدله بقيمة ) دين مجهولين عد

  معلومة

  لم تستهدف  إستهدفت  لم تستهدف  إستهدفت

 الكفاءة   

 الختامية 

  وكفاءاتها

  القاعدية 

  مدى

  إستهدافها

  

  اإلختبارات 
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  03  %57.14  04  %14.28  01  %85.71  06  اإلختبار األول
  

42.85
%  

  03 اإلختبار الثاني
  

42.85%  04  57.14%  01  14.28%  06  85.71
%  

85.71  06  %14.28  01  %100  07  %00.00  00 اإلختبارالثالث
%  

  03 اإلختبار الرابع
  

42.85%  04  57.14%  02  28.57%  05  71.42
%  

  03  %85.71  06  %14.28  01 اإلختبار الخامس
  

42.85%  04  57.14
%  

  03  %57.14  04  %28.57  02  %71.42  05 اإلختبارالسادس
  

42.85
%  

  %100  07  %00.00  00  %100  07  %00.00  00 اإلختبارالسابع

  03  %57.14  04 اإلختبارالثامن
  

42.85%  05  71.42%  02  28.57
%  

85.71  06  %14.28  01  %85.71  06  %14.28  01 اإلختبارالتاسع
%  

  %100  07  %00.00  00  %100  07  %00.00  00 اإلختبارالعاشر

85.71  06  %14.28  01  %85.71  06  %14.28  01 اإلختبارالحادي عشر
%  

85.71  06  %14.28  01  %28.57  02  %71.42  05 اإلختبار الثاني عشر
%  

85.71  06  %14.28  01  %71.42  05  %28.57  02 اإلختبارالثالث عشر
%  

71.42  05  %28.57  02  %28.57  02  %71.42  05 اإلختبار الرابع عشر
%  

73.46  72  %26.53  26  %63.26  62  %36.73  36  المجموع
%  
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  : التعليق 
التشخيصي فـي    مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم         43      يوضح الجدول رقم  

. الكشف عن  كفاءة القيام بحل المعادلة وكفاءاتها القاعدية لتالميذ السنوات الثالثة متوسط       

  :حيث توضح النتائج مايلي

مـن المحكمـين أن     %63.26فقد عبـر     بالنسبة لكفاءة القيام بحل المعادلة    :        أوال   

عددان عشريان  BوA: يث  حA+B: الكفاءة القاعدية الخاصة بحل المعادالت من الشكل        

 لم تستهدف أي لم تساهم أسئلة عينـة إختبـارات التقـويم             معلومان في وضعيات بسيطة   

التشخيصي في الكشف عن هذه الكفـاءة القاعديـة حيـث كانـت أعلـى نـسبة عنـد                   

  %.100.00 بنسبة  السابع والعاشرالثالث،اإلختبار

ءة القاعدية الخاصة  إختبـار صـحة        ونفس النتيجة متوصل إليها بالنسبة للكفا     :     ثانيا  

عنـدما نـستبدله بقيمـة      ) أو عددين مجهولين    ( مساواة أو متباينة تتضمن عددا مجهوال       

من المحكمين أن هذه األخيرة لم تستهدف أي لم تساهم أسـئلة            % 73.46معلومة فقد عبر    

ت أعلـى   عينة إختبارات التقويم التشخيصي في الكشف عن هذه الكفاءة القاعدية حيث كان           

  %.100.00 بنسبة السابع والعاشرنسبة عند اإلختبار

  : النتيجة 

  :          وهذا يرجع إلى عدة عوامل من بينها 

عدم التحديد لألهداف الخاصة بمنهاج السنة الثالثة متوسط وربطها بمنهاج السنة الثانيـة             

عدية رغم أنه من بين     متوسط وخاصة فيما يتعلق بكفاءة القيام بحل المعادلة وكفاءاتها القا         

مميزات منهاج السنة الثالثة من التعليم المتوسط حل المشكالت فـي مختلـف الميـادين               

  .كالدوال وتنظيم المعطيات 
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جدول يبين مدى مساهمة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في الكشف           : 44 الجدول رقم 

قاعدية لتالميذ السنوات الثالثـة     عن  كفاءة القيام بإنشاء أشكال هندسية بسيطة وكفاءاتها ال         

  متوسط       

    
  القيام بإنشاء أشكال هندسية بسيطة

) الكوس ، المسطرة والمدور ( إستعمال سليم لألدوات الهندسية 

  :إلنشاء 

  متوازية ، مستقيمات متعامدة ، مستقيمات -

  محور قطعة مستقيمة ، منصف زاوية ، -

   مثلثات خاصة ،-

  .مستطيل ، مربع ، معين ، دائرة ، قوس دائرة  -

  لم تستهدف  إستهدفت

 الكفاءة الختامية          

  وكفاءاتها

  القاعدية 

            

  

          مدى

  إستهدافها

  

  

  

  اإلختبارات

  %  ت  %  ت

  %42.85  03  %57.14  04  اإلختبار األول

  %00.00  00  %100  07 اإلختبار الثاني

  %00.00  00  %100  07 اإلختبارالثالث

  %00.00  00  %100  07 اإلختبار الرابع

  %00.00  00  %100  07 اإلختبار الخامس

  %28.57  02  %71.42  05 اإلختبارالسادس

  %28.57  02  %71.42  05 اإلختبارالسابع

  %57.14  04  %42.85  03 اإلختبارالثامن

  %00.00  00  %100  07 اإلختبارالتاسع

  %100  07  %00.00  00 اإلختبارالعاشر

  %100  07  %00.00  00 رالحادي عشراإلختبا

  %00.00  00  %100  07 اإلختبار الثاني عشر

  %00.00  00  %100  07 اإلختبارالثالث عشر

  %00.00  00  %100  07 اإلختبار الرابع عشر

  %25.51  25  %74.48  73  المجموع
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  : التعليق 

تشخيصي فـي    مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم ال       44      يوضح الجدول رقم  

 .د تالميذ السنوات الثالثة متوسط    الكشف عن  كفاءة القيام بإنشاء أشكال هندسية بسيطة عن         

  :حيث توضح النتائج مايلي

من المحكمين أن الكفاءة    %74.48     بالنسبة للقيام بإنشاء أشكال هندسية بسيطةفقد عبر        

  : إلنشاء )  والمدور الكوس ، المسطرة( القاعدية  إستعمال سليم لألدوات الهندسية 

   مستقيمات متوازية ، مستقيمات متعامدة ، -                 

  محور قطعة مستقيمة ، منصف زاوية ،-        

   مثلثات خاصة ، -      

  .مستطيل ، مربع ، معين ، دائرة ، قوس دائرة - 

شخيـصي فـي    أي أن هذه األخيرة إستهدفت أي تساهم أسئلة عينة إختبارات التقـويم الت            

الثـاني ،   الكشف عن هذه الكفاءة القاعدية حيث كانت أعلى نسبة عند كل مـن  اإلختبار              

 بنـسبة   الثالث ، الرابع ، الخامس ، التاسع والثاني عشر ، الثالث عشر والرابـع عـشر               

100.00.%  

وذلك راجع إلى  إدراك معلمي هذه المرحلة أن متعلم السنة الثالثـة متوسـط               :  النتيجة  

......  في هذه السنة العمل على األشكال المألوفة من المستوي كالمثلث والـدائرة            يواصل

ولذلك يجب أن تتوفر لديه معارف وكفاءات في هـذا المجـال يجـب الكـشف عنهـا                  .

  .لتشخيصها وتقويمها 
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جدول يبين مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في           :   45 الجدول رقم 

اءة تمييز النص السردي عن النص الحواري وكفاءاتها القاعدية لتالميـذ           الكشف عن  كف   

  السنوات الثالثة متوسط    

  
  تمييز النص السردي عن النص الحواري

  تصنيف األفعال المجردة وتصريف المهموز

  

ائل اإلدارية تحرير وعرض الرس

  عرضا صحيحا

  لم تستهدف  إستهدفت  لم تستهدف  إستهدفت

الكفاءة الختامية 

  وكفاءاتها

  القاعدية
  مدى

  إستهدافها

  

   اإلختبارات
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  %71.42  05  %28.57  02  %57.14  04  %42.85  03  اإلختبار األول

  %85.71  06  %14.28  01  %42.85  03  %57.14  04 اإلختبار الثاني

  %42.85  03  %57.14  04  %100  07  %00  00 اإلختبارالثالث

  %28.57  02  %71.42  05  %57.14  04  %42.85  03 رابعاإلختبار ال

  %100  07  %00  00  %28.57  02  %71.42  05 اإلختبار الخامس

  %71.42  05  %28.57  02  %57.14  04  %42.85  03  اإلختبارالسادس

  %85.71  06  %14.28  01  %28.57  02  %71.42  05 اإلختبارالسابع

  %100  07  %00  00  %57.14  04  %42.85  03 اإلختبارالثامن

  %14.28  01  %85.71  06  %71.42  05  %28.57  02 اإلختبارالتاسع

  %85.71  06  %14.28  01  %57.14  04  %42.85  03 اإلختبارالعاشر

  %85.71  06  %14.28  01  %71.42  05  %28.57  02 اإلختبارالحادي عشر

  %70.12  54  %29.87  23  %57.14  44  %42.85  33  المجموع
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  : التعليق 

 مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي فـي           45جدول رقم       يوضح ال 

الكشف عن  كفاءة تمييز النص السردي عن النص الحواري وكفاءاتها القاعدية لتالميـذ              

  . السنوات الثالثة متوسط  

  :حيث توضح النتائج مايلي

مـن  %57.14         بالنسبة لتمييز النص السردي عن النص الحـواري فقـد عبـر             

المحكمين أن الكفاءة القاعدية الخاصة بتصنيف األفعال المجردة وتصريف المهمـوز لـم             

تستهدف أي لم تساهم في الكشف عن هذه الكفاءة القاعدية حيث كانت أعلى نـسبة عنـد                 

  %. 100اإلختبار الثالث بنسبة 

وعـرض  ونفس النتيجة متوصل إليها بالنسبة للكفاءة القاعدية الخاصة  بتحريـر                   

من المحكمين أن هذه األخيـرة لـم        % 70.12الرسائل اإلدارية عرضا صحيحا فقد عبر       

تستهدف أي لم تساهم في الكشف عن هذه الكفاءة القاعدية حيث كانت أعلى نـسبة عنـد                 

  %.100اإلختبار الخامس بنسبة 

  

  :النتيجة 

  :       وذلك قد يرجع إلى 

اج السنةالثالثة متوسط وربطه بمنهاج الـسنة                  عدم اإلطالع والتعرف على منه    

الثانية متوسط فيما يخص كفاءة تمييز النص السردي عن الـنص الحـواري وكفاءاتهـا               

القاعدية إذ أننا لو أخذنا النص السردي فسنجده يحتوي على أدوات لغوية توظف بانتظـام             

  . عند سرد األحداث كما ال يخلو منها أي خطاب 
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 جدول يبين مدى مساهمة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في الكشف عن  كفاءة تحرير نـص إخبـاري وكفاءاتهـا                      :46 الجدول رقم 

                        القاعدية لتالميذ السنوات الثالثة متوسط    

  ر نص إخباريتحري
  حترير نبذة
  عن علم
  من األعالم

التعرف على املفعول ألجله  كتابة اإلسم املنقوص كتابة صحيحة
  وإستهماله شفويا وكتابيا

إستعمال أدوات نفي املاضي   حتديد مميزات النص اإلخباري
واملضارع ومعرفة أثر ذلك على 

  زمن الفعل

حترير عرض احلال وفق املعايري 
  احملددة

 الفعل الناقص حتديد
  وتصنيف أنواعه

  لم تستهدف  إستهدفت  لم تستهدف  إستهدفت  لم تستهدف  إستهدفت  لم تستهدف  إستهدفت  لم تستهدف  إستهدفت  لم تستهدف  إستهدفت  لم تستهدف  إستهدفت

الكفاءة الختامية 

  وكفاءاتها

  القاعدية
  مدى       

  إستهدافها       

  

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت    اإلختبارات

  اإلختبار األول

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

02
 28.57

%  

05
  71.42

%  

 اإلختبار الثاني

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
 57.14

%  

03
  42.85

%  

 اإلختبارالثالث
 
 
 
 
 
 
 

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

04
 57.14

%  

03
  42.85

%  

  اإلختبار 

  

 الرابع

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  
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 اإلختبار الخامس

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

 اإلختبارالسادس

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

 اإلختبارالسابع

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

 اإلختبارالثامن

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
 42.85

%  

04
  57.14

%  

 اإلختبارالتاسع

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
 42.85

%  

04
  57.14

%  

 اإلختبارالعاشر
 
 

 

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

05
 71.42

%  

02
  28.57

%  

 ختبارالحادي عشراإل

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  
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  المجموع

35
  45.45

%
 

  

42
  54.54

%
 

  

34
  44.15

%
 

  

43
  55.84

%
 

  

42
  54.54

%
 

  

35
  45.45

%
 

  

46
  59.74

%
 

  

31
  40.25

%
 

  

45
  58.44

%
 

  

32
  41.55

%
 

  

44
  57.14

 %
 

  

33
  42.85

%
 

  

41
  53.24

%
 

  

36
  

46
 .

