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  2006-2005:السنة الجامعية

 

غة العربيةدور االمتحان في تحصيل الّل  
السنة التاســـــــعة من الطور الثـــالث"  

" من المدرسة األساسية نموذجا  



  اإلهداء 
  

  إلى من سهرا على  تربيتي، وحرصا على تعليمي
  أبي العزيز  تغّمده اهللا برحمته الواسعة 

  وأمي الطّيبة أطال اهللا  في عمرها  
  إلى  آل أفراد عائلتي الكريمة 

  خالتي الحنون وأبنائها  إلى
  " قشطولي حميدو"إلى آل العاملين بمؤسسة 

  وتقديرا ... وفاء 
  إلى من استعذب العذاب وهان عليه الهوان في سبيل الوطن 

  
  فضيلة بلقاسمي 

  
  شكر وتقديرآلمة  

  
  .أحمد اهللا العلي القدير وأشكره على توفيقي إلتمام هذا العمل 

  : إلى أستاذتي الفاضلة الدآتورة  وأتقدم بجزيل الشكر والتقدير
  "خولة طالب اإلبراهيمي" 

مته لي من وقت وجهد، وما أسدته من نصح وتوجيه وفتح لما قّد
تضيق  ال ورحابة صدرها التيفي آل وقت ، أبواب االتصال بها 

فلها مني على عنايتها ورعايتها شكر  الينقصه إّال  ،أبدا بطالب علم
  .عجز الّلغة

أعضاء اللجنة على تفّضلهم بقراءة هذا العمل الذي شكر أيضا أو
  .ستكون مالحظاتهم الّلبنة  التي تسّد ما قد يكون فيه من نقص

   .وجزى اهللا عنا آّل ذي  عون
  ومنه التوفيق 



µ 
 

نمو المتعلّم هو غاية التربية، التي تهدف إلى إحداث تغييرات مختلفة في شخصيته 

.اركة في حياة الجماعة مشاركة مثمرة وبنّاءةبقصد توجيه سلوكه وإعداده للمش  

ويشمل النمو اكتساب المعلومات والمهارات واالتجاهات والميول والقيم وطرق 

العامة  التفكير المرغوبة، كما يتضمن الجوانب النفسية واالجتماعية والجسمية، والقدرات

  .والخاصة
 

تحانات؛ أبرز وسائل التقويم والوسيلة المستعملة في تقدير نمو المعلومات هي االم

شيوعا في مدارسنا، واألداة التي تطمئن بها على ثمرة جهودها، لتعرف مدى التقدم الذي 

يحـرزه متعلّموها؛ ألن ذلك يعتبر دليال في الوقت ذاته على نجـاحها، ويلقي أضواء 

  .اعلى جميع العوامل المؤثرة في نموهم منهجا وطريقة ومعلما ومدرسة ومجتمع
 

ألجل ذلك يولي العاملون في مجال التربية كمتخصصين أو كدارسين موضوع 

التقويم التربوي اهتماما خاصا؛ ألنّه بمثابة تقنية تحمل بين طياتها احتماالت حدوث ثورة 

في أساليب اإلدارة والتخطيط التي تمارسها المؤسسات التعليمية، وتهدف في النهــاية 

عن نماء المتعلّم، وإصدار حكم على مدى وصول العملية إلى إعطاء صورة واضحة 

التربوية إلى أهدافها، كما يكشف عن جوانب النقص فيها أثناء سيرها واقتراح الحلول 

  .المناسبة لتفادي هذا النقص وتجاوزه

والشخص الذي أوكلت له مسؤولية تعليم المتعلّمين وتقيــيم جهدهم المــدرسي 

وية، هو المعلم الذي مهما بلغت خبرته وكفاءته ال يمكنه الحكم في كّل المنظومات الترب

على مستوياتهم، كما ال يمكنه الحكم على ما قدمه لهم فعال بدون االمتحانات التي ال تزال 

من أخطر المشكالت التي تواجه التربويين والمجتمع والنشء على حد سواء في كّل 

  .مراحل التعليم المختلفة

  

  



تعلّمين إالّ سلـسلة متصلة من االمتحانات، فال يكادون يجتازون واحدا وما حياة الم

منها حتّى يحّل عليهم اآلخر، فعليها يتوقف مصيرهم الدراسي في كّل خطوة يخطونها 

وبها تتعلّق آمالهم وآمال الوطن، فال عجب إذا وجدناهم طوال كّل عام دراسي يحسبون له 

  .عمل يقومون به ألف حساب ويتراءى لهم شبحه في كّل

  

والواضح أن، وظيفة االمتحان هي قياس تحصيل الممتحن في موضوعات معينة 

  .والمفروض أن هذا القياس ال يقصد لذاته، وإنّما يرمي إلى أغراض متنوعة

من هذا المنطلق تولدت لدينا فكرة إنجاز هذا البحث، الذي انطلقنا فيه من اإلشكالية 

  :التالية

  تحان في التحصيل إلى جانب قياسه؟هل يساهم االم

بـدور االمتحان في تحصيل اللغة هذا ما نحاول معرفته من خالل بحثنا الموسوم 

، والذي يهدف "السنة التاسعة من الطور الثالث من المدرسة األساسية نموذجا" ،العربية

  :تينأساسا إلى الوقوف على تقييم متعلّم السنة التاسعة في اللغة العربية من زاوي

  .واقع امتحان مادة اللغة العربية في السنة التاسعة - 1

تقيـيم التحصــيل اللغوي من خالل عينة من وثائق المتعلّمين، ووسيلة التقييم  - 2

 .من خالل االستبيانات الموزعة على المتعلّمين والمعلّمين من جهة أخرى

  :والتأكّد من الفرضية التي انطلقنا منها في هذا البحث، وهي - 3

  :يساهم االمتحان في التحصيل لألسباب اآلتية

  .أهميته بالنسبة لكّل متعلّم في كّل مرحلة من مراحل الدراسة -

 .تحضير المتعلّمين واستعدادهم له لضمان النجاح فيه -

 .وظيفته التشخيصية لمختلف الصعوبات -

 .ما يترتب عليه من نتائج -

 .ما يتخذ في ضوء نتائجه من قرارات -

  

  

  

  



  :حثنا من متعلّمي السنة التاسعة، الذين اخترناهم لألسباب اآلتيةوكانت عينة ب

نحن نعلم أن السنة التاسعة، تمثّل آخر سنة في الطور الثالث من التعليم األساسي   

سابقا، المتوسط اآلن واإلجباري دائما، والتي تبدأ وعمر الطفل ال يتجاوز ست سنـوات 

. سنة 17سنة وحتّى  16و 15تراوح ما بين إلى أن يصل إلى السنة التاسعة، وعمره ي

يكون المتعلّم قد اكتسب خاللها قدرا وافرا من المعارف والمهارات، التي تؤهله لفهم 

  .وإدراك الحقائق واالستفادة منها في الحياة

كما يتوقع من متعلّم هذه السنة، أن يكون قد اكتسب على األقل قراءة وكتابة اللغة   

ون أي صعوبة؛ ألنّها السنة الفاصلة بين مرحلة التعليم األساسي العربية بشكل سليم د

ومرحلة التعليم الثانوي هـذا من جهة، ومن جهة أخـرى تجربتنا الشخصية في الطور 

الثالث من التعليم األساسي وبالذّات مع متعلّمي السنة التاسعة المشرفين على امتحان شهادة 

  .التعليم األساسي

    

عنا هذا في كونه يعالج قضية جوهرية في أية عملية تعليمية وتكمن أهمية موضو

تتمثّل في موضوع التقييم، الذي شغل وال يزال يشغل المربين إلى وقتنا الحاضر، وذلك 

بالنظر إلى تأثيره في مسار وتطور العملية التربوية التعليمية بأسرها، إذا اقترن بالتقويم 

  .صود لذاتهولم يقتصر على التقييم السطحي المق

    

ونظرا لندرة البحوث في هذا الموضوع، وعدم إعطائه المكـانة التي يستحقـها 

في منظومتنا التربوية، والتركيز على الجانب التنظيمي لالمتحانات واإلحصــائيات 

السنوية، وكذا ممارستنا لمهنة التعـليم وقيامنا بعملية التــقييم التي وقفنا من خاللها 

رغبنا في الخوض فيه ومعرفة كّل . تعلّمين ونتائجهم في كّل  فصل دراسيعلى أخطاء الم

  .جوانبه

    



وألجل معـــالجة إشكــالية هذا البحث، وضعنا خطة طرحنا من خاللها بحثنا 

باالعتماد على المنهج الوصفي االستقرائي االستنباطي كإطار عام نستند إليه في إجراء 

دراسة الظواهر الراهنة بدقّة للتوصل إلى بيانات حول دراستنا، فالمسح الوصفي يهتّم ب

موضوع الدراسة، ومن ثم تنظيم تلك البيانات وتحليلها للكشف عما تنطوي عليه من معان 

  .خاصة، كمحاولة للوقوف على طبيعة هذا الموضوع

    

ا ونشير إلى أنّنا استعنا بعلم اإلحصاء الذي وظّفنا بعض عملياته اإلحصائية لما قمن

  .بدراسة عالمات المتعلّمين

أما الطريقة التي اعتمدنا عليها، فهي المسح بالعينة العشوائية من مجتمع المتعلّمين   

  .الذين ينتمون إلى مرحلة دراسية واحدة

ومن األدوات المساعدة في توضيح الرؤية، استمارة االستبيانات الموزعة على كّل   

  .حوي جملة من األسئلة لها صلة بموضوع البحثمن المتعلّمين والمعلّمين، والتي ت

   لناهم بخاتمة جمعت أهموقد جاء تفصيل دراستنا في مقدمة وثالثة فصول، ذي

  .النتائج المحصل عليها

    

أما المقدمة، فتضمنت أهمية البحث ودوافع اختياره، وخطته وأهم المشاكل التي 

  .ى كّل من ساعدنا فيهواجهتنا في إنجازه، وأنهيناه بإسداء الشكر إل

  .االمتحانات: بيداغوجيا األهداف في التعليم األساسي وأسلوب تقييم التعلّم فيه: الفصل األول

وقسمناه إلى مبحثين، تناولنا في المبحث األول مفهوم التعليم األساسي وأطواره ووظائفه 

دف ومستوياته ثم انتقلنا إلى الحديث عن بيداغوجيا األهداف بالوقوف على تعريف اله

وتصنيفه وأهمية تحديده والبديل عنه، وأنهينا المبحث بعناصر العملية التعليمية من معلم 

  .ومتعلّم وطريقة ومنهاج وتقويم

    

  

  

  

  



أسلوب التقييم البـارز : وانـصب اهتـمامنا في المبحـث الثاني على االمتحان

لها صلة به، ثّم نشأته،  لنصل في مدارسنا، بعد أن تطرقنا إلى عدد من المصطلحات التي 

بعد ذلك إلى أنواعه وأغراضه وتحضير المتعلّمين له، وأهم ما نسب إليه من مآخذ رغم 

  .كثرتها وحدتها ال تلغي أهميته في التعليم، كوسيلة ال يستغنى عنها

  

واقع امتحان اللغة العربية في السنة التاسعة من التعليم األساسي : أما الفصل الثاني  

  :فقد قسمناه بدوره إلى مبحثين

عرضنا في المبحث األول، منهجية تعليم اللغة العربية في التعليم األساسي 

واألهداف العامة لمنهاجها وبرامجها وأنشطتها، ثم مكانة التقييم في المدرسة الجزائرية 

  .ووســائله في السنة التاسعة

تصحيح االمتحان ومعالجة وكان آخر ما ختمنا به هذا المبحث الحديث عن خطوة 

أما المبحث الثاني، فدرسنا فيه بعض النماذج من أسئلة امتحان اللغة العربية . نتائجه

  .الفصلي والرسمي، بعد تعريف السؤال وذكر أغراضه وشروط بنائه في االمتحان

  

وكان الفصل الثالث واألخير فصال منهجيا قسمناه كذلك إلى مبحثين، خصصنا  

للحديث عن استبيانات المتعلّمين والمعلّمين، التي قمنا بتحليلها بعد توطئة األول منه 

أما المبحث الثاني، فدرسنا فيه أخطاء عينة من المتعلّمين ونسبها بعد تعرضنا . منهجية

بنوع من اإليجاز إلى تعريف الخطأ وذكر أنواعه والمناهج النظرية في تحليله، هذا من 

عالمات المتعلّمين دراسة إحصائية بحساب التوزيع  جهة، ومن جهة أخرى درسنا

التكراري والمتوسط الحسابي، وكذا متوسط نسبة النجاح والرسوب من جهة وعالمات 

  .المتعلّمين على مستوى الفهم والتعبير من جهة أخرى

  

  

  

  

  

  



وفي األخير، ختمنا هذا البحــث بخاتمة أدرجنا فيها النـتائج التي توصلنا إليها   

خالل هذه الدراسة، وأدرجنا كذلك بعض االقتراحات في ضوء نتائج التحليل، كما من 

وضعنا فهرسا ضم قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في هذا البحث، وكذا 

  :فهرس الجداول والصفحات التي جاءت فيها، وأدرجنا مالحق تمثّلت في

  .االستبيانات الموجهة للمتعلّمين والمعلّمين -

 .عينة من أسئلة االمتحانات الفصلية والرسمية المدروسة -

 .عينة من وثائق امتحانات المتعلّمين -

  

واختتمنا البحث بوضع فهرس للموضوعات، وتجدر اإلشارة أخيرا إلى بعض    

الصعوبات التي واجهتنا أثناء قيامنا بهذا البحث من أهمها استحالة التوفيق بين العمل 

ى المتاعب الصحية التي أصابتنا خالل السنتين األخيرتين، ولكن والبحث، دون أن ننس

بفضل اهللا تعالى،  ثم بفضل نصائح أستاذتنا المشرفة وتوجيهاتها السديدة وجميل صبرها 

توصلنا إلى إتمام هذا البحث الذي رغم ما بذلناه فيه من جهود لم نفه حقه كامال، فالكمال 

وفقنا في وضع الخطوة األولى في  طريق البحث هللا وحده، ولكن نأمل أن نكون قد 

العلمي الصحيح، وأن يكون ما قدمناه خدمة بسيطة للغة العربية الشريفة التي اختارها اهللا 

  .لتكون لسان آخر الرساالت، آلخر الرسل، لخير األمم

أوال لألستاذة المشرفة . وفي الختام، ال ننسى أن نتقدم بعظيم الشكر القلبي الخالص

على صبرها الجميل، ثم إلى كل من أعـاننا " خولة طالب اإلبراهيمي"فاضلة الدكتورة ال

من قريب أو بعيد، بقليل أو كثير إلخراج هذه الرسالة، ونشكر أكثر من تكرم علينا 

  .بقراءتها، ونرجو صادقين أن ال يكون في قراءتها هدر للوقت والجهد

  .نا وإليه ننيب، والحمد هللا رب العالمينوما توفيقـــنا إالّ باهللا، عليه توكل  
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:المبحث األول  
بيداغوجيا األهداف في التعليم 
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  : توطئة -1

مرت الجزائر بمحاوالت عديدة منذ االستقالل لتطوير التربية والتعليم، تبعا لتجدد   

  .المفاهيم واألهداف وحاجيات المجتمع

التي  ،اسية آخر المحاوالتوتعد محاولة إصالح التعليم الشامل وبناء المدرسة األس  

ولما أسفرت . 1980إلى  1976قامت بها بعد تجربة دامت أربع سنوات ابتداء من سنة 

هذه التجربة على نتائج إيجابية تم تعميم تطبيق المدرسة األســاسية ابتداء من سنة 

)1980 - 1981.(  

  

  :التعليم األساسي -2

انية، تتضمن تربية قــاعدية للمتعلّم التعليم األساسي مرحلة تعليمية إلزامية مج  

من السنة األولى إلى السنة التاسعة، مع تهيئة جميع الظروف المالئمة إلكمال التـربية 

  .التي يتلقاها األبناء من العائلة

ربيع  16المؤرخ في ) 1976-1966(ولقد حدد هذا  بإصدار المرسوم الوزاري رقم     

، والمتعلّق بالطابع اإلجباري للتعليم 1976فريل أ 16لـ قالمواف هـ 1396الثاني 

   )1(.األساسي

وكان هذا محاولة إلصالح التربية والتكوين ورسم المعالم الكبرى للسياسة التربوية   

  : وإقامة المدرسة األساسية، المكونة من المرحلتين السابقتين

  .واتمرحلة التعليم المتوسط بعد اختصارها من أربع سنوات إلى ثالث سن -

  )2(.ومرحلة التعليم االبتدائي التي تستغرق ست سنوات -

  

  
                                                 

  19761976أفـــريل أفـــريل   1616: : الموافق لـالموافق لـ) ) 19761976––  19711971((، مرسوم رقم ، مرسوم رقم 3333الجريدة الرسمية، العدد الجريدة الرسمية، العدد   --::نظر نظر اُاُ      ))11((
  ..534534، ص ، ص 2020سة األساسية، المادة سة األساسية، المادة المتضمن تنظيم وتسيير المدرالمتضمن تنظيم وتسيير المدر

  19901990تركي رابح، أصول التربية والتعليم، ديوان المطــبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، تركي رابح، أصول التربية والتعليم، ديوان المطــبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، . . دد  ))22((
  ..242242ص ص 

  
  
  
  
  
  



  :أطواره-2-1

السابعة والعشرين من المرسوم الرئاسي ) 27(يشتمل التعليم األساسي حسب المادة     

  )1(: على ثالثة أطوار هي) 1976– 1966(رقم 

  .من السنة األولى إلى السنة الثالثة: الطور األول

  نة الرابعة إلى السنة السادسةمن الس: الطور الثاني

  .من السنة السابعة إلى السنة التاسعة :الطور الثالث

  

: ويمكننا أن نعبر عن الهيكل التنظيمي للمدرسة األساسية الجزائرية بشكل آخر، فنقول 

إن مـرحلة التعـليم األسـاسي مدتها التدريسية تسع سنوات،  وتستقبل األطـفال بدءا 

  :ي في الحقيقة فترتان متتاليتانوه. من السادسة

تخّص الطورين األول والثاني، مدة الدراسة فيها ست سنوات، ويكون : الفترة األولى •

ــغة التعليم فيها موحداً يكتسب المتعلّمون من خالله آليــات قراءة وكتابة اللّ

فيا وتعلّم العربية، باإلضافة إلى الحساب والتربية اإلسالمية والعلوم والتاريخ والجغرا

 .الفرنسية كلغة ثانية

مرحلة الطور الثالث، وتستغرق فيها الدراسة ثالث سنوات، يتعمق  :الفترة الثانية •

نون من اللغة العربية أكثر سواء في القراءة أو الكتابة أو النحو المتعلمون فيها، ويتمكّ

ات ـغكما يتلقون مبـادئ في البــالغة واألساليب والعروض واللّ والصرف،

  .لة في الفرنسية واإلنجليزيةاألجنبية، المتمثّ

، والتي جاء فيها )71-76(وهذا ما تضمنته المادة الحادية عشر من المرسوم رقم   

يوّزع برنامج التعليم في المدرسة األساسية على تسع سنوات دراسية مقــّسمة "

  )2("على ثالث مراحل تستغرق كل واحدة منها ثالث سنوات

  

                                                 
  ..534534الجريدة الرسمية، مرجع سابق، ص الجريدة الرسمية، مرجع سابق، ص         ))11((
  ..544544، ص ، ص نفسهنفسهالمرجع المرجع       ))22((
  
  
  
  
  
  



  :هوظائف -2-2

نشأت المدرسة األساسية أو التعليم األساسي في الجزائر من أجل أداء وظيفتين   

   )1(: هما

بمستوى تعليم المواطن الجزائري من ست سنوات  االرتفاعل في تتمثّ :الوظيفية األولى-

إلى تسع سنوات تمهيدا لجعل مرحلة التعليم العام في المستقبل مرحلة إجبارية لجميع أبناء 

  .الجزائر

والتعليم التقني ) علوم وإنسانيات(تتمثّل في التقريب بين التعليم النظري  :الوظيفة الثانية-

ا كان التخصص الذي يتابـعه ، بحيث يصبح المتـعلّم أي)التعليم المهني والتكنـولوجي(

في مرحلة التعلم األساسي يجمع في تعـليمه بين العلوم الصحيحة والعلوم اإلنــسانية 

  .ناحية، وبين العلوم التقنية والمهنية المختلفة من ناحية أخرىمن 

إالّ أن التعليم األساسي، يعيش نقائص عديدة، تبرز التباين بين الجانب النظري   

ل، في السياسة التربوية وأهدافها، وبين الجانب التطبيقي الذي يتجسد من خالل واقع المتمثّ

  .هذا التعليم

   )2(:نقائص التي نسبت له نذكر ما يليت والالومن بين االختال

على الرغم من حرص الدولة على توفير المؤسسات  :نقص الهياكل ووسائل التنفيذ-1

المدرسية واالستمرار في إنجاز المزيد منها استجابة للحاجة المتزايدة، فإنّها لم تتمــكّن 

هذا العجز اكتظاظ من تلبية هذه الحاجة نتيجة التأخر في إنجاز المشاريع، ونجم عن 

  .المتعلّمين في الحجرات الدراسية

وتعتبر وسائل تطبيق المدرسة األساسية المتعددة التقنيات، إحدى المتطلبات التي   

فشلت الدولة في توفيرها، مما أدى إلى عدم تحقيق األهداف المرجوة، إذ أن هذا التطبيق 

وورشات بسيطة  ،ل اليدويةيتطلّب توفير وسائل ومعدات مختلفة إلنجاز األشغا

  .لممــارستها،  ومخابر علمية ذات وسائل كهربائية وميكانكية

                                                 
  ..8585تركي رابح، مرجع سابق، ص تركي رابح، مرجع سابق، ص   ..دد      ))11((
  ..118118، ص ، ص   20032003حفيظة ، اكتساب اللّغة العربية عند الطفل الجزائري، دار القصبة ، الجزائر، حفيظة ، اكتساب اللّغة العربية عند الطفل الجزائري، دار القصبة ، الجزائر،     تازروتيتازروتي      ))22((
  
  
  
  
  



كما تتطلب توفير قطع أراضي بالقرب من المدرسة، كممارسة النشاطات   

  .الزراعية، وكذا مراكز ممارسة النشاطات الرياضية والموسيقية

  

تنظيم التعليم األساسي لقد كانت وحدة  :ضعف المناهج وعدم انسجامها مع المحيط-2

إحدى األهداف التي فشلت المدرسة األساسية في تحقيقها، ولم تبرز بذلك استمرارية 

  .مضمون المناهج من السنة األولى إلى السنة التاسعة

ووسمت بنقص االنسجام فيما بين المستويات وما بين المواد التعليمية، كما أدى   

يات إلى عدم تفتّح المدرسة على المحيط لعدم مراعاة الفشل في تطبيق مدرسة متعددة التقن

 ر ونمومة لواقع المتعلّمين وبيئاتهم وخصوصياتها، كما لم يراع التطوالمحتويات المقد

  .المعارف

  

ألن العشرات منهم قد وظّفوا بمستوى شهادة التعــليم المتوسط : عدم تأهيل المعلّمين-3

  )1(.وذلك استجابة لحاجة تزايد المتعلّمينأو الثالثة ثانوي، دون أي تكوين، 

  

   ويجدر بنا في هذا المقام، أن نشير إلى أنّه في إطار إصالح المنظومة التربوية، تم

التّخلي عن مرحلة التعليم األساسي والعودة إلى مرحلة التعليم االبتدائي، بالنسبة للطور 

لث، بداية الموسم الــدراسي األول والثاني والتعليم المتوسط بالنسبة للطور الثــا

)2003 -2004.(  

ة ـوابتدئ بتنفيذ هذا اإلصالح مع المتعلّمين، الذين انتقلوا من السنة السادس  

فأصبحوا بذلك في السنة األولى من التعليم المتوسط، بدل السنة السابعة، ومع المتعلّمين 

تحت ظل التعليم  ببداية أول عام دراسي لهم) ست سنوات(البالغين السن القانوني 

  .االبتدائي

    

                                                 
  ..120120،،  119119المرجع السابق، ص المرجع السابق، ص     ))11((
  
  
  
  
  



السنة الثانية والثالثة والرابعة (أما بقية السنوات سواء في الطورين األول والثاني 

، فال تزال تابعة لنظام )السنة الثامنة والتاسعة(، أو الطور الثالث )والخامسة والسادسة

وم فيها الدراسة أربع المدرسة األساسية بانتظار أن تعمم مرحلة التعليم المتوسط التي تد

ومرحلة التعليم االبتدائي التي تدوم فيها ، سنوات بدل ثالث سنوات في الطور الثالث

الدراسة خمس سنوات بدل ست سنوات ومع هذا اإلصالح، تبنّت منظومتنا  التربوية 

التي تسعى إلى أن يتعلّم الفرد " *النظرية البنائية : نظرية جديدة من نظريات التعلّم هي

   )1("عن طريق بناء معارفه بفضل ممارسة أعمال شتى

  

من أبـرز المهـتمين ببـناء المفاهيم )  .Piaget Jجـان بياجي (ويعـتبر 

construction des concepts   في المجال التربوي من خالل نظريته التكوينية، التي

  )2(.تتميز بما يلي

لعقلي للطفل، الطابع الشمـولي لها، بحيـث عولج مضمون النمو ا •

كموضوع اشـترك في دراسته البيولوجي إلى جانب السيكولوجي 

  .واإلبستمولوجي والمنطقي والرياضي والفيزيائي والبيداغوجي

الربط بين األبعاد الثالثة األساسية في دراسة عملية التعلّم، ويتعلّق األمر بالبعد  •

 .اإلبستمولوجي والسيكولوجي والبيداغوجي

ية انفردت بها النظرية التكوينية عن سائر النظريات األخرى وهي ميـزة أساسـ

  .التي تناولت ظاهرة التعلّم

  .القابلية للتعميم على مجاالت مختلفة ومتنوعة  •

ويمكننا أن نبين المراحل التي يمر بها المتعلّم في بناء المعرفة من خالل الرسم 

   )3(:التالي

                                                 
  

العربية، السنة العربية، السنة   اللّغةاللّغةبكتاب بكتاب خاص خاص ، ، دليل األستاذ البيداغوجيدليل األستاذ البيداغوجي، ، آيت عبد السالم رشيدةآيت عبد السالم رشيدة  ،،بدر الدينبدر الدين  بن تريديبن تريدي  ))11((
  ..1717، ص ، ص 20032003لتعليم المتوسط، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ، الجزائر ، لتعليم المتوسط، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية ، الجزائر ، األولى من ااألولى من ا

بد الرحيم، وجماعة من الباحثين، من بيداغوجيا األهداف إلى بيداغوجيا حّل المشكالت، دار بد الرحيم، وجماعة من الباحثين، من بيداغوجيا األهداف إلى بيداغوجيا حّل المشكالت، دار ععآيت دوصو آيت دوصو   ))22((
  ..104104الخطابي للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، المغرب، ص الخطابي للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، المغرب، ص 

  ..111111، ص ، ص نفسهنفسهالمرجع المرجع       ))33((
مفهوم تربوي وبـيداغوجي جديد، يرى أن الواقع النفسي والمعرفي واالجتــماعي للفرد ما هو مفهوم تربوي وبـيداغوجي جديد، يرى أن الواقع النفسي والمعرفي واالجتــماعي للفرد ما هو   ::البنائيةالبنائية    **

  ..في الحقيقة إالّ نتيجة بناء يتّم إنطالقا من العالئق والتفاعالت المتبادلة بين الفرد والوسط الذي يعيش فيهفي الحقيقة إالّ نتيجة بناء يتّم إنطالقا من العالئق والتفاعالت المتبادلة بين الفرد والوسط الذي يعيش فيه
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لنا من خالل المراحل األربعة مدى الدور األسـاسي والفعال  للمتــعلّم  يتضح

في عملية التعلّم أو بناء المعرفة، وهو دور يتجلى أساسا في تفاعله مع الموضوع بشكل 

يجعله يمثل القطب اإليجابي في هذا التفاعل، بحيث يفسح له المجال لممارسة أفعاله 

  .توصله إلى بناء المفاهيم التي تتعلّق بموضوع التعلّموأنشطته الحركية والذهنية بغية 

ومن المعلوم، أن المدرسة األساسية التي تبنت النظرية البنائية حاليا قد اعتمــدت 

وكادت . في بناء برامجها في مختلف المواد على بيداغوجيا األهداف التي شغلت المربين

التوجيهات التربوية في السنوات تكون موضوع معظم الندوات والملتقيات والدراسات و

  .الفارطة، وفرضت نفسها على عملية التعلّم بمختلف أطوارها

ولما كان لألهداف عالقة بموضوع بحثنا وأهمية ال يمكن تجاهلها في العملية 

التعليمية، رأينا ضرورة الوقوف على ماهيتها وتبيان مستوياتها وتصنيفها وأهمية 

  . تحديدها

  

 المرحلة الثالثة

 المتعلّم يؤثر على الموضوع

المتعلّم يالحظ نتائج تأثيره 

) تحّوالت الموضوع(  

 يعّمـم 

يجّرد التغيرات التي 

 طرأت على الموضوع 

يجرد أفعاله وأنشطته

 الخاصة  

 المرحلة األولى

 المرحلة الرابعة

 المرحلة الثانية



  :تربويةاألهداف ال -3

  :توطئة -3-1

إن كّل عمل يقوم به اإلنسان مهـما كان بسيطا ال يخـلو من هدف يـرمي إليه   

من خالله، وأولى النّاس  برصد األهداف والعمل من أجل تجسيدها على أرض الواقع هو 

المعلم الذي يهدف من خالل عمله مع المتعلّم إلى تحقيق غايات معينة تسمى أهداف 

تحّدد وتوّجه النشاط التربوي، وتسمح بتحديد الزمن وتطــّبق " األخيرة  هذه. التربية

 )1("على متعلّمين من سّن معين خالل مرحلة خاصة من النمّو

وإذا ما حاولنا تحديد البدايات التاريخية األولى للحركة التربوية القائلة بضرورة  

نفسها في الخمسينات من القرن صياغة وتحديد أهداف التربية، نالحظ أنّها بدأت تعبر عن 

  .الماضي

أول محاولة منهجية جدية لتحديد  ،R.Tyler.( 1956رالف تايلر (وتعتبر محاولة   

م سواء أهداف التعليم، وذلك بفضل تأكيده على أنّه ال يمكن التحقّق من فعالية وسالمة التعلّ

الّ من خالل التحديد على مستوى مضامينه أو طرائق التدريس المعتمدة فيه أو نتائجه إ

الواضح والدقيق ألهدافه، ثم احتّل االهتمام بتحديد األهــداف التربوية مكانة أســاسية 

  .في انشغاالت المربين والمعلّمين 

  

  :تعريف الهدف -3-2

عرف أحمد بن فارس الهدف في معجمه مقاييس اللغة باب الهاء والدال وما يثلثهما   

  )2("الغرض: أصيل يّدل على انتصاب وارتفاع، والهدف: لفاءالهاء والدال وا:"بقوله 

وعليه، فالهدف هو الغرض أو المرمى الذي يرمي إليه اإلنسان، من خالل قيامه   

  .بعمل من األعمال

                                                 
  ::نظرنظراا  ))11((

GGoouuppiill  GGeeoorrggeettttee,,  GGuuyy  LLuussiiggnnaann..  AApppprreennttiissssaaggee  eett  eennsseeiiggnneemmeenntt  eenn  mmiilliieeuu  ssccoollaaiirree  
bbiibblliiootthhèèqquuee  nnaattiioonnaallee  dduu  QQuuéébbeecc,,  QQuuéébbeecc,,  11999933  pp  ::  113355..  

عبد السالم هارون، دار الجيل، الطبعة عبد السالم هارون، دار الجيل، الطبعة : : ، تحق، تحقاللّغةاللّغةأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء، معجم مقاييس أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء، معجم مقاييس     ))22((
  ..9393، ص ، ص 66، م، م19911991األولى، بيروت، األولى، بيروت، 

  
  
  
  



) Magerماجر (وللهدف من الناحية االصطالحية عدة تعريفات نذكر منها تعريف   

 )1(" م لّما يتابع بنجاح هذه الدراسة أو تلكإبالغ يحّدد إالم يتحّول المتعلّ" له بأنّه 

يظـهر لنا من خالل تعريف ماجـر، أن الهـدف في جوهره هو مـدى ما تحقّق  

؛ أي النتيجة المترتبة عن عـمل ما واتجاهاتمهارات وفي سلوك المتعلّمين من معارف 

  .في موقف معين

  

  :مستويات األهداف التربوية -3-3

  2(:ة مستويات اختلف الباحثون في تحديدها نذكر منها ما يليلألهداف التربوية عد(   

وهي أهداف شديدة العمومية والشمولية ): األهداف التربوية العامة(المستوى العام -1

والتجريد، وتشــير إلى تغيرات كبـرى في سلوك األفراد، وتركّز على المتعلّم أكثـر 

  .من تركيزها على ما يتعلّم

  :اوخير مثال عليه

  .خلق المواطن الصالح-

  .إعداد اإلنسان المؤمن بقيم اإلسالم-

وهذا المستوى أقّل تجريدا وأكثر تخصيصا ): األهداف التعليمية(المستوى المتوسط -2

من األهداف السابقة، ويشمل هذا المستوى من األهداف، األهداف التعليمية العامة 

  .سيوالخاصة للمواد الدراسية خالل سنة أو فصل درا

  :ومن األمثلة على هذا النوع

  .معرفة الحروف األبجدية وتسميتها-

  .استيعاب مفهوم التكامل االجتماعي في اإلسالم-

  

                                                 
  ::نظرنظراُاُ      ))11((

MMiinnddeerr  MMiicchheell,,  DDiiddaaccttiiqquuee  ffoonnccttiioonnnneellllee,,  OObbjjeeccttiiffss,,  ssttrraattééggiieess,,  éévvaalluuaattiioonn,,  DDee  BBooeecckk,,  
PPaarriiss,,  11999999  pp  ::2299..  
  

في القياس والتقييم، دار مجدالوي للنشر، الطبعة الرابعة، األردن  في القياس والتقييم، دار مجدالوي للنشر، الطبعة الرابعة، األردن    ،،سامي، مصلح خالد حسينسامي، مصلح خالد حسين    عريفجعريفج  ..دد  ))22((
  ..103103،،102102، ص ، ص 19991999

  

  

  

  

  



وهي أهداف محددة تحديدا دقيقا قابلة  ):األهداف السلوكية المحّددة(المستوى الخاص  -3

حركية، انفعالية للقياس المباشر أو غير المباشر، وتتناول سلوكات أو استجابات عقلية 

تظهر في سلوك الفرد فعال ويسترشد بها المعلم في تدريسه اليومي، وتعينه على تقييم 

المتعلّمين تقييما تكوينيا، وتحقيق ما ينوي عمله في الحصة الدراسية، ومن األمثــلة 

  :على هذا النوع

  .أن يصوغ قاعدة الفاعل بكلماته الخاصة -

 .شعرية معينةأن يعطي أسبابا لتفضيله قصيدة  -

ويمكننا أن نعبر عن مفهوم الهدف السلوكي بمصطلح آخر هو الهدف اإلجرائي الذي 

بأنّه عبارة تكتب للمتعلّمين تصف األداء المــتوقع قيامهم به عند االنتــهاء "يعرف 

  )1(" من دراسة وحدة تعليمية معّينة؛ أي وصف النتائج أو الحاصل التعليمي

عالقة التي تربط بين المستويات السالفة الذكر، لوجدنا أن هناك ولو تساءلنا عن ال  

ـّك يحدث على مستوى معين سيؤدي بالضــرورة  ارتباطا عضويا بينها، وأن أي تفكـ

  .إلى عدم بلوغ المستويات األخرى صعودا أو نزوالً

  

  :تصنيف األهداف التربوية -3-4

األهداف التربوية وترتيبها ضمن  يقوم التعليم بواسطة األهداف على أساس تصنيف  

تصــنيف أو ترتيــب األشياء  ؛والتي تعني ، Taxonomieالّصنافة إطار عام يدعى

  :أو الحيوانات أو األشخاص، وذلك وفق ثالث خصائص هي

  .وجود قاعدة معينّة يتّم في إطارها التصنيف -

 .الشمولية؛ أي أن ال شيء يخرج عن المجال موضوع الصنافة -

ط ــغي أن ينتمي إلى مستوى واحد فقـة؛ أي أن العنصر الواحد ينبالخصوصي -

 )2( .وال يمكن أن يتأرجح إلى مستويين اثنين

                                                 
صنيفها وصياغتها، مطبعة الديوان الوطني لمحو األمية وتعليم صنيفها وصياغتها، مطبعة الديوان الوطني لمحو األمية وتعليم وعلي محمد الطاهر ، األهداف البيداغوجية توعلي محمد الطاهر ، األهداف البيداغوجية ت    ))11((

  ..5757، ص ، ص 19991999الكبار، الجزائر ، الكبار، الجزائر ، 
  7979المرجع نفسه، ص المرجع نفسه، ص     ))22((
  
  
  
  
  



فات التي يتّم عليها البحث ووضعها والصنافة أيضا دعوة إلى تحديد ما هي التصّر"

 )1("وتشجيعها وتدعيمها بأخرى، إنّها الخطوة الحاسمة نحو اإلجرائية

ذي استعمل في األصل للداللة على قوانين ترتيب الكائنات، ولكنّه اتخذ هذا المفهوم ال

أو إلى نتائج هذا التعلّم  ،فيما بعد معنى أوسع، إذ أصبح يشير إلى علم الترتيب بمعناه العام

  )2(.أي الصنافة ذاتها

بنيامين بــلوم (ويرجع الفضـــل في ظهـور هذا المفهـوم إلى العالم األمريكي 

B. Bloom (لت مين تمثّين والمعلّومساعديه في وضع أداة تربوية جديدة بين أيدي المرب

في تصنيف األهداف التربوية، لما دعي إلى حضور اجتماع مصححي إنتاجات المتعلّمين 

  . والحظ اختالف وجهات نظر هؤالء حول ما ينبغي أن تنصب عليه أحكامهم

لة بهذا الصدد القت انتــشارا واسعا ويعتبر تصنيفه لألهداف التربوية أول محاو

  .في أمريكا ثم أوروبا وبقية العالم

  :وعلى إثرها ظهرت صنافات أخرى اتخذت كأساس لها المنطلق التالي

إذا كان من الضروري الوصول إلى طريقة تحدد التقييم، فالبد من تحديد األهداف 

غة إجرائية، يتمــكّن التربوية، من خالل وضع منهج صارم يضبطها ويصوغها صيا

  .من خاللها من وصف السلوك النهائي المراد تحقيقه لدى المتعلّم

  .وهذا ما جسدته إتجاهات عديدة لصياغة األهداف اإلجرائية إنطالقا من الستينات

  

   )3(:وصنّفت األهداف بموجب ذلك إلى ثالث مجاالت هي

لتي تركّز على الناحية الفكرية ويحتوي على تلك األهداف ا: المجال العقلي اإلدراكي -1

  .كالمعرفة والفهم ومهارات التفكير

    
 

                                                 
  ::نظرنظراُاُ    ))11((

DDeellaannddsshheeeerree  VViivvaannee  &&  DDeellaannddsshheeeerree  GGiillbbeerrtt,,  DDééffiinniirr  lleess  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn,,  
PPrreesssseess  UUnniivveerrssiittaaiirreess  ddee  FFrraannccee,,  PPaarriiss,,  11997788  ..  pp  ::6666..  

الفرابي عبد اللطيف وآخرون، األهداف التربوية، أسسها وأهميتها، مفهومها ومستوياتها، إجرائيتها وتصنيفها الفرابي عبد اللطيف وآخرون، األهداف التربوية، أسسها وأهميتها، مفهومها ومستوياتها، إجرائيتها وتصنيفها     ))22((
  ..2525وتوظيفها التربوي، دار الخطابي للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة ، المغرب، ص وتوظيفها التربوي، دار الخطابي للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة ، المغرب، ص 

  ..105105خالد حسين ، مرجع سابق، ص خالد حسين ، مرجع سابق، ص   عريفج سامي ، مصلح عريفج سامي ، مصلح . . دد  ))33((
  
  

  



ويتكون هذا المجال عند بلوم من ستة مســتويات تندرج من الســهل إلى الصعـب 

   )1(:ومن البسيط إلى المركب كاآلتي

يتطلب هذا المستوى أن يحفظ المتعلّم مجموعة معلومات : )المعرفة(مستوى التذكّر -1

: ومــن األفعال السلوكية التي تعبر عن هذا المســتوى. عــلمية وقوانينوحقائق 

  ...أن يــعرف، أن يحدد، أن يسترجع

هو القدرة على إدراك معنى المادة واسترجاع المعلومات، وفهم : مستوى الفهم -2

  .معناها والتعبير عنها بلغته الخاصة

ما يحفظه من معلومات، ويظهر السلوك  ويتطلب هذا المستوى استيعاب المتعلّم لمعنى    

يشرح، يفسر : ويتطلب هذا المستوى ما يلي. عن طريق الترجمة من صورة إلى أخرى

  ...يعطي أمثلة، يصوغ

هو قــدرة المتعلّم على استخدام ما تعلّمه في مواقف جــديدة  :مستوى التطبيق-3

أن يطبق، أن يخـــتار : ىومن األفعال التي تستخدم عند صياغة الهدف في هذا المستو

  ...أن يعمم

يشــير هذا المستوى إلى قدرة المتعلّم على تحليل مادة التــعلّم  :مستوى التحليل -4

  .إلى مكوناتها الجزئية

  ...أن يحلّل، أن يوضح، أن يتعرف: ومن األفعال التي تستخدم في صياغة هذا المستوى

ل إعداد موضوع أو مشروع بمعنى؛ القدرة التأليف مث ؛ويقصد به: مستوى التركيب -5

  .على أن يقدم المتعلّم شيئا من ابتكاره معتمدا على ماحفظ

أن يكون موضوعا، أن يؤلّف، أن يعيد : ومن األفعال السلوكية في هذا المستوى

  ...صياغة

  .يرتبط هذا المستوى بالقدرة على إصدار األحكام في أمر من األمور :مستوى التقويم-6

  ...أن يحكم، أن يقرر أن يناقش: األفعال السلوكية المستخدمة في هذا المستوى ومن

                                                 
جامل عبد الرحمان عبد السالم، طرق التدريس العامة ومهارات تنفيذ وتخطيط عملية التدريس، دار جامل عبد الرحمان عبد السالم، طرق التدريس العامة ومهارات تنفيذ وتخطيط عملية التدريس، دار   ..دد  ))11((

  ..3939، ص ، ص 20002000المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، األردن، المناهج للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، األردن، 
  
  
  
  
  



  

ويشمل تلك األهداف المتعلّقة بالعواطف واالنفعاالت ): االنفعالي(المجال التأثري  -2

  .واإلتجاهات والتثمين وطرق التكيف

  

الكتابة : ركية ويشمل األهداف التي تركّز على المهارات الح: المجال الحركي النفسي -3

  ...والطبع باآللة الطابعة، والسباحة وتشغيل المكائن

  

لكنّه  1956ولقد تناول بلوم هذه المجاالت الثالثة في مجلده األول الذي صدر عام "

  .ركّز على المجال المعرفي الذي أشرنا إلى مستوياته الستة

 كراثول (في حين اهتمKrathwohl  ( وتوالت عالياالنفبالمجال الوجداني أو ،

هارو (التصنيفات فيما بعد للحديث عن المجال المهاري الحركي، حيث ظهر تصنيف 

Harrou( وتصنيف ،) جرونلدGronolund( وتصنيف ،) كبلرKibler"( )1(  

  

ولقد أثبتت المعاينة الميدانية أن المعلمين وألسباب موضوعية عدة يعود بعـضها 

ر لظروف العمل كانوا ال يولون إالّ أهمية نسبية إلى التكوين والتأطير والبعض اآلخ

للمقاربة باألهداف التي كثيرا ما اقتصرت على الجانب الشكلي واإلداري في بداية تعاملهم 

  )2(.معها على األقل

إالّ أن هذا لم يمنع من انتشار هذه البيداغوجيا في األوساط التربوية عمالً 

لوطنية التي حثّت من خالل مناهج التربية والتعليم بالتوجيهات الرسمية لوزارة التربية ا

باألهداف في العمل التربوي وفسح المجال  االهتمامعلى ضرورة ) 1996طبعة (األساسي 

  .وتجنّب  االعتماد على المذكرات الوزارية ،للمبادرة واالجتهاد

  

                                                 
جودت أحمد سعادة، صياغة األهداف التربوية والتعليمية في جميع المواد الدراسية، دار الشروق للنشر جودت أحمد سعادة، صياغة األهداف التربوية والتعليمية في جميع المواد الدراسية، دار الشروق للنشر ..دد      ))11((
  ..148148، ص ، ص 20012001التوزيع، الطبعة األولى، األردن، التوزيع، الطبعة األولى، األردن، وو
  ::نظرنظراُاُ    ))22((

) ) اللّغة العربية، اللّغة األمازيغية، اللّغة الفرنسية، اللّغة اإلنجليزيةاللّغة العربية، اللّغة األمازيغية، اللّغة الفرنسية، اللّغة اإلنجليزية((مناهج السنة األولى من التعليم المتوسط مناهج السنة األولى من التعليم المتوسط 
  ..0606، ص ، ص 20032003الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائر، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائر، 

  
  
  



  

  :أهمية تحديد األهداف التعليمية -3-5

الغ من المربين؛ ألنّها الركن األساسي الذي تقوم حظيت األهداف التعليمية باهتمام ب  

، إذ تتعلّق بها عمليات بناء المناهج الدراسية، واختيار أساليب ربويةعليه العملية الت

  .التدريس ووسائل التقييم

وتحدد األهداف أنواع التحصيل ومستوياته مما يعني؛ أن العملية التعليمية ينبغي أن   

  .وتقويمها في ضوء األهداف التعليمية المحددةيجري تخطيطها وتنفيذها 

   )1(:وخطوة تحديد األهداف تتطلب ما يلي 

  .ومستوياتها) التعليمية(التعرف على أنواع األهداف التدريسية  -

 .كتابة األهداف التدريسية بصورة سلوكية -

ي أما من حيث دور األهداف في مجال التقويم، فإنّها تساعد على توفير القاعدة الت

م بالوقوف على مدى فعالية يجب أن تنطلق منها العملية التقويمية، فاألهداف تسمح للمعلّ

   )2(.التعليم ونجاحه في تحقيق التغير المطلوب في سلوك المتعلّم

وعليه، فتحديد الهدف أمر في غاية األهمية؛ ألنّه يعرفنا بمدى قربنا أو بعدنا عنه 

ال يمكن إغفالها، فمن خالله ننظّم ونحلّل المحتوى  وأهميته في مجال التربية والتعليم

التعليمي، ونحدد الطرق والوسائل المناسبة للتدريس، ونختم العملية التعليمية بالتقويم وذلك 

  .بقياس ما تحقّق من األهداف التي حددناها في بداية العملية

  

  

  

  

                                                 
نادر فهمي ، مبادئ القياس والتقويم في التربية، دار الفكر للطباعة والنشر نادر فهمي ، مبادئ القياس والتقويم في التربية، دار الفكر للطباعة والنشر   الزيودالزيود. . عليان هشام عامر، دعليان هشام عامر، د  ))11((

  ..9191، ص ، ص 19981998والتوزيع ، الطبعة الثانية، األردن ، والتوزيع ، الطبعة الثانية، األردن ، 
، بيروت ، بيروت 19871987نشواتي عبد المجيد، علم النفس التربوي، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، نشواتي عبد المجيد، علم النفس التربوي، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة، . . دد  ))22((

  ..4949ص ص 
  
  
  
  
  



  :من بيداغوجيا األهداف إلى بيداغوجيا الكفاءات -3-6

ة التطور وحركية المجتمعات انطلقت منظومتنا التربوية بداية فهم العميق لسنّمن ال  

في البحث عن أساليب جديدة لتحسين أدائها وزيادة ) 2004 -2003(الموسم الدراسي 

وهذا ما جعلها تتبنى بيداغوجيا جديدة اقترحها خبراء التربية في البلدان . مردودها

التي هي في الواقع امتداد للمقاربة باألهداف وتمحيص  المتطورة هي بيداغوجيا الكفاءات

  .إلطارها المنهجي والعلمي

ولقد اتخذت بيداغوجيا الكفاءات من النظرية البنائية التي سبق اإلشارة إليها قاعدة   

ومنطلقا لها؛ ألن التدريس بواسـطة الكفاءة تدريس يوصـي بخلق األوضاع والظروف 

  .ي معارفه بنفسهالتي تتيح للمتعلّم أن يبن

وبعد أن كان المعلم في ظّل البيداغوجيا السابقة يعرض دروسه مجزأة دون أن   

يعمل على إدماجها أصبح في ظّل البيداغوجيا الجديدة مدعو إلى أن يؤلّف بين عناصر 

حتّى تكون وظيفة وذات معنى؛ أي يعتمد على إدماج بعضها في بعض باعتبار  ةمنفصل

بأنّها عبارة عن قدرة "أساسية في المقاربة بالكفاءات التي عرفت  أن اإلدماج خاصية

الفرد على التصّرف بعفوية وبشكل فّعال في مواجهة وضع مشكل بتجنيد موارد معرفية 

   )1(" وإجرائية شتى

أي أن الكفاءة تسمح للمتعلّم بمواجــهة مشــكلة ما، وحلّها بنجاح باالعــتماد   

  .المخزونة في ذاكرته والمعارف اإلجرائية على مجموعة من المعارف

وكان التوجه إلى التدريس بالكفاءات النتائج المتدنية للمتعلّمين، وما شهدته بيداغوجيا  

  :األهداف من انتقادات وباألخص لألهداف السلوكية نذكر منها

تؤكد األهداف اإلجرائية على نتائج التعلّم السطحية والمباشرة، وتهمل األهداف  •

  )2(.كما تفتقر إلى الواقعية وتتطلب جهدا كبيرا. العامة بعيدة المدى

                                                 
  ..1818، ص ، ص دليل األستاذ البيداغوجيدليل األستاذ البيداغوجيرشيدة آيت عبد السالم، رشيدة آيت عبد السالم،   بن تريدي بدر الدين،بن تريدي بدر الدين،    ))11((
  ..6666نشواتي عبد المجيد، مرجع سابق، ص نشواتي عبد المجيد، مرجع سابق، ص . . دد    ))22((
  
  
  
  
  
  

  



م إلى مئات وآالف من السلوكات تتطلب األهداف اإلجرائية تجزيء سلوك المتعلّ •

البسيطة حتّى يمكن معاينتها وتقويمها بشكل دقيق وهذا ممكن في المجاالت الفكرية 

يصعب القيام به بشــكل  الذاكرة، الفهم، التطبيق، لكن: البسيطة مثــل

  )1(.مــرض في المجاالت األخرى كالتحليل والتركيب والتقويم

  )2(.إنّها مدخل ضيق؛ ألن األهداف المحددة من شأنها أن تضيق دائرة التعلّم •

  

ينضاف إلى ماسبق تأكيد الباحثين أنّها ال تجدي نفعا، خاصة وأن العالم اليوم يعيش   

رفي الذي استوجب إعادة بناء الفعل التعليمي التعلّمي على مبادئ مرحلة اإلنفجار المع

  .مبنية على ما هو أنفع وأفيد بالنسبة إلى المتعلّم وأكثر اقتصادا لوقته

ويبقى تجسيد بيداغوجيا الكفاءات على أرض الميدان ونجاحها مرهون في نظرنا بعدة   

  :أمور منها

  .مين لها والعمل بهااستيعاب المعلّ -

 ختارته من محتويات وطرائق تربوية ووسائل تعليمية ما ا -

ما حددته من أدوار لكّل من المعلم والمتعلّم على حد سواء، وما تطلبته من تعديل  -

 .هام في مساعي التقييم

  

  : عناصر العملية التعليمية -4

التي تحمل إن العملية التعليمية عملية معقدة إلى حد ما نظرا الرتباطها بالنفس البشرية     

  .بين طياتها تعقيدات نفسية وفكرية واجتماعية

فإن شخصية اإلنسان منذ طــفولته إلى شيخـوخته تنتقل من حالة إلى أخرى  ،ولذا   

مه التعليم يولكي، نستطيع أن نغير من سلوكه البد من تبني أساليب ناجعة في تربيته وتعل

  .الهادف
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ن العناصر تقوم فيما بينها عالقات تداخلية وتتضمن العملية التعليمية مجموعة م  

  .تفاعلية، بحيث تشكّل في النهاية نظاما متكامل العناصر

وينبغي النظر إلى هذه العناصر في إطار األهداف التربوية التي تسعى هذه العملية   

لبلوغها، والتي تتمثل أساسا في مساعدة المتعلّم على تحقيق النمو السوي في جميع جوانب 

  :وهذه العناصر هي. خصيته الجسمية والعقلية واالجتماعية واالنفعالية والروحيةش

  

  : المتعلّم -4-1

  .اختلفت النظرة إلى طبيعة المتعلّم ودوره في العملية التعليمية عبر العصور  

ويرجع هذا االختالف إلى تعدد الفلسفات واآلراء والنظريات النفسية والتربوية، فبعد أن 

إليه في إطار التربـية التقليدية على أنّه صفحة بيضاء يسجل عليها المعــلم  كان ينظر

يزه يوغير ذلك مّما يستوجب تم"ما يريد دون مراعاة لميوله واستعداداته وحاجياته، 

األمر الذي جعلها تقّدم حشدا . ومراعاته عند وضع المحـتويات التعليمية كمــا وكيفا

اصر اللغوية التي لم يحكمها أي ترتيب أو تسلسل ضمن هائــال من المعلومات والعن

أصبح في التربية الحديثة يضطلع بالدور األساسي في العملية التعليمية  )1("كّل منسجم

وتغيرت وظيفته من مستهلك للمعلومات إلى  مساهم  فعال فيها يتعلّم عن طريق  بناء 

  .معارفه بنفسه

  

ي إلى تطور النظرة إلى المــتعلّم ودوره خولة طالب اإلبراهيم. وقد أشارت د  

نالحظ أّن األمور تتجه حاليا نحو تبلّور منهجية متمحورة :" في العملية التعليمية بقولها 

سواء باعتبار رغباته الكامنة أو نشاطه التعلّمي، وتعقد آماال : حول المتعلّم الشخص

ين اللّغويين والنفــسانيين كبيرة في هذا المضمار على التعاون الذي يمكن أن يحصل ب

   )2("في هذا المجال

                                                 
  ::نظرنظراُاُ    ))11((
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وكنتيجة للدراسات والبحوث المختلفة في ميدان التربية وعلم النفس في العقود   

األخيرة من القرن العشرين، ظهرت مجموعة من المبادئ تتعلّق بالعوامل المؤثرة في تعلّم 

  )1(:المتعلّم نذكر من أبرزها

هي العوامل  .تؤثّر في تشكيل شخصية المتعلّم هناك مجموعة من العوامل التي •

  .الوراثية والبيئية

تتأثر عملية تعلّم المتعلّم بدوافعه وحاجاته، وهذه الدوافع والحاجات تأخذ أشكاال  •

 .فهناك الحاجات الفسيولوجية والحاجات النفسية والحاجات االجتماعية ،مختلفة

ل كأدوات محركة للسلوك اإلنساني للدوافع أهمية في عملية التعلّم باعتبارها تعم •

 .وينبغي مراعاتها ومعرفتها

 .إن هناك فروقا فردية، بين المتعلّمين في قدراتهم وميولهم وحاجاتهم ودوافعهم •

إن للمتعلّم دورا فاعالً في عملية تعلّمه، وينبغي إتاحة الفرصة أمامه للمشاركة  •

 .فيها، بحيث يكون فاعال ونشيطا أثناءها

حلة من مراحل نمو المتعلّم خصائصها ومطالبها، ودور التربية أن تراعي ولكّل مر

 .هذه الحقائق وتعمل على توفير هذه المطالب

  

  :متعلّم الطور الثالث من التعليم األساسي-4-1-1

يمر المتعلّم الذي تسعى المدرسة جاهدة لتكوينه بمراحل عديدة في نموه تبدأ   

باب، وفي األخير الشيخوخة وما يهمنا من المراحل السابقة بالطفولة، فالمراهقة ثم الش

  .مرحلة المراهقة التي يدخلها متعلّم الطور الثالث من التعليم األساسي

وجب علينا  ،وألنّها تمثّل بداية تحول بارز في تكوين شخصيته وتحديد مقوماتها    

  .الوقوف على كنهها وطبيعة التغيرات التي تحدث فيها
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  :تعريف المراهقة -4-1-2

أنّها لفظ وصفي يطلق على المرحلة التي "للمراهقة عدة تعريفات اصطالحية منها   

يقترب فيها الطفل، وهو الـفرد غير الناضــج انفعاليا وجسميا وعقليا من مرحلة 

  .)1("البـلوغ، ثّم الرشد ثّم الرجولة

ل اجـتماعي وثقافي بأنّها قنطرة عبور وعملية بيــولوجية وتحّو"وتعرف أيضا   

  .)2("في حياة اإلنسان

وعليه، فإن نهاية مرحلة الطفولة هي بداية لمرحلة أخرى تختلف عنها اختالفا   

هي مرحلة المراهقة، التي يشار إليها في بعض األحيان بمرحلة البلوغ، وإن كان  .كبيرا

والجنسي والعقلي هناك فرق ظاهر بينهما، فالمراهقة تعني؛ التدريج نحو النضج الجسمي 

والنفسي، على حين  يقصد بالبلوغ؛ نضج األعضاء الجنسية واكتمال وظائفها عند الذكر 

  )3( .واألنثى

  

  :مظاهر نمّو المراهق -4-1-3

يشهد المراهق تغيرات جسمية وعقلية وانفعالية واجتماعية عديدة لها جميعها األثر   

ات، ألنّها تحدد ميول المتعلّم ومدى على تكوين شخصيته، وينبغي مراعاة هذه التغير

  .استعداده لتقبل المعلومات المناسبة لسنه

  .نحدد المقصود من كلمة نمو ،وقبل الحديث عن مظاهر نمو المراهق  

  :تعريف النمّو -1

بأنّه تحّول فجائي وغير مترابط لبعض " )R.Legendreلجوندر  ينير(يعرفه   

  .)4("النمّو األعضاء لغاية الوصول إلى ذروة
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  :النمّو الجسمي -2

يتمثّل أول مظهر لنمو شخصية المراهق في التغيرات التي تطرأ على جسمه   

  :ويمكننا أن نجملها في النقاط اآلتية ،ووظائفه العضوية

  .نمو العضالت الذي يكون أبطأ من نمو العظام -

وعند . مام النّاسجرة عند المراهق، فيتضخّم صوته ويخجل من التحدث أننمو الح -

 .عضاء التناسلية وبدء الحيضاألنثى بروز الثديين، ونضج األ

 .الميل إلى الجنس اآلخر، والرغبة في تكوين عالقات صداقة معه -

 .كثرة الشرود وأحالم اليقظة -

 .تغير إفرازات الغدد الصماء وعملها -

 .حجم القلب وسرعة الدم: تغيرات عضوية -

 .النضج والبلوغ -

  

  :العقلي النمّو -3

تتميز فترة المراهقة بنمو القدرات العقلية ونضجها، ويتم فيها االنتقال من اإلدراك   

  :دة والمعاني المجردة نذكر منها ما يليالحسي والحركي إلى إدراك العالقات المعقّ

يتأثر إدراك الفرد بنموه العضوي والفيسيولوجي والعقلي  :اإلدراك •

هذا يختلف إدراك الطفل عن إدراك المراهق ول. واالنفعالي واالجتماعي

  )1(.لتفاوت مظاهر نموهما

يعتبر التذكّر من العوامل المساعدة على التعلّم، ومع  نموه تنمو  :التذكّر •

قدرة الفرد على االستدعاء والتعرف وتقوى الحافظة، فيزداد تبعا لذلك باع 

  )2(.الذاكرة في نوعه ومداه
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راهق بالبيئة تأثرا يحفّزه إلى ألوان مختلفة من يتأثر تفكير الم: التفكير •

االستدالل وحّل المشكالت، حتّى يستطيع الفرد أن يكيف نفسه تكيفا 

  .صحيحا مع بيئته المعقدة

ومن المعروف، أن التفكير واالستدالل من أهم الوظائف التي تتوج النشاط الصادر   

  .عن الذكاء

عمليات العقلية العليا، كالتفكير للذكاء دور هام في ممارسة ال :الذكاء •

وأصبح اآلن من الممكن قياس ذكاء األفراد عن طريق . والتذكّر والتخيل

بأنّه القدرة العامة على " اختبارات سميت باختبارات الذكاء الذي يعرف 

حّل المشكالت العـقلية على أساس من الخبرة الّسابقة وإدراك أساسيات 

   )1("ببعد نظر الحاضر، كما يشمل التصّرف

يرتبط التخيل بالتفكير ارتباطا قويا خالل مراحل النمو، ويزداد هذا  :التخّيل •

  .االرتباط كلّما اقترب الفرد من الرشد واكتمال النضج

ينضج الميل في مرحلة المراهقة، ويجعل الفرد يهتم بموضوع ما،  :الميل •

  .وينتبه إليه دون غيره من الموضوعات

في نجاح الفرد سواء على صعيد المهنة أو في المجال الدراسي وله دور كبير 

  .السيما إذا ارتبط بالقدرة

بأنّه نزعة سلوكية عامة لدى الفرد لإلنجذاب نحو نوع " ولقد عرفه جيلفورد 

معين من األنشطة وانــجذاب الفرد نحو شيء معين يعني؛ أّن الفرد يهــتّم 

    )2("ه قيمة حقيقية بالنسبة لهبه أو يهدف إلى الحصول عليه؛ ألّن ل
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  :النمّو االجتماعي -4

تتميز الحياة االجتماعية في مرحلة المراهقة باإلتساع والشمول مقارنة بمرحلة   

  .الطفولة؛ ألن المراهقة هي الدعامة األساسية للحياة اإلنسانية في رشدها واكتمالها

. ع، ليشعر بالطمأنينة والرضاوفيها يشعر المراهق بضرورة اإلنتماء إلى المجتم  

وإذا ما أعيقت هذه الرغبة من قبل األسرة أو المدرسة أو المجتمع، فإنّه يبدي تمردا وعنفا 

احة ،إلى الشلة من األصحاب إزاء ذلك وينضم1(.التي تشكّل له متنفسا يجد فيه الر(  

  

  :النمّو اإلنفعالي -5

  االنفعالي من أهم أنواع النمو في هذه المرحلة لكثرة انفعاالت المراهق  يعتبر النمو

فيها، فهو قادم على عالم جديد، ولهذا نراه مضطربا خجوال مترددا، يقر بالخوف 

  )2(.والخطيئة ال يدري كيف يتصرف في حضرة الجنس اآلخر

  

  :المعلم -4-2

مارس المعلم أدوارا مختلفة في العملية التعليمية، فبــعد أن كان المــسؤول   

أصبح اآلن يتولى دور المنشط والمنظم  )3(.التخطيط لها ومتابعتها وتنفيذها وتقييمها عن

  )4(.ومصدر للمعرفة من بين مصادر أخرى

وإن تقلّص دوره إلى مجرد مهيء للظروف التعليمية المناسبة وموجه ومرشد   

اس في العملية التعليمية، ذلك أنمصير المتعلّم  للمتعلّم، إالّ أنّه ال يزال العصب الحس

  .يتــوقف على كفاءته لماله من تأثير فعال على سلوكه وتحصيله المدرسي

    

  

  

                                                 
  ..8686النفس التربوي، أسسه النظرية والتجريبية ، دار النهضة العربية، بيروت، ص النفس التربوي، أسسه النظرية والتجريبية ، دار النهضة العربية، بيروت، ص   سيد، علمسيد، علمالالخير اهللا خير اهللا . . دد    ))11((
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ن المعلم من التأثير في متعلّميه تأثيرا ولقد صنّف عبد المجيد نشواتي الصفات التي تمكّ

  )1(:إيجابيا صنفين

  

مي ويندرج تحتها اإلعداد األكادي :الصفات المعرفية أو الخصائص المعرفية -

وقع في االختصاص الضيق، معرفة المتعلّمين  ق، سعة اإلطالع، عدم الت)التخصصي(

قدراتهم العقلية، مستويات  نموهم، تحصيلهم، نفسياتهم، ميولهم، خلفياتهم : معرفة تامة

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  

والتودد   وتندرج تحتها صفة االتزان :الصفات الشخصية أو الخصائص الشخصية -

والحماس واإلنسانية، فالمعلم الفعال في رأيه هو المعلم اإلنسان بكّل ما تحمله لفظة إنسان 

  .من معنى

يضاف إلى الصفات السابقة امتالكه لكفاءات مهنية تمكّنه من تحقيق األهداف   

فالمنهج مهما تّم إعداده على أحدث الطرق واألساليب واإلتجاهات، فإن " المنشودة، 

هدافه ال يمكن أن تتحقّق في ظّل معلم غير معّد، وغير مدّرب على القيام بوظيفــته أ

     )2("على النحو المطلوب

وسبيل المعلم إلى اكتساب الكفاءات المهنية متابعته لكّل جديد في الحقل التربوي   

وإطالعه على محصول البحث اللساني وتطبيقه في أثناء تخصصه بكيفية علمية منتظمة 

  )3(.ومتواصلة

وال سبيل إلى تجديد المعلومات وتحسينها إالّ بالتكوين الذي تعددت تعريفاته بتعدد   

  .وجهات النظر إليه

                                                 
  ..239239، ، 233233، ص ، ص علم النفس التربويعلم النفس التربوينشواتي عبد المجيد ، نشواتي عبد المجيد ،   ..دد    ))11((
حسين بشير محمود، االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهج المرحلة حسين بشير محمود، االتجاهات الحديثة في تخطيط وتطوير مناهج المرحلة . . حلمي أحمد الوكيل، دحلمي أحمد الوكيل، د..دد      ))22((
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الحاج صالح، أثر اللسانيات في االنهوض بمستوى مدرسي اللّغة العربية، مجلة اللسانيات الحاج صالح، أثر اللسانيات في االنهوض بمستوى مدرسي اللّغة العربية، مجلة اللسانيات عبد الرحمان عبد الرحمان . . دد    ))33((

  ..4242، جامعة الجزائر، ص ، جامعة الجزائر، ص 19741974--19731973العدد الرابع، العدد الرابع، 
  
  
  



ي ــّور فردية  ترمــبأنّه سيرورة تط" له )Ferryفيري (نذكر منها  تعريف   

قــدرات على اإلحـساس على التصّرف، على التخّيل : إلى اكتساب وإتقان قـدرات

 )1(."..ى الفهم على التعلّمعل

وألجل ذلك وجدت المعاهد الخاصة التي تهتم بتقديم البرامج التكوينية، لتكوين  

  .المعلمين التكوين المناسب

وقد حددت مجــموعة من الشروط يجب مراعاتها عند إعداد برامج التكوين   

  )2(:تتمثل فيما يلي

  .التخطيط الجيد لهذه البرامج -

 .الزمنية والموعد المناسبتحديد المدة  -

 .تحديد أهداف كل برنامج بطريقة إجرائية -

  .توفير اإلمكانات الالّزمة والمطلوبة للبرنامج -

 .إسناد إعداد وتنفيذ هذه البرامج للخبراء والمتخصصين -

 .التقويم النهائي لكّل برنامج، وأخذ رأي المكونين فيه، ومدى استفادتهم منه -

عداد المعلم في الوطن العربي لم تتوفر فيها الشروط السابقة ، لذلك فقد إالّ أن برامج إ"

وجود هوة بين برامج اإلعــداد الحالية وبيــن "وجهت لها عدة انتقادات، من بينها 

   )3("ما يحتاجه المعلم بالفعل للقيام بواجبه مع المتعلّمين على اختالف مستوياتهم

    

  )4(:ة التعليمية فيما يليوتتوضح أهميته في العملي    

باإلضافة إلى دوره في نقل العلوم  والمعارف له أدوار أخرى : إدارته للتعلّم الصفي •

منها  ممارساته داخل قاعات الدراسة، وما يحدثه من تفاعل بينه وبين متعلّميه يساعده 

  .على تطوير شخصياتهم

                                                 
  ::نظرنظراُاُ    ))11((

FFeerrrryy  GGiilllleess,,  LLee  ttrraajjeett  ddee  llaa  ffoorrmmaattiioonn  ::  lleess  eennsseeiiggnnaannttss  eennttrree    llaa  tthhééoorriiee  eett  llaa  pprraattiiqquuee  ;;  
BBoorrddaass,,  PPaarriiss,,  11998833,,  pp  3366..  
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وجيه والضبط للمواقف التعليمية على المعلم أن يقوم بعملية الت: المعلم كموّجه للتعلّم •

 .في اإلتجاه الذي تحدده األهداف التربوية

إن كثرة استخدام المعلم لألسئلة وبأسلوب صحيح تثير عند : المعلم كمصدر لألسئلة •

 .متعلّميه عمليات عقلية عليا أثناء التعليم وتؤثّر على نوعيته

ئلة وصياغتها وتوجيهها، بحيث وهذا يتطلب منه، أن يكون قادرا على إعداد األس     

  .تؤدي إلى االستجابات المرغوبة

    

وهو مطالب باإلضافة إلى مراقبة . وانطالقا منها يحدد مستوى المتعلّمين    

المكتسبات بمراقبة الكيفية التي تم بها هذا االكتساب؛  ألن هذا من شأنه أن يزيد في عدد 

  .الناجحين

ية أن يلّم به في رأي األستاذ عبد الرحمان الحاج والذي يجب على معلم اللغة العرب

غوي، الذي هو بشأن تعليمه يكمن صالح، ليتمكّن من وضع تصور شامل لبنية النظام اللّ

  )1(: في ثالثة شروط هي

يكون معلم اللغة العربية قد امتلك بالفعل الكفاية التي تسمح له : غويةالكفاية اللّ -

  .مها، ويستعملها استعماال صحيحاباستعمال اللغة التي يراد تعلي

يكون معلم اللغة على دراية بالتطور الحاصل في مجال : اإللمام بمجال بحثه -

البحث اللساني،  وذلك بالتعرف على ما توصلت إليه النظرية اللسانية في ميدان 

 .وصف اللغة وتحليلها

ن المذكورين من جهة وال يتحقّق ذلك إالّ باالعتماد على الشرطي: غةمهارة تعليم اللّ -

والممارسة الفعلية للعملية التعليمية، واإلطالع على النتائج الالحقة في مجال البحث 

 .اللّساني والتربوي من جهة أخرى

  

                                                 
  ..1212الحاج صالح عبد الرحمان ، مرجع سابق، صالحاج صالح عبد الرحمان ، مرجع سابق، ص      ))11((
  
  
  
  
  
  
  



  :المنهاج -4-3

يحتّل المنهاج التربوي مكانة هامة في العملية التعليمية؛ ألنّه يمثّل وسيط التفاعل بين 

  .محتوى عملية التعليمالمعلم والمتعلّم، ويتضمن 

. كان يقصد به مجموعة المواد الدراسية المقررة التي يطلب من المتعلّمين حفظها    

وهو ما يجعلنا نقول، إن المنهاج التقليدي . وهذا المفهوم يرادف مفهوم الكتاب المدرسي

ك بني على المعرفة التي رأت فيها المدرسة خير ما تقـدمه للمتعلّمين، وانــعكس ذل

  .على المعلم من حيث وظيفته وطريقته في العمل

      

فيقصد به مجموع الخبرات التربوية المخططة " أما المنهاج بمفهومه المعاصر،       

التي توفرها المدرسة لمتعلّميها لمساعدتهم على بلوغ النواتج التعليمية المنشودة، والتي 

  )1("تتفق مع أقصى إمكاناتهم وقدراتهم

مور التي يجب االهتـمام بها كثيرا ومراعاتها في بناء مناهج اللغة ومن األ    

العربية، جعل التمرين والترسيخ للمثل اإلجرائية القسط األوفر من محتواها، بحيث تشكّل 

  )2(.ثالثة أرباع درس اللغة

وأن يستجيب تعلّمها لما سيحتاج إليه المتعلّم للتعبير عن كّل ما يختلج في نفسه وما     

  )3(.للتبليغ قبل كّل شيء تغة وضعفاللّ... ر في ذهنه، وما يكنّه من غرض يدو

وهذا يتطلب مراعاة طبيعته في كّل مرحلة، ومتطلبات نموه العقلي والنفسي     

والجسمي واالجتماعي، وكيف تسهم اللغة في عملية التنمية الشاملة المتكاملة لشخصيته 

 )4(.وتكوين سمات اإلنسان الصالح فيه
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  ..4646، ص ، ص 20002000مدكور علي أحمد ، تدريس فنون اللّغة العربية، دار الفكر العربي، القاهرة، مدكور علي أحمد ، تدريس فنون اللّغة العربية، دار الفكر العربي، القاهرة، . . دد    ))44((
  
  
  



  :الطريقة -4-4

تعتبر طريقة التدريس من الموضوعات المهمة التي جذبت انتباه التربويين عبر     

العصور، فمن يتتبع تاريخ التفكير التربوي، يجد أن الحديث عنها قد نال قسطا ال بأس به 

  .من الدراسات واألبحاث التربوية

  .ولها عدة تعريفات نذكر منها

ة أو الكيفية، التي يستخدمها المعلم في توصيل محتوى أنّها األداة أو الوسيل"    

    )1("المنهج للدارسين في أثناء قيامه بالعملية التعليمية

ومجموعة من الخطوات المعقولة القائمة على مجموعة منسجمة من المبادئ "    

     )2("واالفتراضات اللسانية والنفسية والتربوية، التي من شأنها أن تحّدد هدفا محّدداّ

  

وتختلف الطـرائق التربوية وتتعدد باختالف اآلراء وتعدد وجهات نظر المربين     

إلى المناهج الدراسية، واختالف نظرتهم إلى وظيفة التربية ثانيا ويستخدم المعلمون 

  .إلخ...طرائق مختلفة كالمحاضرة والطريقة االستقرائية والقياسية وطريقة حّل المشكالت 

الستقرائية التي تتيح للمتعلم الفرص بأن يستغّل نشاطه الذهني وتعتبر الطريقة ا    

للوصول إلى الهدف الذي يرنو إليه، ويكون فيها االنتقال من الجزء إلى الكّل الطريقة التي 

رض األمثلة ومناقشتها، ثّم عوذلك ب"يتبعها معلّم  اللغة العربية في تدريسه لنشاط القواعد 

شابه ويفّرق بين المختلف، ثّم يستنبط األحكام والقواعد الربط بينها ربطا يجمع المت

العامة المنبثقة من المناقشة والموازنة والربط ، ثّم يجري التطبيق على القواعد 

    )3("بتمرينات شفوية وتحريرية
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ولقد أجمع الباحثون المربون قديما وحديثا على مجموعة من القواعد التي تُبنى عليها 

     )1(:وية الناجحة هيالطريقة الترب

  .التدرج من المعلوم إلى المجهول -

  التدرج من السهل إلى المركب -

  .التدرج من المبهم إلى الواضح المحدد -

  .التدرج من الجزئيات إلى الكليات -

 .التدرج من المحسوس إلى المجرد -

 .االنتقال من العملي إلى النظري -

لتي يضطلع فيها المتعلّم بدور أساسي ويبقى من األفضل اختيار الطرائق النشطة ا    

  .في عملية تعلّمه

  

  :التقويم -4-5

تشكّل عملية التقويم إحدى العمليات الحيوية الضرورية في العملية الــتربوية     

فمن خاللها يتّم تحديد الصعوبات والمعوقات التي تحول دون تحقيق التقدم نحو تحقيق 

ملية تقويم المتعلّمين على تقويم تعلّمهم، وإنّما تشمل أهداف العملية التربوية، وال تقتصر ع

جميع جوانب العملية التربوية وعناصرها من معلمين ومديرين وموجهين ومناهج وإدارة 

وهو ما يسمى . وتسهيالت وأوجه النشاط  المختلفة، باإلضافة إلى عملية التقويم نفسها

  .بتقويم التقويم

م في المبحث الثاني من هذا الفصل، بالتركيز وسنفصل الحديث عن موضوع التقوي    

  .على وسيلة هامة من وسائله أال وهي االمتحانات

                                                 
  ..4545، ص ، ص مرجع سابقمرجع سابقمحمد صالح حثروبي، محمد صالح حثروبي،     ))11((
  
  
  
  
  
  



:المبحث الثاني  
: أسلوب تقييم التعّلم في الطور الثالث

 االمتحان 

  
  .المصطلحات وتحديد المفاهيم-1
لمحة تاريخية عن نشأة  -2

  .االمتحان
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  :المصطلحات وتحديد المفاهيم -1

القياس والتقويم والتقييم واالختبار واالمتحان على نحو : تستخدم المصطلحات اآلتية  

كن المعنيين بالقياس التربوي ل. تبادلي أحيانا بسبب العالقات الوظيفية المتداخلة بينها

  .والنفسي يميزون بينها وينسبون لكّل منها دورا في العملية التعليمية 

  :ورغبة منا في منع الغموض سنوضح المقصود من كّل مصطلح فيما يلي  

  

  : القياس -1-1

  القياس لغة مأخوذ من الفعل قاس بمعنى قدر، 

  )1(.قدره على مثاله: وقاس الشيء بغيره

، التي يحصل عليها )الكمية(والقياس كما تدّل التسمية يشير إلى القيمة الرقمية   

  .الفرد المتعلّم في امتحان ما

وهذا يعني؛ أن التحصيل المدرسي الذي يعبر عنه رقميا في الغالب، هو في الحقيقة   

  )2(.قياس

ج والطريقة وال تقتصر عملية القياس على التحصيل، بل تمتد لتشمل مردود المنها  

  .والمعلم

  

  :التقويم والتقييم -1-2

  .هناك فرق ظاهر بين معنى كلمة قوم وقيم  

وهذا ما ورد في المعجم الشامل الصادر عن المنظمة العربية للتربية والثقافة   

  .والعلوم

  

                                                 
البوليز محمدا ، المعايطة خليل ، القياس والتقويم التربوي في التــربية الخاصة ، دار البوليز محمدا ، المعايطة خليل ، القياس والتقويم التربوي في التــربية الخاصة ، دار   ..القمش مصطفىالقمش مصطفى    ))11((

  ..1313، ص ، ص 20002000الفكر ، الطبعة األولى، األردن، الفكر ، الطبعة األولى، األردن، 
  19991999حمد محمود ، التصميم التعليمي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، حمد محمود ، التصميم التعليمي، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، الحيلة مالحيلة م. . دد    ))22((

  ..401401ص ص 
  

  

  

  

  



  :التقويم -1

  تقويما -يقوم -قوم

  سواه وعدله: قوم المعوج

  )1(مناوضع لها ث: قوم السلعة ونحوها

  

  :التقييم-2

  قيم ، يقيم ، تقييما

  )2(قدر قيمته: قيم الشيء

يظهر من خالل ما سبق، أن التقويم مرادف لإلصالح والتعديل والتقييم مرادف   

التي يصدرها المعلم ويتوصل من خاللها إلى معرفة "هذه األخيرة . للتثمين أو القيمة

منية معّينة أو في موضوع معّين لمعرفة مستوى المتعلّم وحصيلة معارفه في مرحلة ز

  .)3("مردودية طريقة تعليمية أو وسائل تربوية وتدريسية ما
حتوي دائما على معلومات وال يمكن أن يعّوض المعلم شخص آخر  في تقييم المتعّلمين  للعالقة التي تربطه بهم، وألّن التقييم الذي يكون صادرا عن شخص ذي خبرة ي  
  .)4(مفيدة وفّعالة

أما التقويم التربوي، فهو عملية تستخدم البيانات أو المعلومات التي يوفرها القياس   

بهدف إصدار حكم أو قرارات تتعلّق بالسبل المختلفة للعمل التربوي، أو التحقّق من مدى 

  )5(. االتفاق بين األهداف واآلداء

  

  

  
                                                 

أحمد مختار عمر وجماعة من كبار اللغويين العرب، المعجم العربي األساسي للناطقين بالعربية أحمد مختار عمر وجماعة من كبار اللغويين العرب، المعجم العربي األساسي للناطقين بالعربية . . دد    ))11((
  ..10151015، ص ، ص 19819899ومتعلّميها، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس، ومتعلّميها، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس، 

  ..10201020المرجع نفسه، ص المرجع نفسه، ص       ))22((
لوصيف الطاهر، منهجية تعليم اللّغة وتعلّمها، مقاربة نظرية تأسيسية لتعليمية اللّغة العربية وقواعدها لوصيف الطاهر، منهجية تعليم اللّغة وتعلّمها، مقاربة نظرية تأسيسية لتعليمية اللّغة العربية وقواعدها     ))33((

  ..426426، ص ، ص 19961996أطروحة لنيل شهادة الماجستير، معهد اللّغة العربية وآدابها ، الجزائر ، أطروحة لنيل شهادة الماجستير، معهد اللّغة العربية وآدابها ، الجزائر ، 
  ::انظرانظر  ))44((

MMoorriisssseettttee  DDoommiinniiqquuee,,  MMaauurriiccee  GGiinnggrraass,,  EEnnsseeiiggnneerr  ddeess  aattttiittuuddeess,,  ppllaanniiffiieerr,,  iinntteerrvveenniirr,,  
éévvaalluueerr,,  DD..  BBooeekk  ,,  11éérree  ééddiittiioonn  ,,  PPaarriiss  11998899,,  PP  ::  113399..  
  