75
%

 
  

  

  : التعليق 

 مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في الكشف عن  كفاءة تحرير نص إخباري وكفاءاتهـا                  46      يوضح الجدول رقم  

  :ايليحيث توضح النتائج م. القاعدية لتالميذ السنوات الثالثة متوسط  

من المحكمين أن الكفاءة القاعدية الخاصة بتحرير نبذة عـن علـم مـن              %54.54بالنسبة لتحرير نص إخباري  فقد عبر        : أوال           

األعالم لم تستهدف أي لم تساهم في الكشف عن هذه الكفاءة القاعدية حيث كانت أعلى نسبة عند اإلختبار الرابـع ، الخـامس ، الـسادس                          

  %. 71.42بنسبة والحادي عشر  

مـن  % 55.84نفس النتيجة متوصل إليها بالنسبة للكفاءة القاعدية الخاصة  بكتابة اإلسم المنقوص كتابة صحيحة فقد عبر                 :          ثانيا  

س المحكمين أن هذه األخيرة لم تستهدف أي لم تساهم في الكشف عن هذه الكفاءة القاعدية حيث كانت أعلى نسبة عنـد اإلختبـار الخـام                        

       %.71.42والتاسع بنسبة 

  بالتعرف على المفعول ألجله وإستعماله شفويا وكتابيا فقد عبر بعكس النتيجة المتوصل إليها بالنسبة للكفاءة القاعدية الخاصة :       ثالثا 

على نسبة عند اإلختبار من المحكمين أن هذه األخيرة إستهدفت أي تساهم في الكشف عن هذه الكفاءة القاعدية حيث كانت أ% 54.54

  %.85.71الثامن بنسبة 
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مـن  % 59.74نفس النتيجة متوصل إليها بالنسبة للكفاءة القاعدية الخاصة بتحديد مميزات الـنص اإلخبـاري إذ عبـر                   :        رابعا  

 اإلختبارالخـامس بنـسبة     المحكمين أن هذه األخيرة إستهدفت أي تساهم في الكشف عن هذه الكفاءة القاعدية حيث كانت أعلى نسبة عنـد                  

85.71.%  

نفس النتيجة متوصل إليها بالنسبة للكفاءة القاعدية الخاصة باستعمال أدوات نفي الماضي والمضارع ومعرفة أثر ذلك  إذ                  :          خامسا  

لـى نـسبة عنـد    من المحكمين أن هذه األخيرة إستهدفت أي تساهم في الكشف عن هذه الكفاءة القاعدية حيـث كانـت أع                 % 58.44عبر  

  %.71.42اإلختبارالثالث ، الخامس والحادي عشر  بنسبة 

% 57.14نفس النتيجة متوصل إليها بالنسبة للكفاءة القاعدية الخاصة بتحرير عرض الحال وفق المعايير المحددة إذ عبـر                   :       سادسا  

نـد اإلختبارالـسابع بنـسبة      ع قاعدية حيث كانـت أعلـى     من المحكمين أن هذه األخيرة إستهدفت أي تساهم في الكشف عن هذه الكفاءة ال             

85.71.%  

مـن  % 53.24نفس النتيجة متوصل إليها بالنسبة للكفاءة القاعدية الخاصة بتحديد الفعل الناقص وتصنيف أنواعـه إذ عبـر                   :     سابعا  

 أعلـى نـسبةعند اإلختبارالعاشـر بنـسبة         المحكمين أن هذه األخيرة إستهدفت أي تساهم في الكشف عن هذه الكفاءة القاعدية حيث كانت              

71.42.%  

  : وهذه النتائج تدل على : النتيجة 

إدراك القائمين على بناء هذه اإلختبارات أنه من بين الكفاءات التي يجب أن يكون متعلم السنة الثالثة متوسط قادرا على القيام بهـا                        

 .ية باحترام قواعد اللغة ومعايير العرض هي إنتاج نصوص تعبيرية يسخر فيها مكتسباته المعرفية واللغو

   بكتابة اإلسم المنقوص كتابة صـحيحة        و بتحرير نبذة عن علم من األعالم     عدم إيالء نفس األهمية للكفاءتين القاعديتين الخاصتين         

 .تحرير نص إخباريب رغم أهميتهما بالنسبة للقيام 
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  تبارات التقويم التشخيصيجدول يبين مدى مساهمة عينة إخ : 47الجدول رقم       

 في الكشف عن  كفاءة تحرير نص حواري وكفاءتها القاعدية لتالميذ الـسنوات الثالثـة               

  متوسط       

  
  تحرير نص حواري

  

لمسرحي الشعري عن غيره من تمييز النص ا

  النصوص

  

  لم تستهدف  إستهدفت

            الكفاءة الختامية  

             وكفاءاتهاالقاعدية 

           

  مدى

              إستهدافها

  

  

  اإلختبارات 
  %  ت  %  ت

  %42.85  03  %57.14  04  اإلختبار األول

  %57.14  04  %42.85  03 اإلختبار الثاني

  %42.85  03  %57.14  04 اإلختبارالثالث

  %57.14  04  %42.85  03 اإلختبار الرابع

  %57.14  04  %42.85  03 اإلختبار الخامس

  %42.85  03  %57.14  04 لسادساإلختبارا

  %42.85  03  %57.14  04 اإلختبارالسابع

  %57.14  04  %42.85  03 اإلختبارالثامن

  %57.14  04  %42.85  03 اإلختبارالتاسع

  %57.14  04  %42.85  03 اإلختبارالعاشر

  %57.14  04  %42.85  03 اإلختبارالحادي عشر

  %51.94  40  %48.05  37  المجموع
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  : التعليق 

 مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في         47 يوضح الجدول رقم          

حيث توضـح   . الكشف عن  كفاءة تحرير نص حواري لتالميذ السنوات الثالثة متوسط              

  : النتائج مايلي 

من % 51.94  بالنسبة لتمييز النص المسرحي الشعري عن غيره من النصوص فقد عبر            

الكفاءة القاعدية لم تستهدف أي التساهم في الكشف عن هـذه األخيـرة             المحكمين أن هذه    

حيث كانت أعلى نسبة عند اإلختبارالثاني ، الرابع ، الخامس ،الثامن ، التاسع ، العاشـر                

  % .57.14والحادي عشر بنسبة 

  : النتيجة 

  :        وهذه النتائج تدل على 

أنه من بين الكفاءات التي يجـب أن        عدم إدراك القائمين على بناء هذه اإلختبارات         

يكون متعلم السنة الثالثة متوسط قادرا على القيام بها هي إنتاج نصوص تواصـلية              

 .يسخر فيها مكتسباته المعرفية واللغوية باحترام قواعد اللغة ومعايير العرض 
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  : 48الجدول رقم           

  كفاءة تحرير نـص سـردي وكفاءاتهـا          مساهمة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في الكشف عن       جدول يبين مدى                       

   السنوات الثالثة متوسطبالنسبة لتالميذ القاعدية 

    
  تحرير نص سردي

معرفة وإستعمال األفعال 

لى مفعولين وإلى المتعدية إ

  ثالث مفاعيل

إستعمال العدد الترتيبي شفويا 

  وكتابيا إستعماال صحيحا

إستعمال العدد والمعدود 

  إستعماال صحيحا

تمييز الحدث البسيط عن 

  الحدث المركب

سرد تجربة شخصية ووقائع 

  خيالية

  لم تستهدف  إستهدفت  لم تستهدف  إستهدفت  لم تستهدف  إستهدفت  لم تستهدف  إستهدفت  لم تستهدف  إستهدفت

 الختامية الكفاءة

  وكفاءاتها

   القاعدية

  مدى   

  إستهدافها      

  

  
  اإلختبارات

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  اإلختبار

05  األول
  71.42

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

  اإلختبار

04 الثاني
  57.14

%  

03
  42.85

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  
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  اإلختبار

04 الثالث
  57.14

%  

03
  42.85

%  

01
  14.28

%  

06
  85.71

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

  اإلختبار

03 الرابع
  42.85

%  

04
  57.14

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

  اإلختبار

05 الخامس
  71.42

%  

02
  28.57

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

  اإلختبار

04 السادس
  57.14

%  

03
  42.85

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

07
  100.00

%  

00
  00.00

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

  تباراإلخ

04 السابع
  57.14

%  

03
  42.85

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

  اإلختبار

04 الثامن
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

07
  100.00

%  

00
  00.00

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

  اإلختبار

02 التاسع
  28.57

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  
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  اإلختبار

03 العاشر
  42.85

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

03
  42.85

%  

04
  57.14

%  

اإلختبارالحادي 

05 عشر
  71.42

%  

02
  28.57

%  

04
  57.14

%  

03
  42.85

%  

05
  71.42

%  

02
  28.57

%  

06
  85.71

%  

01
  14.28

%  

02
  28.57

%  

05
  71.42

%  

  المجموع

43
  55.84

%  

34
  44.15

%  

38
  49.35

%  

39
  50.64

%  

44
  57.14

%  

33
  42.85

%  

58
  75.32

%  

19
  24.67

%  

43
  55.84

%  

34
  44.15

%  

  

  

  

  : التعليق 

لتقويم التشخيصي في الكشف عن  كفـاءة تحريـر نـص سـردي               مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات ا      48 يوضح الجدول رقم           

  :حيث توضح النتائج مايلي. وكفاءاتها القاعدية لتالميذ السنوات الثالثة متوسط  

من المحكمـين أن الكفـاءة      %55.84 بالنسبة لمعرفة وإستعمال األفعال المتعدية إلى مفعولين وإلى ثالث مفاعيل  فقد عبر               : أوال          

ة الخاصة بإستعمال األفعال المتعدية إلى مفعولين وإلى ثالث مفاعيل إستهدفت أي تساهم في الكشف عن هذه الكفاءة القاعدية حيـث            القاعدي

  %. 71.42كانت أعلى نسبة عند اإلختبار األول ، الخامس ، والحادي عشر  بنسبة 
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د الترتيبي شـفويا وكتابيـا       بالنسبة للكفاءة القاعدية الخاصة  بإستعمال العد       أما:      ثانيا  

من المحكمين أن هذه األخيرة لم تـستهدف أي لـم           % 50.64إستعماال صحيحا فقد عبر     

تساهم في الكشف عن هذه الكفاءة القاعدية حيث كانت أعلى نسبة عند اإلختبـار الثالـث                

  %.85.71بنسبة 

 والمعدودإسـتعماال   كذلك بالنسبة للكفاءة القاعدية الخاصة بإسـتعمال العـدد        :        ثالثا  

من المحكمين أن هذه األخيرة إستهدفت أي تساهم في الكـشف           % 57.14صحيحا إذ عبر    

  %.100.00عن هذه الكفاءة القاعدية حيث كانت أعلى نسبة عند اإلختبارالسادس بنسبة 

 بالنسبة للكفاءة القاعدية الخاصة بتمييز الحـدث البـسيط عـن            نفس النتيجة :       رابعا  

من المحكمين أن هذه األخيرة إستهدفت أي تساهم فـي    % 75.32لمركب  إذ عبر     الحدث ا 

الكشف عن هذه الكفاءة القاعدية حيث كانت أعلى نـسبة عنـد اإلختبارالثـامن  بنـسبة                 

100.00.%  

 بالنسبة للكفاءة القاعدية الخاصة بسرد تجربة شخصية ووقـائع          نفس النتيجة  :    خامسا  

المحكمين أن هذه األخيرة إستهدفت أي تساهم في الكشف عن          من  % 55.84خيالية إذ عبر    

  %.85.71هذه الكفاءة القاعدية حيث كانت أعلى عند اإلختبارالثاني والثامن  بنسبة 

  : النتيجة 

  :        وهذه النتائج المتوصل إليها تدل على 

 يكون  إدراك القائمين على بناء هذه اإلختبارات أنه من بين الكفاءات التي يجب أن             

متعلم السنة الثالثة متوسط قادرا على القيام بها هي إنتـاج نـصوص تواصـلية و                

تعبيرية يسخر فيها مكتسباته المعرفية واللغوية بـاحترام قواعـد اللغـة ومعـايير              

 معرفة وإسـتعمال األفعـال   :العرض وأهمية كل من الكفاءات التالية بالنسبة لذلك       

، إستعمال العدد والمعدودإستعماال صحيحا   ،  فاعيلالمتعدية إلى مفعولين وإلى ثالث م     

ـ   وكذا الكفاءة القاعدية الخاصـة       تمييز الحدث البسيط عن الحدث المركب      سرد ب

  .تجربة شخصية ووقائع خيالية

بالنسبة للكفاءة القاعدية الخاصة  بإستعمال العدد الترتيبـي         عدم إيالء نفس األهمية      

 .تحرير نص سرديهميتهما بالنسبة ل رغم أشفويا وكتابيا إستعماال صحيحا
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 خالصة نتائج الجداول الخاصة بالكفـاءات القاعديـة وكفاءتهـا     – 

 :النهائية  
وضع خالصة للجداول اإلستخالصية الخاصة      إرتأينا في هذا العنصر                       

بالكفاءات للكشف عن مدى تحقق الفرضية العامـة ، الفرضـيات الجزئيـة وفرضـياتها              

  .رائية اإلج

   :49الجدول رقم

 يبين مدى مـساهمة أسـئلةعينة إختبـارات التقـويم            إستخالصي جدول                

كفاءة القيام بالعمليات علـى األعـداد الطبيعيـة         التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

لـيم   للمرحلة السابقة  عند تالميذالسنة الثالثة  من التع         واألعداد العشرية وكفاءاتها القاعدية   

  . الرياضياتالمتوسط في مادة 

  

  مساهمة اإلختبارات 

  في الكشف

  عن الكفاءات النهائية

  وكفاءاتها القاعدية 

  عدم مساهمة اإلختبارات

  ففي الكش

  عن الكفاءات النهائية

  وكفاءاتها القاعدية

مساهمة وعدم مساهمة 

اإلختبارات في الكشف عن 

الكفاءات النهائية وكفاءاتها 

  القاعدية

  

  الكفاءات القاعدية 

  وكفاءتها النهائية األولى
  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات

  %22.44  22  %77.55  76 القاعدية األولى الكفاءة 

  %45.91  45  %54.08  53  الثانية القاعديةالكفاءة

  %85.71  84  %14.28  14  الثالثة القاعديةالكفاءة

  %51.36  151  %48.63  143 النهائية األولى الكفاءة 
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  : التعليق 

مدى مساهمة أسئلةعينة إختبـارات التقـويم        49        يبين الجدول اإلستخالصي رقم     

كفاءة القيام بالعمليات علـى األعـداد الطبيعيـة         التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

  من التعلـيم  للمرحلة السابقة  عند تالميذالسنة الثالثة    واألعداد العشرية وكفاءاتها القاعدية       

  . الرياضيات المتوسط في مادة

يتضح لنا من خالل هذا الجدول أن  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي             :       أوال  

لمادة الرياضيات ساهمت في الكشف عن الكفاءة القاعدية األولى والخاصة بإجراء سلسلة            

  %.77.55عمليات بنسبة 

ة القاعدية الثانية والخاصة بإستعمال األقواس قد سـاهمت         كذلك بالنسبة للكفاء  :       ثانيا  

  % .54.08في الكشف عنها هي األخرى بنسبة 

في حين لم تساهم  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات            :       ثالثا  

في الكشف عن الكفاءة القاعدية الثالثةوالخاصة بمعرفة وإستعمال خاصية توزيع الـضرب           

  % .85.71لنسبة إلى الجمع والطرح بنسبة با

  :   باعتبار الكفاءات  من خالل كل ماسبق و

  إجراء سلسلة عمليات ، :  األولى الكفاءة  -         

  إستعمال األقواس ،: الثانية  الكفاءة -     

معرفة وإستعمال خاصية توزيع الضرب بالنسبة إلـى الجمـع          : الثالثة    الكفاءة -     

  .والطرح 

 كفاءة القيام بالعمليـات علـى األعـداد         األولى النهائيةقاعدية بالنسبة للكفاءة    هي كفاءات   

نتوصل إلى  أن أسئلة عينة إختبارات التقـويم التشخيـصي           .  الطبيعية واألعداد العشرية    

لمادة الرياضيات ال تساهم في الكشف عن كفاءة القيام بالعمليات على األعـداد الطبيعيـة               

  % .51.36العشرية بنسبة واألعداد 
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شكل رقم 11:  يبين مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في الكشف عن مدى تحقق 
آفاءة القيام بالعمليات على األعداد الطبيعية وآفاءاتها القاعدية للمرحلة السابقة عند تالميذ السنة الثالثة 

متوسط في مادة الرياضيات .