  ..599599نشواتي عبد المجيد ، علم النفس التربوي، ص نشواتي عبد المجيد ، علم النفس التربوي، ص       ))55((
  
  



  :أنواع التقييم -1-3

تتابعها وتكاملها مع عملية التدريس تســعى إن عملية التقييم في استمراريتها و  

في المقام األول إلى تحسين نوعية التعليم وتوفير أفضل الطرق الممكنة ليتم التعلّم وفق 

  .أهداف محددة

  :على هذا األساس يمكن التمييز بين ثالثة أنواع من التقييم هي

  

  :التقييم التشخيصي -1-3-1

لمون يملكون بعض المكتسبات التي تسمح لهم يهدف إلى معرفة ما إذا كان المتع  

  )1(.ببلوغ أهداف الحقة

ويقوم المعلم  بهذا اإلجراء في بداية التعليم، كي يتحصل على معلومات عن   

قدراتهم ومعارفهم السابقة، وهذا سيتيح له اختيار األهداف أو الوسائل أو المحتويات 

  .المالئمة

  

  ): البنائي(التقييم التكويني  -1-3-2

يستخدم هذا النوع في أثناء عملية التعلّم والتعليم، ويكون  هذا التقييم بهدف    

) تكونه(التقويم، فيتتبع المتعلّم  بجهد تشخيصي عالجي في أثناء مراحل نموه وتعلّمه 

معينا جوانب القوة فيه معززا لها، ومحددا جوانب الضعـف مظهرا مستوياتها عامال 

  )2(.وهنا يكون تقويميا. تّى تداركها قبل الوقوع فيهاعلى عالجها، أو ح

وعليه ، فإن التقييم التكويني يظهر على شكل تدخالت دورية متتالية أثناء عملية   

التعليم، فتساهم بكيفية ما في فعالية مناهج التعلّم، وتحيط المتعلّمين علما وبصفة منتظمة 

 )3(.المثابرة على بلوغ األهداف المرجوةبالتقدم الذي أحرزوه، وتدعم مجهوداتهم في 

                                                 
وية، مطبعة هومة  وية، مطبعة هومة  ، المركز الوطني للوثائق الترب، المركز الوطني للوثائق الترب))سلسلة ملفات تربويةسلسلة ملفات تربوية((الكتاب السنوي األول الكتاب السنوي األول : : نظرنظراُاُ      ))11((

  202202، ص ، ص 19981998الجزائر، الجزائر، 

  ..2323عريفج سامي ، مصلح خالد حسين ، في القياس والتقييم، ص عريفج سامي ، مصلح خالد حسين ، في القياس والتقييم، ص . . دد    ))22((
  ::أنظرأنظر    ))33((

MMoorriinn  GGaaeettaann..  LLeess  pprriinncciippeess  ddee  llaa  mmeessuurree  eett  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  aapppprreennttiissssaaggeess,,  
BBiibblliiootthhèèqquuee  nnaattiioonnaallee  dduu  QQuuéébbeecc,,  QQuuéébbeecc,,  22éémmee  ééddiittiioonn  ,,  11999900,,  PP  ::  119933  
  
  



ويعتبر هذا النوع من أهم أنواع التقييم؛ ألن فيه إعادة نظر في أساليب التعليم   

أما إذا فشل قلّة منهم، فتقدم لهم المساعدة . والتعلّم إذا لوحظ إخفاق أغلبية المتعلّمين فيه

  .قصد تصحيح أخطائهم التعليمية

    )1(:د في عملية التقويم هذه علىويمكن للمعلم أن يعتم  

  الواجبات البيتية-

  التدريبات الصفية-

  .االختبارات الدورية التي تكشف له عن نقاط القوة والضعف-

  

  :التقييم اإلجمالي -1-3-3

مختلفة، ومن ثم فإن وويتعلّق بنهاية الدراسة، ويمحص مدى بلوغ أهداف متنوعة   

   )2(. إلخ...ية خطة أو درس أو قسم من المقرر أو السنة هذا التقييم يمكن أن يتم في نها

والتقييم بأنواعه الثالثة يلعب دورا هاما وأساسيا في توجيه العملية التربوية   

  .وتحسينها طبقا لألغراض التي وضع ألجلها

  

  :االختبار واالمتحان-1-4

  علمه عن تجربة : خبر ، خبرا، وخبرة الشيء: يقال

  .ه وامتحنهجرب: اختبر الشيء

     )3(.التجربة واالختبار: الخبر

بأنّه موقف يطلب في أثنائه من المفحوص أن "ويعرف االختبار في ميدان التربية   

يظهر معارفه أو مهاراته أو إتجاهاته أو ميوله أو جوانب تتــصل بموضوع معيــن 

     )4(".أو عدد من الموضوعات

                                                 
الحيلة محمد محمود، التربية المهنية وأساليب تدريسها، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة الحيلة محمد محمود، التربية المهنية وأساليب تدريسها، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، الطبعة . . دد    ))11((

  ..186186، ص ، ص 19981998األولى، األردن، األولى، األردن، 
أقبال فازية، اللّغة االعربية في مراكز محو األمية، دراسة وصفية تحليلية لكتابات المتعلّمين الكبار األميين أقبال فازية، اللّغة االعربية في مراكز محو األمية، دراسة وصفية تحليلية لكتابات المتعلّمين الكبار األميين     ))22((

  ..5151، ص ، ص 20012001رة ماجستير، معهد اللّغة العربية وآدابها، الجزائر ، رة ماجستير، معهد اللّغة العربية وآدابها، الجزائر ، مذكمذك
  ..167167، ص ، ص 19911991المنجد في اللّغة واألعالم، دار المشرق، الطبعة الواحدة والثالثين، بيروت، المنجد في اللّغة واألعالم، دار المشرق، الطبعة الواحدة والثالثين، بيروت،   ))33((
  ..408408الحيلة محمد محمود، التصميم التعليمي ، ص الحيلة محمد محمود، التصميم التعليمي ، ص . . دد  ))44((
  
  
  



  .أما  االمتحان فمأخوذ من كلمة محن  

الخبرة، ومحنته : أّن محن من المحنة: "جاء في لسان العرب البن منظور باب الميم

    )1(". وامتحنته بمنزلة خبرته واختبرته وبلوته وابتليته

فإن . وإذا كان االختبار أداة قياس تتعلّق بموضوع معين من مقرر تعليمي ما  

للبرامج الرسمية المقررة  االختبارات في مواد مختلفة مطابقةمن االمتحان هو مجموعة 

تنظمه الوزارة الوصية، وتتوج بشهادة كامتحان شهادة الباكالوريا وامتحان شهادة التعليم 

    )2(.األساسي

بأنّه "ة اللغة من تعريف  لالمتحان ييتطابق هذا التعريف مع ما جاء في معجم تعليم  

ف المترشح وثــقافته مجموعة من المالحظات واالختبارات مّوجهة إلمتــحان  معار

    )3(".من أجل الحصول على شهادة دخول إلى المدرسة أو كفاءة  لوظيفة معينة

وعلى هذا األساس ندرك أن االمتحان ال يختلف عن االختبار، إالّ في كون هذا    

األخير وسيلة مراقبة مستمرة تؤدي بنا في نهاية فترة تعليمية معينة إلى تقييم نهــائي 

متحان رسمي موحد على مستوى الوطن بخالف االختبارات التي تتولى في شكل ا

  .ىالمدارس إعدادها كّل على حد

وألجل ذلك تبنينا نحن في هذا البحث مصطلح االمتحان، ونشير به إلى األداة   

المستعملة في مدارسنا لتقييم عمل المتعلّمين، والحكم على مستــوياتهم سواء كان فصليا 

  .أو رسميا

مكننا القول إنطالقا مما سبق عرضه، أن العالقة بين القياس والتقويم هي عالقة وي  

تكاملية وطيدة، فال تقويم بدون استخدام عملية القياس، التي تعد االمتحانات أكثر وسائلها 

  .شيوعاً في مدارسنا

  

                                                 
  ..488488، ص ، ص 1515، م ، م 19881988ت، ت، ابن منظور لسان العرب المحيط، دار الجيل، بيروابن منظور لسان العرب المحيط، دار الجيل، بيرو    ))11((
  ..6464الكتاب السنوي األول، مرجع سابق ، ص الكتاب السنوي األول، مرجع سابق ، ص   ))22((

))33((  PPaauull  FFoouullqquuiiéé  ,,  DDiiccttiioonnnnaaiirree  ddee  llaa  llaanngguuee    ppééddaaggooggiiqquuee  ,,  PPrreesssseess    UUnniivveerrssiittaaiirreess  ddee  
FFrraannccee  11eerree  ééddiittiioonn  ,,  PPaarriiss,,  11999911,,  pp  220011..  
  
  
  



ل أما العالقة بين القــياس والتقييم، فهي أيضا عالقة وثيقة، ألن القياس يشكّ  

جزءا ال يتجزأ من عملية التقييم، فهو مرحلة تتوسطه وتكتفي بإبراز السلبيات واإليجابيات 

  .دون تعليلها والبحث عن العوامل التي أدت إلى ظهورها

وهذا ما جعله عملية تشخيصية فحسب، في حين أن عملية التقويم هي عملية   

االمتحانات، : تعددة منهاتشخيصية وعالجية تعتمد في جمع البيانات على أساليب م

وبطاقات المالحظة، ومقاييس التقدير، والتقارير الوصفية، والمقابالت، واالستبيانات 

    .إلخ..والسجالت

وهذا ما جعل له أهمية كبرى استمدها من خطورة إصدار األحكام في الميدان   

لبا على الناشئة التربوي؛ ألن أثار القرار المعتمد على هذه األحكام تنعكس إيجابا أو س

  )1("وبالتالي على المجتمع ككل

  

  :لمحة تاريخية عن نشأة اإلمتحان -2

منذ بداية الحياة اإلنسانية، واإلنسان يمتحن نفسه باستمرار خالل حياته اليومية   

  .وكلّما أراد فعل شيء إالّ  وأخضعه للتجربة للتحقّق من نتيجته

تحانات في العصور القديمة وكان ويعتبر الصينيون أول من اخترع نظام االم"

  .، ويسمح له بشغل وظيفة معينة )2("الناجح فيها ينال احترام الشعب والحكومة

ولم يقف األمر عند هذا الحد ،  بل كان يلجأ إلى امتحانات أخرى بعد حوالي 

  .ثالث سنوات أو أكثر، للتأكّد من مدى صالحية الموظّف، للوظيفة التي شغلها من قبل

مر االعتماد عليه مدة طويلة من الزمن حتّى القرون الوسطى، أين كان واست

  .االمتحان شفويا يقوم على أساس السؤال والجواب بين الفاحص والمفحوص

                                                 
في تنمية بعض المفاهيم واألسس والمهارات في تنمية بعض المفاهيم واألسس والمهارات   أثر تدريس مقرر التقويم التربويأثر تدريس مقرر التقويم التربوي  ،،حامد ياركندي آسياحامد ياركندي آسيا. . دد    ))11((

مجلة تربوية ثقافية يصدرها مكتب التربية مجلة تربوية ثقافية يصدرها مكتب التربية . . رسالة الخليج العربيرسالة الخليج العربي. . التقويمية لدى طالبات التربية بمكة المكرمةالتقويمية لدى طالبات التربية بمكة المكرمة
  ..101101، ص ، ص 19971997، السنة الثامنة عشر، ، السنة الثامنة عشر، 6363العربي لدول الخليج، العدد العربي لدول الخليج، العدد 

  ..158158، ص ، ص 19891989الثانية، األردن، الثانية، األردن،   ناصر إبراهيم ، أسس التربية، دار عمان، الطبعةناصر إبراهيم ، أسس التربية، دار عمان، الطبعة. . دد  ))22((
  
  
  
  
  
  



وبقي على هذه الصورة حتّى أواسط القرن التاسع عشر، إلى أن أخذ االمتحان 

  .الخطي مكانه

في أمريكا،  ثّم انتشر  1845وكان أول امتحان تحريري هو امتحان بوستن عام "

      )1("بعد ذلك في مختلف أنحاء العالم

  

ويعود الفضل في إحالل اإلمتحان الخطي مكان الشفوي في مدارس بوستن للعالم 

الذي بين أن االمتحان التحريري  سيعطي دليال واضحا عن مدى  هوراس مانالتربوي 

   )2(.فهم المتعلّم للمادة وأكثر واقعية

    

أواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين شهدت االمتحانات تطورا وفي 

واالختبارات  ،)ألفريدبينيه(آخر تمثّل في إدخال اختبارات الذكاء على يد العالم  الفرنسي 

  .)جيمس رايس(المقنّنة التي تعود للصحفي األمريكي 

النفس في أواخر العشرينات إالّ أن هذا لم يكن كافيا، بل دفع التربويين وأساتذة علم   

من هذا القرن إلى البحث عن وسيلة أخرى مالئمة تتسم بالموضوعية، وإنعدام العامل 

ضوعية الحديثة بمختلف ووأثمرت تلك الجهود بظهور االمتحانات الم. الشخصي فيها

  .أنواعها

وما إن أطلّت األربعينات من هذا القرن، حتّى ظهرت حركة جديدة تدعى حركة   

تقويم التربوي، التي تسعى إلى االهتمام بكّل جوانب العملية التعليمية قصد الوصــول ال

  .إلى نتائج أحسن

ولم يكن االهتمام باالمتحان حكرا على الغرب، بل بـات من اهتمام الـدول   

  .العربية، وأمرا مألوفا في منظوماتها التربوية
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الهدف منها دراسة  ببيروت، كان 1961وأول دراسة جّدية له تّمت سنة "

االمتحانات كما هي في واقعها، والخروج بتوصيات محدّدة في شأنها، وتبعته بعد ذلك 

  )1("جهود أخرى تسعى إلى إعطائه مصداقية وفعالية أكثر في الحياة التعليمية

  

  :أنواع االمتحانات -3

قياس التحصيلية التي تهتّم ب االمتحاناتما يهمنا في هذا المقام الحديث عن     

بأنّه مدى ما تحقّق لدى المتعلّم من أهداف التعلّم " التحصيل هذا األخير الذي يعرف 

  )2("نتيجة دراسته لموضوع معين من الموضوعات الدراسية

    

  :الشهرية وامتحانات نصف العام وآخر العام، وهي أنواع االمتحاناتومن أمثلتها 

اإلنشائية أو التقليدية، وفيها  المتحاناتاأو ما يطلق عليه : المقالية االمتحانات -3-1

  .تظهر مقدرة المتعلّم على استعمال أسلوبه الخاص وألفاظه، وكيفية تنظيم إجابته وتركيبها

هي التي توضع لقياس المعلومات ومدى فهم : الموضوعية الحديثة االمتحانات -3-2

  .المتعلّم لها، أو المهارة التي وصل إليها من تعلّمه لمادة ما

الرائد األول لحركة  )Thorndikeثورندايك (ويعّد "وهي وليدة القرن العشرين 

  )3("االمتحانات التحصيلية المقنّنة

  

  :الموضوعية  بدورها أنواع هي ولالمتحانات    

يتألف امتحان الصواب والخطأ من عدد من العبارات   :الصواب والخطأ أسئلة -3-2-1

تعلّم وضع عبارة صحيح أمام العبارة الصحيحة بعضها صحيح  وبعضها خطأ، ودور الم

  .وعبارة خطأ أمام العبارة الخاطئة
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  .تقدم للمتعلّم عدة إجابات ممكنة عن سؤال ما: أسئلة االختيار من متعّدد -3-2-2

  وعليه أن يختار منها ما يراه مناسبا 

عليمي في مراحل ويعتبر هذا النوع من األسئلة  الوسيلة المفّضلة لقياس التحصيل الت" 

والثانوية، وذلك بسبب مرونتها ومالءمتها لقياس العديد من جوانب  االبتدائيةالدراسة 

  )1("المواد واألهداف
 
وهي عبارة عن قائمتين متقابلتين، األولى فيها : أسئلة المزاوجة أو المقابلة -3-2-3

غير المرتبة  عدد من المشكــالت والثــانية تحتوي بدورها على عدد من اإلجابات

  .وعلى المتعلّم ربط كّل سؤال بجوابه
 
تشبه أسئلة التكميل األسئلة ذات : أسئلة التكميل واألسئلة ذات اإلجابة القصيرة -3-2-4

  .اإلجابة القصيرة

وهما يعتبران كأنّهما  نمط واحد من األسئلة " يقول عزيز سمارة في هذا الصدد     

ارة ناقصة، وال يتّم المعنى إالّ بوضع الكلمة المكّملة والفرق بينهما أّن سؤال التكميل عب

بينما األسئلة ذات اإلجابة القصيرة عبارة كاملة على شكل سؤال، ويطلب اإلجابة . لها

  )2("عليه بجواب قصير
 
وتتمثل في إعطاء عبارات أو جمل أو كلمات في غير نظام : أسئلة الترتيب -3-2-5

متسلسال أمام كّل عبارة أو جملة أو كلمة، بحيث تبين ويطلب من المتعلّم أن يضع رقما 

  .األرقام  ترتيب العبارات أو الجمل أو الكلمات ترتيبا يجعل المعنى سليما
 
 
 

                                                 
  ..159159، ص ، ص 20022002  ،،همه، عالم الكتب، القاهرةهمه، عالم الكتب، القاهرةمحمد منير، البحث التربوي وكيف نفمحمد منير، البحث التربوي وكيف نف  مرسيمرسي    ))11((
، دار الفكر ، دار الفكر في التربيةفي التربية  محمد عبد القادر إبراهيم، مبادئ القياس والتقويممحمد عبد القادر إبراهيم، مبادئ القياس والتقويم. . عزيز، النمر عصام ، دعزيز، النمر عصام ، د  سمارةسمارة  ))22((

  ..8888، ص ، ص 19198899  األردن،األردن،للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،
  
  
  
  
  



قد يكون الغرض من االمتحانات التحصيلية  : " امتحانات االستعداد والتهيؤ -3-3

ة للتعلّم الالّحق، فلكّل مادة التعرف على مدى تهيؤ المتعلّم ومعلوماته أو مهاراته السابق

دراسية أو محتوى دراسي أهداف مدخلية تتضمن معارف ومهارات، ينبغي أن يمتلكها 

  .المتعلّم قبل  البدء في تعلّم هذه المادة أو المحتوى الدراسي

وتفسر درجات امتحانات التهيؤ في ضوء األهداف المدخلية، وذلك بتحديد النسب     

التي حقّقها، والتعـرف على األهداف التي لم يحققها، وانطــالقا  المائوية من األهداف

      )1("من ذلك يمكن تقديم المساعدة له

  

قد يكون الغرض من االمتحانات التحصيلية تشخيص  :االمتحانات التشخيصية -3-4

نقاط القوة والضعف في تحصيل المتعلّم، وتحديد الصعوبات التي تعوق اكتسابه للمعارف 

  .)2("ارات المتعلّقة بالمادةوالمه

  

ويكون الغرض منها قياس مجمل األهداف التعليمية للمادة :*االمتحانات المسحية -3-5

الدراسية، وال ترتكز على األهداف المدخلية والمرحلية، وإنّما على األهداف الخــتامية 

     )3(.ولذلك فإن محتوى هذا النوع من االمتحانات يكون متسعا وأكثر عمومية

وتـؤدي االمتحانات التحــصيلية بأنواعها في شكل امتحانات تحريرية     

  .، أو في شكل امتحانات شفهية)نــظرية أو تجريبية(

    )4(:ولكي تؤدي وظائفها على أكمل وجه البد أن تتصف بالصفات األربع اآلتية

ية للمصحح وتعني؛ عدم تأثر نواتج التقويم بالعوامل الذاتية والشخص: الموضوعية

وبالتالي، فإن عالمة المفحوص ال تتوقف على من يصحح ورقته؛ ألن عالمته ال تختلف 

  .باختالف المصححين
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ويقصد به؛ قدرة االمتحان على قياس الشيء الذي وضع لقياسه فعال، فال يقيس  :الصدق

  .شيئا آخر

ر تطبيقه في قياس الشيء ويقصد به؛ أن يعطي االمتحان النتائج نفسها إذا ما كر :الثبات

  .نفسه مرات متتالية وفي ظروف متشابهة

  .ويقصد بها؛ شمولية األهداف المراد قياسها وتقويمها :الشمولية

  

  :أغراض االمتحان-4

  .تختلف أغراض االمتحان تبعا الختالف أنواعه    

  

  :هالالمتحان في مدارسنا عدة أغراض نذكر من: الغرض من االمتحانات المدرسية -4-1

يتيح االمتحان للمتعلّمين فرصة أفضل لتذكّر :  اإلمتحانات كوسيلة للمراجعة-1

  .حين يراجعونها ويعيدون دراستها في وقت الحق .المعلومات الصفية على المدى البعيد

خاصة وأن المعلومات إذا مر . واالستذكار استعدادا لالمتحان يوفّر طريقة لمراجعة المادة

  )1(.من المحتمل أن تتعرض للنسيان عليها وقت طويل
 
يستخدم مفهوم التغذية الراجعة لوصف نوع من التفاعل  :اإلمتحانات كتغذية راجعة -2

المتبادل بين نوعين أو أكــثر من األحـداث، حيث يستــطيع حدث مــعين 

  ).تقويم اإلستجابة(أن يبعث نشاطا ثانويا الحقا ) استجابة المتعلّم(

وره بطريقة رجعية على النشاط أو االستجابة السابقة، فيعيد توجيهه وهذا يؤثر بد    

  )2(.إذا حاد عن الهدف
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وتستطيع االمتحانات أن توفّر لمتعلّمينا تغذية راجعة لها قيمتها، فعندما يتبين       

لمتعلّمين كيف صححت امتحاناتهم يزداد فهمهم للمعرفة والمهارات التي عليهم أن يهتموا ل

  )1(.بها

   )2(:غراض منهاألتحقيق عدة ) التغذية الراجعة(ويقوم المعلم بهذا السلوك التقييمي       

  .تشجيع أفراد المتعلّمين على االستمرار في حالة التحصيل  الجيد -

تحفيز المتعلّمين على بذل جهود إضافية بزيادة تحصيلهم وتحسينه في حالة انخفاضه  -

  .العام وعدم كفايته

  حيح التدريس وتحسينهتص -

  .تصحيح المنهج وتحسينه، مع ما يتبعه بالطبع من مواد ووسائل -

  

إن استخدام االمتحان على فترات ينشّط المتعلّم : "تحقيق تنشيط وتحفيز المتعلّم" -3

ويحفّز همته، لتحقيق مجموعة من األهـداف القريبة المدى نحو ما يقوم به من تعلّم 

ات التعليمية المتوقّعة التي حققها وإمداده بالتغذية الراجعة، فيما ويوضح ما هي المعطي

  )3("يتعلّق بتقدمه التعليمي

تساعد امتحانات الفترات، والتغذية الراجعة  :زيادة فهم المتعلّم وفهمه هو لذاته - 4

المتعلّمين في الحصول على نفاذ البصيرة في األشياء التي يقومون بها على نحو جيد 

ح مسار األفكار والمعتقدات الخـاطئة، وتنــمية المهارات التي يـقومون بها وتصحي

  )4(.في بعض المجاالت

معرفة مقدار تحصيل المتعلّم في مرحلة من مراحل التعليم ومدى فهمه لما درس له  - 5

   )5(.والوقوف على مواضع الصعوبة عنده لتعديل طريقة التدريس
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  :ةالغرض من االمتحانات العام -4-2

تقوم المؤسسات على اختالف األنشطة الممارسة على مستواها بتنظيم امتحانات     

تهدف إلى اختيار الشخص المناسب من الناحية العلمية والعملية، لشغل وظيفة معينة تحدد 

  .لها مجموعة من الشروط

  

مات انطالقا مما سبق يمكننا القول، إن االمتحانات تدعم وتعزز سمات عدة من س    

العملية التعليمية، فمن خاللها يتموقع المعلم من تعليمه، والمتعلّم من تعلّمه، وإذا زودتنا 

بمعلومات صادقة ومتسقة عن تحصيل المتعلّمين، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في اتخاذ 

  .القرارات التعليمية المختلفة  التي تمس حاضرهم ومستقبلهم

  

  :التحضير لالمتحان -5

بق وأن أشرنا آنفا، فإن االمتحان يتيح للمتعلّمين فرصة مراجعة دروسهم كما س    

وتعينهم المراجعة بدورها في ترسيخ المعلومات وتحقيق النجاح المرغوب فيه بالحصول 

على المعدل المطلوب في المواد التي يدرسونها، وتجنّب الفشل الذي يتوقعونه إذا لم 

  .يراجعوا ويحضروا لالمتحان

ولعّل قاعدة كن " ل ذلك كان للمراجعة أهمية كبرى في التربية والتعليم وألج    

مستعًدا، هي خير قاعدة عامة للتحضير لالمتحان وتعني؛ التمكّن من الموضوع ال مجرد 

   )1(" اإللمام به

  

  

  

  

                                                 
ويمها، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر ويمها، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر توما جورج خوري، اإلختبارات المدرسية ومرتكزات تقتوما جورج خوري، اإلختبارات المدرسية ومرتكزات تق..دد  ))11((

  ..167167، ص ، ص 19911991والتوزيع، الطبعة األولى، بيروت، والتوزيع، الطبعة األولى، بيروت، 
  
  
  
  
  
  



  :تعريف المراجعة -5-1

نه األفكار بأنّها عملية تعليمية يعيد المتعلّم بواسطتها إلى ذه:" تعرف المراجعة 

  )1("واألساليب الّسابقة لغرض إيجاد معان وعالقات جديدة

  

     وال يستطيع المتعلّم  مهما كان )2("وسيلة للتذكّر وترسيخ المعلومات" كما  تعد ،

مستواه أن يتخلى عن المراجعة، إلدراكه للدور الذي يلعبه اإلمتحان في تحديد مصيره 

  .الدراسي

  

يقبلون على المراجعة  إقباال كبيرا خاصة في الفترات السابقة ولذلك نرى المتعلّمين     

لالمتحان أمال في الحصول على أفضل النقاط، كما يقوم المعلم بالمراجعة مع المتعلّمين 

في مختلف األوقات كمراجعة  العمل السابق في بداية الحصص، أو المراجعة استعدادا 

  .التي تم تحصيلها لإلمتحان وهو ما يساعد على تثبيت المعرفة

  

  )3(:باإلضافة إلى ذلك هناك أغراض أخرى تؤديها المراجعة نذكر منها    

  .مساعدة المتعلّم على رؤية األمور الهامة بين العناصر المختلفة للمادة -

 .إبراز المفاهيم الهامة في الدرس اليومي، أو الوحدة أو المادة الدراسية -

 .فة لعلم ما من زواياه الصحيحةتوجيه المتعلّم ليرى الجوانب المختل -

 .تساعد على أن يكون التعلّم أكثر دواما -

 .تفيد في تشخيص  الصعوبات التي تواجه المتعلّم -

 .تلقي ضوءا يفيد في تقويم التحصيل -

  

                                                 
  ..114114، ص ، ص 20002000بن شعبان محمد السعيد، مرجع المربي وسنده، طبع بمؤسسة اإلخوة مدني، الجزائر، بن شعبان محمد السعيد، مرجع المربي وسنده، طبع بمؤسسة اإلخوة مدني، الجزائر،   ))11((
  ..207207، بيروت، ص ، بيروت، ص   آل ياسين محمد حسين، المبادئ األساسية في طرق التدريس العامة، دار القلمآل ياسين محمد حسين، المبادئ األساسية في طرق التدريس العامة، دار القلم    ))22((
ريان فكري حسين، التدريس، أهدافه، أسسه، أساليبه ، تقويم نتائجه وتطبيقاته، عالم الكتب، الطبعة ريان فكري حسين، التدريس، أهدافه، أسسه، أساليبه ، تقويم نتائجه وتطبيقاته، عالم الكتب، الطبعة   ..دد    ))33((

  ..224224، ص ، ص 19951995الثالثة، القاهرة، الثالثة، القاهرة، 
  
  
  
  
  



  :أنواعها -5-2

   )1(:المراجعة تحضيرا لالمتحان نوعان

  

  :تتميز بما يلي: المراجعة المتأخرة -5-2-1

قصيرة على الحفظ، وحيث يزداد احتمال نسيان قدر كبير من المادة  بعد مرور فترة -

يكون المتعلّم أكثر ممارسة للمراجعة، ويبذل الجهد الالّزم لالنتباه المطلوب لمراجعة 

  .المادة

  .يصبح المتعلّم أكثر وعيا بالصعوبات، التي واجهها عند الممارسة األولى للتعلّم -

  

فوق المراجعة المبكرة المراجعة المتأخرة في مزاياها ت: المراجعة المبكّرة -5-2-2

  :المتمثلة في

تتيح للمتعلّم الفرص لكي يكسب معان كافية لم يستوعبها جزئيا أو كلّيا خالل المحاولة  -

  .األولى

  .إن للمراجعة المبكّرة أثر معزز للمادة التي تعلّمها حديثا -

ة للمتعلّم، خاصة إذا كان وراءها دافع حقيقي ومهما يكن من أمر، فالمراجعة بنوعيها مفيد

ألنه يزيد من اليقظة وتركيز االنتباه ويحول دون ظهور الملل، ويجعل المتعلم أكثر تقبال "

وهضما لموضوعات المادة التي هو بصددها، مّما يزيد من مثابرته وقدرته على مقاومة 

    )2("ضروب اإلغراء التي تصرفه عن المذاكرة

  

  

  

  
                                                 

  ..224224، ص ، ص مرجع سابقمرجع سابقالكناني ممدوح عبد المنعم، الكناني ممدوح عبد المنعم،   ..سيد محمد، دسيد محمد، دالالخير اهللا خير اهللا   ..دد    ))11((
يكولوجية المذاكرة، كيف تستذكر وتتوفق، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع يكولوجية المذاكرة، كيف تستذكر وتتوفق، دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع عبد الصمد محمد، سعبد الصمد محمد، س  كاملكامل  ))22((

  ..0909، ص ، ص 19981998والترجمة، الطبعة الثانية، القاهرة، والترجمة، الطبعة الثانية، القاهرة، 
  

  

  

  

  

  

  



  :وئ االمتحاناتمسا -6

وجهت لالمتحانات التي رأينا لها عدة أغراض انتقادات كثيرة، بما في ذلك االمتحانات    

الحديثة، التي حاولت أن تتصف بأكبر نسبة من الموضوعية مقارنة باالمتحانات التقليدية 

  : ما يلي نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر) المقالية(

  

ضوعية من حرية المتعلّم في اختيار األفكار وتنظيمها والربط تحد االمتحانات المو -1

    )1(.بينها

إن لالمتحان رهبة، وقد تخلق هذه الرهبة ارتباكا بين المتعلّمين، وقد يؤثر  -2

   )2(.االرتباك على تحصيلهم

قد يلجأ المتعلّم إلى أساليب  متنوعة من الخداع والغشّ والتحايل كوسيلة للنجاح  -3

 )3(.يستعمل الكذب لتبرير  فشله في مواجهة أفراد أسرتهكما أنّه قد 

إن أسئلة االمتحانات التقليدية تحصر عنايتها في معرفة مقدار تحصيل الـمتعلّم  -4

   )4(.في المادة الدراسية، وتهمل الجوانب األخرى كالميول واالتجاهات

. رات ذاتيةالتباعد بين االمتحان والتعليم، وخضوع عملية التصحيح آلراء واعتبا -5

وهذا ما أشار إليه األستاذ أحمد بكار في مقال له بعنوان تعليم وتعلّم اللغة العربية 

إذ بّين " على ضوء النظريات اللسانية الحديثة والبحوث التربوية المعــاصرة 

أّن التباعد بين االمتحان والتعليم، يظهر في ارتكاز التعليم على تلقين المعلومات 

رف وفرض اآلراء دون االهتمام بتنمية المهارات العقـــلية واستعراض المعا

ـّم استعمال هذه  ثّم صيــاغة أسئــلة االمتحان بطريقة تستدعي من المتعل

المهارات، مّما يجـعل نتائج االمتحان في أغلبها سيئة، وقد تؤدي إلى تــعثر 

 )5("أو فشل فـئات من المتعلّمين

                                                 
  ..163163، ص ، ص البحث التربوي وكيف نفهمهالبحث التربوي وكيف نفهمهمرسي محمد منير ، مرسي محمد منير ،       ))11((
  ..157157، ص ، ص أسس التربيةأسس التربيةناصر إبراهيم، ناصر إبراهيم، . . دد    ))22((
  ..167167ق، ص ق، ص توما جورج خوري، مرجع سابتوما جورج خوري، مرجع ساب..دد    ))33((
  ..186186حيدر فؤاد ، مرجع سابق، ص حيدر فؤاد ، مرجع سابق، ص . . دد    ))44((
بكار أحمد ، تعليم اللّغة العربية على ضوء النظريات اللسانية الحديثة والبحوث التربوية المعاصرة، اللّغة بكار أحمد ، تعليم اللّغة العربية على ضوء النظريات اللسانية الحديثة والبحوث التربوية المعاصرة، اللّغة     ))55((

  ..155155، ص ، ص 20002000العربية، مجلة فصلية يصدرها المجلس األعلى للغة العربية، العدد الثالث، الجزائر، العربية، مجلة فصلية يصدرها المجلس األعلى للغة العربية، العدد الثالث، الجزائر، 
  
  
  



فتظهر في االختالفات التي تالحظ بين المصححــين  أما بالنسبة لذاتية التصحيح،   

في تقييمهم لنفس اإلنجاز، والتي تعود إلى تعّدد المعايير التي يضعها كّل مصّحح أساسا 

    )1("لعملية التصحيح

وإن كان التعثر المدرسي يربط في أغلب األحيان باالمتحان، إالّ أنّه ال يمكن نسبته       

البيداغوجية من متعلّمين ومحتويات وأهداف وطرائق تدريس وطرق إليه وحده، فللقضايا 

  .وأساليب تقويم نصيب من هذا التعثر

أي أن ضعف المستوى الدراسي ال يمكن إرجاعه إلى عامل أو عاملين مهما كانت      

أهمية هذا العامل أو ذاك، بل إن هذا الضعف ال يفسر تفسيرا سليما، إالّ إذا أخذت العوامل 

  .السابقة بعين االعتبار

ولهذا فمن الضروري، أن تكون المحتويات واألهداف وطرائق التدريس وأساليب   

التقويم معدة  لصالح المتعلّم بمــراعاة خصــائصه وحاجاته وإمكانياته وصــالحة 

  .في الحــكم على مستواه

  

  :أهمية االمتحان في التعليم -7

التي وجهت لالمتحانات، فالكّل يكاد يجمع على ضرورتها رغم  ضروب النقد المشتدة     

مادامت الوسيلة الوحيدة للتقييم في مدارسنا وفي كّل المنظومات التربوية، ولم يتوصل بعد 

  .إلى إيجاد ما يعوضها

وكّل ما أمكن القيام به في هذا المجال السعي إلى تطويرها بإدخال األسئلة "   

المقال، غير أّن هذا ال يعني أّن التطّور المنشود لالمتحان  الموضوعية إلى جانب أسئلة

  )2("قد تّم، وإنّما يّدل على أّن خطوة في طريق التطّور قد أخذت

                                                 
  ..156156رجع السابق، ص رجع السابق، ص المالم    ))11((
أسبابه، أسسه، أساليبه، خطواته، معوقاته، دار الفكر العربي أسبابه، أسسه، أساليبه، خطواته، معوقاته، دار الفكر العربي : : الوكيل حلمي أحمد ، تطوير المناهجالوكيل حلمي أحمد ، تطوير المناهج. . دد    ))22((

  ..5555، ص ، ص 19991999الطبعة األولى، القاهرة، الطبعة األولى، القاهرة، 
  
  
  
  



وال يزال االمتحان في البلدان العربية، وحتّى في البلدان المتقدمة تقليديا وإن كــانت   

اية منصبة علـى شكله دون قد داخلته صنــوف جديدة من التقويم، وال تزال العــن

    )1(.النفاذ إلى جوهره

والحاجة ماسة إلى خطة تحفظ له قيمته بأن يساهم في تقييم التحصيل وتقويمه، والرفع     

  .من مستوى المتعلّمين  في كّل مراحل التعليم 

  

  )2(:ويمكن أن يتحقّق ذلك باتباع ما يلي

  .أن يكون برنامج التقويم متوازنا مستمرا -

 .تخدم االمتحانات في أثناء العملية التعليمية أكثر من استخدامها في نهايتهاأن تس -

 .العناية بالتشخيص بدال من الترتيب  النسبي للمتعلّمين -

 .العناية بنمو تحصيل المتعلّم بدال من مقارنته بزمالئه -

وأن يرتبط باإلضافة إلى ما سبق باألهداف التربوية التي يتضمنها المنهاج "

، التي تعتبر أمرا )3("ّرر، بحيث يعطينا صورة صادقة عن مدى تحقّق األهدافالمــق

ضروريا، ومن أهم الخطوات التي ينبغي للمعلم أن يراعيها  قبل البدء في بناء 

  .وتصميم أسئلة االمتحان
  
  
 

                                                 
نظمة نظمة عبد الدايم عبد اهللا، بحث مقارن عن االتجاهات السائدة في الواقع التربوي في البالد العربية، المعبد الدايم عبد اهللا، بحث مقارن عن االتجاهات السائدة في الواقع التربوي في البالد العربية، الم  ))11((

  ..183183، ص ، ص 19931993العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس ، العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس ، 
  ..422422ريان فكري حسين، مرجع سابق، ص ريان فكري حسين، مرجع سابق، ص   ..دد  ))22((
  ..5353الوكيل حلمي أحمد ، تطوير المناهج، ص الوكيل حلمي أحمد ، تطوير المناهج، ص . . دد  ))33((
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

عربية في السنـــة واقع امتحان اللغة  ال
 التاسعة من التعليم األساسي

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:المبحث األول  
دراسة برنامج اللغة العربية في السنة 

 التاسعة وأساليب تقييمها

  منهجية تعليم اللغة العربية -1
األهداف العامة لمنهاج اللغة العربية في  -2

 .السنة التاسعة
 .برنامج اللغة العربية في السنة التاسعة -3
لعربية وأهدافها  في السنة أنشطة اللغة ا -4

 .التاسعة
 .مكانة التقييم في المدرسة الجزائرية -5
وسائله في السنة التاسعة من التعليم  -6

 .األساسي
 طبيعة امتحان اللغة العربية -7
نتائجه-8 ومعالجة االمتحان تصحيح



  :منهجية تعليم اللغة العربية -1

ري اللغة العربية بداية من سن السادسة، ولكن رغم ذلك يدرس المتعلّم الجزائ  

  .تواجهه صعوبة في التعبير بلغة سليمة خالية من اللّحن والخطأ

وانطالقا من هنا، أضحت إشكالية تعليم اللغة العربية من بين المشاكل الخطيرة   

ألة تعليمية  اللغة التي يعاني منها قطاع التعليم في بالدنا، مما جعلها تولي عناية فائقة لمس

العربية في مختلف أطوار الدراسة، إالّ أنّها مقارنة بالدول الغربية لم تحقّق الغاية المتوخاة  

  .علميا وبيداغوجيا شأنها في ذلك شأن كّل الدول العربية

وهذا ما أشار إليه الدكتور أحمد حساني، لما كان بصدد الحديث عن أثر اللسانيات   

مازلنا نالحظ اليوم، أّن الغايات :" ية طرائق تعليم اللغة العربية  بقوله التطبيقية في ترق

التي يسعى الباحث اللساني العـربي إلى تحقيقها تظّل بعيدة، بطابعها النفــعي العام 

عن اهتمامات أستاذ اللغة، وأكثر من ذلك قــد يصاب بخــيبة أمل عندما يطّــلع 

ي مجال اللسانيات العامة والنظرية، وال يجد الجوانب على اإلنجازات العلمية الكثيرة ف

  (1)"التطبيقية التي يمكن أن يستثمرها في قسمه

والمالحظ على الطريقة المعتمدة في صناعة تعليمية اللغة العربية في المدرسة   

الطريقة المباشرة، التي تنفي استعمال اللغة األم من جهة : (2)األساسية، أنّها تتأرجح بين

خدم األسلوب الضمني في عملية التدريس من جهة أخرى، وبين الطريقة اإللقائية وتست

التي يكون فيها المتعلمون سلبيين ال يشاركون في استخالص المعلومات والوصــول 

  .إلى الحقائق

ونظرا لهذه السلبية المالحظة على مناهج التدريس في المدرسة األساسية، نادى   

 (3): ا بعين فاحصة بغرض إعادة بنائها وفق المداخل التاليةالمربون بضرورة النظر فيه
 

                                                 
حساني أحمد، المرتكزات اللّسانية لتعليمية اللّغة العربية في وسط تعدد الثقافات واللّغات، نصوص حساني أحمد، المرتكزات اللّسانية لتعليمية اللّغة العربية في وسط تعدد الثقافات واللّغات، نصوص . . دد    ((11))
  20012001مكانة اللّغة العربية بين اللغات العالمية، المجلس األعلى للغة العربية، الجزائر مكانة اللّغة العربية بين اللغات العالمية، المجلس األعلى للغة العربية، الجزائر : : ـمال الندوة حولـمال الندوة حولأعأع

  ..8585ص ص 
أوقادير وريدة ، الفصحى في لغة الخطاب لدى متعلّمي السنة التاسعة من التعليم األساسي، مذكرة معدة لنيل أوقادير وريدة ، الفصحى في لغة الخطاب لدى متعلّمي السنة التاسعة من التعليم األساسي، مذكرة معدة لنيل     ((22))

  ..9393، ص ، ص 20002000الجزائر ، الجزائر ،   شهادة الماجستير، معهد اللّغة العربية وآدابها،شهادة الماجستير، معهد اللّغة العربية وآدابها،
  ..المرجع نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، الصفحة نفسها      ((33))

  

  

  



 Constructiviste:المدخل البنائي-1

حيث يتم انتقاء المضامين التعليمية على أساس معايير عالمية، ويجري اختيار  

المفاهيم والطرائق، بحيث تكون متناسبة مع المستوى المعرفي للمتعلّم، ومرحلة نموه 

  .النفسي

  

 Evolutive: دخل التطوريالم-2

حيث تراجع مضامين البرامج بشكل دائم، إلدخال المجسدات العلمية والتكنولوجية 

  .والتكفّل بالتقدم الذي يمس الحضارة اإلنسانية
 
  Systémique: المدخل اإلجمالي -3

حيث يؤخذ بعين االعتبار تفاعل وتكامل مختلف مكونات المنهج، وينبغي أن توجه 

ات المناهج المعدة وفق المداخل، إلى اكتساب المتعلّمين استعدادات كبيرة للتعلّم محتوي

  .وإقامة عالقة وطيدة مع مختلف جوانب الحياة االجتماعية والعلمية

  

ومن البديهي، أن معرفة الواقع التعليمي بكّل سلبياته وإيجابيته ال يكفي لتعليم اللغة 

تها أو منزلتها من حيث استعمالها في الواقع اليومي وتعلّمها، بل يتطلب ذلك تحديد وضعي

ألهلها، وفي الواقع التعليمي لدى متعلميها، كي يتبين بعد ذلك رسم ما تقتضيه منهجية 

اإلضافة إلى ذلك ينبغي توفير ــب (1).تعلّمها من الشروط والمقاييس للنجاح في ذلك

يئة التصور العلمي للبديل المناسب المعارف والوسائل التربوية والتعليمية الضرورية وته

  اية في النجاحـقيق الغـووضع أسسه الكفيلة ليس بتجاوز السلبيات فحسب، بل كذلك لتح

  

                                                 
  ..4040لوصيف الطاهر، منهجية تعليم اللّغة وتعلّمها، أطروحة ماجستير، ص لوصيف الطاهر، منهجية تعليم اللّغة وتعلّمها، أطروحة ماجستير، ص       ((11))
  
  
  
  
  
  
  



اكاة ــولم ال ابتداع سبل وآفاق بكر في ذلك بدل أن يظّل األمر مقتصرا على التقليد والمح"  

من علماء العربية ونحاتها أّن السلف ما ــالسي، إذا جردوا النيات وأخلصوا العمل لذلك

قد تركوا أعماال جليلة في هذا الميدان ال زال الكثير منها يكشف عن أصالة في المنهج 

وموضوعية في المعرفة ونفاذ في الفهم، وفي وصف الظواهر وإدراك عللها، هذا فضال 

    )1("عن سمّو الطبع والهّمة العمليين

  

  :في السنة التاسعة من التعليم األساسي األهداف العامة لمنهاج اللغة العربية -2

تتبنى بيداغوجيا األهداف في بناء برامـجها  -كانت المدرسة األساسية كما رأينا  

وبالنسبة . في كّل األطوار، وسعت إلى تحقيق جملة من األهداف على مستوى كّل مادة

لمعارف األخرى كأداة لتدريس ا للغة العربية، التي تعد مادة محورية تدرس كلغة وأيضا

نرى أنّها ترتكز في الطور الثالث من التعليم األساسي على الممارسة والمران وتوسيع 

  .المجال الثقافي بكّل جوانبه

وهذا ما سعى إلى تحقيقه منهاج اللغة العربية في الطور الثالث عامة، ومنهاج   

  .السنة التاسعة بمختلف أنشطته وأهدافه بصفة خاصة

  

العامة لمنهاج اللغة العربية في السنة التاسعة من التعليم األساسي  وتتمثل األهداف

  (2) :في الجوانب التعليمية الثالثة اآلتية

يمنح المتعلّم في هذه السنة تعليما معرفيا يسمح له باختتام نهاية هذه : المعرفة األساسية -

ثانوي أو التقني أو إلى المرحلة بصفة إيجابية  تؤهله للتنقل بيسر إلى إحدى شعب التعليم ال

مرحلة التكوين المهني، أو يتسنى له على األقل مباشرة الحياة العلمية بعد أن يستفيد من 

  .فترة تكوينية قصيرة  يتكيف بفضلها مع قطاع العمل المنتج

  

                                                 
((11))  TTaalleebb  IIbbrraahhiimmii    KKhhaaoouullaa..  LLeess  AAllggéérriieennss  eett  lleeuurr  ((ss))  llaanngguueess,,  DDaarr  EEll  HHiikkmmaa,,  AAllggeerr,,  11999955,,  
pp  ::4411,,4422..  

ج التعليم األساسي للطور الثالث اللّغة العربية، التربية اإلسالمية، وزارة التربية الوطنية مديرية ج التعليم األساسي للطور الثالث اللّغة العربية، التربية اإلسالمية، وزارة التربية الوطنية مديرية مناهمناه: : اُنظراُنظر      ((22))
  ..47،4847،48، ص ، ص 19961996التعليم األساسي، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائر، التعليم األساسي، الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، الجزائر، 

  
  
  
  



ومن خالل الوحدات المبرمجة في السنة التاسعة، والتي تتناول جملة من مجاالت   

ألدبية، يتصل المتعلّم بعينات من اإلنتاج القديم والحـديث، ويتعرف المفاهيم الثقافية وا

على الثقافات األخرى ويكتسب باإلضافة إلى هذا المضمون الفكري رصيدا لغويا وأشكاال 

  .من التعبير تهيئه ألن يمارس اللغة العربية في حياته اليومية ممارسة وظيفية

  

المتعلّم في هذه السنة النهائية القدرة الكافية على يستكمل : المهارة في الممارسة اللّغوية-

ممارسة اللغة من حـيث جميع جوانب ممارسة التعبير بشكليه الشفوي والكـتابي مع 

  .التركيز أكثر على التعبير الكتابي لما له من أهمية في حياة المتعلّم

عة المتعلم  وتستمر أيضا ممارسته للقراءة الجهرية مع مراعاة التطور الدائم لسر  

في القراءة المقرونة بالفهم الصحيح للقراءة الصامتة من خالل مطالعته للنصوص 

  .الطويلة

  

إن منح السلوكات المساعدة على التكيف  :السلوكات المساعدة على التكّيف واالنسجام-

واالنسجام عمل أساسي في التربية الحديثة، ويظهر هذا من خالل بعض النشاطات التي 

ها البرنامج كالعمل الجماعي ضمن األفواج، حيث يربي المتعلّم على الروح الجماعية يقرر

والتعاون والتضامن مع رفــاقه باإلضافة إلى ما تكسبه ممارسة النصوص األدبــية 

الذوق األدبي والميل إلى المطالعة، وإدراك القيم : من مواقف وعادات إيجابية مثل

  .الجمالية، ونقد األساليب

  

للسنة التاسعة أهمية دقيقة في حياة متعلمي  :برنامج اللغة العربية في السنة التاسعة - 3

الطور الثالث من التعليم األساسي؛ ألنّها تعتبر آخر سنة يقضيها المتعلّم في هذه المرحلة 

  .ليتجه بعدها مباشرة إلى التعليم الثانوي

  

  

  

  



سنة أن يكون متميزا في مادته ولذلك يفترض في برنامج اللغة العربية في هذه ال 

التعليمية والمعرفية، دقيقا واضحا في الهدف والمنهج الذي يتوخاه، فهو توسيع وتدعيم 

  .السابعة والثامنة: لمكتسبات المتعلّمين ومعارفهم في السنتين السابقتين

ونلقي الضوء هنا على مضامين كتاب النصوص والمطالعة العربية للسنة التاسعة الذي 

  :ضمن المحاور الثقافية واألدبية التاليةيت

  .اآلباء واألبناء -1

 االجتماعيات -2

 طبائع الناس وأخالقهم -3

 الوطن والثورة -4

 الخطابة  -5

 المقال  -6

 .األمثال والحكم -7

 قصص وحكايات  -8

 مقتطفات من األدب العالمي -9

 .الصحة والوقاية والعالج - 10

 .الثقافة واألصالة - 11

 .اآلفات االجتماعية - 12

  

صفحة تتوزعها مادة تعليــمية لغوية وأدبية غزيرة  204من يتكون هذا الــكتاب 

  :من الناحية الكمية تتمثل في

الموازنة، الفهم والبناء الفكري، النقد والقيمة : وجود مصطلحات لغوية جديدة مثل-

  .األدبية، اللغة واألسلوب

 التقطيع العروضي واألساليب: التوسع في بعض اآلليات اللغوية واألدبية مثل-

  .البالغية واألسلوبية المتنوعة

  .طول النصوص وثراء مستواها اللغوي واألدبي بصفة عامة-   

 

 



  :وفي الكتاب اثنا عشر محورا يالحظ عليها ما يلي

تكرار بعض ما قدم في السنتين السابقتين في المحتويات المعرفية رغم العناوين التي  -

  :تبدو جديدة، ويظهر هذا في المحاور اآلتية

  الوطن والثورة في السنة التاسعة -

 .السابعة والثامنة: الوطن والتضحية في السنتين  -

 .طلب العلم في السنة السابعة -

 .العلم والمعرفة في السنة الثامنة -

 .األسفار والمواصالت في السنة السابعة -

 .المواصالت العصرية في السنة الثامنة -

 .محيط اإلنسان في السنة السابعة -

 .ي السنة الثامنةالطبيعة ف -

  

  .أما محور اآلفات االجتماعية، فبقي محافظا على هذا العنوان في السنوات الثالث

) 38(عدم التوازن بين النصوص النثرية والنصوص الشعرية، فالنصوص النثرية تبلغ  -

أخالق صديق البن المقفع، رمونا بالوهن للبشير : نصا، نذكر منها على سبيل المثال

  .اإلبراهيمي

  

قصيدة أنا وابناي : أما النصوص الشعرية، فلم يتجاوز عددها إحدى عشر نصا منها

  ...لمحمود غنيم، وقصيدة الذبيح الصاعد لمفدي زكريا

الظّل للدكتور أبو العيد دودو، والليل ينتهي في ساعة الصفر : وجود نصوص مثل -

الفنون غير  :لجياللي خالص، ورهان أصحاب الماليير لمارك توين، ومحاور مثل

 .مقررة في البرنامج

  

 

 

 



عدم االنسجام فيما بين النصوص المقررة من حيث الطول والقصر، ومن حيث  -

أخالق صديق، بين : النشاطات التربوية المنبثقة عن تلك النصوص، كالنصوص اآلتية

شطرين من الحيوان، رمونا بالوهن  المقررة لدراسة النص، فلو قارنا بين النصوص 

ز بدوره السز بالقصر  مقارنة بالنّص الثالث الذي يتميالنّص األول يتمي ابقة نجد أن

  .بالقصر مقارنة بالنص الثاني

أما النّص الذي انبثق عنه نشاط تربوي آخر، فهو نص رمونا بالوهن المبرمج   

  .لدراسة النص والموازنة

، فهي تتـوزع )فيةالتراكيب النحوية والصيـغ الصر(وبالنسبة لقواعــد اللغة   

  .على السنة الدراسية في اثني عشر وحدة تعليمية، بمقدار حصتين في كّل وحدة

  

  :التراكيب النحوية -1

  .الجملة البسيطة والجملة المركبة  -

  .الجملة الواقعة فاعال ونائب فاعل -

  الجملة الواقعة مفعوال به -

  .أفعال المقاربة والشروع-

  .المستثنى بإالّ -

  .ستثنى بغير وسوى، عدا خال وحاشاالم -

  .الحال المفردة والجملة وشبه الجملة -

  .األسماء الموصولة مع صلة الموصول -

  .أسماء اإلشارة -

  .إعراب أسماء الشرط -

  )حصة أولى(الممنوع من الصرف  -

  )حصة ثانية(الممنوع من الصرف  -

  .التمييز وأنواعه -

  .اسم التفضيل -

  

  



  :الصيغ الصرفية - 2

  )تثنيته وجمعه(المقصور  -

 )تثنيتهما وجمعهما(المنقوص والممدود  -

 الصفة المشبهة -

 .صيغ المبالغة -

 مصادر األفعال المزيدة -

 .صيغ المزيد مع المعاني -

 .اسما الزمان والمكان -

 المصدر الميمي والصناعي -

 .المصادر الدالة على المرة والهيئة -

 .اسم اآللة -

  

في برنامج قواعد اللغة العربية، عدم االنسجام نالحظ على هذه الموضوعات المقررة 

  :بينها وبين الكتاب المقرر، ويظهر هذا فيما يلي

إعراب : مثل: وجود دروس كثيرة في البرنامج ال وجود لها في الكتاب المدرسي -

  أسماء الشرط، الممنوع من الصرف، التمييز

صوص المختارة تقّل العالقة بين موضوعات قواعد اللغة العربية، وبين الن -

  .مع أن التكامل بين مختلف األنشطة أمر ضروري. لتجسيدها فعليا

  

إن هناك هوة : وما يمكننا أن نقوله عن برنامج اللغة العربية للسنة التاسعة بصفة عامة

بين البرنامج واألهداف، التي تتضمن طموحات غير قابلة للتحقيق، هذا من جهة، وكثافة 

  .اب المتعلّم من جهة أخرىالمادة الموجودة في كت

    

  

  

  

  



أما على مستوى اإلخراج، فنالحظ على كتاب قواعد اللغة العربية وكتاب النصوص 

  :والمطالعة ما يلي

  .انعدام المؤثرات الجذابة والمثيرة لالنتباه داخليا وخارجيا -

 .البساطة في اإلخراج -

  

شرع فيه بداية العام  وهذا ما استدركته منظومتنا التربوية في إطار اإلصالح الذي

، إذ نالحظ حسن اإلخــراج، وتوفّر المؤثرات الجذابة في الكتــب الجديدة التي 2003

أدمجت فيها النصوص مع قواعد اللغة العربية قصد إحداث التكامل بين أنشطة اللغة 

وتوظيف القواعد لخدمة النصوص المختارة، وكان هذا نتيجة الجهود المبذولة من قبل 

ين في ميدان التربية، وسعيهم إلى الرفع من مستوى المتعلّمين في كّل مراحل المختص

وجهود قسم التقييم المستمر لمردوديــة المنظــومة الــتربوية خير دليـل . التعليم

  .1999برامج التعليم األساسي والثانوي  سنة  *على ذلك فقد تم تقييم

                                                 
مج البحث في المعهد الوطني مج البحث في المعهد الوطني يندرج هذا التقييم في اإلطار التقني للتكوين وتحسين المستوى، الذي ينص عليه برنايندرج هذا التقييم في اإلطار التقني للتكوين وتحسين المستوى، الذي ينص عليه برنا    **

من أجل إيجاد نظام تقييمي قابل إلعادة االستعمال، وقد تم من أجل إيجاد نظام تقييمي قابل إلعادة االستعمال، وقد تم   19981998إلى إلى   19961996للبحث في التربية، للفترة الممتدة من للبحث في التربية، للفترة الممتدة من 
معلمي أطوار معلمي أطوار ((كما تم إعداد فرق مكونة أساسا من الجامعيين والممارسين كما تم إعداد فرق مكونة أساسا من الجامعيين والممارسين . . توزيع عمليات التقييم بناء على الوضع القائمتوزيع عمليات التقييم بناء على الوضع القائم

  ).).اسية والثانوية وكذا مفتشي المواداسية والثانوية وكذا مفتشي الموادالمرحلة األسالمرحلة األس
  
  
  
  



  

العربية في الطور الثالث، والذي يوضحه  وما يهمنا منها، نتائج تقييم برامج اللغة 

:لنا الجدول اآلتي  

 نقاط الضعفنقاط القوةالمكّونات

مستويات النية 

 البيداغوجية

  .تخضع األهداف لعالقة منطقية

تم التــعبير عنها بلغة واضحة 

تــتــــالءم األهــداف 

 .مع المحتويات

ال تجد جميع مكونات البرنامج -

اف قواعد الصياغة ال تحترم األهد-

  .العلمية

 .األهداف غير قابلة للتحقيق-

تم اختــيار المحتويات وفق  - 

  .األهداف

المــحتويات مــتالئــمة -

 مع المكتسبات القبلية للتالميذ

  .المحتويات ليست حالية

. كثيفة-

. متكررة-

  .ليست محفّزة للتلميذ-

. غير واقعية-

 ال تتالءم مع مستوى التالميذ-

  الطريقة

  ).إلزامية(قسرية  -

.ال تسمح بتحقيق األهداف -

 .التقييم لم يجر توضيحه بشكل جيد -

العرض المادي 

 للوثيقة

وثيقة البرنامج مهيكلة بكيفية 

 حسنة

 

  اإلصالح القرار
 

نتائج تقييم برامج اللغة العربية، الطور الثالث): 1(الجدول رقم  (1) 

                                                 
  19991999مذكرة تقييم برامج من التعليم األساسي والثانوي، المعهد الوطني للبحث في التربية، الجــزائر، مذكرة تقييم برامج من التعليم األساسي والثانوي، المعهد الوطني للبحث في التربية، الجــزائر،       ((11))

  ..2323ص ص 
  
  
  
  



ابق أنمون هو اإلصالح نالحظ، من خالل الجدول السالقرار الذي خرج به المقي .

بعد أن تبينت لهم نقاط الضعف على مستوى المحتويات واألهداف والطريقة والتقييم األمر 

  .الذي استوجب التغيير

  

  :أنشطة اللغة العربية وأهدافها في السنة التاسعة -4

  ا هو مألوف تظهــر في السنة التاسعة بعض األنشــطة، التي تختلف تماما عم

في السنتين السابقتين، كنشاط الموازنة والمفردات واألساليب إضافة إلى األنشطة المعهودة 

  )دراسة نص، تراكيب نحوية، صيغ صرفية، مطالعة موجهة، أعمال موجهة(

  :وهذا ما سنوضحه فيما يلي

  

ية السابقة يستكمل المتعلمون في هذا النشاط معلوماتهم األدب: دراسة النصوص األدبية-

  .ويتدربون من خاللها على تصميم النصوص وترتيب األفكار والتعليق عليها ونقد أسلوبها

  

باعتباره الحصيلة النهائية "يحتّل مكانة متميزة بين فنون اللغة العربية،  :التعبير الكتابي-

   (1)"لتعلّم اللغة ، وباعتبار فنونها األخرى وسائل تصّب فيه

السنة التاسعة الحصة الثانية من األسبوع بعد دراسة النّص األدبي، وهو في برنامج   

  (2) : يطلب فيه المعلم من المتعلّم في سؤال دقيق وواضح

  .تحليل فكرة رئيسية تستنتج من رؤوس األقالم، التي يسجلونها في كراسات خاصة -

 تلخيص النّص المسموع، بعد االستماع إليه مرتين على األكثر  -

 .بين شخصين أو ثالثة ورد ذكرهم في القصةتحرير حوار  -
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يستكمل المتعلّمون في هذين النشـاطين ما تبقى :التراكيب النحوية والصيغ الصرفية -

من دروس الصرف، كالمصادر والمشتقات، والتعرض إلى بعض الجمل من حيث 

ك أسس قواعد وهو ما يسمح للمتعلّم بأن يمتل. إعرابها، كالجملة الواقعة فاعال ونائب فاعل

  .اللغة، التي تؤهله لمواصلة دراسته بسهولة، وإثراء لغة التعبير وتوسيعها من جهة أخرى

  

بغرض تمكين المتعلّمين من اإلطالع على مختلف الفنون األدبية : المطالعة الموّجهة -

وإدراك مميزاتها، فقد اتسعت مجاالت المطالعة في السنة التاسعة، فلم تعد تقــتصر 

، بل شملت ألوان أدبية مختلفة، كاألقصوصة )الدار الكبيرة(لون أدبي واحد كالرواية على 

  .والخطابة والمقال والمقامة والحكاية

  (1):ويرمي هذا النشاط إلى تحقيق األهداف التالية

  .مواصلة دعم مكتسبات المتعلّم وتعميقها -

 .دفع المتعلّمين نحو اقتناء الكتب الستيعاب هذه الفنون -

 .دهم على محاكاة النّص على اختالف طبيعتهتعوي -

 .إعطاء نبذة مترجمة لبعض األدباء ولبيئاتهم العربية والعالمية -

 .إكساب المتعلّم آليات القراءة المختلفة، من مقال إلى خطابة، ومن ثم محاكاتها -

  

التي يمثّل هذا المصطلح أهم المصطلحات األدبية والمعرفية الحيوية الجديدة، : الموازنة -

  .يتميز بها برنامج السنة التاسعة

:       التي تقول .ومن الواضح، أن الهدف منه يتمثّل في تجسيد المقولة المعروفة  

  ."باألضداد تتمّيز األشياء "

  

  

                                                 
  ..5151المرجع السابق، ص المرجع السابق، ص       ((11))
  
  
  
  
  
  



  )1(:واألهداف المنشودة من ذلك هي

  .اكتساب روح المقاومة عن طريق توظيف معلومات أدبية ولغوية مسبقة-

  .تعلّم خالل الحياة الدراسية كلّهااجتمعت لدى الم 

اكتساب روح النسبة، بحيث يستطيع أن يحكم على األشياء إنطالقا من وضعية معينة  -

وبالنسبة إلى أشياء وظروف تتوفر عند صاحب النّص األول، وتنعدم عند صاحب النّص 

  .الثاني

  

يدرس المتعلّمون  بعد نشاط الموازنة، وفي كّل وحدة تربوية :المفردات واألساليب -

وتخصيص حصة لها هو اغتنام فرصة ورودها في النصوص . نشاط المفردات

المخــتارة، أو في نصوص الموازنة، أو في المطالعة الموجهة، إلقتناء طائفة منها 

ودراستها، من حيث المعنى الذي وردت عليه في النّص، وتوجيه المتعلّمين نحو اكتشاف 

   )2(.معاني أخرى

  

في نهاية كّل أسبوع يتناول المتعلمون حصة األعمال الموجهة، أين  :عمال الموّجهةاأل -

يتم تصحيح ما أعطي لهم من تمارين في أنشطة األسبوع، وتحوصل فيها المعلومات 

السابقة وتثبت المعــارف السالفة، وتثــبت فيها القواعد المدروسة، من خالل ما 

معلم بمعرفة جوانب النقص في عمله، ومعالجة الخلل ينجــزونه من تطبيقات تسمح لل

بإعادة النظر في طريقة تناول الدرس من جهة، وتقويم متعلّميه وتعيين ما ينبغي استدراكه 

    )3(.من جهة أخرى
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  :مكانة التقييم في المدرسة الجزائرية -5 

هو ضرورة البد يعد التقييم أحد أوجه العملية التربوية، التي تمارس في المدارس، ف  

منها، للوقوف على مستويات المتعلّمين في كّل مرحلة من مراحل تعلّمهم المختــلفة 

  .على مدار السنة

وله آثار إيجابية تنعكس عليهم، وعلى مستوى التحصيل عامة، إذا تم استغالل   

نتائجه في المعــالجة وتحسين المســتوى، بعد الكشف عن جوانب القوة والضــعف 

  .نشاطهم، ومعرفة ما تحقّق من األهداف، وما لم يتحقّقفي 

غير أن نظام التقييم في بلدنا ال يزال عنصرا خارجيا عن العملية التربوية عامة   

الذي يهـدف "وعن سيرورة التعلّم خاصة، وينصب التركيز فيه على جانب التقييم فقط، 

     )1("ويتوقف األمر عند هذا الحّدإلى استرجاع المعلومات ، من خالل أسئلة االمتحانات، 

مع أن المصطلح الشائع في االستعمال واألنسب هو مصطلح التقويم، الذي يحتاج 

  .المعلم إلى تجسيده في التربية والتعليم

وهو ما تطلّب تدراك الوضع بجعل التقويم في خدمة الفعل التربوي بترشيد استغالل "

التقويم المستمر في النظام التربوي بموجب المنشور  نتائجه لصالح المتعلّم، وإعادة تنظيم

والمتعلّق بالتقويم البيداغوجي في المنظومة  1998أوت  11المؤرخ في  1011: رقم 

  .التربوية 

إال أن االنحرافات الخطيرة في ممارسة التقويم البيداغوجي في المؤسسات التعليمية أدت 

 في األساس تقويمـا تكوينيا يهدف إلى تقدير إلى اعــتبار التقويم المستمر الذي يعد

مجاالت نجاح المتعلّم والصعوبات المختلفة التي قد تعوق سيرورة اكتسابه وتوجيه اإلعانة 

البيداغوجية إذا اقتضى األمر ذلك، كمجرد عدد من الفروض واالمتحانات المتتالية تخضع 

    )2(.ستغالل بيداغوجيأكثر منها ال) ضرورة منح النقطة(العتبارات إدارية محضة 
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إالّ أن األكيد، أن نتائج المتعلّمين إذا كانت ضعيفة على مستوى القسم الواحد، أو المؤسسة 

الواحدة تثير االهتمام، وتتطلب من المعلمين إعادة النظر والسعي إلى إيــجاد ما أمكن 

  .من حلول، على أن ال يكون ذلك على حساب سير الدروس

  

  :سنة التاسعةوسائله في ال-6

  المراقبة لمستوى المتعلّمين مستمرة في كّل مراحل الدراسة، وتتم من المعلوم، أن

في التعليم األساسي والثانوي عن طريق وسيلتين هامتين تعتبران مؤشرا للمعلّم يساعده 

    )1(:على القيام بالتعديالت الضرورية، فيما يتعلّق باإلجراءات التربوية المناسبة هما

  

   :الفرض المراقب-1

ينظم فرضان وامتحان واحد في الفصل في كّل المواد، وتجمع العالمات الثالث 

  .لحساب المعدل الفصلي للمادة

وينبغي أن يكون للفرض المراقب طابع االمتحان، فالهدف منه حثّ المتعلّمين على   

  .بذل مجهودات مستمرة طوال السنة الدراسية

  

دمت لهم حديثا، وتمنح لهم مهل معقولة الستيعابها، وال تتجاوز  ويتناول المعلومات التي ق

مدة الفرض المراقب ساعة مهما كانت المادة، وعلى مجلس القسم أن يحدد تواريخ 

  .الفروض التي ينبغي أن يسبق إجراؤها االمتحانات

  

  : االمتحانات الفصلية-2

ـــانات إلى جــانب الفــــروض المــــراقبة تقيــــم االمتح

  . التي حدد عددها بثـــــالثة المعـــلومات المــــدروسة في آخر كل ثالثي
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ويمكن من خاللها تقدير إمكانيات المتعلّمين في االستيعاب والتفكير والتحليل   

  )1(:والتلخيص، كما أنّها تمنح للمعلم المعطيات اآلتية 

ـّمين من الدروس السابقة، ومق - دار تحصــيلهم لها ومقدرتهم مدى استفادة المتعلـ

  .على استخدامها

  .زيادة العناية بالموضوعات التي أظهر فيها المتعلّمون ضعفا عاما -

  .فرصة لمراجعة الدروس وتنظيم المعلومات -

وعليه، تكون االمتحانات الفصلية محطات للتقويم، والتصحيح الذاتي ومناسبات 

  .بوية ووظيفتها التقويميةلتوظيف المكتسبات إلى جانب أهدافها التر

المتضمن إنشاء مجالس األقسام  1991فيفري  24المؤرخ في  157وطبقا للقرار رقم "

وعملها وتنظيمها في المدارس األساسية ومؤسسات التعليم الثانوي تعتبر االمتحانات 

  )2("األساسي والثانوي نالفصلية أساس نظام التقويم التربوي المعتمد في التعليمي

ا ألهمية االمتحانات الفصلية، التي تعتبر إعدادا لالمتحانات الرسمية، وما ونظر

  )3(: يترتب عليها من نتائج وقرارات، فقد اقتضت عناية خاصة واهتماما بالجوانب التالية

  

  :وفيه تأكيد على ما يلي :الجانب التنظيمي -1

  .توزيع المتعلّمين على الحجرات -

 .تنظيم الجلوس -

 .الحراسة -

 .المخصص لهاالوقت  -

 .طباعة المواضيع -

 .تعويد وتدريب المتعلّمين على استغالل الوقت، واستعمال أوراق اإلجابة -

 .تدريب المتعلّمين على منهجية العمل وتقديم اإلجابة -
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تجري امتحانات الفصلين األول والثاني ضمن األسابيع الثالثة قبل : فترات االمتحانات -2

التنظيم واإلجراء، التصحيح، المداوالت : ثالث مراحل الخروج إلى العطلة، وتتم في

  .، ويستغرق كّل منها أسبوعا واحدا على األكثرومجالس األقسام

  

أما امتحانات الفصل الثالث، فيشرع في إجرائها أسبوعا قبل التاريخ المــحدد 

  .على التوالي لشهادة التعليم األساسي

، باعتبار أن المداوالت الخاصة بهذا القسم )التاسعة(وهذا بالنسبة للقسم النهائي 

  .تجري بعد اإلعالن عن نتائج امتحان شهادة التعليم األساسي

  

، فيشرع في إجراء االمتحانات ثالثة )السابعة والثامنة(أما بالنسبة لألقسام العادية 

  )1("أسابيع قبل التاريخ الرسمي المحدد للخروج إلى العطلة الصيفية

  

مجالس األقسام على مستوى المؤسسات التعليمية هي التي " أن" كير، ويجدر التذ

تقوم بتحديد تواريخ االمتحانات الفصلية، وذلك طبقا للرزنامة، التي تعدها مديريات 

  .التعليم، ويتولى بناء االمتحانات على مستوى المؤسسة المجلس التعليمي الخاص بالمادة

ان شهادة التعليم األساسي، فيتولى مدير الديوان وبالنسبة لالمتحانات الرسمية كامتح

الوطني لالمتحانات والمسابقات اختيار مواضيعه في كّل المواد عن طريق لجنة، يعينها 

  )2("باسم وزير التربية الوطنية تتكفّل بصنع المواضيع وسريتها وتحديد الدورة وتاريخها
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   (1):إنّهوحتى تمر فترة إجراء االمتحان في أحسن وجه ف

يمنع فتح مغلّف األسئلة إالّ في الموعد المحدد لالمتحان، وفي مكان اإلجراء  -

  .، وأمام الممتحنين من أجل إشعارهم بالثقة)القاعة(

توفير عدد من المراقبين يتناسب مع عدد الممتحنين، مع مراعاة أن النقص في عدد  -

في عدد المراقبــين يفرض المراقبين يسمح بالتفــكير في الغشّ، وأن الزيادة 

  .على قاعة االمتحان جوا من التوتّر غير المرغوب فيه

  ).مزدوجة، فردية(توفير مستلزمات االمتحان من أوراق إجابة  -

  .عدم االستجابة ألي أسئلة يطرحها الممتحنون -

توزيع مغــلّفات االمتحان على الجميع، وعدم اإلذن بفتحها إالّ بعد اإلنتــهاء  -

 .يع؛ ليكون وقت البدء واحدامن التوز

  

أن االمتحانات الرسمية ال تكون في المؤسسات التعليمية التي يزاول فيها "مع العلم، 

وإنّما في مراكز تفتح بمقرر من مفتش األكاديمية، أو مدير التربية . المتعلمون دراستهم

مؤسسات التي يمكن للوالية بعد استشارة فرع الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات، وال

أن تكون مراكز لإلجراء هي الثانويات واإلكماليات، ويترأس كّل مركز إجراء مدير 

ثانوية أو إكمالية أو مفتش للتربية والتعليم األساسي، الذي يعينه مفتش األكاديمية أو مدير 

ألمانة التربية للوالية، ويعين مفتش األكاديمية كذلك أو مدير التربية الحراس وأعضاء ا

واالتصال الذين يختارون من المعلمين في الطور األول والثاني والثالث من التعليم 

  (2)"األساسي وكذا من التعليم الثانوي

  

  

  

  

                                                 
  ..141141في القياس والتقييم، ص في القياس والتقييم، ص   ،،عريفج سامي، مصلح خالد حسين عريفج سامي، مصلح خالد حسين   ..دد    ((11))  

الديوان الديوان ، ، 19961996تنظيم امتحان شهادة التعليم األساسي، دورة جوان تنظيم امتحان شهادة التعليم األساسي، دورة جوان نشرة الرسمية للتربية الوطــنية، نشرة الرسمية للتربية الوطــنية، للاا    ((22))
  ..2727، ص ، ص 19961996، الجزائر ، الجزائر 393393الوطني للمطبوعات المدرسية، العدد الوطني للمطبوعات المدرسية، العدد 

  
  



أما االمتحانات الفصلية، فإنّها تجري في المؤسسات التعليمية تحت إشراف مدير 

لمين على القاعات بمعدل المؤسسة والمستشار التربوي، اللذان يتوليان عملية توزيع المع

  .معلم واحد في كّل قاعة أو اثنان نادرا إذا لم يكن هناك غياب

  

  : طبيعة امتحان اللغة العربية في السنة التاسعة -7

تتــميز مادة اللغة العربية والمواد األخرى بتوحد مواضيعها في االمــتحان   

ثة، وذلك توخيا لتكافؤ الفرص على مستوى المؤسسة التعليمية الواحدة في الفصول الثال

بين المتعلّمين، الذين سيخضعون للتوجيه في آخر السنة الدراسية، وهذا يخص أقسام 

  .السنوات التاسعة، أو االنتقال إلى سنة أخرى بالنسبة لمتعلّمي السنة السابعة والثامنة

ة والثامنة السابع: وتجدر اإلشارة هنا، إلى أن كّل المواد التعليمية في السنتين  

أما في السنة التاسعة، فتسند لها المعامالت المـــعتمدة ). 01(أساسي تحظى بمعامل 

  .في امتحان شهادة التعليم األساسي

  

والتي يعتمد "، )04(وما يهمنا هو امتحان مادة اللغة العربية التي أعطي لها معامل 

  :ه، ويتبع بثالث تمارينامتحانها على دراسة نص تشكّل الكلمات والتعابير الصعبة من

  )حول القواعد(أسئلة أو تمارين -

  أسئلة متعلقة بالمفردات، وبفهم النّص-

  .سؤال حول تحرير فقرة ذات عالقة بالنّص -

  )1( ".ساعتان: والمدة  المخصصة لهذا االمتحان

  

                                                 
الديوان الوطني للمطبوعات الديوان الوطني للمطبوعات ) ) 1963،191963،199191((النصوص الخاصة باالمتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية النصوص الخاصة باالمتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية     ((11))

  ..5252، ص ، ص 19921992المدرسية، الجزائر ، المدرسية، الجزائر ، 
  
  
  
  
  
  



المتضمن إعادة  1999أفريل  12المؤرخ في  375: وطبقا للقرار الوزاري رقم

ن شهادة التعليم األساسي، فإنّه يتعين أن يكون امتحان اللغة العربية مطابقا لما تنظيم امتحا

     (1):يأتي

  .أبيات 10إلى  7مفردة إذا كان نثريا، ومن  160إلى  120يتكون النص من  -

  .إذا كان قصيدة شعرية، يتبع بالتمارين الثالثة المذكورة آنفا 

في مستوى المتعلّمين، ومستمدة من المحاور  أن تكون النصوص المعتمدة في االمتحان -

  .المدروسة محقّقة ألهداف المنهاج

  . أن تكون مما يستهوي المتعلمين، بأن تعالج قضايا تثير اهتمامهم -

  .أن يتوفـر النّص على وحدة الموضوع -

  .أن يكون سليما من البتر في التركيب واألخطاء على اختالفها -

اللغة واألسلوب والمفاهيم مشتمال على المادة التي تكون محل أن يكون معقدا من حيث  -

  .أسئلة

  .أن تشكّل وتشرح الكلمات الغريبة الواردة فيه -

حجم الحرف المطبوع، المسافة بين الكلمات والسطور (أن تحترم فيه فنيات الكتابة  -

  )جودة الورق وعالمة الترقيم

  .أن يكون جيد اإلخراج، واضح الطباعة

    )2(:النّص أمرا أساسيا في االمتحان، يختبر فيه المتعلّمون في األمور التالية ويعتبر

  

  :ويتضمن جانبا أو جوانب مما يأتي :الفهم العام -1

  .استخراج الفكرة العامة -

 .وضع عنوان للنّص -
 

                                                 
دليل بناء اختبار مادة اللّغة العربية في امتحان شهادة التعليم األساسي، الديوان الوطني لالمتحانات دليل بناء اختبار مادة اللّغة العربية في امتحان شهادة التعليم األساسي، الديوان الوطني لالمتحانات       ((11))

  ..0202، ص ، ص 20012001والمسابقات، الجزائر، والمسابقات، الجزائر، 
  ..3،43،4المرجع نفسه، ص المرجع نفسه، ص       ((22))

  

  

  

  

  

  



 شرح عبارة في النّص -

 .سؤال حول فكرة جزئية فيه -

 استخراج المغزى -

 معين ورد في النّصاستخراج عبارات تدّل على معنى  -

 :، ويكون إما)مفردات 05و 03عددها ما بين (شرح المفردات  -

 .بذكر مرادفاتها -

 .بذكر أضدادها -

توظّف المفردة المطلوب شرحها في جملة، ويمكن الجمع بين الشرح (بتوظيفها  -

 )والتوظيف

  

  :قواعد اللغة واألساليب -2

  :يطلب فيها: التراكيب النحوية

 .إعراب الكلمات -

 .ن وظيفة الجملبيا -

 .  وتحديد عناصرها) إلخ...شرط، استثناء(استخراج أساليب نحوية  -

  :الصيغ الصرفية

  إلخ...دراسة الصيغ المصادر المشتقات  -

  )تحويل العبارات(التحويل  -

  .األساليب والصور البيانية -

 )خبري، إنشائي(نوع األسلوب  -

  ).السجع، المقابلة الطباق، الجناس،: (المحسنات البديعية المقررة -

  ).التشبيه االستعارة، الكناية، المجاز المرسل: (الصور البيانية  -

  )موضوع التعبير الكتابي(الفقرة 

 .تحرير فقرة لها عالقة بأفكار النّص -

 .تحديد مطلب السؤال بدقة ووضوح -

  
 



  :تصحيح االمتحان ومعالجة نتائجه -8

  :تصحيح االمتحان -8-1

إجراء االمتحان يشرع في مرحلة هامة يتّم فيها تصحيح عمل بعد االنتهاء من فترة   

معينة، تسمى مرحلة التصحيح التي تعد ضرورة ) درجة(المعلّم من خالل وضع نقطة 

قصوى في العملية التعليمية، إذ ال فائدة في امتحان يجيب المتعلّمون عن أسئلته وتمنح لهم 

المرتكبة من جهة، وتوجيه المعلم  نقاط دون االستفادة منه بالوقوف، على أخطائهم

يجب أن يكون ذا "وإرشاداته لهم من جهة ثانية، وحتّى يكون لهذا اإلرشاد والتوجيه فائدة 

وأن يشعر المتعلّم من خالله بالتشجيع ال باإلحباط، فيؤدي بذلك طبيعة إيجابية ال سلبية، 

  )1("إلى حدوث التعلّم

ة ينبغي، أن يتم حسب سلم تنقيط محدد ولكي يكون التصحيح قريبا من الموضوعي  

مسبقا يتفق عليه المعلمون، ويلتزمون بتطبيقه، ويبلغونه للمتعلّمين أثناء القيام بعملية 

  :التصحيح داخل القسم في االمتحانات الفصلية، ولذلك يتعين على المعلم أن يعي ما يلي

  .كتابة جواب نمطي لكّل سؤال قبل البدء في التصحيح -

  .إجابة نموذجية تتميز بالدقة والشموليةإعداد  -

 .تجنّب الذاتية عند التصحيح -

نقطة، نصــف (توزيع سلم التنقيط توزيعا عادال على األسئلة وتجزئته إلى  -

 .، حتى ال يضيع أي جهد يبذله المتعلّم)نقطة، ربع نقطة

  

موحــدة  أما بالنسبة لالمتحانات الرسمــية، فإن اإلجابة النموذجية، التي تكون

على مستوى الوطن، والتي يجب أن تتصف بدورها بالدقة والموضوعية تعدها الهيئة 

  )الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات(المسؤولة عن بناء االمتحان 

                                                 
مان ، سيكولوجية النمو، دراسة في نمو الطفل والمراهق، دار النهضة العربية مان ، سيكولوجية النمو، دراسة في نمو الطفل والمراهق، دار النهضة العربية عيسوي عبد الرحعيسوي عبد الرح  ..دد    ((11))

  ..109109للطباعة والنشر، بيروت، ص للطباعة والنشر، بيروت، ص 
  
  
  
  
  



ويّعين مفتش األكاديمية أو مدير التربية المصّححين باقتراح مفتش المادة ورئيس "

   )1("صحيح امتحانات متعلّمي قطاعاتهمالمؤسسة، وال يستطيع المصّححون ت

ويطبق التصحيح المزدوج الكامل والسري إجباريا على جميع االمتحانات، وتمنح لكّل 

نقطة، وإذا تجاوز الفرق بين العالمتين اللتين منحهما ) 20إلى  0(امتحان عالمة من 

لمسابقات يقوم المصححان الحد الذي يقرر بمنشور من الديوان الوطني لالمتحانات وا

  :تكون العالمة النهائية المعتمدة . بالتصحيح الثالث مصحح آخر

) في حالة عدم وجود فارق(إما معدل العالمتين الممنوحتين بعد التصحيح المزدوج 

   )2(.وإما أكثر العالمتين تقاربا في حالة القيام بتصحيح ثالث

لذي يعد خطوة البد منها أثناء بالتنقيط ا–كما هو معلوم  –وتقترن عملية التصحيح 

  .تحضير أسئلة االمتحان بوضع نقطة معينة أمام كّل سؤال

. ويكتسي التنقيط المطّبق من قبل المعلم أهمية كبيرة، ألنّه يحّدد مستوى المتعلّمين"

وهذا المستوى مرتبط ارتباطا وثيقا بمدى صرامة المعلمين أو تسامحهم إزاء المتعلّمين 

توى المتعلّم  الذي حّدد مستواه معلمون مختلفون إّما متوسط، أو غير ذلك لذا يكون مس

   )3("دون أن يكون ذلك مرتبطا بقدراته ومهاراته الحقيقية

وألجل ذلك ينبغي أن تعكس النقطة الممنوحة مستوى المتعلّم الحقيقي بأن تكون     

  :ح عناية خاصة، وذلك بـموضوعية، بعيدة عن ذاتية المصحح، وأن توجه لعملية التصحي

  .اختيار المصححين ذوي الخبرة -

 .منحها الوقت الكافي، لتكون النتائج دقيقة ونزيهة -

  

  

  

                                                 
  ..2828، ص ، ص 19961996تنظيم امتحان شهادة التعليم األساسي، دورة جوان تنظيم امتحان شهادة التعليم األساسي، دورة جوان النشرة الرسمية للتربية الوطنية، النشرة الرسمية للتربية الوطنية،     ((11))  

  ..1717، مرجع سابق ص ، مرجع سابق ص 11351135  ..0303القرار الوزاري، رقم القرار الوزاري، رقم     ((22))
((33))  FFeelloouuzziizz  GGeeoorrggeess  ..  LL''EEffffiiccaacciittéé  ddeess  eennsseeiiggnnaannttss,,  PPrreesssseess  UUnniivveerrssiittaaiirreess  ddee  FFrraannccee    
11eerree  ééddiittiioonn,,  PPaarriiss  11999977,,  PP  7777..  
  