عدم المساهمة  في الكشف  عن الكفاءات  المساهمة في الكشف  عن الكفاءات 
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   :50الجدول رقم

 يبين مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم التشخيصي         إستخالصي جدول             

 للمرحلة  كفاءة القيام بالعمليات على الكسور وكفاءاتها القاعدية      في  الكشف عن مدى تحقق       

  . الرياضياتوسط في مادة السابقة  عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المت

  مساهمة اإلختبارات 

  في الكشف

  عن الكفاءات النهائية

  وكفاءاتها القاعدية 

  عدم مساهمة اإلختبارات

  في الكشف

  اءات النهائيةعن الكف

  وكفاءاتها القاعدية

مساهمة وعدم مساهمة 

اإلختبارات في الكشف عن 

الكفاءات النهائية وكفاءاتها 

  القاعدية

  

  الكفاءات القاعدية 

  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  وكفاءتها النهائيةالثانية

  القاعدية األولى الكفاءة 

   

08  08.16%  90  91.83%  

   الثانية القاعديةالكفاءة
 

11  11.22%  87  88.77%  

   الثالثة القاعديةالكفاءة
 

16  16.32%  82  83.67%  

  الرابعةالكفاءة القاعدية 
 

20  20.40%  78  79.59%  

  الخامسةالكفاءة القاعدية 
  

35  35.71%  63  64.28%  

  النهائيةالثانيةالكفاءة 

  

90  18.36%  400  81.63%  

  

  : التعليق 

مدى مساهمة أسئلةعينة إختبـارات التقـويم        50        يبين الجدول اإلستخالصي رقم     

لقيام بالعمليات على الكـسور وكفاءاتهـا       كفاءة ا التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

 الرياضيات  للمرحلة السابقة  عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادة           القاعدية    

.  
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يتضح لنا من خالل هذا الجدول أن  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي             :        أوال  

القاعدية األولى والخاصة بتعيين حاصل     لمادة الرياضيات لم تساهم في الكشف عن الكفاءة         

  %.91.83وباقي القسمة العشرية لعدد على عدد غير معدوم  بنسبة 

( كذلك بالنسبة للكفاءة القاعدية الثانية والخاصة بتعيين القيمة المقربة بالزيادة :        ثانيا 

يم التشخيـصي   لحاصل قسمة عشرية  لم تساهم  أسئلة عينة إختبارات التقو          ) أو بالنقصان   

  %.88.77لمادة الرياضيات في الكشف عنها هي األخرى بنسبة 

كذلك لم تساهم  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة الرياضـيات            :        ثالثا  

  %.83.67في الكشف عن الكفاءة القاعدية الثالثةوالخاصة بضرب كسرين بنسبة 

دية الرابعة  والخاصة بمقارنة كسرين لهمـا نفـس          كذلك بالنسبة للكفاءة القاع   :     رابعا  

المقام أو مقام أحدهما مضاعف لآلخر  لم تساهم  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي               

  %.79.59لمادة الرياضيات في الكشف عنها هي األخرى بنسبة 

همـا  كذلك بالنسبة للكفاءة القاعدية الخامسة  والخاصة بجمع وطرح كسرين ل          :     خامسا  

نفس المقام أو مقام أحدهما مضاعف لآلخر  لم تساهم  أسئلة عينـة إختبـارات التقـويم                  

  %.64.28التشخيصي لمادة الرياضيات في الكشف عنها هي األخرى بنسبة 

  :   باعتبار الكفاءات  من خالل كل ماسبق و 

  ير معدوم ،تعيين حاصل وباقي القسمة العشرية لعدد على عدد غ:  األولى الكفاءة  -    

لحاصـل قـسمة    ) أو بالنقـصان    (تعيين القيمة المقربة بالزيـادة      :   الكفاءة الثانية  -

  عشرية،

 ضرب كسرين ،:   الكفاءة الثالثة -

 مقام أو مقام أحدهما مضاعف لآلخر،مقارنة كسرين لهما نفس ال:  الرابعة الكفاءة  -

م أحدهما مـضاعف   جمع وطرح كسرين لهما نفس المقام أو مقا       :  الخامسة  الكفاءة   -

  .لآلخر

نتوصل إلى  أن أسئلة      .قاعدية بالنسبة للكفاءة الختامية كفاءة القيام بالعمليات على الكسور        

عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات ال تساهم في الكشف عن كفاءة القيـام              

  %.81.63بالعمليات على الكسور بنسبة 
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عينة إختبارات التقويم التشخيصي في الكـشف عـن         يبين مدى مساهمة    :   12شكل رقم   

مدى تحقق كفاءة القيام بالعمليات على الكسور وكفاءاتها القاعدية للمرحلة الـسابقة عنـد              

  .تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط في مادة الرياضيات 

90

8

87

11

82

16

78

20

63
35

400

90

0

50

100

150

200

250

300

350

400

الكفاءة
القاعدية

الكفاءة
القاعدية

الكفاءة
القاعدية

الكفاءةالقاعدية الكفاءة
القاعدية

الكفاءة النهائية

عدم المساهمة  في الكشف  عن الكفاءات  المساهمة في الكشف  عن الكفاءات 
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   :51الجدول رقم

ةعينة إختبارات التقويم التشخيصي     يبين مدى مساهمة أسئل     إستخالصي جدول             

كفاءة القيام بحل المعادلة  وكفاءاتها القاعدية للمرحلة السابقة         في  الكشف عن مدى تحقق       

   الرياضياتعند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادة 

  

  مساهمة اإلختبارات 

  في الكشف

  عن الكفاءات النهائية

  وكفاءاتها القاعدية 

  عدم مساهمة اإلختبارات

  في الكشف

  عن الكفاءات النهائية

  وكفاءاتها القاعدية

مساهمة وعدم مساهمة 

اإلختبارات في الكشف عن 

الكفاءات النهائية وكفاءاتها 

  ديةالقاع

  

  الكفاءات القاعدية 

  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  وكفاءتها النهائيةالثانية

  %63.26  62  %36.73  36  القاعدية األولى الكفاءة 

  %73.46  72  %26.53  26  الثانية القاعديةالكفاءة

  %68.36  134  %31.63  62  النهائيةالثالثةالكفاءة 

  

مدى مساهمة أسئلةعينة إختبـارات التقـويم        51 يبين الجدول اإلستخالصي رقم    :التعليق  

لقيام بحل المعادلـة وكفاءاتهـا القاعديـة         كفاءة ا التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

  . الرياضيات عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادةللمرحلة السابقة 

يتضح لنا من خالل هذا الجدول أن  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي             :        أوال  

حـل  األولـى والخاصـة ب    لمادة الرياضيات لم تساهم في الكشف عن الكفـاءة القاعديـة            

 عددان عشريان معلومان في وضعيات بسيطة،     BوA: حيث  A+B: المعادالت من الشكل    

  %.63.26بنسبة 

إختبار صحة مساواة أو متباينـة      كذلك بالنسبة للكفاءة القاعدية الثانية والخاصة ب      :   ثانيا  

 لـم تـساهم      .عندما نستبدله بقيمة معلومة     ) أو عددين مجهولين    ( تتضمن عددا مجهوال    

أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات في الكشف عنها هي األخـرى             

  : باعتبار الكفاءتين  من خالل كل ماسبق و% .73.46بنسبة 
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عددان عشريان  BوA: حيث  A+B: حل المعادالت من الشكل     :  األولى   الكفاءة   -       

  معلومان في وضعيات بسيطة،

أو ( إختبار صحة مساواة أو متباينة تتـضمن عـددا مجهـوال            :    الثانية الكفاءة -   

  .عندما نستبدله بقيمة معلومة ) عددين مجهولين 

 نتوصل إلـى أن أسـئلة عينـة          كفاءة القيام بحل المعادلة    النهائيةقاعديتين بالنسبة للكفاءة    

كفاءة القيام بحـل    إختبارات التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات ال تساهم في الكشف عن           

  % .68.36المعادلة  بنسبة 
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شكل رقم 13:    يبين مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في الكشف عن مدى تحقق 
آفاءة القيام بحل المعادلة  وآفاءاتها القاعدية للمرحلة السابقة عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط 

في مادة الرياضيات

عدم المساهمة  في الكشف  عن الكفاءات  المساهمة في الكشف  عن الكفاءات 
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 يبين مدى مـساهمة أسـئلةعينة إختبـارات التقـويم            إستخالصي جدول :52الجدول رقم 

كفاءة القيام بإنشاء أشكال هند سية بسيطةوكفاءاتها       التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

  .الرياضياتليم المتوسط في مادة عند تالميذالسنة الثالثة  من التعالقاعدية للمرحلة السابقة 

  مساهمة اإلختبارات 

  في الكشف

  عن الكفاءات النهائية

  وكفاءاتها القاعدية 

  عدم مساهمة اإلختبارات

  في الكشف

  عن الكفاءات النهائية

  وكفاءاتها القاعدية

مساهمة وعدم مساهمة 

اإلختبارات في الكشف عن 

الكفاءات النهائية وكفاءاتها 

  القاعدية

  

  الكفاءات القاعدية 

  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  وكفاءتها النهائيةالثانية

  %25.51  25  %74.48  73 القاعدية األولى الكفاءة 

  %25.51  25  %74.48  73  النهائيةالرابعة الكفاءة 

  : التعليق 

م مدى مساهمة أسئلةعينة إختبـارات التقـوي       52         يبين الجدول اإلستخالصي رقم     

كفاءة القيام بإنشاء أشكال هندسية بسيطة وكفاءاتها       التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

  . الرياضياتعند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادةالقاعدية  للمرحلة السابقة 

يتضح لنا من خالل هذا الجدول أن  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة 

السليم لألدوات ستعمال تساهم في الكشف عن الكفاءة القاعدية والخاصة باإلالرياضيات 

مستقيمات متوازية ، مستقيمات متعامدة ، : إلنشاء ) الكوس ، المسطرة والمدور (الهندسية 

بع ، معين ، دائرة مثلثات خاصة ،مستطيل ، مر محور قطعة مستقيمة ، منصف زاوية ،

  :كفاءةباعتبار   ومن خالل كل ماسبق.و قوس دائرة 

 كفاءة القيـام بإنـشاء      ، بالنسبة للكفاءة الختامية   ةقاعديسليم لألدوات الهندسية    الستعمال  اإل

 نتوصل إلى  أن أسئلة عينة إختبارات التقـويم التشخيـصي لمـادة              أشكال هندسية بسيطة  

الرياضيات ساهمت في الكشف عن كفاءة القيام بإنشاء أشـكال هندسـية بـسيطة بنـسبة              

74.48. %  
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شكل رقم 14: يبين مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في الكشف 
عن مدى تحقق آفاءة القيام إنشاء أشكال هندسية بسيطة وآفاءاتها القاعدية للمرحلة 

السابقة عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط في مادة الرياضيات .

عدم المساهمة  في الكشف  عن الكفاءات  المساهمة في الكشف  عن الكفاءات 
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   :53الجدول رقم

 يبين مدى مـساهمة أسـئلةعينة إختبـارات التقـويم            إستخالصي جدول                

كفاءة تمييز النص السردي عن النص الحـواري        التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

ـ        وكفاءاتها القاعدية للمرحلة السابقة      ي مـادة   عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط ف

  .اللغة العربية 

  

  مساهمة اإلختبارات 

  في الكشف

  عن الكفاءات النهائية

  وكفاءاتها القاعدية 

  عدم مساهمة اإلختبارات

  في الكشف

  فاءات النهائيةعن الك

  وكفاءاتها القاعدية

مساهمة وعدم مساهمة   

اإلختبارات في الكشف عن 

الكفاءات النهائية وكفاءاتها 

  القاعدية

  

  الكفاءات القاعدية 

  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  وكفاءتها النهائيةالثانية

  %57.14  44  %42.85  33 القاعدية األولى الكفاءة 

  %70.12  54  %29.87  23  الثانية القاعديةالكفاءة

  %63.63  98  %36.36  56  النهائيةاألولى الكفاءة 

  

  : التعليق 

مدى مساهمة أسـئلةعينة إختبـارات التقـويم         53    يبين الجدول اإلستخالصي رقم        

كفاءة تمييز النص السردي عن النص الحـواري        التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

 عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مـادة         وكفاءاتها القاعدية  للمرحلة السابقة      

  .اللغة العربية

يتضح لنا من خالل هذا الجدول أن  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي              :       أوال

لمادة الرياضيات لم تساهم في الكشف عن الكفاءة القاعدية األولـى والخاصـة بتـصنيف        

  .%57.14األفعال المجردة وتصريف المهموز، بنسبة 
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تحرير وعرض الرسائل   كذلك بالنسبة للكفاءة القاعدية الثانية والخاصة ب      :        ثانيا  

، لم تساهم  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيـصي لمـادة             اإلدارية عرضا صحيحا  

  %.70.12اللغة العربية في الكشف عنها هي األخرى بنسبة 

  : باعتبار الكفاءتين من خالل كل ماسبق و

  بتصنيف األفعال المجردة وتصريف المهموز:  األولى  الكفاءة -        

   تحرير وعرض الرسائل اإلدارية عرضا صحيحا: الثانية الكفاءة -        

 نتوصـل    كفاءة تمييز النص السردي عن النص الحواري       النهائيةقاعديتين بالنسبة للكفاءة    

إلى  أن أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية ال تساهم في الكـشف                

  %.63.63لنص الحواري  بنسبة عن كفاءة تمييز النص السردي عن ا
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   :54الجدول رقم

 يبين مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم التشخيصي في           إستخالصي جدول          

 للمرحلة السابقة  عند     كفاءة تحرير نص إخباري وكفاءاتها القاعدية     الكشف عن مدى تحقق     

  .اللغة العربية تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادة 

  

  مساهمة اإلختبارات 

  في الكشف

  عن الكفاءات النهائية

  وكفاءاتها القاعدية 

  عدم مساهمة اإلختبارات

  في الكشف

  عن الكفاءات النهائية

  وكفاءاتها القاعدية

 مساهمة مساهمة وعدم  

اإلختبارات في الكشف عن 

الكفاءات النهائية وكفاءاتها 

  القاعدية

  

  الكفاءات القاعدية 

  النسبة  التكرارات  النسبة  لتكراراتا  وكفاءتها النهائيةالثانية

  %54.54  42  %45.45  35 القاعدية األولى الكفاءة 

  %55.84  43  %44.15  34  الثانية القاعديةالكفاءة

  %45.45  35  %54.54  42  الثالثة القاعديةالكفاءة

  %40.25  31  %59.74  46 الرابعةالكفاءة القاعدية 

  %41.55  32  %58.44  45الخامسة الكفاءة القاعدية 

  %42.85  33  %57.14  44 السادسةالكفاءة القاعدية 

  %75.46  36  %53.24  41 السابعةالكفاءة القاعدية 

  %46.75  252  %53.24  287  النهائيةالثانيةالكفاءة 

  

  : التعليق 

ـ     54        يبين الجدول اإلستخالصي رقم      ارات التقـويم   مدى مساهمة أسئلةعينة إختب

كفاءة تحرير نص إخباري وكفاءاتهـا القاعديـة         التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

  . اللغة العربية للمرحلة السابقة  عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادة
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يتضح لنا من خالل هذا الجدول أن  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي             :        أوال  

ادة اللغة العربية لم تساهم في الكشف عن الكفاءة القاعدية األولى والخاصة بتحرير نبذة              لم

  %.54.54عن علم من األعالم بنسبة 

كذلك بالنسبة للكفاءة القاعدية الثانية والخاصة بكتابة اإلسم المنقوص كتابـة           :        ثانيا  

اللغة العربيـة فـي      صي لمادة صحيحة  فـلم تساهم  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخي         

  %.55.84الكشف عنها هي األخرى بنسبة 

للكفاءة القاعدية الثالثةوالخاصة بالتعرف على المفعـول ألجلـه          أما بالنسبة :        ثالثا  

وإستعماله شفويا وكتابيا ، نقول أن أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمـادة اللغـة               

  %.54.54 بنسبة العربيةتساهم في الكشف عنها 

كذلك بالنسبة للكفاءة القاعدية الرابعة  والخاصـة بتحديـد مميـزات الـنص              :     رابعا  

اإلخباري  ، فإن  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية تساهم فـي                

  %.59.74الكشف عنها هي األخرى بنسبة 

امسة  والخاصـة باسـتعمال أدوات نفـي         كذلك بالنسبة للكفاءة القاعدية الخ    :     خامسا  

الماضي والمضارع ومعرفة أثر ذلك على زمن الفعل ، فإن  أسئلة عينة إختبارات التقويم               

  %.58.44التشخيصي لمادة اللغة العربية تساهم في الكشف عنها هي األخرى بنسبة 

الحال وفق  كذلك بالنسبة للكفاءة القاعدية السادسة  والخاصة بتحرير عرض          :     سادسا  

المعايير المحددة ، فإن  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية تساهم              

  %.57.14في الكشف عنها هي األخرى بنسبة 

كذلك بالنسبة للكفاءة القاعدية السابعة  والخاصـة بتحديـد الفعـل النـاقص              :     سابعا  

لتقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية تساهم      وتصنيف أنواعه ، فإن  أسئلة عينة إختبارات ا        

  %.53.24في الكشف عنها هي األخرى بنسبة 

  :   باعتبار الكفاءات  من خالل كل ماسبق و

  تحرير نبذة عن علم من األعالم ،:  األولى الكفاءة  -        

  كتابة اإلسم المنقوص كتابة صحيحة،:  الثانية الكفاءة  -    

 التعرف على المفعول ألجله وإستعماله شفويا وكتابيا ،:  لثة الثاالكفاءة  -    

 تحديد مميزات النص اإلخباري ،:  الرابعة الكفاءة  -    
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 ذلك ،دوات نفي الماضي والمضارع ومعرفة أثرإستعمال أ:  الخامسة الكفاءة  -    

 تحرير عرض الحال وفق المعايير المحددة ،:  السادسة الكفاءة  -    

  .تحديد الفعل الناقص و تصنيف أنواعه :  السابعة الكفاءة  -    

نتوصل إلى  أن أسـئلة عينـة   قاعدية بالنسبة للكفاءة الختامية كفاءة تحرير نص إخباري           

إختبارات التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية تساهم في الكشف عن كفاءة تحرير نـص              

  %.53.24إخباري بنسبة  
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شكل رقم 16:    يبين مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في الكشف عن مدى تحقق آفاءة 
تحرير نص إخباري وآفاءاتها القاعدية للمرحلة السابقة عند تالميذ  السنة الثالثة من التعليم  المتوسط في مادة اللغة 

عدم المساهمة  في الكشف  عن الكفاءات  المساهمة في الكشف  عن الكفاءات 
 

  

  



 324 

   :55الجدول رقم

 يبين مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم التشخيـصي          إستخالصي جدول           

 للمرحلة السابقة    كفاءة تحرير نص حواري وكفاءاتها القاعدية     في  الكشف عن مدى تحقق       

  .اللغة العربية عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادة 

  

  مساهمة اإلختبارات 

  في الكشف

  عن الكفاءات النهائية

  وكفاءاتها القاعدية 

  عدم مساهمة اإلختبارات

  في الكشف

  عن الكفاءات النهائية

  وكفاءاتها القاعدية

مساهمة وعدم مساهمة   

 في الكشف عن اإلختبارات

الكفاءات النهائية وكفاءاتها 

  القاعدية

  

  الكفاءات القاعدية 

  النسبة  تكراراتال  النسبة  التكرارات  وكفاءتها النهائيةالثانية

  %51.94  40  %48.05  37 القاعدية األولى الكفاءة 

  %51.94  40  %48.05  37  النهائيةالثالثة  الكفاءة 

  :التعليق 
مدى مـساهمة أسـئلةعينة إختبـارات التقـويم          55     يبين الجدول اإلستخالصي رقم     

قاعديـة   كفاءة تحرير نص حـواري وكفاءتهـا ال       التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

  . اللغة العربية عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادةللمرحلة السابقة 

     يتضح لنا من خالل هذا الجدول أن  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمـادة               

اللغة العربية ال تساهم في الكشف عن الكفاءة القاعدية والخاصة بتمييز النص المـسرحي              

  % .51.94ري عن غيره من النصوص بنسبة الشع

من خالل كل ماسبق و باعتبار كفاءة  تمييز النص المسرحي الشعري عـن غيـره مـن                  

 نتوصل إلى  أن أسئلة عينة       تحرير نص حواري  النصوص ، كفاءة قاعدية بالنسبة لكفاءة         

ة تحريـر   إختبارات التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية ال تساهم في الكشف عن كفـاء            

  % .51.94نص حواري بنسبة 
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شكل رقم 17: يبين مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في الكشف 
عن مدى تحقق آفاءةتحرير نص حواري وآفاءاتها القاعدية للمرحلة السابقة عند 

تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط في مادة اللغة العربية.

عدم المساهمة  في الكشف  عن الكفاءات  المساهمة في الكشف  عن الكفاءات 
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   :56الجدول رقم

 يبين مـدى مـساهمة أسـئلةعينة إختبـارات التقـويم             إستخالصي جدول               

 كفاءة تحرير نص سـردي وكفاءاتهـا القاعديـة        التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

  .اللغة العربية ط في مادة للمرحلة السابقة  عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوس

  

  مساهمة اإلختبارات 

  في الكشف

  عن الكفاءات النهائية

  وكفاءاتها القاعدية 

  عدم مساهمة اإلختبارات

  في الكشف

  لكفاءات النهائيةعن ا

  وكفاءاتها القاعدية

مساهمة وعدم مساهمة 

اإلختبارات في الكشف عن 

الكفاءات النهائية وكفاءاتها 

  القاعدية

  

  الكفاءات القاعدية 

  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات  وكفاءتها النهائيةالثانية

  %44.15  34  %55.84  43 القاعدية األولى الكفاءة 

  %50.64  39  %49.35  38  الثانية القاعديةالكفاءة

  %42.85  33  %57.14  44  الثالثة القاعديةالكفاءة

  %24.67  19  %75.32  58 الرابعةالكفاءة القاعدية 

  %44.15  34  %55.84  43الخامسة الكفاءة القاعدية 

  %41.29  159  %58.70  226 النهائيةالرابعة  الكفاءة 

  

  : التعليق 

مدى مساهمة أسئلةعينة إختبـارات التقـويم        56        يبين الجدول اإلستخالصي رقم     

حرير نص سـردي وكفاءاتهـا القاعديـة         كفاءة ت التشخيصي في  الكشف عن مدى تحقق        

  . اللغة العربية للمرحلة السابقة  عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط في مادة

يتضح لنا من خالل هذا الجدول أن  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي             :        أوال  

األولـى والخاصـة بمعرفـة و       لمادة اللغة العربية تساهم في الكشف عن الكفاءة القاعدية          

  %.55.84إستعمال األفعال المتعدية إلى مفعولين و إلى ثالث مفاعيل  بنسبة 
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كذلك بالنسبة للكفاءة القاعدية الثانية والخاصة باستعمال العدد الترتيبي شفويا          :        ثانيا  

اللغة   لمادة وكتابيا إستعماال صحيحا فـلم تساهم  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي          

  %.50.64العربية في الكشف عنها بنسبة 

للكفاءة القاعدية الثالثةوالخاصة باستعمال العدد والمعدود إستعماال        أما بالنسبة :        ثالثا  

صحيحا ، نقول أن أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربيةتساهم فـي              

  %.57.14الكشف عنها  بنسبة 

كذلك بالنسبة للكفاءة القاعدية الرابعة  والخاصة بتمييز الحدث البـسيط عـن             : ا      رابع

الحدث المركب  ، فإن  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية تساهم               

  %.75.32في الكشف عنها هي األخرى بنسبة 

ـ        :     خامسا   سرد تجربـة شخـصية     كذلك بالنسبة للكفاءة القاعدية الخامسة  والخاصة ب

ووقائع خيالية ، فإن  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية تساهم في 

  %.55.84الكشف عنها هي األخرى بنسبة 

  :   باعتبار الكفاءات من خالل كل ماسبق  و 

ـ     :  األولى  الكفاءة   -     ث ى مفعـولين وإلـى ثـال      معرفة وإستعمال األفعال المتعدية إل

  مفاعيل،

  إستعمال العدد الترتيبي شفويا وكتابيا إستعماال صحيحا ،:  الثانية الكفاءة  -

 إستعمال العدد والمعدودإستعماال صحيحا ،:  الثالثة الكفاءة  -

 تمييز الحدث البسيط عن الحدث المركب  ،:  الرابعة الكفاءة  -

  .سرد تجربة شخصية ووقائع خيالية :  الخامسة الكفاءة  -    

نتوصل إلى  أن أسـئلة عينـة        قاعدية بالنسبة للكفاءة الختامية كفاءة تحرير نص سردي            

إختبارات التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية تساهم في الكشف عن كفاءة تحرير نـص              

  %.58.70سردي بنسبة  
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يبين مدى مساهمة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في الكـشف عـن            :   18شكل رقم   

 وكفاءاتها القاعدية للمرحلة السابقة عند تالميذ السنة        تحرير نص سردي   تحقق كفاءة    مدى

   .اللغة العربيةالثالثة من التعليم المتوسط في مادة 
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عدم المساهمة  في الكشف  عن الكفاءات  المساهمة في الكشف  عن الكفاءات 
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   :57 الجدول رقم

  يبين مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم التشخيصي        إستخالصي             جدول

لكشف عن مدى تحقق الكفاءات النهائية للمرحلة السابقة  عنـد            في  ا   الرياضيات  في مادة   

  .نة الثالثة  من التعليم المتوسط تالميذالس

   

  : لتعليق ا

مدى مساهمة أسئلةعينة إختبـارات التقـويم        57        يبين الجدول اإلستخالصي رقم     

 في  الكشف عن مدى تحقق الكفاءات النهائية للمرحلـة           الرياضيات  في مادة    التشخيصي

  :  ويالحظ أن ة  من التعليم المتوسطالسابقة  عند تالميذالسنة الثالث

 يتضح لنا من خالل هذا الجدول أن  أسئلة عينة            األولى النهائيةكفاءة  بالنسبة لل :       أوال  

  %.51.36إختبارات التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات لم تساهم في الكشف عنها بنسبة 

  مساهمة اإلختبارات 

  في الكشف

  عن الكفاءات النهائية

  عدم مساهمة اإلختبارات

  كشففي ال

  عن الكفاءات النهائية

مساهمة وعدم مساهمة 

اإلختبارات في الكشف عن 

 الكفاءات النهائية 

  

  

  الكفاءات النهائية
  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات

   األولىالنهائيةالكفاءة 

  

143  48.63%  151  51.36%  

   الثانيةالنهائيةالكفاءة 
 

90  18.36%  400  81.63%  

   الثالثةالنهائيةالكفاءة 
 

62  31.63%  134  68.36%  

   الرابعةالنهائيةالكفاءة 
 

73  74.48%  25  25.51%  

  %65.86  710  %34.13  368  جموعالم
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ضح لنا من خالل هذا الجدول أن  أسئلة         الثانية يت  النهائيةكفاءة  كذلك بالنسبة لل  :       ثانيا  

عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات لم تساهم في الكـشف عنهـا بنـسبة               

81.63.%  

الثالثة يتضح لنا أن  أسئلة عينة إختبارات         النهائيةكفاءة  نفس الشيئ بالنسبة لل   :       ثالثا  

  %.68.36لكشف عنها بنسبة التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات لم تساهم في ا

الرابعة يتضح لنا من خالل هذا الجدول أن  أسـئلة            النهائيةكفاءة  أما بالنسبة لل  :     رابعا  

عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات تساهم فـي الكـشف عنهـا بنـسبة               

74.48.%  

ضيات  لم تستهدف     من هذه الكفاءات النهائية لمادة الريا      3/4: ومنه نصل إلى أن حوالي      

  .أي أن أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي لم تساهم في الكشف عنها 
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شكل رقم19 :         يبين مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي  في الكشف عن مدى تحقق 
الكفاءات النهائية للمرحلة السابقة عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط في مادة الرياضيات.

عدم المساهمة  في الكشف  عن الكفاءات  المساهمة في الكشف  عن الكفاءات 
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   :58 الجدول رقم

  يبين مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم التشخيصي        إستخالصي             جدول

في  الكشف عن مدى تحقق الكفاءات النهائية للمرحلةالسابقة  عند تالميذالسنة الثالثة  مـن   

   .التعليم المتوسط في مادة اللغة العربية

  

    : التعليق 

مدى مساهمة أسئلةعينة إختبـارات التقـويم        58 يبين الجدول اإلستخالصي رقم            

 في  الكشف عن مدى تحقق الكفاءات النهائية للمرحلـة            في مادة اللغة العربية    التشخيصي

   .السابقة  عند تالميذالسنة الثالثة  من التعليم المتوسط

ا من خالل هذا الجدول أن  أسئلة عينة          يتضح لن   األولى النهائيةكفاءة  بالنسبة لل :       أوال  

 لم تـساهم فـي الكـشف عنهـا بنـسبة            اللغة العربية إختبارات التقويم التشخيصي لمادة     

63.63%.  