  
  
  
  



  :تعريف النقطة -8-2

رقم رمزي يعّبر عن درجة التعلّم، ومستوى المتعلّم عن طريق المعلومات "  

     (1)"المستقاة أو المحّصل عليها

م، وعلى مدى تحكّمه في كّل برنامج وينجر عنها ومن خاللها نتعرف على مسار المتعلّ

  .اتخاذ القرار

  

   )2(:ومن الخصائص التي يجب أن تتصف بها النقطة الممنوحة أن تكون

  .تظهر الفروق الفردية بين المتعلّمين الممتحنين في مستوى متقارب جدا :ممّيزة

مكانه أن يمنح نفس العالمة فعلى المعلم الذي يمنح عالمة لمحاولة قام بها متعلّم بإ: وفية

  .لنفس المحاولة في زمن معين

تمنح على أساس معايير معينة ومحددة ضمن مقياس عددي ما بعيدة عن التكهن  :صالحة

  .والتحيز الذاتي

  

ونشير بهذا الصدد إلى أن هناك سعي دائم لتحقيق موضوعية العالمة الممنوحة   

العالمات الممنوحة من قبل مصحح واحد لنفس للمتعلّم، خاصة بعد أن تبين اختالف 

 Docimologieوتكللت الجهود بدراسة نظام التنقيط . "الورقة بعد فترة زمنية معينة

وأّول بحث تّم بهذا الشأن كان حول  H.Pieron)هنري بيرون (الذي قام به الباحث 

ف بأنّه الدراسة ، وأصبح نظام التنقيط، يعّر1922شهادة نهاية التعليم االبتدائي سنة 

   )3("النظامية لالمتحانات ودراسة طرق التنقيط

  

                                                 
  انظر انظر   ((11))

MMoorriisssseettttee  DDoommiinniiqquuee,,  MMaauurriiccee  GGiinnggrraass  ,,  EEnnsseeiiggnneerr  ddeess  aattttiittuuddeess,,  ppllaanniiffiieerr,,  iinntteerrvveenniirr  
éévvaalluueerr,,  PP  114466..  

  ..183183، أسس تقنيات التقويم التربوي مع نماذج وأنشطة تطبيقية، مطبعة هومة، الجزائر، ص، أسس تقنيات التقويم التربوي مع نماذج وأنشطة تطبيقية، مطبعة هومة، الجزائر، صزيان ميلود زيان ميلود           ((22))  
((33))  LLaaiiffaa  AAiitt  BBoouuddaaoouudd,,  LL''EEvvaalluuaattiioonn  ddaannss  llee  ssyyssttèèmmee  ssccoollaaiirree    ((eenn  AAllggéérriiee))  CCaassaabbaahh,,  
EEddiittiioonn  AAllggeerr  11999999,,  pp  1122  
  
  
  
  
  



  :ساللم التنقيط -8-3

بأنّه درجات أو أدوات تتشكّل من عّدة مواضيع مرتبطة فيما "يعرف سلم التنقيط   

شير إلى جودة يبينها بشكل منطقي، أو مســتعملة بشكل حتمي إلعطــاء رقم 

    (1)  ".نةالمعلومة أو كمية الخاصية المتبّي

  

يملكونها بدرجة أقّل ياء بالمقارنة مع صفة شم على تنظيم أشخاص أو أيساعدنا السلّ

وأنّه استمرار يستطيع نظريا أن ينتقل من األدنى إلى األقصى، ولكن تطبيقيا . ارتفاعا

  .يكون صعبا من االمتياز إلى التوبيخ، من الصغير إلى الكبير

  :تيوهذا السلّم باألرقام يكون كاآل

  

  

  

  

 : أو يكون كتابيا
 

   (2) 
  

  

  

  :ولقد وجهت لهذا السلم عدة انتقادات منها

أنّه سبب فشل جزء كبير من المتعلّمين في االمتحانات وفي كّل مستويات التمدرس -

       )3(.وسبب ضياع العديد من األشخاص، لهذا يجب إدراك طبيعته الحقيقية وحدوده

  

                                                 
((11))  LLeeggeennddrree,,  RReennaalldd..  DDiiccttiioonnnnaaiirree  aaccttuueell  ddee  ll’’éédduuccaattiioonn,,  PP  440099..  

((22))  DDeellaannddsshheeeerree,,  GGiillbbeerrtt,,  EEvvaalluuaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  eett  eexxaammeennss  ddee  ddoocciimmoollooggiiee,,  EEddiittiioonn    
LLaabboorr,,  66éémmee  ééddiittiioonn,,  BBrruuxxeelllleess,,  11999922  ,,114455..  

  ..المرجع نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، الصفحة نفسها  ((33))
  
  
  

جدا ضعيف ضعيف متوسط جّيد  جّيد جدا  
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حيحة، وال يعتمد عليها كأدلة للنمو، ومع ذلك ال يزال هذا درجات المعلّمين غير ص -

ومقياس النجاح والمفتاح الذي تفتح به أبواب  ،السلّم الوسيلة المستعملة في المدارس

  )1(.المعاهد التعليمية

ومن بين المحاوالت لتحسين عملية تقدير درجات المعلّمين، أن يعرف المعلم   

سجل إدارة المدرسة أو يشرح بوضوح تقدم المتعلّم  إضافة إلى إعداد درجات ترصد في

وما تعنيه كّل درجة مستعمال عبارات يصف فيها نواحي النشاط بدال من مجرد استظهار 

    )2(.المادة، وبذلك يمكنه مالحظة نمو المتعلّم وتقديم يد المساعدة له

من األمور التي ويبقى وضع سلم التنقيط، وحسن توزيعه على األسئلة بكّل تفاصيله   

  .يجب أن تحظى باهتمام كبير من المعلمين

  

  :معالجة النتائج-8-4

ليست االستفادة متوقفة على ما يدور بين المعلم ومتعلّميه أثناء تصحيح االمتحان   

من مناقشات وإرشادات ووجهات نظر، بل على نتائجه وما سيتخذ في ضوئها من قرارات 

  .والمعلّم والمنظومة التربوية ككلوعمل له كبير الفائدة للمتعلّم 

    

  كيف يمكن االستفادة من نتائج االمتحان؟: والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هو

ألنّها "إن لنتائج االمتحان أهمية، ال يمكن تجاهلها سواء كانت مقبولة أو ضـعيفة،   

م، وذلك ال تدّل فقط على ضعف المتعلّم الفرد، ولكنّها داللة أخرى على ضعف التعلي

  )3(" عندما يؤخذ في االعتبار درجات المجموعة ككل

  

  
                                                 

  19641964هرة، هرة، محمد نسيم رأفت، مطابع دار القلم، القامحمد نسيم رأفت، مطابع دار القلم، القا. . دد: : روثني، تقــويم التلميذ وتقدمه، ترروثني، تقــويم التلميذ وتقدمه، تر. . و، مو، م. . جونجون  ((11))
  ..2525ص ص 

  ..2828المرجع نفسه، ص المرجع نفسه، ص   ((22))
البغدادي محمد رضا، األهداف واالختبارات في المــناهج وطرق التدريس بين النظرية والتطــبيق البغدادي محمد رضا، األهداف واالختبارات في المــناهج وطرق التدريس بين النظرية والتطــبيق . . دد  ((33))

  ..111111ص ص 
  
  
  
  
  



ويتمكّن المعلّم عن طريق تحليل نتائج االمتحان من الوقوف على األخطاء الشائعة   

بين غالبية المتعلّمين، واألجزاء التي تحــتاج إلى مزيد من التوضيح، وهذا يســاعد 

  (1).على وضع خطوات العالج الفردي والجماعي

م تشخيص نقاط الضعف التي ال زال المتعلمون يعانون منها عبارة أخرى، يتّوب  

ومن ثم الرجوع إليها لتحسينها وتطويرها؛ أي العودة إلى مراجعة بعض النقاط التي تبدو 

  .للمعلم مهمة في الوحدة التعليمية المقومة

ة المتعــلّمين ويقوم المعلم بهذا السلوك التدعيمي لعالج العجز المالحظ عند أغلبي  

أو عند بعضهم فقط خالل الحصص إذا أمكن ذلك، ومن خالل حصة االستدراك التي 

  .برمجت لها منظومتنا التربوية ساعة تضاف إلى بقية ساعات األنشطة

 1976أكتوبر  17الصادر في  30/382وذلك بموجب المنشور الوزاري رقم "  

دراك يتمثل في التدخل لدى كّل متعلّم الذي اعتمدها في معالجة النقص، وبّين أن االست

 (2)"ةمتخلّف، وفي تقديم العالج المناسب له حسب الصعوبة المتبّين

وبإمكان هذه الحصة مساعدة المتعلّم حقيقة، إذا كانت الممارسة الميدانية لها تجسد   

  .ما نص عليه المنشور الوزاري

ن ذلك يبقى حمال ثقيال على كاهل أما فيما يخص الدعم الجماعي لمتعلّمي القسم، فإ  

المعلم رغم جهوده، يعيقه في ذلك اكتظاظ المتعلّمين في القسم الواحد وغياب األدوات 

  .المساهمة في تحسين عمله

ومع ذلك، فإنّه رغم ما يالقيه من عراقيل ال يبقى مكتوف اليدين عندما يرى   

دتهم على التغّير في اتجاه ألنّه مطالب بمساع"ضعفا عاما مالحظا على متعلّميه؛ 

األهداف، ودورهم االستفادة من مساعدته لهم، والسعي سعيا حثيثا لتحقيق نفس 

  (3)".األهداف

  

                                                 
  ..311311بركات محمد خليفة ، علم النفس التعليمي، ص بركات محمد خليفة ، علم النفس التعليمي، ص       ((11))
  ..123123حثروبي محمد صالح ، نموذج التدريس الهادف، ص حثروبي محمد صالح ، نموذج التدريس الهادف، ص       ((22))

((33))  MMoorriinn  GGaaeettaann..  LLeess  pprriinncciippeess  ddee  llaa  mmeessuurree  eett  ddee  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  aapppprreennttiissssaaggeess,,  PP2211..  
  
  
  
  
    



وإذا كانوا في حالة رفض  للتعلّم، ويبينون عدم استعدادهم فإن ذلك يؤدي بهــم   

لتنقيـب إلى الفشل والوصول إلى معيد التربية، أو طبيب نفساني من أجل الفحــص وا

   )1(.عن أسباب ذلك، وتجرى لهم حصص عديدة قد تساعدهم في القضاء على ذلك المشكل

  

وتظهر نتيجة الجهد المتبادل بين المعلم والمتعلّم في تحسين مـستواه من امتحان   

إلى آخر، واالستفادة من األخطاء بــدل االهتمام، باإلجابات الصحيحة، والتــركيز 

أضحى االهتمام بها له ما يمّيزه، فالمشكل ال يمكن في تقدير "ئة التي على اإلجابات الخاط

 وفي المدرسة يجب .شخص بقدر ما يدور حول التقّدم واألخطاء التي يرتكبها المتعلّم

          )2(" إعطاء مفهوم جديد للجواب الخاطئ

المالحظ وعليه، فإن استغالل نتائج االمتحان له دور في استدراك العجز التحصيلي   

عند المتعلّمين؛ ألنّها ليست دليال على قدراتهم القصوى بقدر ما هي دليل على حاجـاتهم 

وهذا كلّه من مبدأ النجاعة لتحسين المستوى . وما ينبغي من عمل نحوهم في المستقبل

ألنّه "والرفع من مردودية النتائج المدرسية، وبذلك يساهم االمتحان في عملية التقويم؛ 

ومن ذلك نضع  ،فكرة عن قدرات المتعلّمين وإمكانياتهم، ومستويات نشاطاتهميعطينا 

الخطط العالجية لهم، ومن خالل نتائجه نستطيع أن نعّدل في مستوى األساليب وتقنيات 

    )3(" التدريس

                                                 
((11))  FF..  BBllaanncchhaarrdd  &&  EE..  CCaassaaggrraannddee  &&  PP..  MMccccuulllloocchh,,  EEcchheecc  ssccoollaaiirree,,  NNoouuvveelllleess    PPeerrssppeeccttiivveess  
ssyyssttéémmiiqquueess,,  LLeess  PPrreesssseess  ddee  CCoorrlleett,,  PPaarriiss  11999988,,  PP  118833..  
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:المبحث الثاني  
دراسة وصفية تحليلية ألسئلة امتحان اللغة  العربية في 

ةالسنة التاسع  

 

 .األسئلة في االمتحانأهمية  -1
 .شروط وضعها في بناء االمتحانات -2
دراسة بعض النماذج من أسئلة امتحان  -3

العربية الفصلية والرسمية   .اللغة
من الناحية  .متعلمي السنة التاسعةـل

  .التقنية والبيداغوجية



  :في االمتحان  ةأهمية األسئل-1

حقائق الدرس، وهي تحتل األسئلة مكانة هامة في تنظيم وعقد الصلة بين األذهان و

وسيلة المعلّم الناجحة في إحداث التفاعل في قسمه بينه و بين متعلّميه، أو بين المتعلّمين 

أنفسهم، كما أنّها وسيلتنا الوحيدة في بناء االمتحانات المدرسية، ومعرفة مدى اكتساب 

  .المتعلّمين للمعلومات

  

  :تعريف السؤال -1-2

 :للسؤال عدة تعريفات نذكر منها 

بإجابة  المعلّمبأنّه كل عبارة تنطوي على مطالبة : " رشدي طعيمة له. د.تعريف  -

 )1(." ترتبط بهدف تعليمي مقرر

  

السؤال عماد الطرائق الفّعالة، يتوقف عليه نجاح : " تعريف محمد صالح حثروبي -

 .)2("خاصة إذا كانت مستعملة بطريقة سليمة. المعلّم في مهنته

. السابقان إلى القول، بأن السؤال عامل مهم في التدريس والتقييم معايقودنا التعريفان 

  .عنه أبدا ءوال يمكن االستغنا

  

  :أغراضه  -3- 1

  :يؤدي السؤال عدة أغراض منها 

الخاصة بصياغتها، وأساليب  تإظهار كفاءة المعلّم، عندما يتمكّن من المهارا - 1

ألسئلة عليهـم، ليحـددوا المطلوب توجيهها، وبطرق إثارة المتعلّمين، عند طـرح هذه ا

  )3(.فيها، وليجيبوا عنه بنجاح
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العلم بمقدار ما عرفه المتعلّمون من الدرس السابق لربطه بالدرس الجديد، ومعرفة - 2

  .مافهموه وما يصعب عليهم فهمه 

تشويقهم إلى العمل و إرشــادهم إلى الصواب وتشجيعهم على التقدم والــسير إلى  - 3

 .األمام 

  )1(...)مهارات، مفاهيم، مواقف(تشخيص صعوبة التعلّم والكشف عن حقائق كثيرة -3 

وحتّى يحقّق السؤال هذه األغــراض، ينبــغي أن تتوفر فيه شروط معينة ليساهم 

  . في ضمان التواصل بين المعلّم والمتعلّم، وتحقيق تحصيل جيد

  

  :شروط وضع األسئلة في بناء االمتحانات -2

ألسئلة يتطلب خبرة و تجربة و معرفة بمستوى المتعلّمين، الذين توضع إن وضع ا

     )2(:لهم، وعلى المعلّم أن يراعي الشروط اآلتية حين يضعها

  .أن تقيس األسئلة أهداف المناهج -

 .أن تكون األسئلة من المنهاج -

 .أن تقيس األسئلة نسبة معتبرة من المنهاج -

 )إلخ...الفهم، التحليل، التركيب ( أن تقيس األسئلة كّل مستويات المعرفة -

أالّ يكتفي فيها بالجانب المعرفي، بل يجب أن تتناول المجــالين اآلخرين  -

 ).الوجداني والمهاري(

 .أن تكون األسئلة متدرجة الصعوبة -

 .أن تكون محددة الغرض وال تحتمل التأويل -

 .تجنّب األسئلة التي تكون إجابتها محّل خالف -

 .البسيطة والتعجيزية تجنّب طرح األسئلة -

  

                                                 
تربوية، مطبعة هومة، الجزائر تربوية، مطبعة هومة، الجزائر ، المركز الوطني للوثائق ال، المركز الوطني للوثائق ال))سلسلة ملفات تربويةسلسلة ملفات تربوية((الكتاب السنوي الثالث الكتاب السنوي الثالث       ((11))

  ..8080، ص ، ص 20002000
  ..0202دليل بناء اختبار مادة اللّغة العربية في امتحان شهادة التعليم األساسي، صدليل بناء اختبار مادة اللّغة العربية في امتحان شهادة التعليم األساسي، ص    ((22))
  
  
  
  



  .تجنّب تكرار األسئلة التي تقيس نفس المهارة -

 .أن توضع نقطة كّل سؤال أمامه -

أن تكون األسئلة بلغة فصيحة خالية من األخطاء اللغوية والنحوية، واضحة األلفاظ       

 .والعبارات، مع استعمال المألوف منها عند المتعلّمين

ألّن " ؛ودقيقة بعيدة عن الغموض والتعقيد أن تكون األسئلة مختصرة واضحة، -

  )1("عن فهمه واإلجابة عليه المتعلّمالصعوبة والتعقيد في نص السؤال يعوقان 

  

  الدراسة التقنية والبيداغوجية لبعض أسئلة امتحان مادة اللغة العربية -3

  :في السنة التاسعة    

  

  :توطئة -3-1

حان مادة اللغة العربية في السنة التاسعة ما سعينا إليه من خالل دراسة أسئلة امت  

  :هو الوقوف على طبيعة األسئلة فيه، واإلجابة عن التساؤالت اآلتية

يــتوفر . هل أسئلة امتحان مادة اللغة العربية ســواء كان فصليا أو رسميا -

 . على شروط بناء السؤال البيداغوجي الجيد، التي سبق اإلشارة إليها

ـّم على مستوى المؤسسات هل تطــابق محتوى ا - المتحان المنظـ

 .التعـــليمية، أو على مستوى الوزارة الوصية مع البرنامج الرسمي

كيف هو توزيع سلّم التنقيط في االمتحانات الفصلية وامتحان شهادة التعليم  -

 .األساسي

  

  

  
                                                 

كامل سليمان، العبد اهللا علي، التربية، أصولها، طرقها ووسائلها، منشورات مجلة الثقــافة، بيروت كامل سليمان، العبد اهللا علي، التربية، أصولها، طرقها ووسائلها، منشورات مجلة الثقــافة، بيروت     ((11))
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 لمعرفة كّل هذه المعطيات، أخذنا ثمانية نماذج من األسئلة، أربعة منها تخص

  :سستين تعليميتين واقعتين ببلدية السحاولة همامؤ

مؤسسة قشطولي حميدو، ومؤسسة أول نوفمبر، بمعدل اثنين في كّل مؤسسة يخصان 

، نضيف إليهما أسئلة التقييم 2002/2003امتحان الفصل األول والثاني للسنة الدراسية 

ف على تدريسهم، اإلضافي الذي أجريناه على متعلّمي مؤسسة قشطولي حميدو، الذين نشر

، جوان 2002وثالثة نماذج المتحان شهادة التعليم األساسي للدورات اآلتية، جوان 

  .2005، جوان 2004

، فقد امتحن فيه متعلّمو مؤسسة قشطولي 2003أما بالنسبة المتحان دورة جوان   

  .حميدو في الفصل الثاني بعد تغيير طفيف، يتناسب مع دروس هذا الفصل

  .اسة النماذج  السابقة من الناحية التقنية والبيداغوجية ولقد تم در  
 
 :دراسة األسئلة من الناحية التقنية -3-2

تحتوي أوراق األسئلة على معلومات عن مصدر الوثيقة، وأخرى عن ظروف   

  .االمتحان
 
o معلومات عن مصدر الوثيقة تتمثل في:  

  .الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -

 .بية الوطنيةوزارة التر -

 ..الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات -

  

أما . وهي معلومات نجدها في االمتحان الرسمي، كامتحان شهادة التعليم األساسي

في االمتحانات الفصلية، فال نجد ذلك باستثناء الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 

  .الشعبية التي وردت في امتحاني مؤسسة قشطولي حميدو

  

  

 

 

 



o معلومات عن ظروف االمتحان:  

 ساعتان: المدة الزمنية -

 التاسعة: المستوى الدراسي -

 قشطولي حميدو، أول نوفمبر : اسم المؤسسة  -

) 2004-2003(، )2003- 2002(، )2002-2001: (الســنة الـــدراسية -

)2004 -2005.( 

 ...األول، الثاني: تحديد الفصل في االمتحانات الفصلية -

ان االمتحان رسميا كامتحان شهادة التعليم األساسي، دورة تحديد الدورة إذا ك -

 .جوان

  

  .دراسة األسئلة من الناحية البيداغوجية -3-3

تتميز النماذج الثمانية ألسئلة امتحانات مادة اللغة العربية بمواصفات إيجــابية : شكلها

سالمة  الورق المستعمل، اإلخراج الجيد، تنظيم المحتويات، وضوح الخط،: من حيث

  .األسئلة من األخطاء المطبعية مما يسمح بقراءة سهلة
 

عالجت النماذج الثمانية  مضامين مختلفة  طرح بخصوصها عدد من األسئلة  :مضمونها

مستوى الفهم، مستوى القواعد واألساليب، مستوى التعبير : موزعة على ثالثة مستويات

  :يل العمل، كما هو موضح فيما يليولقد تم إفراغ هذه المضامين في جداول قصد تسه



نوع النص 

 ومضمونه

 مستوياته الثالثة وتوزيع النقاط فيها

 مستوى الفهم 

 مستوى قواعد اللغة وأساليبها

مستوى التعبير
االستخراج والصياغة التحويلوظائف الجمل اإلعراب

تبيين نوع األسلوب

أو الصور البيانية 

 نثري يتكون

من ثمانية 

 سطور

 

: موضوعه

 العمل

تحديد فكرة -

ن1.النص العامة  

 

تحديد أفكاره -

ن1.5 الجزئية  

 

شرح ثالث -

ن1.5. كلمات  

فــعـل  -

ن1.5ناقص   

 

مفعول به -  

ن0.5   
 

-  ن1خبر إن  

اسم كان  -

ن1مؤخر   

 

خبر لفــعل -

من أفعــال 

 الشــروع

ن1  

من صيغة الجمع 

إلى صيغة المثنى 

ن2المذكر   
 

وتبيين محسن بديعي -

ن1نوعه   

 

أسلوب إنشائي وتبيين -

ن1نوعه   

 

اسم ممدود وآخر -

منقوص مع تثنيتهما 

وجمعهما وتبيين طريقة 

ن1.5صياغتهما   
 

 

 

 شرح صورة بيانية

ن1  

 

 

 أهمية العمل

ن4.5  

 

امتحان الفصل األول لمتعلّمي مؤسسة قشطولي حميدوأسئلة ): 2(الجدول رقم   



 

نوع النص 

 ومضمونه

الثالثة وتوزيع النقاط فيهامستوياته  

 

 مستوى الفهم

  مستوى قواعد اللغة وأساليبها

مستوى التعبير
االستخراج والصياغة التحويلوظائف الجمل اإلعراب

تبيين نوع األسلوب

 أو الصور البيانية

 نثري يتكون 

من ثمانية 

 سطور

 

: موضوعه

 الماء

شرح ثالث  -

كلمات وتوظيفها 

 في جمل مفيدة

ن3  

 

تحديد المغزى -

 العام من النص

ن2  

ن1فاعل  -  

مفعول به 

ن1  

 

- خبر إن

ن1  

ن1مفعول به -  

 

خبر لفعل -

ن1ناقص   

من جمع المذكر 

السالم إلى جمع 

 المخاطبات

ن 1.5  

اسم ممدود وتثنيته -

ن 1.5وجمعه   

 

محسن بديعي وتبيين -

ن2نوعه   

 

 

 

 

 
 

أهمية الماء  

بالنسبة للكائن 

الحي 

ن5  

 

امتحان الفصل األول لمتعلّمي مؤسسة أول نوفمبر أسئلة ): 03(رقم  الجدول  



 

نوع النص 

 ومضمونه

 مستوياته الثالثة وتوزيع النقاط فيها

 مستوى الفهم 

 مستوى قواعد اللغة وأساليبها

مستوى التعبير
االستخراج والصياغة التحويلوظائف الجمل اإلعراب

تبيين نوع األسلوب

يانيةأو الصور الب  

نثري يتكــون 

من ثمانية 

 سطور

 

: موضوعه

 الشباب

تحديد فكرة -

ن1النص العامة  

 

شرح ثالث -

ن1.5كلمات  

 

سؤاالن عن  -

ن2النص   

اسم موصول 

ن1  

 

مفعول به 

ن1  

 

ن1حال   
 

صــلـة  -

ن1الموصول   

 

خبر لفعــل -

من أفعــال 

 الشــروع

ن1  

من المفرد المذكر 

إلى المثنى 

 المذكر

ن2  
 

نقوص وتثنيتهاسم م-  

صفة مشبهة وصيغة 

 مبالغة، وتبيين وزنيهما

مصدر مزيد وآخر -

ن2مجــرد،   

 

صورة بيانية وتبيين -

ن1نوعها،   

 

 
 

 

 

 نوع أسلوب النّص

ن0.5  

 

 

أهـمية تكوين 

 الشباب وتعليمه

ن5  

 

امتحان الفصل الثاني لمتعلّمي مؤسسة قشطولي حميدوأسئلة ): 4(الجدول رقم   



 

نوع النص 

مونهومض  

 مستوياته الثالثة وتوزيع النقاط فيها

 

 مستوى الفهم

  مستوى قواعد اللغة وأساليبها

مستوى التعبير 
االستخراج والصياغة التحويلوظائف الجمل اإلعراب

تبيين نوع األسلوب

 أو الصور البيانية

 نثري يتكون 

 من ستة سطور

 

: موضوعه

 القناعة

تحديد المغزى  -

ن 1.5  

 

ؤال ســـ-

ن1عن النص   

 

شرح ثالث  -

كلمات واإلتيان 

ن1.5بضدها   

نوع النص  -

ن1  

فــعل -

مضارع 

ن1مجزوم   

 

مفعول  -

ن1ألجله   

ن1حال  -    

 

-  ن1خبر إن

مـن المفـرد  -

المتكلم إلى الجمع 

 المتكلم

ن1.5  

أسلوب استثنـاء  -

ن2وتحديد عناصره   

 

محسن بديعي وتبيين -

ن1نوعه   

 

 فعل مزيد وصياغة-

مصدره وتبيين حروف 

ن1.5الزيادة،   

 
 

  

 

 

 

 فضل القناعة

ن5   

 

امتحان الفصل الثاني لمتعلّمي مؤسسة أول نوفمبر أسئلة ): 05(الجدول رقم   



 

نوع النص 

 ومضمونه

 مستوياته الثالثة وتوزيع النقاط فيها

 

 مستوى الفهم

 مستوى قواعد اللغة وأساليبها

مستوى التعبير
االستخراج والصياغة التحويلف الجملوظائ اإلعراب

تبيين نوع األسلوب

 أو الصور البيانية

نثري يتكــون 

من عشرة 

 سطــور

 

بين : موضوعه

 الكتاب والسينما

تحديد الفكرة  -

ن1العامة  

 

سؤاالن عن  -

ن2 النص  

 

شرح كلمتين  -

ن1  

مفعول به -  

ن1  

 

اسم -

ن1موصول 

صلـــة  -

ن1الموصول   

 

ن1حــال  -  

 

بر لفعــل خ-

من أفعال 

ن1الشروع   

 
 

من المفــرد  -

المذكر إلى جمع 

المذكر السالم 

ن 1.5  
 

ن1صورة بيانية  -  

 

اسم منقوص وتثنيته -

ن2  

 

مصدر مزيد وتبين  -

فعله وحروف الزيادة 

ن1.5فيه   

  

 

 فوائد الكتاب

ن5  

 

التقييم اإلضافي  لمتعلّمي مؤسسة قشطولي حميدوأسئلة ): 6(الجدول رقم   

 



 

نوع النص 

 ومضمونه

 مستوياته الثالثة وتوزيع النقاط فيها

 مستوى الفهم

  مستوى قواعد اللغة وأساليبها

مستوى التعبير
االستخراج والصياغة التحويلوظائف الجمل اإلعراب

تبيين نوع األسلوب

 أو الصور البيانية

 نثري يتكون 

 من تسعة سطور

 

: موضوعه

 الّريف

ة تحديد الفكر -

ن1العامة   

 

شرح كلمتين -

ن2وتوظيفهما   

 

شرح عبارة -

ن2  

 

سؤال عن -

ن1النص   

ن0.5تمييز   

 

فعل ناقص 

ن 0.5  

ن 0.5حال -  

 

خبر لفعــل -

من أفعال 

 الشروع

ن 0.5  

 

من المفرد الغائب 

إلى جمع الغائبين 

ن2  

 

أسلوب انشائي  -

ن1وتبيين نوعه   

 

ن1تشبيه  -  

   

كيفية المحافظة 

على جمال 

يف وخيراته الر
08 

 

  2002امتحان شهادة التعليم األساسي، اللغة العربية، دورة جوان أسئلة ): 07(الجدول رقم 



 

نوع النص 

 ومضمونه

 مستوياته الثالثة وتوزيع النقاط فيها

 مستوى الفهم

 مستوى قواعد اللغة وأساليبها

مستوى التعبير
لصياغةاالستخراج وا التحويلوظائف الجمل اإلعراب

تبيين نوع األسلوب

 أو الصور البيانية

 نثري يتكون

من ثالثة عشر  

 سطرا

 

: موضوعه

 النزوح الريفي

تحديد العنوان -

ن1  

ســؤالن  -

ن2عن النص   

 

شرح ثالث  -

ن 1.5كلمات   

 

اإلتيان بأضداد -

ثالث كلمات 

ن1.5  

اسم -

 مجرور

ن 0.5   

 

اسم إشارة -

  ن 0.5

 

ن 0.5بدل -  

تمييز -

ن0.5  
 

ن2حال    

من المفرد الغائب 

 إلى جمع الغائبين

ن1  

تبيين نوع أسلوب  

 إنشائي

ن1  

 

 

ما يحــدثه 

النزوج الريفي 

ن8من مشاكل   

 

2004امتحان شهادة التعليم األساسي، اللغة العربية، دورة جوان أسئلة ): 8(الجدول رقم   



 

نوع النص 

 ومضمونه

 مستوياته الثالثة وتوزيع النقاط فيها

توى الفهممس  

 مستوى قواعد اللغة وأساليبها

مستوى التعبير
االستخراج والصياغة التحويلوظائف الجمل اإلعراب

تبيين نوع األسلوب

 أو الصور البيانية

 نثري يتكون 

من خمسة عشر 

 سطرا

 

: موضوعه

 دروس الحياة

تحديد الفكرة -

ن2العامة   

 

شرح ثالث -

 عبــارات 

ن4من النص   

مبـتدأ -

ن1خر مؤ  

 

اسم إشارة -

ن1  
 

ن1.5حال  " أنا"من الضمير  

إلى مخاطبة 

المفرد المؤنث 

وجماعة اإلناث 

وجماعة الذكور 

ن 1.5  

 

 

 

 
 

تبيين نوع أسلوب  

ن1إنشائي   

تسجيل حادثة 

مؤثرة في مرحلة 

ن8الطفولة   

 

2005 امتحان شهادة التعليم األساسي، اللغة العربية، دورة جوانأسئلة ): 9(الجدول رقم   



  : توصلنا من خالل الجداول السابقة إلى جملة من المالحظات نجملها فيما يلي  

جاءت أسئلة امتحان اللغة العربية مصنّفة حسب مستويات األهداف البيداغوجية من  - 1

  .معرفة وفهم وتحليل وتطبيق وتركيب

 .جاءت نصوص االمتحانات نثرية متفاوتة الطول - 2

ذت منه النصوص في االمتحانات الرســمية أما ذكر المصدر األصــلي الذي أخ - 3

وإن كان من الواجب أن يذكر المؤلف األصلي . في االمتحانات الفصلية فال نجد ذلك

وفي حالة ما إذا تصرف فيها المعلم عليه أن ال يفقدها . وتحافظ النصوص على انسجامها

 .لألمانة العلمية "بتصرف"ذلك، ويذكر أمام المؤلّف األصلي كلمة 

 .محاور النصوص مستمدة من منهاج اللغة العربية في السنة التاسعة - 4

تتوفر أسئلة االمتحانات على شروط بناء السؤال البيداغوجي الجيد، إالّ أنّهــا في  - 5

 .االمتحانات الرسمية، لم تقس نسبة معتبرة من المنهاج المقرر

 .تتميز األسئلة بالدقة والوضوح، وخلّوها من األخطاء - 6

وابتعادها عن سؤال الفقرة ولو كان لها عالقة به لهيأ ذلك   باط أسئلة الفهم بالنّصارت - 7

 .المتعلّمين إلنجاز التعبير

أما بالنسبة لسؤال الفقرة، فإن له عــالقة بالنّص، وهذا من شأنه أن يســاعدهم 

  .على الكتابة، على أن ال تكون فقراتهم إعادة لمضمون النص

الفهم من امتحان إلى آخر، إذ نجده في مؤسسة قشطولي حميدو  يتفاوت عدد أسئلة - 8

ثالثة في الفصل األول، وأربعة في الفصل الثاني والتقييم وفي مؤسسة أول نوفمبر اثنان 

في امتحان الفصل األول، وأربعة في الفصل الثاني، أما بالنسبة لالمتحانات الرسمية، فقد 

، واثنان 2004، وخمسة في دورة جوان 2002كان عدد األسئلة أربعة في دورة جوان 

  .، وتوزع النقطة المخصصة للفهم بالنظر إلى عدد األسئلة2005في دورة جوان 

    

وهذا ما يجعلنا نقول إنّه من الواجب التنويع في أسئلة الفهم، إلتاحة الفرصة للمتعلّم في 

رجة الصعوبة يراعى اإلجابة على بعضها، على أن ال تكون كلها صعبة أو سهلة، بل متد

  .في توزيع النقاط عليها ما يتطلبه كّل منها من قدرات معرفية

  



تطابق دروس قواعد اللغة وأساليبها البرنامج المقرر في السنة التاسعة، وأحيانا  - 9

يختبر المتعلّم من خالل اإلعراب في موضوعات سبق اإلشارة إليها في الدروس 

المضارع المجزوم، المفعول ألجله، المبتدأ : ن مثلأو في برنامج السنتين السابقتي

  .المؤخر

  

تكرار طرح أسئلة من دروس معينّة في أكثر من امتــحان، وربما  -10

الــغاية من وراء ذلك تدريب المتعلّمين عليها وتحضيرهم لالمتحان النهائي الذي 

  .رأينا أسئلته في قواعد اللغة وأساليبها موزعة على مدار السنة

وهذا التـكرار نلمسه في قواعــد اللغة وأساليبها، ويظهر هذا بوضــوح   

المفعول به، خبر إن، خبر أفعال الشروع، االسم : في الموضوعات اآلتية

المنقوص، الصور البيانية، المحسنات البديعية، صلة الموصول، الحال بنوعيه 

  .، صياغة المصادر)المفرد والجملة(

  

لصيغ الصرفية في االمتحانات الرسمية، وفي ذلك غياب نشاط دروس ا -11

إهمال لما بذل من جهد في فهم الموضوعات المقــررة فيه طوال سنة كــاملة 

  .من المعلّم والمتعلّم على حد سواء

  

تركيز أغلب االمتحانات الرسمية على تبيين نوع أسلوب عبارة من النص  -12

لب فيه استخراج أسلوب إنشائي ، الذي ط2002باستثناء امتحان دورة جوان 

وتشبيه، في حين تركّز االمتحانات الفصلية على األساليب لتدريب المتعلّم عليها 

  .استعدادا لالمتحان الرسمي، إالّ أنّه يفاجأ بإهمالها مع نشاط الصيغ الصرفية

  

توفّر شروط بناء اختبار مادة اللغة العربية في كّل النصوص باستثناء نص  -13

في مستوى المتعلّمين؛ ألنّه عالج  -في نظرنا-، الذي لم يكن 2005وان دورة ج

فكرة فلسفية توصل إليها األديب بعد خبرة وتجربة، في حيـن أنّهم ال يزالــون 

  .في بداية حياتهم

    



 

وألنّه أتيحت لنا فرصة التصحيح في هذا االمتحان، فقد الحظنا كما الحظ أغلب 

المتعلّمين في تحديد الفكرة العامة للنص واإلجابة عن بقية المصححين عجز عدد كبير من 

أسئلة الفهم لعدم فهمهم له باستثناء الفقرة األخيرة فيه، التي تحدثت عن عالم الطفولة والتي 

ولذلك اعتقدوا . كانت المتنفس الوحيد الذي وجدوا فيه راحتهـم بعد تمهيد أرهق تفكيرهم

لة، في حين أن النّص يتحدث عن درس الحياة، فضيعوا أن النّص يتحدث عن عالم الطفو

  .بذلك عالمتين عن الفكرة العامة، وأربعة عالمات عن شرح عبارات من النّص

    

إنطالقا مما سبق نقول، إن النّص في امتحان اللغة العربية أداة المتعلّم األساسية، التي   

راجع أكثر من مرة، لمعرفة إن كان تمكنه من اإلجابة عن كّل األسئلة، ولذا يجب أن ي

يتناسب مع مستواه الدراسي، حتّى ال يكون سببا في صرفه عن اإلجابة  الصحــيحة 

وأن يتّم التصرف فيه، بما يفيد المتعلّم  دون القضاء على ما فيه من انسجـام واتســاق 

بذكر الذي يعود عليه  2005إذ كان من الضروري التصرف في نص دورة جوان 

 عنهما أجدرنا أن نأخذ : في بداية الفقرة الثانية في قول الكاتب) الهاء(الضمير المتصل 

) الدرس(خاصة وأنّنا مع بداية فقرة جديدة والذي يعود عليه الضمير كان في بداية النص 

وعليه لم يكن للفقرة الثانية دور في توضــيح مضمونه بل تركت المتعلّم في حيرته إلى 

  .لفقرة الثالثة التي تتحدث عن الطفولةأن وصل إلى ا

  

، وهو 20إلى  0سلم التنقيط المعمول به، في امتحان شهادة التعليم األساسي من  -13

  :موزع على النحو اآلتي

  %30ستة نقاط ألسئلة الفهم، بنسبة  -

 %30ستة نقاط ألسئلة القواعد واألساليب بنسبة  -

 %40ثمانية نقاط للتعبير بنسبة  -

  

  

  

  



لى نسبة في هذا االمتحان؛ ألن المطلوب من متعلّم الطور الثالث عامة، ومتعلّم وهي أع

السنة التاسعة خاصة تمكّنه من كتابة موضوع سليم من الناحية اللغوية، تظهر فيه قدرته 

  .على التحليل والتركيب وإبداء وجهة نظره

  

على مستوى المؤسسات  أما بالنسبة لسلّم التنقيط في االمتحانات الفصلية فهو غير ثابت

  .أو الفصول، ويختلف عن سلم التنقيط الخاص بشهادة التعليم األساسي

  :وقد كان في كّل نموذج من النماذج المدروسة على النحو اآلتي

  .مؤسسة قشطولي حميدو: امتحان الفصل األول -1

  .%20ن بنسبة  4: أسئلة الفهم -

 .% 57.5ن بنسبة  11.5: أسئلة القواعد واألساليب  -

 .%22.5ن بنسبة  4.5: التعبير -

  

  .مؤسسة أول نوفمبر: امتحان الفصل األول -2

  .%25ن بنسبة  5: أسئلة الفهم -

  .%50ن بنسبة  10: أسئلة القواعد واألساليب -

  .%25ن بنسبة  5: التعبير-
  
  .مؤسسة قشطولي حميدو: امتحان الفصل الثاني -3

  .%22.5ن بنسبة  4.5: أسئلة الفهم  -

 .%52.5ن بنسبة  10.5: ألساليب أسئلة القواعد وا -

 .%25ن بنسبة  5: التعبير  -

  

  .مؤسسة أول نوفمبر: امتحان الفصل الثاني -4

  .%25ن بنسبة 5: أسئلة الفهم -

 .%50بنسبة  10: أسئلة القواعد واألساليب -

 .%25ن بنسبة  5: التعبير -
  
 



  . مؤسسة قشطولي حميدو :التقييم اإلضافي -5

  .%20ن بنسبة  4: أسئلة الفهم -

 .%55ن بنسبة  11: لة القواعد واألساليب أسئ -

 .%25ن بنسبة  5: التعبير  -

  

إنطالقا من النسب السابقة، نقول، إن سلّم التنقيط المعمول به في امتحان شهادة التعليم 