  مساهمة اإلختبارات 

  في الكشف

  عن الكفاءات النهائية

  عدم مساهمة اإلختبارات

  في الكشف

  عن الكفاءات النهائية

مساهمة وعدم مساهمة 

اإلختبارات في الكشف عن 

 الكفاءات النهائية 

  

  

  الكفاءات النهائية
  النسبة  التكرارات  النسبة  التكرارات

   األولىالنهائيةالكفاءة 

  

56  36.36%  98  63.63%  

   الثانيةالنهائيةالكفاءة 
 

287  53.24%  252  46.75%  

   الثالثةالنهائيةالكفاءة 
 

37  48.05%  40  51.94%  

   الرابعةالنهائيةالكفاءة 
 

226  58.70%  159  41.29%  

  %47.53  549  %52.46  606  المجموع
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الثانية يتضح لنا من خالل هذا الجدول أن  أسـئلة            النهائيةكفاءة  أما بالنسبة لل  :       ثانيا  

 تساهم فـي الكـشف عنهـا بنـسبة          يةاللغة العرب عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة      

53.24%.  

الثالثة يتضح لنا أن  أسئلة عينة إختبارات التقـويم           النهائيةكفاءة  أما بالنسبة لل  :       ثالثا  

  .%51.94لم تساهم في الكشف عنها بنسبة اللغة العربية  التشخيصي لمادة

خالل هذا الجدول أن  أسـئلة       الرابعة يتضح لنا من      النهائيةكفاءة  أما بالنسبة لل  :     رابعا  

 تساهم فـي الكـشف عنهـا بنـسبة          اللغة العربية عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة      

58.70%.  

إسـتهدفت أي  اللغة العربية   من هذه الكفاءات النهائية لمادة1/2ومنه نصل إلى أن حوالي    

  .%52.46بة أن أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي تساهم في الكشف عنها بنس
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شكل رقم20 :         يبين مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي  في الكشف عن مدى تحقق 
الكفاءات النهائية للمرحلة السابقة عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط في مادة اللغة العربية.

عدم المساهمة  في الكشف  عن الكفاءات  المساهمة في الكشف  عن الكفاءات 
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   : 59الجدول رقم

 يبين مدى مساهمة أسئلةعينة إختبارات التقويم التشخيصي         إستخالصي جدول             

في الكشف عن مدى تحقق الكفاءات النهائية للمرحلة التعليمية  السابقة عنـد تالميذالـسنة               

  . اللغة العربيةو  تي الرياضياتالثالثة  من التعليم المتوسط  في ماد

  

مساهمة اإلختبارات في 

  الكشف

  عن الكفاءات النهائية

  عدم مساهمة اإلختبارات

  في الكشف

  عن الكفاءات النهائية

مساهمة وعدم مساهمة اإلختبارات 

 في الكشف عن الكفاءات النهائية 

  

  

الكفاءات النهائيةالخاصة بمادتي 

  الرياضيات واللغة العربية
  ةالنسب  التكرارات  النسبة  التكرارات

الكفاءة النهائية الخاصة 

  بمادة الرياضيات

368  34.13%  710  65.86%  

الكفاءة النهائية الخاصة 

 بمادة اللغة العربية

606  52.46%  549  47.53%  

الكفاءات النهائية للمرحلة 

  في مادتيالتعليمية  السابقة

   اللغة العربية والرياضيات

974  43.61%  1259  56.38%  

  

  : التعليق 

مدى مساهمة أسئلةعينة إختبـارات التقـويم        59        يبين الجدول اإلستخالصي رقم     

في  الكشف عن مدى تحقق الكفاءات النهائية للمرحلة السابقة  عند تالميذالسنة              التشخيصي

  : والذي يتضح فيه . اللغة العربيةو  ياضياتتي الرفي ماد الثالثة  من التعليم المتوسط

 يتضح لنا من خالل هذا الجـدول        النهائية الخاصة بمادة الرياضيات   كفاءة  بالنسبة لل : أوال  

 لم تساهم في الكشف عنهـا       الرياضياتأن  أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة         

  .%65.86بنسبة 
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 يتضح لنا من خالل هـذا       ة الخاصة بمادة اللغة العربية    النهائيكفاءة  بالنسبة لل :       ثانيا  

 تساهم نـسبيا فـي      اللغة العربية الجدول أن أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة         

  .%52.46الكشف عنها بنسبة 

 فـي   الكفاءات النهائية للمرحلة التعليمية  الـسابقة       من   %56ومنه نصل إلى أن أكثر من       

 لم تستهدف أي أن أسـئلة عينـة إختبـارات التقـويم             لغة العربية  ال  و  الرياضيات مادتي

  . لم تساهم في الكشف عنها  اللغة العربية و الرياضياتالتشخيصي في مادتي
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الشكل رقم 21:   يبين مدى مساهمة أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في الكشف عن الكفاءات 
النهائية للمرحلة السابقة عند تالميذ السنة الثالثة متوسط في مادتي الرياضيات واللغة العربية .

عدم المساهمة  في الكشف  عن الكفاءات  المساهمة في الكشف  عن الكفاءات 
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  : عرض النتائج ومناقشتها في ضوء الفرضيات– 2
  : توصلت الدراسة في جانبها الميداني حسب الفرضيات التالية إلى          

     :إلى الفرضية الجزئية األولىتشير : ئية األولى الفرضية الجز–1.2

 تساهم أسئلة إختبارات التقويم التشخيصي في مادة الرياضيات في الكشف عن مدى                  

  .تحقق الكفاءات النهائية  للمرحلة السابقة عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط 

   : لجزئية األولى الفرضيات اإلجرائيةالخاصة بالفرضية ا –1.1.2

  : الفرضية اإلجرائية األولى الخاصة بالفرضية الجزئية األولى –1.1.1.2 

   :إلى الفرضية اإلجرائية األولى الخاصة بالفرضية الجزئية األولى           تشير 

 التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات في الكشف عن مدى         ات      تساهم أسئلة إختبار      

لقيام بالعمليات على األعداد الطبيعية واألعداد العشرية عنـد تالميـذ الـسنة    تحقق كفاءة ا 

  .الثالثة من التعليم المتوسط 

من المحكمين أجمعوا على أن أسئلة عينـة        %77.55بينت النتائج المتوصل إليها أن     

إختبارات التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات ساهمت في الكـشف عـن الكفـاءة             

 .والخاصة بإجراء سلسلة عمليات القاعدية األولى 

من المحكمين أجمعوا على أن أسئلة عينـة إختبـارات          % 54.08بينت النتائج أن     

التقويم التشخيصي في مادة الرياضيات ساهمت في الكشف عن الكفـاءة القاعديـة             

 .الثانية والخاصة بإستعمال األقواس 

ي في مادة الرياضيات في     غير أنه لم تساهم أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيص         

الكشف عن الكفاءة القاعدية الثالثة والخاصة بمعرفة وإسـتعمال خاصـية توزيـع             

مـن  % 85.71الضرب بالنسبة إلى الجمع والطرح ، إذ أظهرت النتائج ذلك بنسبة            

 .المحكمين أجمعوا على ذلك 
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ن عبروا على من المحكمي% 51.36 من خالل كل ماسبق توصلت الدراسة إلى أن حوالي 

أن أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات ال تساهم في الكـشف عـن               

  : وبالتالي . كفاءة القيام بالعمليات على األعداد الطبيعية واألعداد العشرية 

 . الخاصة بالفرضية الجزئية األولى     األولى اإلجرائية       عدم التحقق النسبي للفرضية   

الخاص بالكفاءة القاعدية الثالثة والتي تخص معرفة وإستعمال خاصية توزيـع           في جانبها   

  .الضرب بالنسبة إلى الجمع والطرح 

وهذا يدل على عدم التحليل لوحدات المنهاج الدراسي لمـستوى الثالثـة متوسـط،والربط              

ية التي  الحقيقي لها بمنهاج السنة الثانية متوسط ، إضافة إلى أنه لم تحدد األهداف التدريس             

يسعى إلى تحقيقها خاصة الجانب المتعلق بهذه الكفاءة وذلك من قبل القائمين على بناء هذه               

  .اإلختبارات 

  : الفرضية اإلجرائية الثانية الخاصة بالفرضية الجزئية األولى –2.1.1.2

  :إلى  الخاصة بالفرضية الجزئية األولىالثانيةالفرضية اإلجرائية          تشير 

 التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات في الكشف عن مـدى          اتتساهم أسئلة إختبار         

  .تحقق كفاءة القيام بالعمليات على الكسور عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط 

أجمعـوا علـى أن أسـئلة عينـة          من المحكمين %91.83توصلت النتائج إلى أن      

ضيات لم تساهم في الكشف عـن الكفـاءة         إختبارات التقويم التشخيصي لمادة الريا    

القاعدية األولى والخاصة بتعيين حاصل وباقي القسمة العشرية لعدد على عدد غير            

 .معدوم

أجمعوا على أن أسئلة عينـة       من المحكمين % 88.77توصلت النتائج إلى أن      كما 

 إختبارات التقويم التشخيصي في مادة الرياضيات لم تساهم في الكشف عن الكفـاءة    

لحاصـل  ) أو بالنقـصان    ( القاعدية الثانية والخاصة بتعيين القيمة المقربة بالزيادة        

 .قسمة عشرية  
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كما لم تساهم أسئلة عينة إختبارات التقويم التشخيصي في مادة الرياضـيات فـي               

الكشف عن الكفاءة القاعدية الثالثة والخاصة بـضرب كـسرين  ، إذ بـين ذلـك                 

 .من المحكمين % 83.67

من المحكمين أجمعوا على أن أسئلة عينـة        % 79.59كما توصلت النتائج إلى أن         

إختبارات التقويم التشخيصي في مادة الرياضيات لم تساهم في الكشف عن الكفـاءة     

القاعدية الرابعة والخاصة بمقارنة كسرين لهما نفـس المقـام  أو مقـام أحـدهما                

 .مضاعف لآلخر

عوا على أن أسئلة عينـة إختبـارات التقـويم          من المحكمين أجم  % 64.28كمابين   

التشخيصي في مادة الرياضيات لم تساهم في الكشف عن الكفاءة القاعدية الخامسة            

 .والخاصة بجمع وطرح كسرين لهما نفس المقام أو مقام أحدهما مضاعف لآلخر 

من المحكمين عبروا على أن أسئلة      % 81.63من خالل كل ماسبق توصلنا إلى أن حوالي         

عينة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات ال تساهم في الكشف عن كفاءة القيـام              

  . بالعمليات على الكسور 

  :وبالتالي  

فـي   . الخاصة بالفرضية الجزئية األولـى      الثانية اإلجرائيةعدم التحقق للفرضية          

  .جميع جوانبها الخاصة بالكفاءات القاعدية الخمسة 

  .سباب السابقة الذكر بالنسبة للفرضية اإلجرائية األولى وذلك لنفس األ

  : الفرضية اإلجرائية الثالثة الخاصة بالفرضية الجزئية األولى –3.1.1.2

  :إلى  الخاصة بالفرضية الجزئية األولىالثالثةالفرضية اإلجرائية تشير 

شف عـن مـدى      التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات في الك      اتتساهم أسئلة إختبار        

  .لسنة الثالثة من التعليم المتوسطتحقق كفاءة القيام بحل المعادلة  عند تالميذ ا

من المحكمين أجمعوا علـى أن أسـئلة عينـة          %63.26توصلت الدراسة إلى أن      

إختبارات التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات لم تساهم في الكشف عـن الكفـاءة             

عـددان  BوA: حيث  A+B: الت من الشكل    بحل المعاد القاعدية األولى والخاصة    

  .عشريان معلومان في وضعيات بسيطة
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من المحكمين أجمعوا على أن أسئلة عينة إختبارات التقويم         % 73.46كما بينت أن     

التشخيصي في مادة الرياضيات لم تساهم في الكشف عن الكفاءة القاعديـة الثانيـة            

أو عـددين   ( عـددا مجهـوال     إختبار صحة مساواة أو متباينة تتضمن       والخاصة ب 

 .عندما نستبدله بقيمة معلومة) مجهولين 

  :      وبالتالي 

  .عدم التحقق للفرضية اإلجرائية الثالثة  الخاصة بالفرضية الجزئية األولى            

وذلك يدل على عدم التحديـد لألهـداف   .في جميع جوانبها الخاصة بالكفاءتين القاعديتين   

سنة الثالثة متوسط وربطها بمنهاج السنة الثانية متوسط وخاصـة فيمـا            الخاصة بمنهاج ال  

يتعلق بكفاءة القيام بحل المعادلة وكفاءاتها القاعدية رغم أنه من بين مميزات منهاج السنة              

  .الثالثة من التعليم المتوسط حل المشكالت في مختلف الميادين كالدوال وتنظيم المعطيات

  : ة الرابعة الخاصة بالفرضية الجزئية األولىالفرضية اإلجرائي –4.1.1.2

  :إلى  الخاصة بالفرضية الجزئية األولىالرابعةالفرضية اإلجرائية تشير 

 التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات في الكشف عن مدى تحقق          اتتساهم أسئلة إختبار      

  .التعليم المتوسط كفاءة القيام بإنشاء أشكال هندسية بسيطة عند تالميذ السنة الثالثة من 

من المحكمين أجمعوا على أن أسئلة عينة إختبـارات         %74.48 توصلت الدراسة إلى أن     

 التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات ساهمت في الكشف عن الكفاءة القاعديـة والخاصـة            

مـستقيمات  : إلنشاء  ) الكوس ، المسطرة والمدور     ( سليم لألدوات الهندسية    الستعمال  باإل

مثلثـات خاصـة     ، مستقيمات متعامدة ، محور قطعة مستقيمة ، منصف زاوية ،           متوازية

  . قوس دائرة ومستطيل ، مربع ، معين ، دائرة ،

   . الخاصة بالفرضية الجزئية األولى الرابعةاإلجرائيةتحقق الفرضية :  وبالتالي

  :   من خالل كل ماسبق التطرق إليه نتوصل إلى  

  .جرائية الثالثة األولى  بالنسبة للفرضية الجزئية األولى عدم تحقق الفرضيات اإل      

عدم تحقق الفرضـية الجزئيـة األولـى ، إذ توصـلت الدراسـة إلـى أن                 :   وبالتالي    

ال تساهم أسئلة   :من المحكمين أبانوا عن ذلك و في هذه الحالة يمكننا القول أنه             65.86%