األساسي يختلف عنه في االمتحان الفصلي، الذي ركّز على مستوى قواعد اللغة العربية 

  .لها في كّل النماذج المدروسة مقارنة بالفهم والتعبيروأساليبها بتخصيص أعلى عالمة 

وربما يعود ذلك إلى إدراك المعلّمين للصعوبة التي يعاني منها المتعلّمون في دروس 

قواعد اللغة العربية وأساليبها، ولذلك طرحوا عددا كبيرا من األسئلة في هذا المستوى 

م الذي يعاني ضعفا ملحوظا في قواعد غير أن ذلك من شأنه أن يضيع المتعلّ. لتدريبهم

اللغة وأساليبها مع النقاط المخصصة لها، خاصة إذا لم يحسن اإلجابة عن أسئلة الفــهم 

  .وكتابة فقرة مقبولة

هذا من جهة، ومن جهة ثانية، فإن التوزيع الداخلي للنقاط في كّل مستوى هو بدوره 

رسمية، فلم تخصص نقطة مرتفعة غير موضوعي سواء في االمتحانات الفصلية أو ال

للسؤال الذي يستدعي التفكير، بل تساوت القدرات المعرفية، بهذا التوزيع، وكمــثال 

على ذلك تخصيص نصف نقطة لكّل كلمة في اإلعراب ولكّل وظيفة جملة في امتحان 

، وتخصيص نقطتين ألربع كلمات مطلوب إعرابها في امتحان دورة 2002دورة جوان 

، مع أن إعراب كّل إعراب كّل كلمة إعرابا تاما يتطلّب نقطة لوحدة ناهيك 2004جوان 

عن معرفة موقعها اإلعرابي الذي يتطلّب جهدا، وكذا تخصيص نقطة لكّل فكرة جزئية في 

وبما أن االمتحان . امتحان الفصل األول لمؤسسة قشطولي حميدو بدل نصف نقطة

المتعلّم الدراسي، فيجب أن يكون االمتحان الرسمي له أهمــيته في تحديد مصير 

الفصلي موازيا له في مواضيعه وسلم تنقيطه، وأن يراعى فيهما مستواه؛ ألنّه هو الممتحن 

 ع النقاط بالنظر إلى ما يتطلبه كّل سؤال من قدرة معرفية، وأن يتمفيهما، وأن توز

  . االهتمام بالنص من حيث اإلخراج والطباعة
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لالستبيانات دراسة وصفية تحليلية 
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:المبحث األول  
المعّلمين  اتدراسة وصفية تحليلية الستبيان
 والمتعّلمين 

 
  توطئة منهجية  -1
تحليل استبيانات  -2

 المتعّلمين 
تحليل استبيانات  -3

 المعّلمين 



  :توطئة منهجية -1

  :جمع االستبيانات -1-1

   أي بحث ميداني يستدعي من الباحث النزول إلى الميدان لجمع المعطيات، إذ أن إن

  .الميدان هو الكفيل باكتشاف المسار الدراسي

 وهذا ما جعلنا ننطلق في هذا البحث من الواقع المحسوس، أي من الوضع الحالي  

لتدريس اللّغة العربية، واألسلوب المتبع في تقييم تحصيل المتعلّمين في مؤسساتنا التعليمية 

  ).االمتحان(

وسعيا منا لتحقيق أهداف البحث، والوقوف على مدى مطابقة نتائجه ألراء   

أحدهما . المتعلّمين والمعلّمين فكرنا في وضع استبيان نحصل به على البيانات الالّزمة

  .لى متعلّمي السنة التاسعة واآلخر إلى معلّميهاوجهناه إ

  

  :االستبيان الموّجه للمتعلّمين -1-1-1

إن الهدف من وضع استبيان للمتعلّمين هو معرفة آرائهم ووجهات نظرهم   

باعتبارهم الفئة المستفيدة من العملية التعليمية، والعنصر األساسي  فيها، فالبحث من أجلهم 

لواقع الحقيقي لمستواهم في السنة التاسعة، وعالقته بالحالة وألجلهم قصد معرفة ا

االجتماعية والثقافية واالقتصادية، فال أحد ينكر ما للمستوى االجتماعي والثقافي  

واالقتصادي من دور في تنمية شخصية المتعلّم وتقدمه والرفع من مردوده إذا كان 

كما أن الهدف من . لذي يعيشه مجحفاميسورا، أو يؤدي به إلى الفشل إذا كان المستوى ا

هذا االستبيان تبيين مدى ميل أو نفور المتعلّمين في هذا المــستوى من اللّغة العربية، 

  .وأي عالقة تربطهم باالمتحان، والنتائج المترتبة على هذه العالقة

    

  

  

  

  

  

  



  :وعلى هذا األساس قسمنا االستبيان إلى ثالثة أقسام

منه لألسئلة المتعلّقة ببطاقة التعريف الخاصة بالمتعلّمين وحالتهم خصصنا القسم األول 

  .االجتماعية والثقافية واالقتصادية

والقسم الثاني لطريقة الدراسة، أما القسم الثالث واألخير، فتناول أمورا مرتبطة باالمتحان 

  .عامة وامتحان اللّغة العربية خاصة

    

ريقة عشوائية، على متعلّمي اإلكماليتين ولقد قمنا بتوزيع هذه االستبيانات بط

، مراعين أنّهم ينتمون جميعا )مؤسسة أول نوفمبر، ومؤسسة قشطولي حميدو(المختارتين 

  .إلى سنة دراسية واحدة، ولهم نفس االهتمامات

بعد عرض  2003/2004وتم هذا في شهر مارس وأفريل من السنة الدراسية 

الستبيانات، إذ الحظنا منهم إقباال كبيرا، األمر الفكرة عليهم وشرح أسباب وضع هذه ا

الذي مكّننا من توزيع جزء كبير منها، أما الجزء المتبقي، فقدمناه للمعلّمين ليتولوا 

مسؤولية توزيعه وجمعه في نهاية هذه الحصص بعد استئذاننا منهم وطلبنا للمساعدة 

وثيقة ) 25(أما العدد المتبقي . وثيقة) 95(وتمكّنا في نهاية هذه العملية من الحصول على 

  .فقد ضاع بسبب إهمال المتعلّمين

  

  :االستبيان الموّجه للمعلّمين -1-1-2

الهدف من هذا االستبيان معرفة آراء المعلّمين في موضوع االمتحان؛ ألنّهم   

  .المسؤولون عن عملية التقييم في مدارسنا، والمؤهلون للقيام بذلك

  :ثالثة أقسامولقد تضمن كّل استبيان 

خصص القسم األول منه للتعريف بهم، أما القسم الثاني، فتطرق لطرائق تدريسهم 

  .لمادة اللّغة العربية، وانفرد القسم الثالث بالحديث عن االمتحان ونظرة المعلّمين له

  

  

  

  

  



ولقد تم توزيع االستبيانات الخاصة بهم في أواخر شهر جانفي من السنة الدراسية 

، ولكنّنا لم نتحصل عليها كلّها، فقمنا بتوزيع استبيانات أخرى للمرة الثانية 2003/2004

في بداية شهر فيفري، وألححنا على اإلجابة عنها في نهاية الحصص حتّى ال تضيع ولكن 

كثيرا ما كانوا يرفضون ذلك، وللعلم، فإنّنا وزعنا ثالثين استبيانا، ولم نتحصــل إالّ 

قتصر في عملية التوزيع على المؤسستين المختارتين، بل وزعنا على عشرين فقط، ولم ن

جزءا من االستبيانات على مؤسسة مجاورة هي مؤسسة ثابت بن قرة ببئر خادم؛ ألن عدد 

  .كحد أقصى في المؤسسة الواحدة) 7و 6(المعلّمين الذين يدرسون العربية يتراوح بين 

  

  :ناتالمنهجية المتبعة في معالجة االستبيا -1-2

قمنا كمرحلة أولية بقـراءة كّل  األجوبة الواردة في االستمارات، ثم  العمــل 

على تفريغ كّل البيانات في جداول قصد تسهيل عملية اإلحصاء، وتحديد كّل التكرارات 

  .والنسب المائوية ووضعها في جداول

نتائج العامة وفي األخير قمنا بعملية التحليل اإلحصائي لهذه الجداول، واستخالص ال

  :منها

  

  : تحليل أجوبة المتعلّمين -2

ألن المتعلّم هو العنصر المستفيد من العملية التعليمية، وفي نفس الوقت يعد من أهم   

مخرجاتها ارتأينا أن يكون حاضرا معنا، وذلك من خــالل استبيانات تم توزيعــها 

  ).95(نا استرجعنا منهااستبيا) 120(على متعلّمي السنة التاسعة، والتي بلغت 

  :ولقد توزعت األسئلة في االستبيان كاآلتي  

  

  

  

  

  

  

  



  :بطاقة تعريف المتعلّم-2-1

  :توزيع المتعلّمين عبر اإلكماليتين - 2-1-1

  

 % العدد اسم اإلكمالية

 %52.63 50 قشطولي حميدو

 %47.36 45 أول نوفمبر

  عدد المتعلّمين عبر اإلكماليتين - 1

  

أن نسبة إكمالية قشطولي حميدو التي تعاملنا مع قسمين فيها، شكلت نسبة يبين الجدول 

  . %47.36، ثم متوسطة أول نوفمبر بـ %52.63مرتفعة قدرت بـ

  .ويكمن  االختالف في عدد المتعلّمين داخل األقسام، وإهمال بعضهم لورقة االستبيان 

  

  

  :الجنس-2-1-2

  

 % العدد الجنس

 %42.10 40 الذكور

 %57.89 55 اثاإلن

  نسبة اإلناث والذكور - 2

  

نالحظ من خالل الجدول، أن نسبة اإلناث تفوق نسبة الذكور، حيث أن األولى   

  .%42.10وهي أكبر من النصف، ثم الثانية تحت المتوسط، أي  %57.89احتلّت 
  
  

  

  

  



  : الّسن-2-1-3

  

 % العدد السّن

 %10.52 10 سنة 13

 %49.47 47 سنة 14

 %40  38  سنة) 17و 16و  15(

  سن متعلّمي السنة التاسعة - 3

  

نالحظ من خالل الجدول، أن أعلى نسبة شكّلها عمر المتعلّمين الذين وصل سنهم   

سنة، ونستطيع  13سنة، وأقّل نسبة ظهرت عند المتعلّمين الذين وصل سنهم إلى  14إلى 

  :من خالل ما سبق أن نصنّف ثالث فئات زمنية هي

وتمثّل الملتحقين ، %10.52شكّلت نسبة المتعلّمين فيه  ):سنة 13(قّدم الّسن المت  

  .بالمدرسة قبل السن القانوني، النتماء أوليائهم إلى سلك التعليم

وهي نسبة . %49.47بلغت فيه النسبة : )سنة 14(الّسن المناسب لهذا المستوى  -

  .مرتفعة مقارنة ببقية النسب

وتعكس ، % 40بلغت فيه النسبة : )سنة 17– 15(ين الّسن المتأخر ويتراوح ما ب -

المعيدين لسنة من سنوات التمدرس في طور من األطوار، أو الذين سمح لهم بااللتحاق 

  .بالمدرسة رغم تجاوز السن القانوني

    

نسبة مرتفعة توشك أن تتساوى مع نسبة السن المناسب، وتعتبر  -كما نرى-وهي 

تعليمية إذا كان مستواها دون المتوسط، وغير قابل للتحسن عالة على كاهل المؤسسات ال

  .ألنّها تؤثّر سلبا على نتائجها العامة

  

  

  

  

  



  :وظيفة الوالدين -2-1-4

  

 األم  األب

 % العدد المهنة  % العدد المهنة

%09.47 09 تاجر
الوظيف   

 العمومي
13 13.68% 

الوظيف 

 العمومي
45 47.36%

  
 %06.31 06 عمل آخر

 %02.10 02 متقاعدة  %11.57 11 لعاط

 %75.78 72 ماكثة بالبيت  %18.94 18 عمل آخر

 %02.10 02 متوفية  %07.36 07 متقاعد

    %05.26 05 متوفي

  تحديد وظيفة الوالدين - 4

  

، أن أعلى نسبة فيها كانت للوظيف العمومي الذي )األب(ما يالحظ على وظائف الولي 

تليها نسبة الذين  .% 18.94، ثم عمل آخر بـ  % 47.36يستقطب معظم العمال بنسبة 

ومتوفي بنسبة  ،%07.36، ثم متقاعد  بـ  %11.57بـ) عاطلين عن العمل(ال يعملون 

05.26%.  

  %75، 78أما األمهات، فنالحظ أن أغلبيتهن ال تعملن، وإنّما ماكثات في البيت بنسبة 

ضهن ممن تملكن شهادة في البقاء، ثم وذلك لخروجهن في فترة مبكرة، أو لرغبة بع

ثم   ،%06.31، ثم عمل آخر بـ %13.68اللواتي يعملن بالوظيف العمومي بنسبة 

  .وهي نسبة متساوية مع نسبة األم المتوفية. %02.10متقاعدة بنسبة  

إما سـلبا . ومما ال شك فيه، أن لطبيعة الوظيفة تأثير على شخصية المتعلّم ومستواه

جابا؛ ألنّها تعكس الحالة االجتماعية والعائلية واالقتصادية لألسرة، والتي تؤثّر بشكل أو إي

واضح على نفسيته وتحصيله، فالذي ينتمي إلى أسرة ذات حالة اجتماعية واقتصادية 

  .وعائلية سيئة، ال يركّز في دروسه ويتدهور مستواه



ع االجتماعي والعائلي وألجل ذلك يهتّم علماء التربية واالجتماع بتحليل الوض

واالقتصادي ألسر المتعلّمين، ومدى انعكاس ذلك على نوعية العالقة المتبادلة بين 

المدرسة واألسرة، والكشف عن المشاكل التي تواجه المتعلّمين في مراحل تعليمهم 

  .المختلفة

  

  :المستوى الثقافي للوالدين -2-1-5

  

 األم األب

 % العدد المستوى % العدد المستوى

 %13.68 13 جامعي %24.21 23 جامعي

 %25.26 24 ثانوي %23.15 22 ثانوي

 %28.42 27 متوسط %31.57 30 متوسط

 %15.78 15 ابتدائي %09.47 09 ابتدائي

 %16.84 16 أمي %11.57 11 أمي

 .تحديد  المستوى الثقافي للوالدين - 5

  
المستوى  ثم ،%31.57بة يبين لنا الجدول أن المستوى المتوسط لألب يشكل أكبر نس

االبتدائي ثم ، %11.57األمي ب ثم ،%23.15المستوى الثانوي ب ثم ،% 24.21الجامعي ب

  : األمهات فنالحظ ما يلي  يخص ماا فيأم .%09.47بنسبة 

 ،%25.26ـالمستوى الثانوي ب ثم ،%28.42ـبتقدر نسبة المستوى المتوسط هي األعلى 

16.84ـالمستوى األمي ب ثم% ،15.78ـالمستوى االبتدائي ب ثم% .الجامـعي  ثم

   .%13.68ـب

  

  

  



إذ أّن العائلة ذات "، المتعلّمينولهذه المستويات المختلفة تأثير بالغ على تحصيل 

المستوى الثقافي المتدني تشكّل عقبة أمام التفتّح السريع لقوى الطفل، فتحّد من لغته 

  .(1)"ر تبادل اآلراء والمناقشات مع األبناءوتقلّل من احتكاكه مع الغير، وتختص

إال أن هذا  ،وإن كان للمستوى الثقافي لألسرة أثر في تكوين الشخصية العلمية لألبناء

  .أن الذين ينتمون إلى مستوى ثقافي بسيط محرومون من التفوق المدرسي  ؛اليعني

  

  :  عدد األخوة-2-1-6

  

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 عدد اإلخوة

 1 1 03 12 05 21 18 08 16 10 ددالع

% 10.52%16.84%08.42%18.94%22.10%05.26%12.63%03.15%01.05%01.05% 

  عدد اإلخوة- 6

  

تليها  %22.10نالحظ من الجدول، أن أعلى نسبة في عدد اإلخوة خمسة تقدر بـ   

النسب في عدد ، ثم تتدرج %16.84، ثم  األخوان بنسبة %18.94نسبة أربع إخوة بـ 

  .%01.05اإلخوة الكبير، لتصل إلى نسبة ضعيفة جدا في تسعة وعشرة إخوة بـ 

من خالل هذه النتائج نقول إن العائلة الجزائرية أصبحت متوسطة األفراد عكس ما   

كان في العائلة التقليدية، والسبب في ذلك الظروف االجتماعية واالقتصادية، والوعي 

  .الشباب الثقافي المتزايد لدى

عكس لو كان العدد . ومن المعلوم، أن قلة عدد أفراد األسر له أثر على التحصيل  

فإنّه يؤدي إلى انخفاض نسبة الدخل الفردي وعدم انتباه األهل لتربية "كبيرا، 

  .(2)"أبنائهم

  

                                                 
) ) الدراسة والمهنةالدراسة والمهنة((  تقبل أبنائهم على صعيد التوجيه الدراسي والمهنيتقبل أبنائهم على صعيد التوجيه الدراسي والمهنيسستأثير األهل في متأثير األهل في مديع ، ديع ، شكور جليل وشكور جليل و    ((11))

    ..183183، ص ، ص 19971997مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، الطبعة األولى، بيروت، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، الطبعة األولى، بيروت، 
  ..171171لمرجع نفسه، ص لمرجع نفسه، ص اا    ((22))
  
  
  



   هل يقدّّم لك أحد أفراد العائلة مساعدة في دراستك؟ -2-1-7
  

 % العدد 

 %63.15 60 نعم

 %31.57 30 ال

 %05.26 05 أحيانا

  مساعدة األهل للمتعلّمين - 7

  

وتمثّل المتعلّمين الذين   %63.15انطالقا من الجدول، نالحظ أن أعلى نسبة قدرت بـ

  .وهذا من شأنه أن يرفع من مستواهم. وجدوا من يساعدهم في دراستهم

هم في العائلة، أو لم يرغبوا هم أما النسبة الثانية، فتمثلّها فئة الذين لم يجدوا من يساعد 

للذين لم يحددوا  %05.25، وآخر نسبة هي %31.57أنفسهم في طلب  المساعدة بـ

  . وكأن مصطلح العائلة ال معنى له في حياتهم 

  

 :معلومات خاصة بطريقة الدراسة-2-2

  ؟  هل تداوم على القيام بواجباتك المنزلية-2-2-1

  
 % العدد 

 %74.73 71 نعم

 %09.47 09 ال

 %15.78 15 أحيانا

  القيام بالواجبات المنزلية - 8

  

بقيامها بواجباتها المدرسية بصفة  %74.37اعترفت أكبر نسبة من المتعلّمين قدرت ب

واألكيد أن لهذا . مستمرة، وهي نسبة مرتفعة تعكس اهتمام هؤالء المتعلّمين بدراستهم

  .االهتمام أثره على مستوى تحصيلهم الدراسي



وقد يكون وراء ، %15.78تليها نسبة الذين ال يقومون بواجباتهم دائما بل أحيانا بـ 

  .ذلك خوفهم من عقاب المعلّم، أو إهمالهم للدروس لعدم فهمهم لها 

، وتمثّل المهملين لواجباتهم لعدم اكتراثهم بالدراسة من جهة % 09.47وآخر نسبة هي 

  .وضعف مستواهم من جهة أخرى

  

  :وارك مع المعلّم هل تستعملفي ح -2-2-2

  

 % العدد اللّغة

 %35.78 34 ىالفصح

 %09.47 09 العامية

 %54.73 52 امتمزج بينه

  لغة التحاور في الدروس  - 1

    

ما يالحظ على أجوبة المتعلّمين، أنّهم يمزجون في حديثهم بين اللّغة الفصحى والعامية 

، والسبب في طغيان %54.73تجسده نسبة أكثر من الكالم بالفصحى أو العامية، وهذا ما 

لغة البيت، والشارع أي، لغة " كونهاالعامية على الفصحى في االستعمال اليومي 

التي نستعملها في مناقشاتنا اليومية وفي جلساتنا العائلية، وهي  اللّغةالمجتمع، فهي 

  .)1("الفصحى اللّغةلغة كّل الشرائح اإلجتماعية، ولذلك ندرجها في حديثنا ب

أنّه ال يمكن كما أثبتت الدراسات اللّسانية من جهة والواقع اللغوي من جهة أخرى، 

  )2(.للمتكلم االلتزام بمستوى واحد في خطاب واحد

وقد يكون هذا راجعا لتمكّنهم من اللّغة  ،%35.78تليها نسبة الذين يتكلمون بالفصحى بـ

  .والحديث بها العربية بسبب كثرة مطالعتهم، وميلهم لتعلّم اللّغة

                                                 
لعربية، معهد اللّغة العربية لعربية، معهد اللّغة العربية مادن سهام، بين الفصحى والعامية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في اللّغة امادن سهام، بين الفصحى والعامية، رسالة لنيل شهادة الماجستير في اللّغة ا    ((11))

  4343، ص ، ص 19961996وآدابها، الجزائر، وآدابها، الجزائر، 
  ..408408المرجع نفسه، ص المرجع نفسه، ص     ((22))
  
  



تمثّل الذين يجدون صعوبة في الكالم بالفصحى  ،%09.47وآخر نسبة قدرت بـ 

ألنّهم لم يتعودوا عليها في حــوارهم مع غيرهم بما في ذلك المعلّمين، بل اعـــتادوا 

  .على العامية أو األجنبية أو القبائلية

ف نأمل أن يتعلّمها أبناؤنــا   وإذا كانت اللّغة العربية مهملة على مستوى االستعمال، فكي

  . في المدارس ويتكلّمون بها

  

 هل تستهويك مادة اللّغة العربية ؟  -2-2-3

  
 % العدد 

 %60 57 نعم

 %40 38 ال

  عالقة المتعلّم باللّغة العربية - 8

  

من المتعلّمين أجابت باإليجاب عن حبها لمادة اللّغة العربية، ولعـل  % 60إن نسبة 

ذلك اقتناعهم بدورها الكبير في تعـلّم المواد األخرى؛ ألنّها اللّغة المـعتمدة  من أسباب

في التدريس في كّل مراحل التعليم رغم الصعوبة التي تصادفهم في فهمها، كما أنّها المادة 

  .الوحيدة التي تتيح لهم التعبير عن آرائهم من خالل نشاط التعبير

بب في ذلك ما ينسب إليها من جفاف وصعوبة وقد يكون الس. أجابت بال %40ونسبة 

أو ألنّها موجهة وجهة غير صالحة من محيطها األسري ضــد هذه اللّغة وتراثها 

  . وأهــلها، أو لطريقة المعلّم

وهو ما يتطلب من المعلّمين العمل للتقليل من هذه النسبة ومحاربة مختلف أسبابها 

 .ودوافعها

  

  

  

  

  



  : حانمعلومات خاصة باالمت -2-3

  ؟يتملكك الخوف و االضطراب من االمتحان  هل -2-3-1
 

 % العدد 

 %60 57 نعم

 %21.05 20 في بعض األحيان

 %18.94 18 ال

  الخوف واالضطراب من االمتحان - 1

  

ما نالحظه من خالل النسب، أن أغلبية المتعلّـمين يتملكهم الخوف واإلضطــراب 

خــوفا .  % 60قبل ذلك، بدليل النسبة المرتفعة  من االمتحان عند اجتيازه، أو حــتى

أهميته بالنسبة لكّل متعلّم؛ ألنّه مرتبط  –كما تقدم الذكر  –من الفشل فيه، والسبب 

  .بمصيره الدراسي

  

ويّعد قلق االمتحان، وهو شكل من أشكال المخاوف المرضية، عامال هاًما من بين "

في مختلف مستوياتهم الدراسية، إالّ  المتعلّمينالعوامل المعيقة للتحصيل األكاديمي بين 

أّن االسترخاء العضلي التام والتحضير الجّيد لالمتحان من بين األمور التي تخفّض القلق 

  .)1("يواجهه بكل ثقة واستعداد المتعلّموتجعل 

  

  

  

                                                 
الريحاني سليمان ، أثر االسترخاء العضلي في التحصيل وخفض قلق االمتحان، المجلة العربية للبحوث الريحاني سليمان ، أثر االسترخاء العضلي في التحصيل وخفض قلق االمتحان، المجلة العربية للبحوث . . دد    ((11))

د الثاني، العدد الثاني، تونس د الثاني، العدد الثاني، تونس التربوية مجلة نصف سنوية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المجلالتربوية مجلة نصف سنوية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، المجل
  ..5151، ص ، ص 19821982

  
  
  
  
  
  
  



  هل تراجع دروسك قبل االمتحان؟ -2-3-2

  
 % العدد 

 %81.05 77 نعم

 %18.94 18 ال

  اجعة الدروس قبل االمتحانمر - 2

    

تراجع  %81.05نالحظ من خالل الجدول، أن أعلى نسبة من المتعلّمين قدرت بـ 

دروسها قبل االمتحان، وهذا إن دّل على شيء، إنّما يدّل على أهمية المراجعة، التي رأينا 

  .لها فوائد عديدة بالنسبة لهم

لّمين ومختصين ووجدت ألجل ذلك وهو ما يفسر اهتمام الجميع بها متعلّمين ومع  

  )1(:كتب كثيرة، تبين أنجع األساليب العلمية وأكثرها فعالية في اإلعداد لالمتحان منها

إن أهم قاعدة هنا هي أن عملية المراجعة لمحتويات المادة الدراسية البد أن تكون عملية -

  .مستمرة طوال العام

-عمليات المراجعة الدورية المخططة جي ر أني عملية الفهم للمحتوى العام للمقردا تقو

  .الدراسي، ويساعد هذا الفهم كثيرا على حفظ التفاصيل

الملخصات الدقيقة التي يكتبها المتعلّم أثناء المراجعات الدورية للمادة سوف تسهل  -

  .عملية المراجعة النهائية قبل االمتحان

وهي نسبة منخفضة مقارنة باألولى . %18.94وبلغت نسبة الذين ال يراجعون دروسهم 

وقد يكون ذلك راجعا إلى عدم مباالة هؤالء بالدراسة، أو لضعف مستواهم الدراسي 

  .وعجزهم عن فهم الدروس

  

                                                 
عزمي عثمان أحمد، أفضل طرق المذاكرة وتنمية مهارات السرعة في القراءة، مطابع األهرام عزمي عثمان أحمد، أفضل طرق المذاكرة وتنمية مهارات السرعة في القراءة، مطابع األهرام . . دد      ((11))

  ..5757، ص ، ص 19961996التجارية، الطبعة األولى، القاهرة، التجارية، الطبعة األولى، القاهرة، 
  
  
  
  
  
  
  



  ؟أتراجع لالمتحان بزمن قصير أم طويل -2-3-3
  

 % العدد الزمن

 %80 76 قصير

 %20 19 طويل

  زمن المراجعة لالمتحان  - 2
  

ير ـمن المتعلّمين تراجع لالمتحان بزمن قص %80دول، أن نسبة يظهر من خالل الج

  .وقد يكون سبب ذلك خوفها من النسيان، أو فهمها للدروس خالل الحصص

تراجع لالمتحان بفترة طويلة خوفا من تراكم الدروس  %20ة أخرى تقدر بـ ــأما فئ    

وألن للمراجعة . يرةـخات األــوف والتعب في اللحظــعليها وتفادي اإلرهاق والخ

  .فوائد تفوق المراجعة المتأخرة -كما رأينا –كّرة ــالمب

  

  هل تكتفي بقراءة أسئلة االمتحان؟ -2-3-4
  

 % العدد 

 %58.94 56 مرة واحدة

 %41.05 39 أكثر من مرة

  التعامل مع أسئلة االمتحان - 2
  

سئلة بتمعن، بل تكتفي من المتعلّمين ال تخصص وقتا لقراءة األ % 58.94إن نسبة 

وهو ما شهدناه ميدانيا خالل حراسة  .بقراءة  واحدة رغم مالحظات المعلّمين حول هذه النقطة

المتعلّمين في االمتحانات الفصلية، إذ بمجرد استالم ورقة األسئلة وقراءتها للمرة األولى يجيب 

 ينةــلين في مادة معإلى درجة أن بعضهم يجيب على ســؤا. المتعلّمون دون أدنى تركيز

مع أن المطلوب هو اإلجابة عن سؤال واحد كان يحتاج فيه المتعلّم إلى الجهد الضائع و االهتمام 

". فهم السؤال نصف الجواب : "في حين نجد فئة أخرى أدركت فحوى المقولة.  أكثر بمحتواه

جابة، ومثلت هذه الفئة فهي تعطي وقتا معينا لقراءة األسئلة وفهمها قبل الشروع في اإل ،ولذلك

  .% 41.05نسبة 

  



  هل تجيب عن أسئلة اإلمتحان قبل نهاية المّدة أم مع الوقت المحّدد؟ -2-3-5

  

 % العدد الوقت

 %39.94 37 قبل نهاية المدة

 %61.05 58 مع الوقت المحدد

  وقت اإلجابة عن أسئلة االمتحان - 2
 

وقد . االمتحان في الوقت المحدد من المتعلّمين تجيب عن أسئلة %61.05إن نسبة 

يكون سبب ذلك تخصيصها لوقت معين لكّل سؤال من األسئلة وتطبيق نصائح المعلّمين 

واألولياء بخصوص استغراق مدة االمتحان كاملة، أو لعجزهم عن اإلجـابة عن سؤال 

  .ما، ولذلك ينتظرون حتّى نهاية المدة أمال في الحصول عليها

ص المتحــان اللّغـــة العــربية ســاعتان، وهما والــوقت المخصــ

لإلجابة عن أسئلة اللّغة التي تتوزع على الفهم والقواعد  –في نظرنا-كافـــيتان 

  .واألساليب والتعبير

من المتعلّمين قبل نهاية المدة، وقد يكون سبب ذلك  %39.94في حين تجيب نسبة 

فرصة الغش غير آخذة بعين االعتبار الوقت تمكّنهم من اإلجابة أو جهلهم لها، وتالشي 

المخصص لالمتحان والذي يختــلف من مادة إلى أخرى، بل إن هناك من يــرغب 

  .في الخروج بعد مضي ربع ساعة من بداية االمتحان

  

  هل تراجع ما كتبت قبل الخروج من قاعة االمتحان؟ -2-3-6

  
 % العدد 

 %41.05 39 نعم

 %38.94 37 أحيانا

  %20  19  ال

  مراجعة ورقة االمتحان قبل تسليمها- 6

  



من المتعلّمين  تقوم بمــراجعة % 41.05من خالل الجدول يتبين لنا، أن نسبة   

ما كتبت قبل الخروج من قاعة االمتحان، لشعورها بالخوف وعــدم االطمئنــان إلى 

ها بأهمية مراجعة المكتوب، أو للتأكّد من صحة المعلومات واستذكار ما نسي منها، لعلم

الورقة وتطبيق نصائح المعلّمين واألولياء، والمختصين في ميدان التربية، التي تــدعو 

ألّن معاودة القراءة بتأن "إلى ترك بعض الوقت لمعاودة قراءة األجوبة النهائية آخر مرة، 

ن بعض كاإلجابة المغايرة أو نسيان اإلجابة ع ،ودقة ترشد إلى ما قد ارتكب من األخطاء

  )1(."يااألسئلة كلّ

من المتعلّمين الذين يقومون بهذه العملية أحيانا، وقد يعود ذلك  %38.94تليها نسبة 

إلى انتهاء الوقت المخصص لالمتحان دون أن تنتبه إلى ذلك، أو لعدم التأكد من صحة 

  .اإلجابة

راجعا ، وتمثّل الذين ال يراجعون إجاباتهم، وقد يكون ذلك %20وآخر نسبة هي 

ألسباب نفسية كالشعور بالتوتر والقلق إذا راجعوا الورقة؛ ألنّهم غير متيقنين من صحة 

  .المعلومات

  

  ؟هل تستفيد من تصحيح االمتحان -2-3-7

  

 % العدد الوقت

 %54.73 52 نعم

  %31.57  30  ال

 %13.68 13 أحيانا

  .من تصحيح االمتحان  ةاالستفاد - 7

  

                                                 
  19571957مكتبة، الحياة، بيــروت، مكتبة، الحياة، بيــروت،   كيلفوردت مورغان، فن الدراسة، تر، فؤاد جميل، منشورات داركيلفوردت مورغان، فن الدراسة، تر، فؤاد جميل، منشورات دار. . دد    ((11))

  ..181181ص ص 
  
  
  
  
  



. من المتعلّمين تستفيد من تصحيح االمتحان %53.73سبةيظهر من خالل الجدول أن ن

ؤدي ــأّن ممارسة الفعل دون معرفة النتائج ال ي"وهذا ما أثبتته التجربة إذا بينت 

أو ما هو عــليه  ،بمقــدار ما أحرزه من نجاح المتعلّمم، فمعرفة ى حدوث التعلّــإل

على مستواه إذا كان حسنا من تقصير يدفعه إلى بذل المزيد من الجهد للمحافظة 

  . )1("بغيره إذا كان مقصرا اللّحاقو

وقد يكون ذلك راجــعا . من المتعلّمين الذين أجـابوا بال %31.57تليها نسبة 

إلى ضعف مستواهم، أو عدم اهتمامهم بما يقوله المعلّم، أو لتركيز هذا األخير على كتابة 

  .اتاإلجابة النموذجية وتوزيع األوراق دون تعقيب

  

  : أّيهما يهّمك أثناء التصحيح -2-3-8

  
 % العدد 

 %60 57 النقطة

 %40 38نصائح المعلّم و النقطة معا

  .عالقة المتعلّم بالنقطة - 8

  

من المتعلّمين اهتمامها بالنقطة أكثر من أي شيء؛ ّألنها تحدد % 60تبين لنا نسبة 

لياء والمعلّمين غاية أكثر منها كونها أضحت في نظر اإلدارة واألو. المصير الدراسي

  .وسيلة

من المتعلّمين، فإنّها تهتم بالنقطة ونصائح المعلّم التي لها فائدة % 40أما نسبة 

م بمجهود أقل وفي مدة زمنية أقصر،عما لو كان ألنها تؤدي إلي حدوث التعلّ" كبيرة؛ 

  .)2("التعلم دون إرشاد

  

                                                 
  ..109109عيسوي عبد الرحمان ، سيكولوجية النمو ، دراسة في نمو الطفل والمراهق، ص عيسوي عبد الرحمان ، سيكولوجية النمو ، دراسة في نمو الطفل والمراهق، ص . . دد      ((11))
  ..المرجع نفسه، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، الصفحة نفسها      ((22))
  
  
  
  



  :يرجع إلىهل فشلك في امتحان اللغة العربية  -3-9- 2

  
 % العدد 

 %18.94 18 غموض السؤال

 %21.05 20 عدم فهم الدروس

  %60  57  الفهم و العجز عن اإلجابة

  .سبب فشل المتعلّم في االمتحان  - 9

  

من المتعلّمين فشلها في اإلجابة عن أسئلة االمتحــــان  %60أوعزت نسبة 

  .إلى عجزها عن اإلجابة رغم فهمها للدروس

ب ذلك عدم تمكّنهم من الفهم الجيد للدروس، أو نقصان الجانب وقد يكون سب

. التطبيقي الذي يعد من األسباب التي أوقعت المتعلّمين في األخطاء خاصة في قواعد اللّغة

من المتعلّمين  % 21.05وهو أمر يفتقر إليه المتعلّمون في مؤسساتنا التعليمية، تليها نسبة 

روس، وقد يكون سبب ذلك طريقة المعلّم، أو ضعف مستواهم الذين لم يتمكّنوا من فهم الد

  . أو إهمالهم لمراجعة دروسهم

تنسب فشلها في اإلجابة إلى غموض السؤال  % 18.94والفئة األخيرة تقدر بـ 

  .األمر الذي من شأنه أن يصرف المتعلّم عن الجواب الصحيح

  

  هل تستفيد من حصة االستدراك؟ -2-3-10

  
 % العدد 

 %80 76 ال

 %20 19 نعم

  االستفادة من حصة االستدراك-10

  

  

  



من المتعلّمين ال تستفيد من حصة االستدراك عـكس  %80نسبة كبيرة قدرت بـ   

  .ما نص عليه المنشور الوزاري

وقد يكون سبب ذلك الظروف الصعبة التي تعــرفها المؤسسات التعليمية 

شأنها تشجيع المتعلّمين وإثارة اهتمامهم بهذه بافــتقارها إلى وسائل تربوية تدعيمية من 

  .الحصة، وعدم إعطائها حقها من االهتمام من قبل المعلّمين واإلدارة

من المتعلّــمين، بينت استــفادتها من حصة االستدراك  % 20أما نســبة   

ع الذين باإلمكان الرف. وهي في نظرنا الفئة ذات المستوى المتوسط والقريب من المتوسط

  .من مستواهم خاصة إذا أحسن المعلّم استغاللها

األمر الذي يوجب علينا ضرورة االهتمام بحصة االستدراك، التي نأمل أن يتم تجـسيدها 

في مؤسساتنا، حتّى تسهم في تقديم الدعم للمتعلّمين، وتحسين مستواهم والتخفيـــض 

 .من تكرار السنة الذي يعتبر حالّ سلبيا

  

ا مما سبق أن نقول إن لالمتحان أهمية كبيرة في حياة المتعــلّم يمكننا انطالق

المعيار األساسي الذي يرتكز عليه الخط الفاصل بين النجاح والرسوب  -كما رأينا -ألنّه

وطبقا لنتائجه يتم البثّ فيما إذا كان سينــتقل من صف إلى آخر، أو من مرحلة 

  .دراســية إلى أخرى

أو قبل اجتيازه باالضطراب والقلق خوفا من الرسوب فيه ولذلك يشعر أثناءه   

  .ولرغبته في الحصول على عالمة جيدة نراه يراجع دروسه ويستعد له أحسن استعداد

ويهتم باإلضافة إلى ذلك بعملية التصحيح، التي تمكنه من معرفة عـــالمته   

  .م استغاللهاومن االطالع على مختلف األخطاء التي قد تزول إذا أحسن المعلّ

وعلى الرغم من فهمه لدروس اللّغة العربية، إالّ أنّه يعجز في الكثير من األحيان   

  .عن اإلجابة عن أسئلة االمتحان

وال سبيل إلى التخــلّص من ذلك، إالّ بالمـمارسة وتكثيف الجانب التطبــيقي   

معلّمه إلى حضور حصة ومع رغبته في النجاح نراه يلبي دعوة . في كّل الدروس

االستدراك، إالّ أنّه ال يستفيد منها، وال تحقّق له ما كان يأمل فيه، وما رسم لها من أهداف 

  .إالّ نادرا

  



  :  تحليل أجوبة المعلّمين -3

  والتي بلغ عددها عشرين استبيانا عــددا  ،نت االستبيانات الموجهة للمعلّمينتضم

  :على النحو اآلتيعبر اإلكماليات توزعوا الذين ن من األسئلة أجاب عنها المعلّمو

  

  الموقع  %  العدد  اسم اإلكمالية

  بئر خادم  %35  07  ثابت قرة

  السحاولة  %35  07  قشطولي حميدو

  السحاولة  %30  06  أول نوفمبر

  توزيع المتعلّمين عبر اإلكماليات- 1

  

  :تيةوبعد إفراغ إجاباتهم في جداول إحصائية حصلنا على النتائج اآل  

  :معلومات عامة -3-1-1

  :الجنس -3-1-1

  
 % العدد 

 %20 4 ذكر

  %80  16  أنثى

  نسبة اإلناث والذكور - 1

  

معلوم؛ ألن أغلبية وهذا ، %80فاقت نسبة المعلّمات نسبة المعلّمين، إذ قدرت بـ 

    .العاملين في السلك التعليمي نساء

قييم ومعرفة الطريقة التي وما يهمنا من ذلك رأي كّل من الجنسين في موضوع الت

  .يعتمدها كّل معلّم في التدريس وإيصال المعلومات

  

  

  

  



  :الّسن -3-1-2

 45  الّسن
  سنة

41  
  سنة

40  
  سنة

36  
  سنة

33  
  سنة

30  
  سنة

29  
  سنة

28  
  سنة

27  
  سنة

25  
  سنة

لم 

  يحدد

عدد 

 المعلّمين

2  1 1 3 2 2  1  1  1  1  5  

  سن المعلّمين -2

  

ن منهم ثالثة معلّمات  نالحظ من خالل الجدول، أندوا السهناك خمسة معلّمين لم يحد

  .من مجموع المعلّمين المشاركين في االستبيان %25ومعلّمين، وقد شكّلوا نسبة 

وإذا  كان السن يــرتبط  ،)سنة 45 - 25( بينما تراوح سن بقية المعلّمين بين   

أن المعلّمين الذين يفتـــقدون  في غالب األحيان بالخبرة المهنية، إالّ أن هذا ال يعني؛

إلى الخبرة ال يقومون بواجبهم كامالً اتجاه المتعلّمين، بل يكونون أكثر عزما ونشاطا 

وتصميما على إيصال المعــلومات لهــم، والوصـــول إلى نــتائج مرضية 

  .يسعون إلى إثبات جدارتهم في ميدان التعليم - برأينا –ألنّهم 

  

  :الدرجة العلمية -3-1-3

  :اءت حسب الجدول اآلتيج

  

 % العدد الشهادة

 %80 16 ليسانس

  %20  04  شهادة أخرى

  شهادة المعلّمين - 6

  

نالحظ من خالل الجدول، أن فئة كبيرة من المعلّمين المشاركين في االستبيان 

  .%80متحصلون على شهادة ليسانس في اللّغة واألدب العربي بنسبة 

الجامعية في اإلكماليات سياسة اإلدماج التي وقد يكون وراء تواجد ذوي الشهادات 

  .طبقت في السنوات القليلة الماضية



وما يمكننا قوله بهذا الصدد، إن الشهادة ليست مقياسا نحكم من خالله على كفاءة 

المعلّم في التدريس، حقيقة إنّها أمر ال غنى عنه، لكن يضاف إليها التكوين المســتمر 

ة، اللتان تؤهالن المعلّم للقيام بواجبه كامالً، وإن كـان يفتقر في الحقل التربوي والخبر

  .إلى شهادة عليا

  

  :معلومات خاصة بطريقة التدريس -3-2

  هل تجد صعوبة في التعامل مع المتعلّمين؟ -3-2-1

  
 % العدد 

 %20 4 نعم

  %80  16 ال

  التعامل مع المتعلّمين - 1

  