 الكشف عن مدى تحقق الكفـاءات       إختبارات التقويم التشخيصي في مادة الرياضيات في      

  .النهائية  للمرحلة السابقة عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط 
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شكل رقم  22:  يبين عدم تحقق  الفرضية الجزئية األولى 
والتي تشير إلى : تساهم أسئلة إختبارات التقويم التشخيصي لمادة الرياضيات في الكشف عن مدى تحقق 

الكفاءات النهائية للمرحلة السابقة عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط

66%

34%

عدم المساهمة  في الكشف  عن الكفاءات  المساهمة في الكشف  عن الكفاءات 
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    :إلى الثانيةالفرضية الجزئية تشير : الفرضية الجزئية الثانية –2.2

 مدى  تساهم أسئلة إختبارات التقويم التشخيصي في مادة اللغة العربية في الكشف عن                 

  .تحقق الكفاءات النهائية للمرحلة السابقةعند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط 

   : الفرضيات اإلجرائيةالخاصة بالفرضية الجزئية الثانية  –1.2.2

  :  الفرضيةاإلجرائية األولى الخاصة بالفرضية الجزئية الثانية  –1.1.2.2

   :إلى الثانيةبالفرضية الجزئيةالفرضية اإلجرائية األولى الخاصة تشير 

 التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية في الكشف عن مدى          اتتساهم أسئلة إختبار           

تحقق كفاءة تمييز النص السردي عن النص الحواري  عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم               

  .المتوسط

 أسـئلة عينـة     من المحكمين أجمعوا علـى أن     %57.14توصلت الدراسة إلى أن      

 لم تساهم في الكشف عن الكفـاءة        اللغة العربية إختبارات التقويم التشخيصي لمادة     

 .الخاصة بتصنيف األفعال المجردة وتصريف المهموز القاعدية األولى و

أجمعوا على أن أسئلة عينـة إختبـارات         من المحكمين % 70.12بينت النتائج أن       

 لم تساهم في الكشف عن الكفاءة القاعديـة       بيةاللغة العر التقويم التشخيصي في مادة     

 .بتحرير وعرض الرسائل اإلدارية عرضا صحيحا الثانية والخاصة 

  :      وبالتالي 

 في جميع    الثانية الجزئية  الخاصة بالفرضية   األولى  اإلجرائية لفرضيةا تحقق عدم         

  .جوانبها الخاصة بالكفاءتين القاعديتين  

 اإلطالع والتعرف على منهاج السنة الثالثة متوسط وربطـه بمنهـاج            وهذا يعود إلى عدم   

السنة الثانية متوسط فيما يخص كفاءة تمييز النص السردي عن النص الحواري وكفاءاتها             

القاعدية من قبل القائمين على بناء هذه اإلختبارات ، إذ أننا لو أخـذنا الـنص الـسردي                  

تظام عند سرد األحداث كما ال يخلو منها أي         فسنجده يحتوي على أدوات لغوية توظف بان      

.           خطاب والتي تعتبر من أهم الكفاءات الواجب إمتالكها من قبل متعلم السنة الثالثة متوسط
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  :الثانية الفرضية اإلجرائية الثانية الخاصة بالفرضية الجزئية –2.1.2.2

   :إلى الثانيةية الخاصة بالفرضية الجزئالثانيةالفرضية اإلجرائيةتشير 

 التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية في الكشف عن مـدى           اتتساهم أسئلة إختبار        

  .تحقق كفاءة تحريرنص إخباري عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط

من المحكمين أجمعوا علـى أن أسـئلة عينـة          %54.54توصلت الدراسة إلى أن      

 لم تساهم في الكشف عن الكفـاءة        اللغة العربية  لمادة   إختبارات التقويم التشخيصي  

 .الخاصة بتحرير نبذة عن علم من األعالم  القاعدية األولى و

من المحكمين أجمعوا على أن أسئلة عينة إختبارات التقويم          % 55.84كما بينت أن     

ـ         اللغة العربية التشخيصي في مادة     ة  لم تساهم في الكشف عن الكفاءة القاعدية الثاني

 .بكتابة اإلسم المنقوص كتابة صحيحةوالخاصة 

من المحكمين أجمعوا على أن أسئلة عينة إختبارات التقويم         %  54.54كما بينت أن     

 تساهم في الكشف عن الكفاءة القاعديـة الثالثـة           اللغة العربية التشخيصي في مادة    

 .بالتعرف على المفعول ألجله وإستعماله شفويا وكتابيا والخاصة 

أجمعوا على أن أسئلة عينة إختبارات التقويم        من المحكمين % 59.74 بينت أن    كما 

  تساهم في الكشف عن الكفاءة القاعديـة الرابعـة         اللغة العربية التشخيصي في مادة    

 . بتحديد مميزات النص اإلخباري والخاصة

من المحكمين أجمعوا على أن أسئلة عينة إختبارات التقويم         % 58.44كما بينت أن     

 تساهم في الكشف عن الكفاءة القاعدية الخامـسة         اللغة العربية لتشخيصي في مادة    ا

 .باستعمال أدوات نفي الماضي والمضارع ومعرفة أثر ذلك  والخاصة 

من المحكمين أجمعوا على أن أسئلة عينة إختبارات التقـويم          %57.14كما بينت أن     

لكفاءة القاعدية الـسادسة     تساهم في الكشف عن ا     اللغة العربية التشخيصي في مادة    

 .بتحرير عرض الحال وفق المعايير المحددةوالخاصة 

من المحكمين أجمعوا على أن أسئلة عينة إختبارات التقويم         % 53.24كما بينت أن     

 تساهم في الكشف عن الكفاءة القاعديـة الـسابعة   اللغة العربيةالتشخيصي في مادة    

 .نيف أنواعهالخاصة بتحديد الفعل الناقص وتصوالخاصة 
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  :      وبالتالي 

 في جميـع    . تحقق الفرضية اإلجرائية الثانية الخاصة بالفرضية الجزئيةالثانية               

وعدم تحقق ذلك بالنـسبة للكفـاءتين       .جوانبها الخاصة بكفاءاتها القاعدية الخمسة األخيرة       

لـى بنـاء هـذه      األوليتين والذي يدل على عدم إيالء نفس األهمية من قبـل القـائمين ع             

  بكتابـة     و بتحرير نبذة عن علم من األعـالم      اإلختبارات للكفاءتين القاعديتين الخاصتين     

   .تحرير نص إخباريب  رغم أهميتهما بالنسبة للقيام اإلسم المنقوص كتابة صحيحة

  : من الكفاءات القاعدية وبالتالي نصل إلى القول بـ % 71.42 أي تحقق بنسبة 

  .ضيةاإلجرائية  الثانية الخاصة بالفرضية الجزئية الثانية تحقق الفر        

  :الثانية الفرضية اإلجرائية الثالثة  الخاصة بالفرضية الجزئية –3.1.2.2

   :إلى الثانية الخاصة بالفرضية الجزئيةالثالثةالفرضية اإلجرائيةتشير 

في الكشف عن مدى    ة  م التشخيصي لمادة اللغة العربي     التقوي اتتساهم أسئلة إختبار          

  .تحقق كفاءة تحرير نص حواري  عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط 

من المحكمين أجمعـوا علـى أن أسـئلة عينـة           %51.94توصلت النتائج إلى أن      

 ال تساهم في الكشف عن الكفاءة       اللغة العربية إختبارات التقويم التشخيصي في مادة      

 .النص المسرحي الشعري عن غيره من النصوص القاعدية والخاصة بتمييز 

  :     وبالتالي 

  .عدم تحقق للفرضية اإلجرائية الثالثة الخاصة بالفرضية الجزئية الثانية              

مما يدل على عدم إدراك القائمين على بناء هذه اإلختبارات ألنه من بين الكفـاءات التـي              

 قادرا على القيام بها هي إنتاج نصوص تواصلية         يجب أن يكون متعلم السنة الثالثة متوسط      

  .يسخر فيها مكتسباته المعرفية واللغوية باحترام قواعد اللغة ومعايير العرض 

  :الثانية الفرضية اإلجرائية الرابعة  الخاصة بالفرضية الجزئية –4.1.2.2

   :إلى الثانية الخاصة بالفرضية الجزئيةالرابعة الفرضية اإلجرائية تشير 

 التقويم التشخيصي لمادة اللغة العربية في الكشف عن مـدى           اتتساهم أسئلة إختبار         

  .  عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط سرديتحقق كفاءة تحرير نص 

أجمعـوا علـى أن أسـئلة عينـة          من المحكمين %55.84توصلت النتائج إلى أن      

 ساهمت في الكشف عـن الكفـاءة        عربيةاللغة ال إختبارات التقويم التشخيصي لمادة     



 343 

معرفة وإستعمال األفعال المتعدية إلى مفعـولين وإلـى    بالخاصة القاعدية األولى و  

 .ثالث مفاعيل

أجمعوا علـى أن أسـئلة عينـة         من المحكمين % 50.64بينت النتائج إلى أن      كما 

 الكفاءة   لم تساهم في الكشف عن     اللغة العربية إختبارات التقويم التشخيصي في مادة      

  .بإستعمال العدد الترتيبي شفويا وكتابيا إستعماال صحيحاالقاعدية الثانية والخاصة 

أجمعوا علـى أن أسـئلة عينـة         من المحكمين %  57.14كما بينت النتائج إلى أن       

ساهمت في الكشف عن الكفاءة      اللغة العربية إختبارات التقويم التشخيصي في مادة      

  .بإستعمال العدد والمعدودإستعماال صحيحاة القاعدية الثالثة  والخاص

أجمعوا علـى أن أسـئلة عينـة         من المحكمين %  75.32كما بينت النتائج إلى أن       

 ساهمت في الكشف عن الكفاءة      اللغة العربية إختبارات التقويم التشخيصي في مادة      

 . بتمييز الحدث البسيط عن الحدث المركبوالخاصة القاعدية الرابعة

أجمعوا علـى أن أسـئلة عينـة         من المحكمين %  55.84النتائج إلى أن    كما بينت    

 ساهمت في الكشف عن الكفاءة      اللغة العربية إختبارات التقويم التشخيصي في مادة      

 .بسرد تجربة شخصية ووقائع خياليةالقاعدية الخامسة والخاصة 

  :     وبالتالي

  .بالفرضية الجزئية الثانية تحقق الفرضية اإلجرائية الرابعة الخاصة             

  :يدل كما سبق التطرق إليه على     والذي 

إدراك القائمين على بناء هذه اإلختبارات أنه من بين الكفاءات التي يجب أن يكون               -

متعلم السنة الثالثة متوسط قادرا على القيام بها هـي إنتـاج نـصوص تواصـلية                

ة باحترام قواعـد اللغـة ومعـايير        وتعبيرية يسخر فيها مكتسباته المعرفية واللغوي     

معرفة وإسـتعمال األفعـال   : العرض وأهمية كل من الكفاءات التالية بالنسبة لذلك       

المتعدية إلى مفعولين و إلى ثالث مفاعيل ، إستعمال العـدد والمعـدود إسـتعماال               

صحيحا ، تمييز الحدث البسيط عن الحدث المركب وكذا الكفاءة القاعدية الخاصـة             

 .ربة شخصية ووقائع خيالية بسرد تج
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عدم إيالء نفـس األهميةبالنـسبة       -

للكفاءة القاعدية الخاصة بإستعمال    

العدد الترتيبـي شـفويا وكتابيـا       

إستعماال صحيحا رغـم أهميتهـا      

  .بالنسبة لتحرير نص سردي 

من خالل كل ماسبق التطرق إليه نتوصل       

ــة   ــيات اإلجرائي ــق الفرض ــى تحق إل

ة للفرضية الجزئيـة    الثالثةاألخيرة  بالنسب  

  الثانية ، 

  :  وبالتالي

  من المحكمين عن ذلك%52.46إذ عبر   ،تحقق الفرضية الجزئية الثانية            

  : و في هذه الحالة يمكننا القول أنه 

تساهم أسئلة إختبارات التقويم التشخيصي في مادة اللغة العربية  في الكشف عن مـدى               

رحلــة تحقــق الكفــاءات النهائيــة  للم

السابقة عند تالميذ السنة الثالثـة مـن        

  .التعليم المتوسط 
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  : الـخــاتــمــة  
         إن عملية التقويم جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية التعلمية ، وهو عملية شاملة              

بل هو يصل إلى درجة أن نقول عليه        .لمختلف جوانبها من متعلم ، معلم ،منهاج ووسائل         

 ،  تهـدف إلـى       أنه عملية إستكشافية مستمرة ، باعتباره عامل من عوامل تكوين المتعلم            

  .تشخيص مواطن القوة لدى المتعلم لتعزيزها و الضعف لتداركها

 ونظرا لهذه األهمية فالمنظومة التربوية الوطنية في إطار اإلصالح أولت العناية الكافيـة             

لهذا الجانب حيث أصبح التقويم بعدا من أبعاد العملية ، وهذا ما أشارت إليـه النـصوص                 

يم ، إذ من بين التوصيات التي جاء بها المنشور الـوزاري رقـم           التشريعية الخاصة بالتقو  

لتنظـيم فحـوص    « :  في طياته على أن األيام األولى للدخول المدرسي تخصص           2039

لمراقبة ) اللغة العربية ، الرياضيات واللغات األجنبية       ( تشخيصية تتناول اللغات األساسية     

دعم والعالج ، وذلك قبل الشروع فـي تنـاول          مكتسبات التالميذ القبلية ، وتنظيم أنشطة ال      

  .»المناهج الجديدة 

كما بينت نتائج الدراسة السابقة أن للتقويم التشخيصي فائدة كبيرة في معالجـة صـعوبات               

التعلم ، وتوصلت الدراسة اإلستطالعية إلى أن الهدف من التقويم التشخيصي هو إكتشاف             

. ع وضع إستراتيجية لمعالجتها وتعديلها      وتشخيص مواطن النقص والضعف عند المتعلم م      

كل ذلك جعلنا نتساءل عن مدى إهتمام األساتذة بهذا النوع من التقويم وباألخص اإلهتمـام              

  .  ببناء أسئلة إختباراته ؟

حيث توصلت الدراسة في جانبها التطبيقي الميداني إلى أن التقويم في المنظومة التربويـة              

ة التقويم التشخيصي يستغل فقط في الجانـب اإلداري         يقتصر فقط على عالمات ،و خاص     

  .كما تبين من خالل الدراستين اإلستطالعية والميدانية 

 والذي إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تحديد األهداف المرجوة من منهـاج الـسنة                 

الثالثة متوسط باإلرتباط مع منهاج السنة الثانية متوسط هذا من جهة ومن جهة أخرى لـن              

  تعرف األساتذة القائمين بهذا النوع من التقويم على المكتسبات القبلية للمتعلمين ، مما ي

يؤدي إلى عدم مساعدتهم على تشخيص مـواطن الـضعف لـديهم وال فـي تـشخيص                 

  .الصعوبات لعالجها 



 346 

من كل ما سبق نصل إلى أنه هناك فرق شاسع بين الواقع وما نـصت عليـه القـوانين                   

الوقت الذي أعطيت فيه أهمية لهذه العملية باعتبارها مواكبة للعمليـة           والنظريات ، إذ في     

  .التعليمية التعلمية نجدها في الواقع بعيدة كل البعد عن ذلك 

ومنه نستنتج عدم  نجاعة وفعالية إختبارات التقويم التشخيصي بشكلها وواقعها الحالي في             

  .منوطة منها الكشف عن الكفاءات النهائية  والوصول إلى األهداف ال
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 ضوء نتائج البحث الحالي تتفضل الطالبة الباحثة        على  : اإلقتراحات والتوصيات   

  :وبكل تواضع إلى إقتراح 
  : مواضيع لبحوث حول -

 .مشكالت التدريس بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات  •

 .مشكالت التقويم بالكفاءات  •

ي في الكشف عن الكفاءات الختامية في       فعالية إختبارات التقويم التشخيص    •

 .مواد أخرى 

 .التقويم في ظل بيداغوجيا المقاربة بالكفاءات  •

  :  حلول إلصالح الوضعية الحالية لإلختبارات -  

التقويم التشخيصي دور في المراقبة المستمرة لتحفيـز المتعلمـين           إعطاء •

 .والقائمين عليه باإلهتمام به 

ار التقويم التشخيصي جميـع المـواد دون        من الضروري أن يشمل إختب     •

 .إستثناء ، ألن المتعلم مطالب بجميع المواد 

ضرورة اإلستغالل الفعلي لنتائج التقويم التشخيصي لدفع األساتذة ببنـاء           •

 .إختباراته بعناية وجدية 

إجراء دورات تكوينية فعلية لألساتذة في كيفية القيام ببناء هذا النوع مـن              •

 .ة التقويم التشخيصي اإلختبارات وخاص

من الضروري أن تشتمل إختبارات التقويم التشخيصي على وضعية مـن            •

الحياة اليومية ، تطرح على شكل وضعية إدماجية يبـرز فيهـا المـتعلم              

مكتسباته وذلك من خالل توظيفها وتقيس كفاءاته المحددة فـي المنهـاج،            

لكفاءات كما جـاء    خاصة وأنه من الغايات المرجوة من إعتماد المقاربة با        

في الجانب النظري هو تكييف غايات المدرسة مع الواقع المعاصر فـي            

الحياة اليومية وربط المعارف بوضعيات تسمح للمتعلم بحسن التـصرف          

 .داخل المؤسسة التربوية وخارجها 
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ضرورة القيام باإلختبارات الكتابية وجود أخرى شفوية وذلك لتـشخيص           •

 .شفها الكتابية بعض الصعوبات التي ال تكت
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  : جات البحث مخر

         نموذج مقترح من الطالبة الباحثة  إلختبار تشخيصي في مادة 

  :الرياضيات مستوى الثالثة متوسط 
 1/3وعرضهام 32طولها .  ABCDإشترى رجل قطعةأرض مستطيلة الشكل   

 طول 2/6 ،ضلعهاEFGHعلى شكل مربع أراد صاحبها بناء قطعة منها .طولها

 من 1/8قطعةاألرض ككل ، باإلضافة إلى حوض سباحة على شكل دائري نصف قطرها 

  .طول األرض الكلية 

  )6................................................(ما مساحة األرض الكلية ؟- 1

  )3.............(......................ماهي مساحة األرض التي يريد بناءها؟- 2

  )3....................................( وتلك التي يريد جعلها حوض سباحة ؟- 3

ا والتي هي عبارة عن أرسم قطعةاألرض الكلية موضحاعليهاشكل القطعة المراد بناؤه- 3

  )8................................................................(حوض سباحة 

  - كما تم تناوله في الجانب النظري - :ئص الكفاءات المستهدفة هنا من خصا- 1

  هنا: توظيف جملة من الموارد  - 1.1

 القيام بالعمليات على األعداد الطبيعية والعشرية ، 

 القيام بالعمليات على الكسور 

 إستعمال األقواس 

  :الكفاءة ذات طابع نهائي  - 2.1

د البحث القيام بحل معادلة مع إستعمال األقواس وذلك عن 

عن المساحة من جهة ومن جهة أخرى البحث عن كل 

  .من الضلع والعرض 

 وهي واضحة في –الكفاءة مرتبطة بجملة من الوضعيات ذات المجال الواحد - 3.1

  –النموذج السابق 

  .ر بالهندسة والقياسات والتناسبيةوهنا يتعلق األم: الكفاءة هنا متعلقة بالمادة الدراسية- 4.1
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العمليات التي سيقوم بها مثال فيما يخص :ات هنا قابلة للقياس والتقويم  الكفاء- 5.1

   قدرته على إستعمال القوانين ، رسم األشكال الهندسية وقدرته على إستعمال المتعلم،

) الكوس ، المسطرة ، المدور ( الوسائل للقيام بذلك أي اإلستعمال السليم لألدوات الهندسية 

                                        .المربع والدائرة وهنا إلنشاء المستطيل ، 

  : أسس تقييم الكفاءات المستهدفة- 2

وهنا هو على األقل القيام بالعمليات أو كتابة معادلة حساب : مقياس الحد األدنى - 1.2

  .إلخ .........عرض قطعة أرض صحيحة 

  .دسية مثال في الرسم الصحيح لألشكال الهن: مقياس اإلتقان - 2.2

وهنا إستقال لية حل المعادلة ، عن مقياس القيام بالعمليات : إستقاللية المقاييس - 3.2

  .الحسابية ، وعن مقياس رسم األشكال الهندسية 

وكل ذلك يساعد المدرس على تحديد المؤشرات وبالتالي الكفاءات التي لم يتمكن المتعلم 

 .متعلم لمعالجتها من إكتسابها وكذا الصعوبات التي يعاني منها ال
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اللغة العربية  نموذج مقترح من الطالبة الباحثة  إلختبار تشخيصي في مادة 

  :مستوى الثالثة متوسط 

 عاما ، وحتى اليوم ، مازالت أم علي والدمع في عينيها ، 12كان ذلك منذ         «

 أن ابنتها سلمى ، وهي والحرقة في قلبها تروي لجاراتها وللمصطافين في قريتها كيف

أرجح عقال من أترابها ، وهي كالبدر جماال قد ضحت بحياتها في سبيل أخيها الذي تحبه 

 كيلومترا ، واقتحمت وحدها خلية نحل بري 15أيما حب ،فلله درها بطلة ، ألنها قطعت 

 لتأتي أخاها المريض بالحصبة ولو بقليل من الشهد الشافي ، وكيف أنها ، وقد أوسعها

النحل لسعا ، بلغت البيت في حالة التلف ، وفي يدها شيء من العسل ، فسقطت على 

  .» وكان ذلك آخر مانطقت به ......»هذا لعلي «: األرض ، ثم مدت يدها ، وقالت 

 نعيمة                  ميخائيل                                                     

  )1..........  (................................................  عنوانا للنص إقترح- 1

  )2. ....................(أكتب األعداد المكتوبة باألرقام بالحروف في النص السابق - 2

  : عوض في الجملة التالية المفرد المؤنث بالمفرد المذكر - 3

صبة ولو بقليل من الشهد  وحدها خلية نحل بري لتأتي أخاها المريض بالحاقتحمت «     

الشافي ، وكيف أنها ، وقد أوسعها النحل لسعا ، بلغت البيت في حالة التلف ، وفي يدها 

وكان ......»هذا لعلي«:شيء من العسل ، فسقطت على األرض ، ثم مدت يدها ، وقالت

  )3.25........(........ .......................................» ذلك آخر مانطقت به 

  )1:.......(أمام الجواب المناسب ) ×(ضع عالمة : ب على النص لماهو النمط الغا- 4

  نص سردي       

  

  نص حواري       

  

  نص إخباري       
 
  )3.....(...................... ماهو الفرق بين النص السردي والنص الحواري - 5

  ) 2.25...........................(...............ماهي مميزات الرسالة اإلدارية - 6
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نه فيها تسجيل ابنه في  أكتب رسالة باسم ولي تلميذ إلى مدير إكمالية يطلب م- 7

  )4(........................................................................اإلكمالية

 ) 4.25....(. أكتب فقرة من إختيارك ، تكون بصفة السرد أو الحوار أو الوصف - 8

 تتم قراءة هذه األخيرة من قبل كل متعلم مع فتح المجال لكل المتعلمين للمناقشة وإبداء -

 .الرأي 

  - كما تم تناوله في الجانب النظري - : من خصائص الكفاءات المستهدفة هنا- 1

  هنا: وظيف جملة من الموارد ت-1.1
  

  ،القراءة المتمعنة والمركزة للنص 

هنا المذكر ( لضمائر الواجب تغييرها تمييز األفعال وا 

 ،) عن المؤنث 

 تمييز النص السردي عن اإلخباري وعن الحواري ، 

  :الكفاءة ذات طابع نهائي  - 2.1

 إقتراح عنوان للنص ، 

 كتابة األعداد بالحروف ، 

 تحديد النمط الغالب على النص ،  

  .كتابة رسالة إدارية  

 وهي واضحة في –ذات المجال الواحد الكفاءة مرتبطة بجملة من الوضعيات - 3.1

قدرة المتعلم على إقتراح عنوان للنص ليس بالضرورة أنه قادر : مثال : –النموذج السابق 

  .على كتابة األعداد بالحروف 

ر بمعرفة قصد الكاتب من خالل وهنا يتعلق األم: الكفاءة هنا متعلقة بالمادة الدراسية- 4.1

خباري وعن الحواري ، تحرير وعرض الرسائل النص، تمييز النص السردي عن اإل

  .اإلدارية عرضا صحيحا و إستعمال العدد والمعدود إستعماال صحيحا  

كتابة األعداد بالحروف ، : يخص مثال فيما : الكفاءات هنا قابلة للقياس والتقويم - 5.1

  .......    .كتابة رسالة إدارية ، تحديد مميزات الرسالة اإلدارية 

  :قييم الكفاءات المستهدفة أسس ت- 2
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  .إلخ ......... إقتراح عنوان للنص وهنا هو على األقل : مقياس الحد األدنى - 1.2

   . كتابة رسالة إدارية مثال في : مقياس اإلتقان - 2.2

تمييز النمط الغالب على النص ، عن كتابة وهنا إستقال لية : إستقاللية المقاييس - 3.2

   .............بة رسالة إدارية إلخ األعداد بالحروف ، عن كتا

وكل ذلك يساعد المدرس على تحديد المؤشرات وبالتالي الكفاءات التي لم يتمكن المتعلم 

 .من إكتسابها وكذا الصعوبات التي يعاني منها المتعلم لمعالجتها 
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  :مـلخـــص البـحــث 
تشخيصي، مـن خـالل مـساهمة أسـئلة     هذه الدراسة موضوع التقويم ال تتناول    

في الكشف عن مدى تحقق الكفاءات النهائية للمرحلـة         ) التقويم التشخيصي (اختبارات  

التعليمية السابقة عند تالميذ السنة الثالثة من التعليم المتوسط في مـادتي الرياضـيات              

ربوية، وهي دراسة وصفية لواقع التقويم التشخيصي في المؤسسات الت        . واللغة العربية   

  :وتهدف هذه الدراسة إلى

 الكشف عن واقع عملية التقويم التشخيصي في مؤسساتنا التربوية، و تحسيس كل -  

  .القائمين على هذه العملية التربوية بأهميتها

لتشخيصي لألهداف المتوخاة من  التعرف على مدى تغطية أسئلة اختبارات التقويم ا-  

  .اضيات و اللغة العربية عند تالميذ السنة الثالثة متوسط العملية في كل من مادتي الريهذه

 التقويم قادرة على الكشف  معرفة ما إذا كانت األسئلة المطروحة في هذا النوع من-  

ولإللمام بأكبر قدر من التفاصيل عن واقع . الكفاءات النهائية للمرحلة السابقة من جهة عن 

  .الظاهرة المراد دراستها

 107 من المجتمع األصلي المتمثل في       %20 متوسطة تمثل    21على  أجريت الدراسة   

الية قسنطينة التي يوجد بها مستوى السنة الثالثة متوسط من السنة الدراسية            متوسطة بو 

2006/2007.   

وقد خلصت الدراسة إلى عدم مساهمة أسئلة اختبارات التقويم التشخيصي في الكـشف             

لة التعليمية السابقة عند تالميذ التعليم المتوسـط        عن مدى تحقق الكفاءات النهائية للمرح     

   .في مادتي الرياضيات واللغة العربية
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: RESUME 

                 La présente recherche a pour objet « l’évaluation 

diagnostique » à travers  la contribution des questions des épreuves 

(de l’évaluation diagnostique) à révéler le taux de concrétisation des 

compétences finales acquises durant la période scolaire précédente 

chez les élèves de troisième année moyenne dans deux matières, à 

savoir : les mathématiques et la langue arabe.  

Ainsi, notre recherche est une étude descriptive de la réalité de 

« l’évaluation diagnostique » dans les établissements de l’éducation et 

vise à : 

 Lever le voile sur la réalité de l’opération d’évaluation 

diagnostique  dans les établissements de l’éducation, et perfectionner 

toutes les personnes chargées de cette opération éducative très 

importante. 

 Vérifier si les questions des épreuves de l’évaluation 

diagnostique ont contribué à la réalisation des objectifs escomptés par 

cette opération dans chacune des matières choisies, à savoir : les 

mathématiques et la langue arabe, chez des élèves de troisième année 

moyenne. 

 Vérifier si les questions posées dans ce genre d’évaluation, 

sont capables de révéler les compétences finales acquises durant la 

période scolaire précédente, et acquérir le plus de détails possibles sur 

la réalité du phénomène objet de l’étude. 
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Nous avons mené notre recherche sur 21 CEM représentant 20% 

des établissements moyens initiaux, c'est-à-dire 107 CEM dans la 

Wilaya de Constantine, qui abritent le niveau de troisième année 

moyenne de l’année scolaire 2006/2007. 

Enfin, notre étude nous a permis de conclure que les questions 

des épreuves de l’évaluation diagnostique ne contribuent pas à révéler 

le taux de concrétisation des compétences finales acquises durant la 

période scolaire précédente, en mathématiques et en langue arabe, 

chez les élèves de troisième année moyenne.  
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: ABSTRACT  
The present research deals with “Diagnostic Evaluation” through the 

contribution of the questions’ tests (of the Diagnostic Evaluation) to reveal the 

rate of concretization of the final competences acquired during the previous 

school period with third-year middle school pupils at mathematics and Arabic 

language  

Thus, our research is a descriptive study of the reality of “the Diagnostic 

Evaluation” in the establishments of education and aims at:  

 Revealing the reality of Diagnostic Evaluation in the 

establishments of education, and improving the qualifications of the persons in 

charge of this important educational operation. 