لّمين ال تجد صعوبة في التعامل من المع %80يظهر من خالل الجدول، أن نسبة 

  .مع المتعلّمين، وقد يعود ذلك إلى تمتّع هؤالء بالخبرة والشخصية القوية

من المعلّمين من أجل فرض النظام داخل القسم، وقد يكون  %20في حين يعاني 

سبب ذلك قلّة الخبرة، أو ضعف الشخصية، أو صغر السن، أو االفتقار ألسلوب 

  .لمعرفة الوافية بخصائص المتعلّمالحوار والتواصل وا

وحتّى ال تضيع السنة الدراسية في مشاكل بين المتعلّمين والمعلّمين يتحتّم عليهم 

البحث عن أسباب ذلك، وإيجاد طريقة مجدية في التعامل معهم ومراعاة قدراتهم 

  .وخصائصهم

  

  

  

  

  

  



  ية والفصحى؟هل تلقي دروس اللّغة العربية بالفصحى أو تمزج بين العام -3-2-2

  

 % العدد اللّغة

 %65 13 الفصحى

  %35  07  المزج بين الفصحى والعامية

 اللّغة المستعملة في شرح الدروس- 2

  

من المعلّمين تلقي دروسها باللّغة  %65ما نالحظه من خالل الجدول، أن نسبة 

تجاه متعلّمين الفصحى، وهو األمر المأمول من معلّم اللّغة العربية اتجاه لغته القومية، وا

  .يدرسهم اللّغة الفصحى

من المعلّمين تمزج في تقديمها ألنشطة اللّغة العربية بين  %35في حين نرى نسبة   

  :الفصحى والعامية، وهذا ما أشار إليه األستاذ الطاهر لوصيف في قوله

وليس من العجيب أن نجد العامية مستعملة داخل حجرات الدرس ذاتها سواء في تعليم 

 ،العربية ذاتها أو في تعليم مواد أخرى بعجز عن استعمال الفصحى من جهة غةاللّ

  (1).ولتغلّب العامية في االستعمال واستحكام ملكاتها من جهة أخرى

  

  معلومات خاصة باالمتحان -3-3

  ؟امتحان اللّغة العربية كما هو) نمط(هل أنت راض عن طبيعة  -3-3-1

  
 % العدد 

 %90 18 نعم

  %10  2  ال

  موقف المعلّم من طبيعة امتحان اللّغة العربية- 1

  

                                                 
  ..5353وتعلّمها، ص وتعلّمها، ص   اللّغةاللّغةلوصيف الطاهر، منهجية تعليم لوصيف الطاهر، منهجية تعليم     ((11))

  
  
  



من المعلّمين، أنّها راضية عن نمط امتحان اللّغة العربية، ألنّه % 90بينت نسبة 

  .يحوي كّل األنشطة المدروسة خالل السنة، وتأمل أن يشمل االمتحان الرسمي ذلك

  .بديال ، رفضها لهذا النمط دون أن تملك تصورا%10في حين أبدت نسبة   

  

ماذا . إذا الحظت أّن نسبة كبيرة من المتعلّمين فشلت في اإلجابة عن سؤال ما -3-3-2

  تفعل؟

  
 % العدد 

 %10 02 مراجعة صيغة السؤال

  %30  06  إعادة الدرس

  %60  12  استغالل حصة االستدراك

  طريقة عالج ضعف المتعلّمين- 3

  

نسبة كبيرة من المتعلّمين فــشلت من المعلّمين، أنّها إذا الحظت % 60بينت نسبة 

في اإلجابة عن سؤال ما تستغل حصة االستدراك لشرح الدرس الذي طرح فيه السؤال 

  .وفي ذلك خير الفائدة إذا استغلت استغالال حسنا، ولم تدم فترة المعالجة وقتا طويال

 .هــرأت ضرورة إعادة الدرس إلزالة اللبس عن المعلّمينمن  %30أما نسبة   

إذ من الممكن استغالل حصة األعمال  ،ى أن ال يكون ذلك على حساب سير الدروسعل

  .الموجهة لذلك

، ترى أنّها تعيد مراجعة سؤال االمتحان، فقد يكون السبب %10وآخر نسبة هي   

  .وهذا من شأنه أن يكسب المعلّم الخبرة في انتقاء السؤال الجيد. في فشل المتعلّمين

  

  

  

  

  

  



  :تصحيحك لالمتحان هل يخطئ المتعلّمون بكثرة في من خالل -3-3-3

  
 % العدد 

 %30 06 الفهم

  %50  10 القواعد

  %20  4 التعبير

  في اإلمتحان المتعلّمأخطاء  - 2

  

من المعلّمين أن المتعلّمين، يخطئون في قواعد اللّغة العربية، وقد  %50ترى نسبة 

و الصــعوبة التي يجدها المتــعلّمون يعود ذلك إلى طريقة المعلّم، أو كثافة البرنامج، أ

  .في فهمهم لدروس هذا النشاط

ترى أن المتعلّمين يخطئون في الفــهم وقد يكــون  %30تليها بعد ذلك نسبة   

  .من أسباب ذلك غموض األسئلة، أو النص الذي له عالقة بأسئلة الفهم

متنفس الذي يجدون أنّه الأّن المتعّلمين يخطئون في التعبير مع  %20وبينت نسبة 

فيه راحتهم، إالّ أنّهم يخطئون فيه، وقد يكون سبب ذلك عدم فهمهم للمطلوب وعجزهم 

  .عن التعبير لضعف رصيدهم اللّغوي

  

  هل تستفيد من نتائج االمتحان؟-3-3-4

  
 % العدد 

 %65 13 نعم

  %35  07  ال

  االستفادة من نتائج االمتحان- 4

  

  

  

  



ستفادتهم من نتائج االمتحان؛ ألنّها تعرفهم بمستوى من المعلّمين عن ا %65عبر 

  .المتعلّمين ومختلف أخطائهم، وبذلك يضعون الحّل المناسب لهم

 روا -منهم بعدم االستفادة منها؛ ألنّها %35في حين أقرغير قابلة  - مثلما عب

العملية  للتحسن، وإن تحسنت فبرغبة المتعلّمين، غير أن للمعلّم أكبر األثر في توجيه

  .التعليمية والرفع من مردودها

  

  ؟العربية من امتحان إلى أخر اللّغةهل معدل قسمك في مادة  -3-3-5

  
 % العدد 

 %05 1 ينخفض

  %70  14 نا طفيفايتحّسن تحّس

  %25  05 نا كبيرايتحّسن تحّس

  معدل اللّغة من امتحان إلى آخر- 5

  

في مادة اللّغة العربية يتحســن  من المعلّمين، أن معدل القسم% 70ترى نسبة   

من امتحان إلى آخر تحسنا طفيفا، وقد يكون ذلك راجعا إلى اكتساب المتعلّمين لمهارات 

معينة، ككيفية التعامل مع األسئلة أو معرفة طريقة المعلّم في التقييم، أو طبيعة الدروس 

  .المقدمة في كّل فصل من الفصول وكثافتها أو قلّتها

منهم ترى، أن معدالت أقسامها تتحسن تحسنا معتبرا، وقد  %25أن نسبة في حين   

يعود هذا إلى جهد هؤالء المعلّمين مع متعلّميهم، وحسن استغاللهم للنتائج المحصل عليها 

  .وكذا مستوى القسم وعدد المتفوقين فيه

ض من المعلّمين، فترى أن معدل القسم من فصل إلى آخر ينخف %05أما نسبة 

وربما يكون هذا مع القسم الذي يعاني أغلب متعلّميه من ضعف عام، ولم يكن هناك أي 

  .معالجة لهذا الضعف

  

  

  



  ماهي أعلى عالمة يمكن أن يصل إليها المتعلّم في امتحان اللغة العربية؟ -3-3-6

أعلى عالمة يمكن أن يصل إليها المتعلّم من معلّم آلخر حسب ما يبينه  تباينت

  :اآلتيالجدول 

  18  17  16 15 14  العالمات

  1  3  6  9  2  عدد المعلّمين

%  10%  45%  25%  15%  5%  

  .أعلى عالمة يصل إليها المتعلّم في امتحان اللغة العربية - 6

  

-16/20، تليها العالمات 15/20نالحظ أن أعلى عالمة مسجلة، هي العالمة 

متعلّم على العالمة النهائية وهو ما يبين لنا صعوبة حصول ال. 14/20-18/20 - 17/20

نظرا لقلة المتعلّمين المتمكّنين  17/20 – 18/20، أو حتّى العالمات القريبة منها، 20/20

  .من اللّغة العربية

 15/20في حين، أن العالمتين الشائعتين اللّتين يمكن أن يصل إليهما المتعلّم هما 

مادة ومستواه، ومدى مثابرته خالل العام وترتبط هاتان العالمتان بحب المتعلّم لل. 16/20و

  الدراسي 

  

  ما هي أدنى عالمة يمكن أن يصل إليها المتعلّم في امتحان اللّغة العربية ؟ -3-3-7

تباينت أدنى عالمة يمكن أن يصل إليها المتعلّم من معلّم إلى آخر حسب ما يبينه   

  :الجدول اآلتي

  

  5  4  3 2 1  العالمات

  1  10  6  3  1  عدد المعلّمين

%  5%  10%  30%  50%  5%  

  .أدنى عالمة يصل إليها المتعلّم في امتحان اللغة العربية - 7

  

  



 إالّ أن،  05/20و 01/20 محصورة بيننرى أن أدنى عالمة يصل إليها المتعلّم 

عف ــوهذا يدّل على الض.  03/20و 04/20في العالمتين  أغلب المتعلّمين يتمركزون

ني منه المتعلّمون في مادة اللغة العربية التي درسوها منذ السنة ر الذي يـعاـــالكبي

  .مما يجعلنا نتساءل عما حصلّه المتعلّم منها في السنوات السابقة .األولى ابتدائي

  

  هي أسباب تدني مستوى المتعلّمين في مادة اللّغة العربية في هذا الطور؟ ما -3-3-8

يان على وجود عدة أسباب ساهمت في تدني أجمع المعلّمون المشاركون في االستب  

  :مستوى المتعلّمين في اللغة العربية، حصرناها فيما يلي

ضعف الرصيد اللغوي للمتعلّم في مراحل الدراسة األولى، لذلك يصعب عليه  -

  .متابعة الدروس في هذا الطور

 .بيةكثرة اإلهمال والالمباالة للدروس في كل المواد بما في ذلك مادة اللغة العر -

 .انعدام الرغبة في الدراسة واإلقبال عليها -

 .انعدام مراقبة األولياء ألبنائهم  -

ا في إلقاء مالفجوة بين لغة التخاطب اليومية واللغة الفصحى، والمزج بينه -

 . الـــدروس من قبل المعلّمين بما في ذلك معلّم اللّغة العربية

  



  :ويمكننا أن نحوصل ما سبق فيما يلي

مون في امتحان اللّغة العربية أداة صالحة في الحكم على مختلف يرى المعلّ

. قـــدرات المتعلّمين من خالل أسئلة الفهم والقواعد والتعبير، ولذلك ال يرون له بديالً

  .إالّ أنهم يأمــلون أن يكون شامال خاصة في االمتحان الرسمي كشهادة التعليم األساسي

مستوى الطموحات، فهي تشهد في غالب األحيان أما نتائج المتعلّمين، فليست في 

تحسنا طفيفا من فصل إلى آخر، وقد يعود هذا إلى أن المعلّمين لم يحسنوا استغالل 

النتائج، التي رأينا لها دورا كبيرا في معالجة العجز التحصيلي، أو ضعف المستوى 

  .وانعدام االهتمام بالدراسة

ــليات التقويمية التي يـمارسها المـعلّمون وهذا ما يجعلنا نقول، إن معظم العم

في المدرسة تتم بشكل غير مــفيد وبطريقة روتينية، وال تهـدف في أغــلب 

األحيــان إالّ إلى ترتيب المتعلّمين من خالل نقاط تمنح لهم عقب تقويم جمــعي 

  .دوري غير هـــادف في كّل ثالثي قصد ترتيبهم والحكم على مستواهم الدراسي

يد ــامل والمفــارسة التقويم الكــإن المشكلة تكمن في عدم ممــوعليه، ف

  .الذي تم تعــريفه سابقا



    

  

:المبحث الثاني  
تعّلمين دراسة وصفية تحليلية ألخطاء الم

 وعالماتهم 

 
  توطئة منهجية  -4
دراسة األخطاء في وثائق  -5

 المتعّلمين  
دراسة العالمات في وثائق  -6

 المتعّلمين  
 



  :توطئة منهجية -1

  :العّينة ومواصفاتها -1-1

عينة البحث هي مجموعة من وثائق متعلّمي السنة التاسعة أساسي في مادة اللّغة   

أخوذة من أرشيف مؤسستين تعليميتين، سهلتا ، م2002/2003العربية للموسم الدراسي 

  :علينا الحصول على الوثائق، وبذلك تمكّنا من متابعة المتعلّمين من امتحان إلى آخر هما

  .مؤسسة أول نوفمبر الواقعة بوسط السحاولة - 7

مؤسسة قشطولي حميدو الواقعة بجنوبها، والتي نشرف فيها على تدريس القسمين  - 8

 .منها ستة أقسام اخترنا منها أربعة بمعدل قسمين في كّل مؤسسة ويتواجد بكّل. المختارين

  

  :وكان توزيع المتعلّمين فيهما على النحو اآلتي

  

 % العدد اإلكمالية

 %51.70 76 قشطولي حميدو

  %48.28  71  أول نوفمبر

  

متعلّما من مؤسسة ) 76(منها . متعلّما) 147(بلغ عدد المتعلّمين من خالل الجدول 

 %48.28متعلّما من مؤسسة أول نوفمبر بنسبة ) 71(و %51.70حميدو بنسبة  قشطولي

أقّل من نسبة المؤسسة األولى؛ ألن عدد المتعلّمين ليس متــساويا  -كما نرى- وهي 

  .على مستوى األقسام والمؤسسات

وثيقة ) 294(وبمتابعتنا لهؤالء المتعلّمين في الفصل األول والثاني تحصلنا على   

وثيقة تخص التقييم اإلضافي الذي أجريناه على متعلّمي ) 76(نضيف إليهما  امتحان،

  .وثيقة) 370(وبذلك أصبح المجموع يساوي . قشطولي حميدو بعد نتائج الفصل الثاني

    

  

  

  

  



والهدف من التعامل مع هذه الوثائق في فصلين اثنين، هو معرفة نسبة تحصيل 

  .المتعلّمين من امتحان إلى آخر

نا باإلضافة إلى ما سبق الوقوف على مختلف األخطاء المرتكبة وخاصة وحاول  

الشائعة منها، والتي نتمكّن إنطالقا منها من تقديم العالج المــناسب، وهذا ما سعــينا 

إلى تحقيقه مع قسمي قشطولي حميدو من خالل التقييم اإلضافي، الذي أردنا من خالله 

ج، وصــعب علينا معالجة األخطاء الشــائعة معرفة جدوى ما قدم  للقسمين من عال

  .في وثائق قسمي أول نوفمبر لعدم إشرافنا عليهما

  

  :منهجية دراسة الوثائق-1-2

  :تطلبت منا وثائق المتعلّمين أن نتبع معها في المعالجة ما يلي  

  

  :الطريقة المتبعة في معالجة مختلف األخطاء 1-2-1

  ).2003-2002(ية محددة حصر الدراسة اللغوية في مرحلة زمن - 1

 .تسجيل األخطاء اللغوية - 2

 .استخالص األخطاء التي تخرق قاعدة معينة - 3

  :تحليل األخطاء، ويكون عن طريق الخطوات اإلجرائية التالية  - 4

حصر األخطاء المنتظمة في الكتابة في محاولة لفهم عملية تعلّمهم للغة الثانية  - 5

   (1) .لمتعلّمينالكتساب ظاهرة االنتظام في أخطاء ا

  

  

  

  
                                                 

ية في الجامعة، جامعة الجزائر نموذجا، دراسة وصفية تحليلية لوثائق معهد ية في الجامعة، جامعة الجزائر نموذجا، دراسة وصفية تحليلية لوثائق معهد بن ثرية خميسة ، اللّغة العرببن ثرية خميسة ، اللّغة العرب      ((11))
  ..8888، ص ، ص 19991999اللّغة العربية وآدابها، رسالة ماجستير ، الجزائر ، اللّغة العربية وآدابها، رسالة ماجستير ، الجزائر ، 

  
  
  
  
  
  



  

، أخطاء اإلعراب )بأنواعها(أخطاء صرفية، أخطاء إمالئية : تصنيف األخطاء إلى - 6

وهو أمر غير . أخطاء تركيبية بتحديد القاعدة موضع الخطأ تحت األبواب اللغوية المختلفة

 .هين

ا وصف الخطأ بتحديد ما إذا كان الخطأ هو إضافة ما ال يجب أن يضاف أو حذف م - 7

 .إلخ...يجب أن يثبت أو استبدال كلمة صحيحة بأخرى خاطئة

البحث عن األسباب الكامنة وراء األخطاء، حيث تبين هذه األخطاء أوالً الصعوبات - 8

   (1).التي يالقيها المتعلّمون أثناء تعلّمهم، ومواطن ضعفهم في مراحل االكتساب ثانيا

  

ينة المختارة كلّها، بل اقتصرنا منــها نشير إلى أنّنا لم نقــم بدراسة أخطاء الع

وثيقة، أحدهما من المؤسسة ) 147(على امتحانات الفصل الثاني لقسمين اثنين أي على 

  .األولى واآلخر من المؤسسة الثانية

  

الطريقة المتبعة في معالجة األخطاء الشائعة على مستوى قواعد اللغة  -1-2-2

  :العربية وأساليبها

تنا لألخطاء الشائعة على قسمي قشطولي حميدو، لنرى جــدوى ركّزنا في دراس  

مسؤولية تدريس هذين  - كما سبق اإلشارة -ما قدمناه من مساعدة، خاصة وأنّنا نتولى

القسمين، األمر الذي ساعدنا في إنجاز هذه الدراسة، فقمنا كمرحلة أولية بتفحص إجابات 

عــالمة إلى أدناها، واقتصــرنا في ذلك  القسمين بعد ترتيبها ترتيبا تنازليا من أعلى

  . على امتحان الفصل الثاني

  

  

  
                                                 

  ..المرجع السابق، الصفحة نفسهاالمرجع السابق، الصفحة نفسها  ((11))  
  
  
  
  
  
  



لمتعلّمين الذين شاعت عندهم نفس األخطاء في دروس قواعد اثم أحصينا بعد ذلك   

اللّغة العربية وأساليبها؛ ألنّها في نظرنا أخطاء يمكن تصحيحها مقارنة بضعف الرصيد 

  .امهاللغوي للمتعلّم، والقدرة على استخد

  :زت في الموضوعات اآلتيةتركّ التيو  

  .إعراب االسم الموصول وصلته- 9

 .إعراب الحال والمفعول به - 9

 .الجملة الواقعة  خبرا لفعل من أفعال الشروع -10

 .استخراج االسم المنقوص -11

 .استخراج الصورة البيانية -12

 .الفرق بين الفعل المجرد والمزيد وطريقة صياغة مصدرهما -13

  :ك األخطاء بـوكانت المعالجة لتل

إعادة درس أفعال الشروع كامالً، لفشل نسبة كبيرة من المتعلّمين في اإلجــابة  -14

عن السؤال المطروح حوله في القسمين معا، وقد يكون ذلك عائدا إلى جهلهم بعمل كان 

  .وأخواتها، التي تشارك أفعال الشروع في حاجتها إلى اسم وخبر

ل حصة األعمال الموجهة وحصة االستدراك تكثيف التمارين التطبيقية فيها خال -15

 .واإلشارة إليها كلّما سنحت الفرصة لذلك في النصوص المقررة لدراسة النص والموازنة

ولقد دامت مدة المعالجة شهرا، توزع على فترتين، األولى منها قبل عطلة الربيع  -16

 .والثانية بعدها

  

  :الطريقة المتبعة في معالجة العالمات -1-2-3

تعنا بعلم اإلحصاء في دراستنا لعالمات المتعلّمين، التي قمنا بترتيبها ترتيبا اس

تنــازليا من أعلى عالمة إلى أدناها، ثم حسبنا المتوسط الحسابي لكّل قسم من األقسام 

األربعــة في الفصلين معا، وكذا في التقييم اإلضافي الذي أجريناه على متعلّمي 

عالماتهم على مستوى الفهم والتعبير، لنرى مدى تمكّنهـم  قشطولي حميدو، كما درسنا

  .من هذين المستويين اللذين خصصت لكّل منهما نقطة معينة

  

  



  :دراسة األخطاء في وثائق المتعلّمين -2

  :المبادئ النظرية لتحليل األخطاء -2-1

ركّزت على هذا الجانب، ألني رأيت أن كّل المعارف والقدرات اللّغوية   

وذلك بمعرفة نقاط . ــخص في األخطاء؛ ألنّها دليل المعرفة إذ تساعد على نموهاتتل

القوة والضعف عند المتعلّم، تلك المعرفة التي تنير طريق المشرفين على التعليم وواضعي 

البرامج والطرق التعليمية إلى التوفيق بين الوسائل المتوفرة، وقدرات المتعلّمين 

  .اللّغويةواهتماماتهم وحاجياتهم 

وانطالقا من الدراسة المعمقة لتلك األخطاء تتضح للمعلّمين والمربين وواضعي   

  .البرامج  التعليمية الصعوبات التي تجعل المتعلّمين يقعون فيها

    

فإّن  الدراسة المعّمقة  لتلك األخطاء مفيدة :"... (1)خولة طالب اإلبراهيمي.تقول د

العربية، فإن كان  اللّغةعون الطرق المختلفة لتدريس ين الذين يضأيضا بالنسبة للمرّب

النظر في المادة اللغوية المقّدمة أمرا ضروريا، فللبحث عن األخطاء الشائعة لدى 

  "في الخطأ المتعلّمينفائدة كبيرة إذ بها تبّين األسباب التي أوقعت  المتعلّمين

ب تخلو من األخطاء بل البد وعليه، ال يمكننا أن نتصور أن عملية التعلّم واالكتسا  

  .منها

وقبل الوقوف على مختلف األخطاء المميزة لمتعلّمي السنة التاسعة، يجــدر بنا  

  . أن نعرف الخطأ، ونشير إلى مختلف المناهج التي تناولته بالتحليل

  

  

  

  
                                                 

المتوسطة الجزائرية المتوسطة الجزائرية   طالب اإلبراهيمي خولة ، طريقة تعليم  البنى التركيبة واكتسابها في المدارسطالب اإلبراهيمي خولة ، طريقة تعليم  البنى التركيبة واكتسابها في المدارس  ..دد    ((11))
  ..136136، ص ، ص 19771977رسالة مقدمة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، الجزائر، رسالة مقدمة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، الجزائر، 

  
  
  
  
  
  



  :تعريف الخطأ -2-1-1

يعني اختلف تعريف الخطأ من باحث إلى آخر باختالف النظرة إليه، فهو   

عها ــاييس التي يتبــبول في اللّغة حسب المقـن ما هو مقــــاالنحراف ع"

  (1)".الخروج واالنحراف عن المعايير الّصحيحة المتفق عليها ؛قون أيــالناط

  

  :أنواع األخطاء -2-1-2

  .أخطاء نظامية، وأخطاء غير نظامية: األخطاء نوعان 

كة، وتحدث بسبب جهل المتعلّم إما للقاعدة، وهي أخطاء مقدرة أو مل :األخطاء النظامية

  (2) .وإما بسبب التداخل اللّغوي

وتسمى أخطاء آداء ومسبباتها ال تكون ثابتة مثل زلة لسان لعدم  :األخطاء غير النظامية

  (3).تطبيق القاعدة من جراء التعب، أو ظروف نفسية طارئة

  

  :المناهج النظرية لتحليل األخطاء -2-2

راسات اللّغوية التطبيقية الحديثة توجه اهتمام الباحثين إلى دراسات بظهور الد  

  .معمقة في تحليل األخطاء، وتبيان أساب حدوثها

وظهرت نظريات تحليل األخطاء، عندما ظهرت الحاجة إلى تعلّم اللغات األجنبية   

  .وسارت كّل نظرية وفق منهج خاص حسب نظرة الباحثين لألخطاء

الصدد أن نشير إلى كّل المناهج التي تناولت تحــليل  وال يمكننا بهذا 

  .المنهج التقابلي ومنهج تحليل األخطاء: األخــطاء، بل نكتفي باإلشارة إلى منهجين هما

  

  

  
                                                 

الطّيب الشيخ حسين، تحليل أخطاء متعلّمي اللّغة العربية من غير أهلها بالمركز اإلسالمي اإلفريقي الطّيب الشيخ حسين، تحليل أخطاء متعلّمي اللّغة العربية من غير أهلها بالمركز اإلسالمي اإلفريقي     ((11))
  ..1414، ص ، ص 19841984بالخرطوم، رسالة ماجستير في علوم اللسان، الجزائر، بالخرطوم، رسالة ماجستير في علوم اللسان، الجزائر، 

  ..1515ص ص   المرجع نفسه،المرجع نفسه،      ((22))
بوشوك المصطفى بن عبد اهللا ، تعليم وتعلّم اللّغة العربية وثقافتها، الهالل العربية للنشر والطباعــة  بوشوك المصطفى بن عبد اهللا ، تعليم وتعلّم اللّغة العربية وثقافتها، الهالل العربية للنشر والطباعــة  . . دد    ((33))

  ..147147، ص ، ص 19941994الطبعة الثانية، الرباط، الطبعة الثانية، الرباط، 
  
  
  



  L’analyse constrastive:المنهج التقابلي -2-2-1

إن الهدف من الدراسات التقابلية بين اللغات اكتشاف مواضع الشبه واالختالف 

ينها، وهذا ما سيسهل تعليم اللغات األجنبية لغير الناطقين بها، وذلك من خالل التنبؤ ب

  .باألخطاء التي قد يقع فيها الدارس للغة األجنبية

  (1):ويمكن تلخيص مضمون منهج التحليل التقابلي فيما يأتي

دقيقة القيام بدراسة األخطاء التي يقع فيها الدارس، وذلك بمراقبة المتعلّم مراقبة  - 1

  .والقيام بالتجارب المناسبة، التي تبين األخطاء التي يقع فيها المتعلّمون

يجب القيام بهذه االختبارات على فترات معينة، كمعرفة األخطاء  ومدى تكرارها  - 2

 .وإمكان ردها إلى أسباب المرحلة السابقة لها بذاتها

ارها في المراحل المتعددة جمع هذه األخطاء وتصنيفها تصنيفا دقيقا حسب تكر - 3    

 .ومن ثم ترتيبها حسب صعوبتها وشيوعها

  :تفسير عوامل هذه األخطاء - 4

ومع أن نظرية التحليل التقابلي القت رواجا كبيرا في بداية ظهورها، إالّ أنّه 

سرعان ما تبين قصورها وتعرضت إلى انتقادات كبيرة خاصة بظهور النظرية التحويلية 

ومن بين االنتقادات الموجهة لمنهج التحليل "  1957بها تشومسكي سنة التفريعية لصاح

ليس هو المصدر  ،األجنبية المراد تعلّمها اللّغةاألم و اللّغةأّن التداخل بين  ،التقابلي

غة ون للّالمتعلّمأ بها اليقع فيها باألساسي للخطأ ألّن هناك الكثير من األخطاء التي يتن

  (2)"األجنبية

فقد استفاد واضعو المواد التدريبية والكتب الموجهة لمتعلّمي اللّغة ومع ذلك   

  .األجنبية لغير الناطقين بها من األبحاث التي جاء بها المنهج التقابلي

  

  
                                                 

  127127، العدد ، العدد الهليس يوسف، تطوير دراسة اللّغة العربية من خالل مقابلتها باللغات األخرى، مجلة المعرفةالهليس يوسف، تطوير دراسة اللّغة العربية من خالل مقابلتها باللغات األخرى، مجلة المعرفة    ((11))
  ..165165، ص ، ص 19761976دمشق، دمشق، 

  ..112112أقبال فازية، اللغة العربية في مراكز محو األمية، مذكرة ماجستير،ص أقبال فازية، اللغة العربية في مراكز محو األمية، مذكرة ماجستير،ص     ((22))
  
  
  
  
  



 Analyse des erreurs:منهج تحليل األخطاء-2-2-2

ة مهدت االنتقادات الكثيرة التي وجهت للمنهج التقابلي لظهور إتجاه آخر في دراس 

  .األخطاء، عرف بمنهج تحليل األخطاء

الــذي رأى ) S.Pit corderس، ب، كوردر ( ومن أشهر رواد هذا اإلتــجاه   

في ظهور الخطأ ضرورة أساسية لنجاعة االكتساب، وأن الطفل عند اكتسابه للغة األولى 

يس ال ينتظر منه أن ينشئ في مراحله األولى جمال وال صيغا صحيحة أو مطابقة لمقاي

استعمال الكبار للغة، بل إن األخطاء التي يرتكبها الطفل في إنتاجه اللغوي دليل على آليته 

  .االكتسابية

وهو ما يمكّن الباحث من تحديد مستوى معرفة الطفل اللغوية في أي مــرحلة   

  .من مراحل نموه من خالل تصنيفه لهذه األخطاء وتحليلها وتعليلها

إّن أخطاء الدارس مفيدة في أنّها تزّود الباحث :" دديقول كورد في هذا الص  

راءات ــواكتسابها، وتبّين له االستراتيجيات أو اإلج اللّغةبالــدليل على كيفية تعلّم 

  (1)"اللّغةالتي يستــخدمها في اكتشافه 

  

  :مراحل تحليل األخطاء -2-3

مرتبطة ببعضها يعتمد منهج تحليل األخطاء في تحليله لألخطاء على ثالث مراحل 

  .البعض تتمثّل فيما يأتي

  

  :مرحلة حصر األخطاء -2-3-1

تسمى عند كوردر مرحلة التعرف على الخطأ وترتبط هذه العملية بمقارنة   

التعبيرات األصلية الصادرة عن الدارس باألبنية المقبولة والمعتمدة، ثم التعرف على 

  (2)"االختالف بينهما

                                                 
علي أحمد شعبان، دار النهضة العربية علي أحمد شعبان، دار النهضة العربية . . عبده الرجعي ، ودعبده الرجعي ، ود--دد: : دوجالس براون، أسس تعلّم اللّغة ، تردوجالس براون، أسس تعلّم اللّغة ، تر    ((11))

  ..219219، ص ، ص 19941994بيروت، بيروت، 
  ..117117ص ص أقبال فازية، مرجع سابق، أقبال فازية، مرجع سابق،     ((22))
  
  
  
  



سهولتها مقارنة بالمرحلتين الالحقـــتين إلى الدقة وتحتاج هذه المرحلة مع   

  .والتركـيز، حتّى يتسنى للباحث اكتشاف كّل األخطاء الواردة في المادة المراد تحليلها

  

  :مرحلة وصف وتصنيف األخطاء -2-3-2

إن عملية وصف وتصنيف األخطاء عملية دقيقة وصعبه في نفس الوقت، وليست   

معــتقد، حيث إن وصـــف الخطأ في األساس هو عملية  باألمر السهــل، كما هو

    (1).مقارنة، مادتها العبارات الخاطئة، و العبارات المصححة

  :ويمكن تصنيف األخطاء إلى ما يلي

  .األخطاء الصوتية 

 .األخطاء اإلمالئية 

 .األخطاء الصرفية 

 .األخطاء النحوية 

 .األخطاء التركيبية 

 .األخطاء الداللية 

  

ة إلى األخطاء السابقة، قد نجد أخطاء إضافة ماال يجب أن يضاف أو حذف ما باإلضاف

  (2).يجب أن يكون أو استبدال كلمة صحيحة بأخرى  خاطئة

وبعد االنتهاء من عملية الوصف وترتيب األخطاء تكون عملية تحديد النسب   

  .المائوية لتبيين نسبة تواتر وتكرار هذه األخطاء

  

  

  
                                                 

  ..المرجع السابق، الصفحة نفسهاالمرجع السابق، الصفحة نفسها    ((11))
  ..118118المرجع نفسه، ص المرجع نفسه، ص     ((22))
  
  
  
  
  
  



  :ر األخطاءمرحلة تفسي -2-3-3

يتم في هذه المرحلة البحث عن أسباب ارتكاب األخطاء وكيفية حدوثها، فقد يكون 

السبب في ذلك سوء اختيار طريقة التدريس، التي رأينا لها دورا هاما في إيصال 

المعلومات إلى المعلّم، أو نقص التنظيم المحكم في المواد المقدمة للتدريس، وقد يكون 

  .بر مصدر لحدوث  األخطاء إذا لم يكن متقنا للمادة التي يدرسها للمتعلّمينالمعلّم نفسه أك

قد نجد عوامل " إضافة إلى العوامل السابقة التي تساعدنا في تفسير األخطاء 

نفسية منها ما هو طارئ، ومنها ما هو مستمر، فالعوامل الطارئة تتمثل في التعب 

خارج في مف التذكر أو خلل ــضع: مرة مثلوالعوامل المست. واالنفعــال أو االرتباك

  (1)"روف نتيجة آفات فيزيولوجية في الجهاز النطقي أو حاستي السمع والبصرحال

  

  :األخطاء في وثائق المتعلّمين -2-4

أبرزت لنا دراسة وثائق المتعلّمين عددا من المشكالت اإلمالئية والصرفية   

  :والتركيبية نبدأها بـ) اإلعراب(والنحوية 

  

  : األخطاء اإلمالئية -2-4-1

  :اتخذ الخطأ اإلمالئي صورا مختلفة في وثائق المتعلّمين تمثلت في

  .سوء تنقيط الحروف -

  .كتابة الهمزة في وسط الكلمة وفي نهايتها -

  .همزتا الوصل والقطع -

  .إهمال عالمة التضعيف -

  .التاء المربوطة والمفتوحة-

  .األلف اللّينة -

                                                 
  ..147147المصطفى بن عبد اهللا، بوشوك، مرجع سابق، ص المصطفى بن عبد اهللا، بوشوك، مرجع سابق، ص . . دد    ((11))
  
  
  
  
  
  



  .اإلشالة -

  )اإلشباع وعدم اإلشباع(مد الطويل والمد القصير ال-

  .أخطاء إمالئية متفرقة -

  

من مجمــوع % 12.68خطأ، شكلّـــت نسبة ) 93(ولقد بلغ عدد هذه األخطاء 

  :األخطــاء، توزعت على النحو اآلتي

، وقع بعض المتعلّمين في هذا الموضوع، وهو ترك عدم  التنقيط الجيّد للحروف -1

ط لبعض الحروف، أو وضع النقاط على حروف ال تقبل التنقيط بطريقة عشوائية التنقي

السباب، يبنى، التميير، الدعوه  : دون تركيز، وقد بلغ عدد الكلمات التي لم تنقط ثمانية هي

  %.08.60الي، الفناعة، يحتهد، قضل أي بنسبة 

وع كتابة يعـتبر موضــ: في نهايتهاوة ـــكتابة الهمزة في وسط الكلم - 2

  .الهـمزة من الموضوعات الصعبة على المتعلّمين في جميع مراحل الدراسة

 %15.05وقد بلغ عدد األخطاء في هذا الموضوع أربعة عشر خطأ شكّلت نسبة   

  :من مجموع األخطاء اإلمالئية، وهذه األخطاء موزعة كاآلتي

: ت التاليةبلغت إحدى عشر خطأ، تمثّلت في الكلما: الهمزة في وسط الكلمة -

تُأهـله، سإل، يأسسون، استأذان، مشيأته، تنشأة التي تكررت في كتابات المتعلّمين 

  %.11.82أربع مرات، يأمن، بناءه، بنسبة 

المرأ، فيلجئ، ببطأ، بنسبة : بلغت ثالث كلمات هي: الهمزة في نهاية الكلمة -
03.22% 

طاء تتعلّق بكتابة هــمزة بلغ عدد األخطاء في هذا الباب خمس أخ :همزة الوصل-3

 .%05.37إسترجاع، إعتمدت، إمرأة، إبنه، إعلموا، بنسبة : الوصل، همزة  قطع مثل 

بلغ عدد األخطاء المرتكبة لدى المتعلّمين في همزة القطع سبـع أخطاء : همزة القطع -4

 %.07.52فاذا، اسلوب، اليك، االجل، ان، اقبل، ارجاع، بنسبة : هي

  

  
 



بلغ عدد أخطاء إهمال عالمة التضعيف إحدى عشر   ):ةشّدال(مة التضعيف إهمال عال -5

: من مجمــوع األخطاء اإلمالئية، وتمثّل في الكلمات التالية ،%11,82خطأ، بنسبة 

 .جــره، لكنه، حتى، تكرس، النعم، الحية، يبين، إنها، التي تكررت أربع مرات

خالل إجابات المتعلّمين، الخلط بين التاء  لوحظ من: التاء المربوطة والتاء المفتوحة -6

المربوطة والتاء المفتوحة في الكتابة، فهم يجهلون مواطن كتابة كّل منهما، وكان هذا على 

   :النحو اآلتي

: ، هناك سبع أخطاء تمثّلت فيكتابة التاء المربوطة تاء مفتوحة في آخر الكلمة -

قيمة، مفخرت بدل مفخرة، الالمباالت منفعت بدل منفعة، خاصتا بدل خاصة، قيمت بدل 

من مجموع ، %07,52بدل الالمباالة، دعات بدل دعاة، سيرت، بدل سيرة، بنسبة 

  .األخطاء اإلمالئية

الصفاة بدل الصفات، النباتاة بدل : كتابة التاء المفتوحة تاء مربوطة في الكلمات التالية -

منحة، حققة، : أواخر األفعال مربوطة مثل النباتات،الكائناة بدل الكائنات، وكتابة التاء في

في حين أن التاء في أواخر األفعال وجمع المؤنث  ،%08,60نهضة، قنعة، حاولة، بنسبة 

  .السالم تأتي مفتوحة

  

شكلّت نسبة األخطاء المتعلّقة بكتابة ): األلف المقصورة والممدودة(األلف اللّينة  -7

  : مجموع األخطاء اإلمالئية، وقد تمثّل فيمن % 01.07األلف الممدودة والمقصورة  

  .خطأ واحد تمثل في كتابة األلف الممدودة ألفا مقصورة في كلمة دعى بدل دعا

من المتعلّمين من يكتب الضاد بصورة الظاء، والظاء بصورة الضاد، وقد  :اإلشالة - 8

حصـرت من مجموع األخطاء اإلمالئية، وان %3.22شكلّت األخطاء  في اإلشالة نسبة 

  .نظمن بدل نضمن، النضر بدل النظر، الظروري بدل الضروري: في الكلمات التالية

من خالل قراءة إجابات  ):إضافة اإلشباع أو حذفه(المّد الطويل والمّد القصير  - 9

المتعلّمين، الحظنا أن عددا منهم كانوا، يحــولون الحــركات المشبعة أثناء 

كان يختصر حروف اللّّين ليحولها إلى حركات، وقد الكــتابة إلى حروف، وبعضهم 

  .من مجموع األخطاء اإلمالئية، وبلغ عددها خمسة عشر خطأ %16.12شكّلت نسبة 

  

  



الكن، أوالئك، خلوقي، : بلغ إحدى عشر خطأ، وتمثّل في الكلمات اآلتية: إضافة اإلشباع-

خمسة مرات، هؤوالء، وشكّلت فلي هذا، لذالك، بهاذا، التي تكررت في كتابات المتعلّمين 

  .من مجموع األخطاء اإلمالئية %11.82نسبة أخطاء اإلشباع 

الحالت بدل : بلغ عدد األخطاء المتعلّقة بحذف اإلشباع أربع أخطاء منها: حذف اإلشباع-

الحاالت، المحتجين بدل المحتاجين، المسؤلية بدل المسؤولية، التعبر بدل التعبير بنسبة 

04.30.%  

  

ويظهر هذا في عدم قدرة المتعلّمين على كتابة بعض الكلمات : طاء إمالئية متفّرقةأخ- 9

: كتابة صحيحة، فيسقطون بعض الحروف من الكلمة، أو يضيفون حروفا أخرى لها مثل

فاالشباب بدل فالشباب، طيل بدل طيلة، زهرن بدل زاهرا، وجبات بدل واجبات، معناة 

  ...بدل معاناة

من مجموع األخطاء % 15,05األخطاء أربعة عشرة خطأ، بنسبة  وقد بلغ عدد هذه  

  .اإلمالئية

  

  :األخطاء الصرفية -2-4-2

  :تمثّلت األخطاء الصرفية في   

  .عدم التمييز بين األفعال المجردة والمزيدة ومصدرهما -

  .عدم التمييز بين صيغة الجمع والمثنى، والجمع بنوعيه -

  .ل إلى الضمير المناسبأخطاء تتعلّق بعدم إسناد الفع -

  .أخطاء في استخراج االسم المنقوص وتثنيته -

من مجموع % 20,46وقد بلغت األخطاء الصرفية مائة وخمسين خطأ بنسبة 

  :األخطاء الكلية، توزع كاآلتي

سبعون خطأ يتعلّق بعدم التمييز بين األفعال المجردة والمزيدة ومصدرهما، ويظهر هذا  -

  تحقيق، تطور، تعليـم : صادر مزيدة على أساس أنّها مجردة مثلبوضوح في استخراج م

شراء، شكر  النشأة، النهضة، الوصول: ومصادر مجردة على أساس أنّها مزيدة مثل

  %.46,66بنسبة ... الحرمان

  



سبعة وعشرون خطأ يتعلّق بعدم التمييز بين الجمع والمثنى، والجمع بنوعيه، فبدل  -

إلى جمع " عاجزا عن شراء نعلين.. لم أسكت يوما لتقلبات الزمن" :تحويل العبارة التالية