 Checking whether the questions in the tests of Diagnostic 

Evaluation contributed in the achievement of aims expected by this operation at 

mathematics and Arabic language, with third-year middle school pupils. 

 Checking whether the questions raised in this kind of evaluation, 

are able to reveal the final competences acquired during the preceding school 

period, and to acquire as much details as possible on the reality of the 

phenomenon under study. 

We undertook our research on 21 middle schools representing 20% of all 

initial middle schools of the county, i.e. 107 middle schools in the country of 

Constantine, which include the third-year middle school level of the year 

2006/2007. 

Finally, our study enabled us to conclude that the questions’ tests of Diagnostic 
Evaluation do not contribute to reveal the rate of concretization of final 
competences acquired during the previous school period with third-year middle 
school pupils in mathematics and Arabic language. 
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  : المراجع بالعربية 
 الناشر  .أسسها ، تخطيطها ، تقويمها    . المناهج    جابر عبد الحميد جابر و يحي هندام ،         -1

  .1985، 7دار النهضة العربية ، القاهرة ، ط 
برايـر   ،ف10 لبنان ، ط– ، دار العلم للماليين بيروت  علم النفس التربوي  فاخر عاقل ،    -2

1985.   
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  .1993 ، باتنة ، 1 ، طقراءة في التقويم التربويمحمد مقداد و آخرون ، -4

مختصر تفـسير الطبـري     الشيخ محمد علي الصابوني و الدكتور صالح أحمد رضا ،           -5

جامع البيان عـن    "سرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه اهللا المسمى           إلمام المف 
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 ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشروالتوزيع ،       علم النفس التربوي  عبد المجيد نشواتي ،     -8

  . م 1998/ هـ  1419الطبعة التاسعة 

، معجم المصطلحات التربوية المعرفة في أحمد حسين اللقاني و علي أحمد الجمل - 9

  .2 ، ط 1999 ، عالم الكتب ، مصر المناهج وطرق التدريس
 ،    الجزائر،      - أسسه وتطبيقاته  –نموذج التدريس الهادف    محمد الصالح حثروبي ،     -10

1999 .  

  .2000 ، لتقييم التربويمدخل إلى اعقون محمد العربي ، -11

 ،  دار    البحث العلمي أساسياته النظرية وممارسـته العلميـة       رجاء وحيد دويدري ،     -12

  .2000 سوريا، الطبعة األولى ، سبتمبر –الفكر دمشق 
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جمـاد األولـى    ،   مرشد المعلم في التقويم التشخيـصي     رزق أبو أصفر وآخرون ،        -13

  .األردن.  م 2000

، دليـل منهجـي     وطنية بالتعاون مع صندوق األمم المتحدة للسكان        وزارة التربية ال  -14

، دار النشر العلم والمعرفة الجزائر      للتربية السكانية في الطور الثالث من التعليم األساسي         

2000.  

   .2001 ، دارالنهضة العربية بيروت نحو تقويم أفضلأنور عقل ،  -15
التربية  القياس والتقويم في  أبو مغلي ،    مروان أبو حويج و إبراهيم الخطيب و سمير         -16

 – ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيـع عمـان             وعلم النفس 

  .2002 ، 1األردن ط 

 ، دار الفكر ، عمـان ،        طرق التدريس العامة وتطبيقاتها التربوية    وليد أحمد جابر ،     -17

   .2003 ، 1ط

، البحث في اإلتـصال     د ميلود سفاري وزمالئه     .، ترجمة األ    فالي  . الرامي و ب    .أ-18

 1425. الجزائر   .قسنطينة.جامعة منتوري . اإلتصال   ، مخبر علم إجتماع      عناصر منهجية 

  .2004/هـ

/  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،  الطبعة األولـى           نظريات التعلم محمد جاسم محمد ،     -19

   .2004اإلصدار األول 

 أحمد صرصار   –و محمد بن عيشة     ) تأليف( نور الدين خالدي     –رير  محمد شارف س  -20

  . الطبعة الثانية-  التدريس باألهداف وبيداغوجية التقويم، ) مراجعة(

 -، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان      التفكير عند األطفال    محمود محمد غانم ،     -21

  .  2004  ،  الطبعة األولى ، اإلصدار األول -األردن 

 ، دار المـسيرة للنـشر       القياس والتقويم في التربية وعلم النفس     سامي محمد ملحم ،     -22

  .2005 ، 3والتوزيع ، عمان ، ط 

تحوير البيداغوجيا وزارة التربية الوطنية ومكتب اليونسكو اإلقليمي للمغرب العربي ،        -23

  .2005 ،  تحديات ورهانات مجتمع في طور التحول–في الجزائر 
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  :ات والمجالت الدوري
 العـدد   – مجلة التكوين والتربية     –همزة الوصل    ،   - مديرية التكوين    –وزارة التربية   -1

15 . 1979 – 1980.  
الديوان " –مجلة فصلية متخصصة    –الجزائربة للتربية     المجلة "وزارة التربية الوطنية    -2

 1416/1417ن عام الفصل األول م* 5العدد*الوطني للمطبوعات المدرسية  السنة الثانية 

  .م1996* هـ 
  م2000 ، ، الجزائر2000الكتاب السنوي المركز الوطني للوثائق التربوية ، -3

  .2002 ، 18 ، دليل مرجعي ، العدد )األفقية ( الكفاءات العرضية فريد حاجي وزميله ، 
تعلـيم  منا هج السنة الثانية مـن ال       مديرية التعليم األساسي ،      –وزارة التربية الوطنية    -4

المتوسط التربية اإلسالمية ، اللغة العربية ، اللغة األمازيغية ، اللغـة الفرنـسية ، اللغـة                 

  .2003الجزائر ، مطبعة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد اإلنجليزية  
 الجزائـر   - 58- ، العـدد     مجلة نافذة على التربية   المركز الوطني للوثائق التربوية ،      -5

  .2003ديسمبر 
الوثيقة المرافقة لمناهج السنة األولى      مديرية التعليم األساسي ،      –وزارة التربية الوطنية    -6

 – اللغة العربية ، اللغة األمازيغية ، اللغة الفرنسية ، اللغة اإلنجليزية          –من التعليم المتوسط    

  .2003أفريل الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الجزائر 
الوثيقـة   مديرية التعليم األساسي ، اللجنة الوطنية للبـرامج ،           –ية  وزارة التربية الوطن  -7

اللغة العربية ، اللغة األمازيغية ، اللغة       –المرافقة لمناهج السنة الثانية من التعليم المتوسط        

 2003ديسمبر الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الجزائر       – الفرنسية ، اللغة اإلنجليزية   

.  
مناهج السنة الثانيـة مـن التعلـيم        لوطنية ، مديرية التعليم األساسي ،       وزارة التربية ا  -8

 ، الجزائر   – الرياضيات ،علوم الطبيعة والحياة ، العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا          –المتوسط  

  2003ديسمبر . ، مطبعة الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد 
 ، اضيات السنة الثانية من التعلـيم المتوسـط       دليل األستاذ الري   وزارة التربية الوطنية ،   -9

    2004الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ، الجزائر ، 



 362 

  ، المركز الـوطن      2003الكتاب السنوي   ،  "  التقويم التشخيصي :" الدريدي خليفة   -10 

  . 2004للوثائق التربوية  ، حسين داي ، الجزائر، 
 , ذ الرياضيات السنة الثانية من التعليم المتوسـط       دليل األستا , وزارة التربية الوطنية    -11

    .2004الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية 

بدر الدين بن تريدي و رشيد آيت عبـد الـسالم           : تأليف    .-وزارة التربية الوطنية  -12

  دليل األستاذ اللغة العربيةللسنة الثانية من التعليم المتوسط       . ساعد العلوي   : مراجعة لغوية   

  .o.n.p.s.   2004/2005 الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الجزائر – .
 موجه إلى جميـع المعلمـين واألسـاتذة    – مقاربة الكفاءاتمختار مراح  و زميله ،     -13

  .)إبتدائي، متوسط ، ثانوي(
المقاربـة   - 17 المركزالوطني للوثائق التربوية ،سلسلة موعدك التربـوي العـدد           -14

  يداغوجيا إدماجيةكب بالكفاءات
 التـدريس والتقـويم   وزارة التربية والتعليم ، المركز الوطني للوثـائق التربويـة ،            -15

 شارع محمد خليفـي حـسين داي        10  .19 العدد   – سلسلة موعدك التربوي     –بالكفاءات  

  .الجزائر 
  ، حـسين داي    المجلة الجزائرية للتربية المربـي    المركز الوطني للوثائق التربوية ،      -16

    2006 فبراير – يناير 05الجزائر ، العدد 
  .الجديدة في بناء المناهج اعتماد المقاربة بالكفاءاتمديرية التربية لوالية األغواط ، -17

  .موسوعة علم النفس للتربية والتعليم-18

  : المناشير الوزارية والمحلية 
 98/ ت  . و  / ع  . أ  / 1011: المنـشور الـوزاري رقـم       وزارة التربية الوطنية ،     -1

   .1998 أوت 12الجزائر في  . التقويم البيداغوجي في المنظومة التربوية: الموضوع 

ع .أ /وت / 489وزارة التربيـــة الوطنيـــة ، المنـــشور الـــوزاري رقـــم  -2

  .2003ماي03: الجزائرفي ).2003/2004منشورإطارلتحضيرالدخول المدرسي (

: ع ، حـول     . أ  / ت  . و   / 247ي رقـم    ، المنشور الوزار   وزارة التربية الوطنية     -3

  .2003 جوان 04: ، المؤرخ في تنصيب السنة األولى من التعليم المتوسط 
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: ع ، حـول     . أ  / ت  . و   / 548، المنشور الـوزاري رقـم       وزارة التربية الوطنية    -4

   .2004 ماي  19: المؤرخ في  ، تنصيب السنة الثانية متوسط

 التقويم التشخيصي  : 775/2004 رقم   المحليالمنشور :طينة  مديرية التربية لوالية قسن   -5

  .14/08/2004قسنطينة في . ،

 05/ع. أ  / و  . ت  . و   /2039: المنشور الـوزاري رقـم      وزارة التربية الوطنية ،     -6

  2005 مارس 13:المؤرخ في الجزائر في .إصالح نظام التقويم البيداغوجي : الموضوع 

 إصـالح نظـام   / ع.أ/و.ت.و/2039المنشور الوزاري رقم    : وزارة التربية الوطنية    -7

   .2005مارس 13الجزائر في  .التقويم التربوي

: الموضوع   2005 / 6. 0.0 / 26: المنشور الوزاري رقم    وزارة التربية الوطنية ،     -8

  .2005 مارس 15الجزائر في  . إجراءات تقويم أعمال التالميذ وتنظيمه 

  

 :ع ، حـول  .  أ /ت . و  / 2110المنشور الوزاري رقـم     ،   وزارة التربية الوطنية    -9

  . 2005 أفريل  24: ، المؤرخ في تنصيب السنة الثالثة متوسط 

ع ، حـول  . أ / ت . و  / 111، المنشور الـوزاري رقـم      وزارة التربية الوطنية      -10

    .2006 ماي 23:  المؤرخ في تنصيب السنة الرابعة متوسط ،:

 المؤرخ  2006 / 0 . 0 . 2 / 148المنشور الوزاري رقم    الوطنية ،   وزارة التربية   -11

معامالت المواد التعليمية في سنوات التعلـيم       :   والذي موضوعه     2006 /11 / 07: في  

  .المتوسط

 المؤرخ في   06 / 6 . 0 . 0 / 06: المنشور الوزاري رقم    وزارة التربية الوطنية ،     -12

 توجيه تالميذ السنة الرابعة متوسط إلى الجذعين        : والذي موضوعه    2007 / 01 / 14: 

  .المشتركين للسنة األولى من التعليم الثانوي العام والتكنولوجي

  

  : الرسائل الجامعية  
تقويم أهداف أسئلة اإلمتحانات لنيل     الطيب بلعربي ،    : موسى إبراهيم حريزي إشراف     -1

رسـالة مقدمـة لنيـل شـهادة        . شهادة التعليم األساسي الجزائري في ضوء تصنيف بلوم       
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الجامعية /الماجستير في علوم التربية  ، جامعة الجزائر معهد علم النفس وعلوم التربية س             

 :1993/1994 .  

  : القواميس والمعاجم   
 ،بيروت، شركة الطبـع والنـشر       معجم مجاني الطالب  ب ،   .ص.ل.م.دار المجاني ش  -1

    . 1986اللبنانية ، 

  . 2005، بيروت قاموس فرنسي عربي: المنهل سهيل ادريس، -2

  

  

  

  : المراجع باللغة األجنبية 
 ditions É, ducatiféme èvaluation du systé'L,LOTÉ CLAUDE TH-1

Nathan,1993,P 96 . 
valuation É'L,face de GUY AVANZINIéPr, CHARLES  DELORME-2

.1990 ,ditionéem 3,PARIS ,en questions  
 Les presse de ‚"enseignement'analysede l'L"‚)G( DUSOULT-3

l'université de Quebec ‚1981  
valuation des é'L).dsÉ(lëBernadette No-Christian Depover- 4

pratiques et ,lesèMod.tences et des processus cognitifs écomp
contextes.2001.P19.  
 5-Hadji Charles,L'evaluation ,Régles des jeu ,des intentions aux outils 
,4éme Ed.ESF.Editeur ,Paris 1993,P60.  
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  : الواب غرافيا 
http://WWW.google.fr/search. -1  

  .26/03/2006 بتاريخ – بوزارة التربية والتعليم – اإلدارة العامة للتخطيط التربوي موقع
2 -http://www.algazali  school.com/vbforum        
display.php?f=24  

  

منتدى اللغة العربية والصفوف /ة منتديات المواد الدراسي/منتديات اإلمام الغزالي التعليمية 

   - بحث–أنواع التقويم ودورها في تحسين عملية التعلم :األولية 

05/06/2006.  

WWW.google.books.com.-3  

شبكة  ، ات والقدراتبناء المناهج عن طريق المقاربة بالكفاءعبد القادر ميسوم  ، 

  .2007األنترنت

4-Http://www.nctm.ong/  

  :على الموقع  ، بناء المناهج عن طريق المقاربة بالكفاءات والقدراتعبد القادر ميسوم  ، 

  .16/04/2007بتاريخ . 

  : األقراص المضغوطة 
ـ      المناهج الجديدة للمواد التعليمية     وزارة التربية الوطنية ،     -1 ارس ، قرص مـضغوط ، م

2005.   
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