المذكر السالم حولها اثنان وعشرون متعلّما إلى جمــع المؤنث السالم، وبدل تحويل 

إلى المثنى المذكر مزج خمسة " غير بخيل بالجهد والمال...إن الشباب الذي ينفع "العبارة 

إن الشابين " بدل ..." إن الشابين الذين ينفعان بلدهم :" متعلّمين بين المثنى والجمع بقولهم 

  .%18، بنسبة " اللذين ينفعان بلدهما

ثالثة أخطا تتعلّق بعدم إسناد الفعل إلى الضمير المناسب، كتذكير ما يجب أن يؤنـث  -

  :أو تأنيث ما يجب أن يذكّر، ويظهر هذا فيما يلي

ن بدل األمم تعلّق، ضحت الشباب بدل ضحى كان الدول بدل كانت الدول، واألمم يعلقو

  %.02الشباب بنسبة 

خمسون خطأ يتعلّق باستخراج االسم المنقوص وتثنيته، فبدل استخراج االسم المنقوص -

الوارد في امتحان الفصل الثاني لمؤسسة قشطولي حميدو، استخرج المتعلّمون، " غال"

" تسعى"، أو الفــعل "مستوى"ر، وأحيانا أخرى االسم المقصو"الذي"االسم الموصول 

  %.33.33بنسبة 

  

  ):اإلعراب(األخطاء النحوية  -2-4-3

إن اإلعراب عنصر نحوي هام في النظام العربي، إذ به يتبين المعنى وتتضح   

معالمه، فعلى مستوى الحركات اإلعرابية يقوم المتعلّم بتغيير الحركة اإلعرابية في آخر 

  :ه ويجر ما ينبغي جزمه أو رفعه، وقد وقع فيالكلمة، فيرفع ما ينبغي نصب

أخطاء في معرفة عمل عناصر الجملة المنسوخة، وعدم التمييز بينها وبين الجملة  -

  ).المبتدأ والخبر(الفعلية، والجملة االسمية 

  .أخطاء في نصب الحال المفرد والجملة -

 .أخطاء في إعراب االسم الموصول -

 .أخطاء في إعراب المضاف إليه -

  

  

  



 .أخطاء في إعراب صلة الموصول -

 .أخطاء في إعراب خبر أفعال الشروع -

 .أخطاء في إعراب المفعول ألجله -

 .أخطاء في إعراب الفعل المضارع المجزوم -

 .عدم التمييز بين الماضي والمضارع -

  .أخطاء في إعراب الصفة والموصوف -

  

% 54,57 خطأ، بنسبــة) 400(ولقد بلغ مجموع األخطاء النحوية أربع مائــة 

  :من مجموع األخطاء الكلية، توزع كاآلتي

سبع وعشرون خطأ، تعلّق برفع اسم إن بــدل نــصبه، وقد ظهر هذا الخطــأ -

في كتابات المتعلّمين، عندما قاموا بتحــويل عبارة من الجمع إلى المثــنى ورد 

من مجموع  %06,75بدل إن الشابين بنسبة ... إن الشابان : فيها اسـم إن في الجملة

  .األخطاء النحوية

اثنان وأربعون خطأ، يتعلّق برفع الحال على أنّه فاعل بدل نصبه، وقد ورد هذا عند  -

 جاهدةتسعى األمم : الواقعة حاالً في الجملة اآلتية "جاهدة"قيام المتعلّمين بإعراب كلمة 

  %10,5بنسبة 

: الواقع في الجملة اآلتية" الذي"واحد وأربعون خطأ يتعلّق بإعراب االسم الموصول  -

 %10,25تناط به اآلمال، ويشكّل هذا الخــطأ نسبة  الذيهو الجيل ... إن الشباب

  .من مجموع األخطاء النحوية

غير بخيالن بدل غير :تسع أخطاء تتعلّق برفع المضاف إليه بدل جره في قول المتعلّمين -

  .%02,25بخيلين بنسبة 

يحقّق النهـضة : بإعراب صلة الموصول في الجملة اآلتية ست وخمسون خطأ يتعلّق-

  .%14بنسبة  نصبو إليهاالتي 

: ثالث وستون خطأ يتعلّق بخبر أفعال الشروع التي تعمل عمل كان وأخواتها في الجملة-

  .%15.57بنسبة  تسعىأخذت منذ االستقالل 

  

  



سجد الرجل : اآلتيةفي الجملة  %15ستون خطأ يتعلّق بإعراب المفعول ألجله بنسبة -

  .اهللا شكراالحافي 

وورد تكرار هـذا  %05.75ثالث وعشرون خطأ يتعلّق بالجملة الواقعة حاال بنسبة -

  ).يصلي(الخطأ في الجملة وجد رجال مبتور القدمين 

 لم يؤت: أربعة عشر خطأ يتعلّق بعدم معرفة عالمة جزم الفعل المضارع في الجملة-

 .فعال ماضياوإعرابه  %3.5قوتا بنسبة 

، وورد هــذا %02.75إحدى عشر خطأ يتعلّق بالجملة الواقعــة خبرا ألن بنسبة  -

يكون أقل من عــود من العشــب (إن الشواء في نظر الشبعان المتخم : في الجملة

  ).على المائدة

إن الشخصــين الــلذان : سبعة عشرة خطأ يتعلّق بالصفة والموصـوف في الجملة-

 04,25ن بنسبة يالشخصين اللذبدل إن.%  

سبع وثالثون خطأ يتعلّق برفع المفعول به بدل نصبه في الجملة، تبدل األمم في سبيل -

  %.09,25بنسبة ..." كّل...تعليمه 

  

  :األخطاء التركيبية -2-4-4

وتظهر على مستوى التعبير، الذي يوظّف فيه المتعلّم رصيده اللغوي، الذّي يعينه   

  .مختلفة، أما إذا كان فقيرا في ذلك، فتالقيه عدة  صعوبات على تركيب جمل

  :وتمثّلت الصعوبات التركيبية في كتابات المتعلّمين في  

  :وظهرت في: أخطاء الحشو والتكرار - 1

  .حشو الضمير -

  .حشو الحروف -

  ).أسماء أو أفعال(حشو الكلمات  -

  

  

  

  

  



م استحضار الكلمة المقصودة من معجمه وتظهر عندما يحاول المتعلّ :أخطاء االستبدال - 2

  .الذّهني، ويحّل محلّها كلمة أخرى بعيدة عنها، مما يوقّعه في الخطأ

  :وقد عثر في المدونة على

  .استبدال حرف بآخر -

 .استبدال ضمير بآخر -

  

يكثر المتعلّمون في تعابيرهم من تكرار عدد كبــــير : أخطاء التعابير الركيكة - 3

  .كيكة، التي تعتبر ظاهرة سلبية في وثائقهممن التعابير الر

    

% 12,27وقد بلغت األخطاء التركيبية بمختلف أنواعـــها تسعين خطأ بنسبة 

  :من مجموع األخطاء الكلية، توزع كاآلتي

  .من مجموع أخطاء التراكيب %45,55شكّلت نسبة : أخطاء الحشو والتكرار- 1

  : وكانت كما يلي 

بلغت ثالثة عشر خطأ من مجموع أخطاء الحشو بنسبة  :رنسبة أخطاء حشو الضمي* 

  .من مجموع أخطاء الحشو والتكرار 31,70%

  .الشباب هو أمل األمم بدل الشباب أمل األمم: مثل

  .القناعة هي طريقنا إلى الخير بدل القناعة طريقنا إلى الخير

أخطاء  من مجموع%19,51بلغت ثمانية أخطاء بنسبة : نسبة أخطاء حشو الحروف* 

  .الحشو والتكرار

  .بمنهاج واحد وهو أخالقها بدل بمنهاج واحد هو أخالقها: مثل

  .القناعة وهي الرضا بالقليل بدل القناعة هي الرضا بالقليل
 
 
 
 
  
 
 
  



 %48,78بلغت عشــرين خطأ بنسبة  ):أسماء أو أفعال(نسبة أخطاء حشو الكلمات * 

  :األمثلة وهذه بعض. من مجموع أخطاء الحشو والتكرار

العلم شيء هام في حياتنا وكان أكبـر نعمة بدل العلم شيء هام وأكبر نــعمة   

في حياتنا، الشباب أمل المجتمعات، فنجده في المسـتقبل بدل الشباب أمل المجتـمعات 

  .في المستقبل

  

  :إن الخطأ الناتج عن االستبدال قد يرجع إلى أن: نسبة أخطاء االستبدال- 2

إحدى عشر خطأ من مجموع . بلغت أخطاء استبدال حرف بآخر: بآخراستبدال حرف 

من مجموع أخطاء االستبدال، وهذه بعض  %42,30أخطاء االستبدال، وقد شكّلت نسبة 

مسيره بدل مصيره، الضروة بدل الذروة، صخرت بدل سخرت تصهر بدل تسهر، : األمثلة

  ...إنقاض بدل إنفاذ

  

 %57,69األخطاء خمــسة عشر خطــأ بنسبة  وقد بلغت هذه: استبدال ضمير بآخر

الحسرة تمأل قلوبهم للداللة على جمع : من مجموع أخطاء االستبدال، وهذه بعض األمثلة

المؤنث السالم، بدل الحسرة تمأل قلوبكن، إن الشابين اللذين ينفعن بالدهن بدل إن الشابين 

  .اللذين ينفعان بالدهما

  

غ مجموع أخطاء التراكيب الركيكة ثالثة وعشرين خطأ بل: أخطاء التراكيب الركيكة-3

إن الشــباب : من مجموع أخطاء التراكيب، وهذه بعض األمثلة %25,55بتسجيل نسبة 

  ... في بالدنا أهم أسس في الحياة، الرضا الشيء الهام في الحياة الناس

  

  

  

  

  

  

  



  :محاولة لتعليل األخطاء في ضوء هذه النتائج -2-5

ا للتصنيف واإلحصاء ننتقل إلى مرحلة أخرى هي مرحلة التعليل؛ أي بعدما تعرضن  

  .بيان السبب الذي يوقع المتعلّمون في األخطاء

  

  : األخطاء النحوية -5-1- 2

إن األخطاء النحوية هي المرتفعة بين جميع أنواع األخطاء األخرى، إذ سجلنا   

القواعد النحوية، وتتضافر خطأ، وهذا يدّل على ضعف المتعلّمين في تطبيق  400وجود 

. من ذلك الفجوة بين لغة التخاطب واللّغة الفصحى. عوامل كثيرة في وجود هذا الضعف

. حيث إن المتعلّم يتعامل مع الفصحى في حصة اللّغة العربية ويمزج معها أحيانا العامية

أّن "سبق يضاف إلى ما   .وهو بذلك ال يستفيد من القواعد؛ ألنّها غير موظّفة في حياته

ال يدركون مفاهيم المصطلحات النحوية ومعانيها فنسبة كبيرة منهم ال يفّرقون  المتعلّمين

  .(1)"بين المرفوعات والمنصوبات والمجرورات

ورغم حضوره للدروس وفهمه لما يقدم له من معلومات، إالّ أنّه يعجز بعد مدة   

لقلة المران والتدريب على قواعد " وجيزة عن استعمال ما تعلّمه في الميدان التطبيقي 

العربية واالعتناء بالجانب الشكلي في تدريسها، وعدم معالجتها لما يربطها  اللّغة

  (2)"بالمعنى

ولهذا نلح على ضرورة االهتمام بالمعنى الذي يعين على فهم القاعدة النحوية   

ي تعلّم قواعد اللّغة واإلكثار من التدريب والتطبيق عليها، ألن ذلك من شأنه أن يساهم ف

  .العربية

  

  

                                                 
  ..135135تعوينات علي، صعوبات تعلّم اللّغة العربية المكتوبة  في الطور الثالث من التعليم األساسي، ص تعوينات علي، صعوبات تعلّم اللّغة العربية المكتوبة  في الطور الثالث من التعليم األساسي، ص     ((11))
تاح حسين، أصول تدريس العربية بين النظرية والتطبيق، دار الفكر للطباعة والنشـر تاح حسين، أصول تدريس العربية بين النظرية والتطبيق، دار الفكر للطباعة والنشـر البجة عبد الفالبجة عبد الف. . دد    ((22))

  ..250250، ص ، ص 19991999الطبعة األولى ، األردن، الطبعة األولى ، األردن، 
  
  
  
  
  
  



  :األخطاء الصرفية -2-5-2
 %20.46تحتّل األخطاء الصرفية المرتبة الثانية بعد القواعد النحوية، إذ شكّلت نسبة   

  .من مجموع األخطاء الكلية

في مثل هذه األخطاء إلى جهلهم بأحوال أبنية الكلمة  المتعلّمينوقد يعود سبب وقوع 

  .لتعليمي لم يول أهمية لعلم الصرف في المراحل التعليمية األولىوألن البرنامج ا

  :األخطاء اإلمالئية -2-5-3
اإلمالئية من سهو في تنقيط الحروف إلى عدم التمييز بين  المتعلّمينتنوعت أخطاء 

همزتي الوصل والقطع، وبين التاء المربوطة والمفتوحة إلى جهل بمواطن كتابة ووضع الشدة 

ة ـــناهيك عن جمل .إلى إضافة ما ال يجب أن يضاف أو حذف ما يجب أن يذكرواإلشالة 

  .من األخطاء الناتجة عن عدم إدراكهم لكيفية كتابة الكلمات كتابة صحيحة

كالتردد  المتعلّمفي مثل هذه األخطاء إلى عوامل تتصل ب المتعلّمينوقد يعود سبب وقوع 

المرحلة اإلبتدائية الذي  معلّممخارجها أو إلى طريقة وعدم التمييز بين األصوات المتقاربة في 

  .لم يهتّم بأخطائهم اهتماما  كافيا

ه ــوتمكّن المتعلّم،وكما نعلم جميعا، فإن المرحلة االبتدائية هي القاعدة التي ينطلق منها 

وألجل ذلك يجب أن تولي لها المنظومة . من متابعة دراسته بنجاح في كّل المراحل والمواد

  .لتربوية اهتماما خاصا إذا ما أردنا الحصول على نتائج إيجابيةا

  

  :األخطاء التركيبية -2-5-4
ولذلك يكــثرون  ،وي الفصيحــمال النظام اللغــون عجزا في استعـالمتعلّميعاني   

من ارتكاب األخطاء التركيبية في كتاباتهم، ويعود سبب هذا إلى اعتمادهم على حاسة التمييز 

ي الكتابة ال البصري، وهذا ما ظهر في أخطاء حذف الحروف، يضاف إلى ما سبق السمعي ف

وهو ما جعل كتاباتهم ركيكة األسلوب، . جهلهم  بمعاني األدوات العربية ومعاني الكلمات

  .ضعيفة المعنى

  

  :نتائج معالجة األخطاء الشائعة-3
يدو ــقشطولي حم يمتعلّمحصلنا بعد معالجة األخطاء الشائعة التي الحظناها على   

  :على النتائج اآلتية



  
 

إعراب  األخطاء الشائعة           

االسم 

 الموصول

محل صلة 

ل ــالموص

من اإلعراب

إعراب 

 المفعول به

الجملة

الواقعة 

خبرا لفعل 

من أفعال 

 الشروع

إعراب 

 الحال

استخراج 

الصورة 

 البيانية

معرفة الفعل

المجرد 

والمزيد 

وصياغة 

 مصدرهما

راج استخ

االسم 

 المنقوص

القسم 

األول 

)40 

)متعلّما  

في االمتحان

 الثاني

19 30 17 30 15 18 15 22 
47.5%  75% 42.5%  75%  37.5%  45% 37.5 55% 

في التقييم

 اإلضافي

03 02 05 12 06 04 02 02 
07.5%  05%  12.5%  30%  15%  10%  05%  05%  

القسم 

الثاني 

)36 

)متعلّما  

في االمتحان

نيالثا  

22 26 20 33 27 21 20 28 
61.11%  72.22% 55.55% 91.66%  75%  58.33% 55.55%  77.77% 

في التقييم

 اإلضافي

05 03 07 16 13 06 07 11 
13.88%  08.33%  19.44%  44.44%  36.11%  16.66%  19.44 30.55%  

 

.لي حميدو ونتائج معالجتها في التقييم اإلضافياألخطاء الشائعة في امتحان الفصل الثاني لمتعلمي قشطو): 09(الجدول رقم   



ما نالحظه من خالل الجدول، انخفاض األخطاء الشائعة في التقييم الذي أجريناه بعد تقديم 

  .المساعدة لمتعلّمي قسمي قشطولي حميدو مقارنة بامتحان الفصل الثاني

ســم وكما نالحظ، فإن مستوى القسم األول من خالل النسب أحسـن من الق  

الثاني، ويبقى أثر التغذية الراجعة مرتبط بمستوى المتعلّمين من جهة، ورغبتهم في 

  .التــحسن من جهة أخرى

ولو أن المعالجة لألخطاء الشائعة شفهية كانت أو كتابية مستمرة طوال السنة   

ة الدراسية في كل مراحل التعليم لساعد ذلك على القضاء عليها نهائيا والسعي إلى إشاع

خصائص الفصحى تدريجيا في لغة المتعلّمين، ألن السلوك المنتظر منهم هو السلوك 

  .اللّغوي الفصيح قوال وكتابة في كّل المواقف



  :المتعلّمينالدراسة اإلحصائية لعالمات  -4

يحصل المعلّم من نتائج االمتحانات التحصيلية التــي يجريها على متعلّمــيه   

هذه األخيرة ال تــكفي لرسم صورة كــافية ". المات الخامبالع"على عالمات تسمى 

  .(1)"تحليلها بوسائل إحصائية ّمأرقام ليست بذات فائدة إلى أن يتألنّها "عـنهم؛ 

وإذا كانت العالمة التربوية بالرغم من كّل ما كتب حولها وحول ظروف الحصول   

إالّ أنّها تشكّل إحدى . ونقاش عليها سواء تعلّق األمر بالمتعلّم أو المعلّم موضوع جدل

  .الوسائل المستعملة لتقويم عمل المتعلّم وقياس آدائه التربوي

ولقد قمنا بدراسة عالمات متعلّمي مؤسسة قشطولي حميدو، ومؤسسة أول نوفبمر   

  .في الفصلين األول والثاني دراسة إحصائية بحساب التوزيع التكراري والمتوسط الحسابي

االقتصار على دراسة عالمات متعلّمي قسمي قشطولي حميدو  يضاف إلى ما سبق  

  .على مستوى الفهم والتعبير

  :وتحصلنا على النتائج اآلتية  

  

  : المتعلّمينالتوزيع التكراري لعالمات  -4-1

الخطوة األولى التي تلي عملية تصحيح األوراق هي ترتيب العالمات في جدول   

هذه العملية اإلحصائية أن نبدأ بأدنى نقــطة  ىومؤد. بجدول التوزيع التكرارييسمى، 

في االمتحان ونبحث  في باقي النقط عن مثيالتها لنجد في النهاية كم تكررت من مرة 

ونفس األمر بالنسبة للنقط التي تليها، وذلك بعد أن قمنا بتبويب العالمات على شكل فئات 

  .طول كّل فئة أربعة، وتبيين مركزها

رمزنا لكّل قسم من األقسام األربعة برقم معين، ورتبنا عالماتهم ونشير إلى أنّنا   

  :ترتيبا تنازليا في االمتحان األول والثاني والتقييم اإلضافي كما هو آت

  

  

                                                 
  ..201201عريفج سامي، مصلح خالد حسين، في القياس والتقييم ، ص عريفج سامي، مصلح خالد حسين، في القياس والتقييم ، ص   ))((11  
  
  
  
  
  



  .من مؤسسة أول نوفمبر، عدد متعلّمي هذا القسم أربعة وثالثين متعلّما ):1(القسم رقم 

، 12.5، 12.5، 13، 13.5، 15، 15.5، 16: جاءت عالماته في الفصل األول كاآلتي

12.5 ،12 ،12 ،11.5 ،11.5 ،11.5 ،11.5 ،11.5 ،11.5 ،10.5 ،10.5 ،10 ،10 ،

09.5 ،09.5 ،09 ،09 ،08.5 . ،08.5 ،08.5 ،08 ،08 ،08 ،07.5 ،07 ،06.5 ،

05.5.  

، 14.5، 15، 15، 15.5، 16.5، 16.5: أما عالماته في الفصل الثاني فهي  

14.5 ،13 ،12 ،11.5 ،11.5 ،11 ،11 ،10.5 ،10.5 ،10.5 ،10 ،10 ،10 ،09 ،

09 ،09 ،09 ،09 ،08.5 ،08.5 ،08.5،08.5 ،08 ،07.5 ،07.5 ،07.5 ،06.5 ،06.  

  

  .من مؤسسة أول نوفمبر، عدد متعلّمي، هذا القسم سبعة وثالثين متعلّما ):02(القسم رقم 

، 15.5، 15.5، 18 ،18.5: جاءت عالماته في الفصل األول على النحو اآلتي

14 ،13.5 ،13.5. ،13.5 ،13 ،12 ،11.5 ،11 ،11 ،10.5 ،10 ،10 ،10 ،9.5 ،

09 ،09 ،09 ،09 ،08.5 ،08.5 ،08 ،08 ،08 ،08 ،07.5 ،07 ،06.5 ،06.5 ،06 ،

05.5 ،05 ،05 ،05.  

، 13.5، 14.5، 15، 15.5، 16.5، 18: أما في الفصل الثاني، فكانت كاآلتي

13.5 ،13.5 ،12.5 ،12.5 ،12 ،11.5 ،11.5 ،11 ،11 ،11 ،10.5 ،10.5 ،10.5 ،

10 ،10 ،10 ،9.5 ،09 ،09 ،09 ،08 ،08 ،07 ،07 ،06 ،05.5 ،05.5 ،05 ،05 ،

05 ،04.5.  

  

عدد متعلّمي هذا القسم ستة وثالثين . من مؤسسة قشطولي حميدو: )03(القسم رقم 

  .متعلّما

، 11، 11، 11، 11.5، 11.5: آلتيجاءت عالماته في الفصل األول على النحو ا

10.5 ،10.5 ،10 ،09.5 ،09 ،08.5 ،08.5 ،08 ،08 ،08 ،07.5 ،07.5 ،07 ،07 ،

07 ،06.5 ،06.5 ،06 ،06 ،06 ،06 ،06 ،06 ،05.5 ،05 ،05 ،05 ،05 ،05 ،05 ،

04.5.  

  

  



، 13، 13.5، 13.5، 14.5، 14.5، 15.5: أما في الفصل الثاني، فكانت كاآلتي

12.5 ،12.5 ،11.5 ،11.5 ،11 ،10.5 ،10.5 ،10 ،10 ،09.5 ،09.5 ،09.5 ،

09.5 ،08.5 ،08.5 ،08 ،08 ،08 ،08 ،07.5 ،07.5 ،07.5 ،07 ،07 ،07 ،07 ،

06.5 ،06 ،05 ،04.5.  

، 14.5، 16، 17، 17: وجاءت في التقييم اإلضافي  لهذا القسم على النحو اآلتي

14.5 ،14 ،14 ،14 ،14 ،13.5 ،13 ،13 ،13 ،13 ،12 ،12 ،12.5 ،11.5 ،11 ،

11 ،10.5 ،10 ،10 ،09.5 ،09 ،08.5 ،08.5 ،08.5 ،07 ،07 ،06.5 ،06.5 ،06 ،

06 ،05.5 ،05.  

  

  .عدد متعلّمي هذا القسم أربعين متعلّما. من مؤسسة قشطولي حميدو ):4(القسم رقم 

، 10، 11، 11.5، 12.5، 12.5، 13.5: جاءت عالماته في الفصل األول كاآلتي  

10 ،10 ،10 ،10 ،10 ،10 ،10 ،09 ،09 ،8.5 ،08 ،08 ،08 ،08 ،08،07.5 ،

07.5 ،07 ،07 ،07 ،06.5 ،06.5 ،06.5 ،06 ،06 ،05.5 ،05 ،05 ،05 ،05 ،

04.5 ،04.5 ،04.5 ،03.5.  

، 13، 13.5، 13.5، 14، 14، 14.5، 15: أما في الفصل الثاني، فكانت كاآلتي  

12.5 ،12.5 ،12 ،12 ،12 ،11.5 ،10.5 ،10.5 ،10.5 ،10 ،10 ،10 ،09.5 ،09 ،

09 ،09 ،09 ،08.5 ،08.5 ،08 ،08 ،07.5 ،07.5 ،07 ،06 ،05.5 ،05 ،05 ،05 ،

04.5 ،04.5 ،04.5 ،04.  

، 16، 16، 16.5، 16.5، 17، 17.5، 18: وجاءت في التقييم اإلضافي كاآلتي  

16 ،15.5 ،14 ،13.5 ،13 ،12.5 ،11.5 ،11 ،11 ،10 ،10، 09 ،09 ،09 ،08 ،

08 ،08 ،08 ،08 ،07 ،07 ،07 ،07 ،06.5 ،06.5 ،06 ،06 ،06 ،05 ،05 ،05 ،

05 ،04.  

  

  

  

  

  



  :نتائج القسم األول -4-1-1

  

 لثانيفي الفصل ا في الفصل األول

  م  ت م ص ت  الفئة م ت م ص  ت  الفئة

]0-4]  0  0  2  ]0-4]  0  0  2  

]4-8]  4  4  6  ]4-8]  5  5  6  

]8-12]  20  24  10  ]8-12]  20  25  10  

]12 -16]  09  33  14  ]12 -16]  07  32  14  

]16 -20[  01  34  18  ]16 -20[  02  34  18  

      34  المجموع      34  المجموع

  

التوزيع التكراري لعالمات متعلّمي القسم األول في الفصل  األول ) 10(الجدول رقم 

  والثاني 

  

  .صورة بين طرفي الفئةالذين عالماتهم مح المتعلّمينالتكرار المطلق، أي عدد : ت

اإلجمالي  المتعلّمينوللحصول عليه قمنا بطرح عدد : التكرار المجتمع الصاعد: ص.م.ت

، والحاصل عليه نطــرح منه التكرار الذي يسبقه، وهكذا صعودا من التكرار األخير

  .حتّى نصل إلى األعلى

   حدها األعلى+ حدها األدنى ): وسطها(مركز الفئة : م
                                   2  

  .مجال مفتوح: [

  .مجال مغلق: ]



  :لثانينتائج القسم ا -4-1-2

  

  في الفصل الثاني في الفصل األول

  م  ت م ص  ت الفئة م ت م ص  ت  الفئة

]0-4]  0  0  2  ]0-4]  0  0  02  

]4-8]  9  09  6  ]4-8]  09  09  06  

]8-12]  18  27  10  ]8-12]  17  26  10  

]12 -16]  08  35  14  ]12 -16]  09  35  14  

]16 -20[  02  37  18  ]16 -20[  02  37  18  

      37  المجموع      37  المجموع

  

  .التوزيع التكراري لمتعلّمي القسم الثاني في الفصل األول والثاني) 11(الجدول رقم 

  

  : نالحظ من خالل الجدولين السابقين ما يلي

ود متعلّمين ذوي مستوى وهذا يعكس عدم وج. يقابلها تكرار معدوم [4- 0[أن الفئة 

، التي جاء فيها أربعة [8-4[ضعيف جدا على مستوى القسمين األول والثاني، تليها الفئة 

متعلّمين في الفصل األول وخمسة في الفصل الثاني بالنسبة للقسم األول، في حين وصل 

وى وتعكس لنا هذه الفئة المست. إلى تسعة متعلّمين في القسم الثاني في الفصلين معا

الضعيف الذي يتفاوت من قسم إلى آخر، ويؤثّر على المستوى العام للقسم وعلى سير 

  .الدروس

    

  

  

  

  

  

  



التي تعكس المستوى المتوسط والقريب من المتوسط، فقد ضمت  [12-8[أما الفئة 

معظم التكرارات مقارنة ببقية الفئات، إذ وصلت إلى عشرين تكرارا في االمتحانين 

األول، وسبعة عشر تكرارا في امتحان الفصل األول، وثمانية عشر تكرارا بالنسبة للقسم 

  .في امتحان الفصل الثاني بالنسبة للقسم الثاني

في حين يقّل عدد المتعلّمين ذوي المستوى الحسن، ويظهر هذا من خالل الفئة   

 التي جاء فيها تسع تكرارات في الفصل األول، وسبعة في الفصل الثاني ،[16- 12[

  .بالنسبة للقسم األول

  

أما في القسم الثاني، فنجد ثماني تكرارات في الفصل األول وتسعة في الفصل   

  .الثاني

التي تعكس المستوى الجيد تكرار واحد في الفصل  ]20-16[ويقابل الفئة األخيرة   

مين األول، وتكراران في الفصل الثاني في القسمين معا، مما يدل على أن عدد المتعلّ

  .المتفوقين في هذين القسمين قليل مقارنة ببقية الفئات

  

  :لثالثنتائج القسم ا -4-1-3

  

  ثانيفي الفصل ال في الفصل األول

  م  ت م ص  ت الفئة م ت م ص  ت  الفئة

]0-4]  0  0  2  ]0-4]  0  0  2  

]4-8]  21  21  6  ]4-8]  11  11  6  

]8-12]  15  36  10  ]8-12]  17  28  10  

]12 -16]  0  36  14  ]12 -16]  08  36  14  

]16 -20[  0  36  18  ]16 -20[  0  36  18  

      36  المجموع      36  المجموع

التوزيع التكراري لعالمات متعلّمي القسم الثالث في الفصل األول ) 12(الجدول رقم 

  والثاني

  



  :لرابعنتائج القسم ا -4-1-4

  

  لثانيفي الفصل ا في الفصل األول

  م  ت م ص  ت الفئة م ت م ص  ت  الفئة

]0-4]  1  3  2  ]0-4]  0  0  2  

]4-8]  18  20  6  ]4-8]  12  10  6  

]8-12]  18  37  10  ]8-12]  16  28  10  

]12 -16]  03  40  14  ]12 -16]  12  40  14  

]16 -20[  0  0  18  ]16 -20[  0  0  18  

      40  المجموع      40  المجموع

التوزيع التكراري لعالمات متعلّمي القسم الرابع في الفصل األول ) 13(الجدول رقم 

  والثاني

    

  :يظهر من خالل الجدولين السابقين ما يلي

تكرار معدوم في القسم الثالث في االمتحانين، كما هو حال  [4- 0[يقابل الفئة األولى  -

القسمين األول والثاني، إالّ أنّنا نسجل في هذه الفئة متعلّم واحد بالنسبة للقـسم الرابــع 

  .في امتحان الفصل األول

التي لوحظ فيها عدد كبير من المتعلّمين في امتحاني الفصل  [8-4[تليها الفئة   

األول والثاني، وفي القسمين معا، إذ وصل إلى واحد وعشرين متعلّما في الفصل األول، 

وانخفض العدد إلى إحدى عشر متعلّما في الفصل الثاني بالنسبة للقسم الثالث، في حين 

ل األول، وانخفــض إلى اثنـا عشر متعلّما وصل إلى ثمانية عشر متعلّما في الفــص

  .في الفصل الثاني بالنسبة للقسم الرابع

    

  

  

  

  



مما يجعلنا نقـول . وهو كما نرى، أمر لم نعهـده مع متعلّمي القسم األول والثاني

إن المتعلّمين على مستوى القسمين الثالث والرابع يعانون من ضعف كبير في اللّغة 

  .العربية

التي كانت مركز استقطاب ألغلب المتعلّمين في القسمين  [12- 8[ئة أما الف  

، فقد ضمت )المتوسط والقريب من المتوسط(السابقين، والتي تعكس لنا المستوى 

بـدورها عددا كبيرا من المتعلّمين وصل في اإلمتحان األول إلى خمــسة عشر متعلّما 

لنسبة لمتعلّمي القسم الثالث، وكذا في القسم وفي االمتحان  الثاني إلى سبعة عشر متعلّما با

الرابع، إذ كان عدد متعلّميه في هذه الفئة ثمانية عشر متعلّما في الفصل األول، وستة 

  .عشر متعلّما في الفصل الثاني

، فينعدم وجود المتعلّمين فيهما في الفصل [20-16[و  [16-12[أما الفئتـان   

الّ أن هذا لم يمنع من تحسن، ثمــانية متعلّمين سجـلوا األول بالنسبة للقسم الثــالث، إ

  .في الفصل الثاني] 16-12[في الفـئة 

معــدوما في هذا القسم وفي القــسم الرابع ] 20-16[في حين بقي تكرار الفئة   

ثــالثة متعلّميــن  [16-12[في حين سجلت الفئة . في امتحان الفصل األول والثاني

  .وارتفع العدد إلى اثنا عشر متعلّما في الفصل الثانيفي الفصل األول 



  :القسم الثالث والرابع في التقييم اإلضافينتائج  -4-1-5

  

  القسم الرابع  القسم الثالث 

  م ت م ص ت  الفئة م ت م ص ت  الفئة

]0-4]  0  0  2  ]0-4]  0  0  2  

]4-8]  08  8  6  ]4-8]  14  14  6  

]8-12]  11  19  10  ]8-12]  13  27  10  

]12 -16]  14  33  14  ]12 -16]  05  32  14  

]16 -20[  03  36  18  ]16 -20[  08  40  18  

      40  المجموع      36  المجموع

الثالث والرابع في التقييم  التوزيع التكراري لعالمات متعلّمي القسم) 14(الجدول رقم 

  اإلضافي

  

 نالحظ من خالل الجدول، أن معظم العالمات بالنسبة للقسم الثــالث تــركّزت

، إذا وصلت في الفئة األولى إلى إحدى عشر متعـلّما ]16- 12[و  [12-8[في الفئتين 

وفي الفئة الثانية إلى أربعة عشر متعلّما مما يجعلنا نقول إن هناك تحسنا مس متعلّمي هذا 

  .القسم في هاتين الفئتين

 [12- 8[و [8-4[أما في القسم الرابع، فتركزت معظم العالمات في الفئـــتين   

إذ وصل في الفئة األولى  إلى أربعة عشر متعلّما وفي الفئة الثانية إلى ثالثة عشر متعلّما 

مما يدّل على ثبات عدد المتعلّمين الضعفاء وذوي المـستوى المتوســط والقــريب 

  .من المتوسط في هذا القسم مقارنة بالقسم الثالث

ووصـــل إلى ثمانـية  [8-4[فئة الذي انخفض عدد المتعلّمين فيه قليال في ال  

بعد أن كان في الفصل األول واحدا وعشرين متعلّما، وفي الفصل الثاني إحدى عشر 

  .متعلّما

    

  



، فقد وصل عدد التكرارات فيها في القسم الثالث ثالثة  [20-16[أما بالنسبة للفئة 

العدد فيها معـــدوما فقط، في حين ارتفع إلى ثمانية في القسم الرابع، بعد أن كــان 

مما يدل على تحسن مستوى هذين القسمين في هذا التقييم . في الفصلين األول والثاني

  .اإلضافي مقارنة بالفصل األول والثاني

  

وما يمكننا أن نخرج به من نتائج انطالقا من التوزيع التكراري لعالمات متعلّمي، 

  : األقسام األربعة يتمثل فيما يلي

لمتعلّمين في مادة اللّغة العربية يتأرجح مستواهم بين المتوسط والقـــريب أغلبية ا -

وهو ما يفسر لنا . [ 12-8[من المتوسط ولذلك تمركزت معظم العالمات في الفئة

كثرة األخطاء في كتاباتهم خاصة في قواعد اللّغة العربية، التي خصصت لها كما رأينا 

  .ةعالمة معتبرة في االمتحانات الفصلي

 .وجود عدد قليل من المتعلّمين المتمكنين من اللّغة العربية على مستوى كّل قسم -

إن هناك تحسنا طفيفا يتحقّق من فصل إلى آخر، إالّ أنّه يزداد إذا عولجت األخطاء  -

 . الشائعة

يتفاوت . وجود عدد معتبر من المتعلّمين الضعفاء مقارنة بذوي المستوى الحسن والجيد -

 .آخرمن قسم إلى 

يعاني متعلّمي القسمين الثالث والرابع من ضعف كبير مقارنة بالقسمين األول  -

  .والثاني

  

  

  

  

  

  

  

  

    



  :المتوسط الحسابي ومتوسط نسبة النجاح والرسوب -4-2

يعتبر المتوسط الحسابي من مقاييس النزعة المركزية، وقد سميت بهذا االسم؛ ألنّها   

  .مات للتجمع حول نقطة مركزية متوسطةتصف الخاصية التي تميل بها العال

وتستخدم هذه النقطة للتعبير عن العالمات في مجموعها ويعرف المتوسط الحسابي   

  ويحسب عادة بقسمة مجموع العالمات على عددها،  بأنّه معدل العالمات في التوزيع" 

  :، حيـث مج س= م : أي 

  ن            

  .المتوسط= م

  راد العينةمجموع درجات أف: مج س 

  (1)"عدد أفراد العينة: ن

  

  :ويحسب متوسط نسبة النجاح بالطريقة التالية

  .           مجموع العالمات الناجحة             

  عدد المتعلّمين الذين تحصلوا على المعدل فما فوق 

  

  :أما متوسط نسبة الرسوب، فيحسب كاآلتي

  .      راسبة     مجموع العالمات ال             

  لوا على المعدل تحصلم يعدد المتعلّمين الذين 

    

ونشير إلى أننا جمعنا نتائج حساب المتوسط الحسابي ومتوسط نسبة النجاح والرسوب 

لألقسام األربعة في امتحاني الفصــل األول والثاني والتقــييم اإلضافي في الجدول 

:اآلتي

                                                 
تربية والعلوم اإلنسانية، دار الفكر تربية والعلوم اإلنسانية، دار الفكر الخليلي خليل يوسف، اإلحصاء للباحث في الالخليلي خليل يوسف، اإلحصاء للباحث في ال  ..عودة أحمد سليمان ، دعودة أحمد سليمان ، د. . دد      ((11))

  ..9595للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، صللنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، ص
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المتوسط الحسابي ومتوسط نسبة النجاح والرسوب لألقسام ): 15(الجدول رقم 

م اإلضافي األربعة في الفصلين األول والثاني وكذا التقيي  



  :يظهر لنا من خالل الجدول ما يلي

إن مستوى القسم األول في الفصلين معا بقي ثابتا باستثناء تحسن طفيف؛ أي ما يعادل -

أصبح في الفصل الثاني  10.51فبعد أن كان المتوسط الحسابي في الفصل األول % 0.1

10.61.  

تفوق نسبة تحسن القسم األول  أما بالنسبة للقسم الثاني، فنسجل فيه نسبة تحسن

بعد أن كان  10.20إذ ارتفع المتوسط الحسابي في الفصل الثاني إلى % 0.22تعادل 

تتطابق هذه النتائج مع ما صــرح به . ، غير أنّها في نظرنا نسبة غير كافية09.98

  .المستجوبون الذين أكدوا أن التحسن طفيف من فصل إلى آخر

لّمي القسم الثالث والرابع، تحسنا كبيرا يظهر من خالل نالحظ على مستوى متع -

 07.54بعد أن كان  09.55المتوسط الحسابي الذي ارتفع في الفصل الثــاني إلــى 

بالنسبة للقسم  07.93بعد أن كان  09.40في الفصل األول بالنسبة للقسم الثالث وإلى 

  .  الرابع

في حين أنّه بعيد عن مستوى القسم وكما نرى، فإن مستوى هذين القسمين متقارب 

األول والثاني، وعن المستوى المطلوب مع ما شهدناه عليهما من تحسن في التقييم 

  .اإلضافي الذي أجريناه

في القسم الثالث  10.95وهذا ما يعكسه لنا المتوسط الحسابي الذي وصل إلى 

  .في القسم الرابع 10.13و

في الفصل األول  12.22األول، فبعد أن كان  تحسن متوسط نسبة النجاح في القسم -

  .في الفصل الثاني 12.57أصبح 

في الفصل الثاني  12.47أما القسم الثاني، فقد انخفض متوسط نسبة النجاح إلى 

  .، وسبب ذلك تراجع طفيف في عالمات المتعلمين المتفوقين13بعد أن كان 

ط نسبة النجاح، إذ انتقــل عرف القسم الثـالث والرابع تحسنا معتبرا في متوس

في الفصل الثاني بالنسبة للقـسم الثــالث  12.30في الفصل األول إلى  10.87من 

مما يدل . في الفصل الثاني بالنسبة للقسم الرابع 12.18في الفصل األول إلى  10.84ومن 

وصــل على تحسن عالمات المتعلّمين المتفوقين والذي ازداد في التقييم اإلضافي، إذ 

  .في القسم الرابع 14.19في القسم الثالث و 13.08إلى 

  



اختلف متوسط نسبة الرسوب من قسم إلى آخر، إذ نجده ضعيفا جدا في القسم الثاني -

في امتحاني الفصــل األول والثــاني ) 7و 6(والثالث والرابع، ينحصر بين 

ن الذين لم يتمكنوا من فهم والتقيــيم، مما يدل على ضعف عالمات المتعلّمين الراسبي

الدروس ومتابعتها واالستفادة من جهود المعلّمين في حين لم يبتعد متوسط نسبة الرسوب 

  .في القسم األول من متوسط نسبة الرسوب في بقية األقسام، إالّ أنّه بالمقارنة بهم أحسن

  

  :دراسة عالمات المتعلّمين على مستوى الفهم والتعبير -4-3

الل هذه الدراسة تقييم المتعلّمين في الفهم والتعبير بمعرفة مدى قربهم أردنا من خ  

أو بعدهم عن العالمة النهائية المخصصة لكّل مستوى وكانت النتائج المحصل عـليها 

  :على النحو اآلتي

  

  :نتائج القسم الرابع في الفهم والتعبير في امتحاني الفصل األول والثاني -4-3-1

  

 ن5ن4.5 ن04ن3.5 ن03ن2.5 ن2ن1.5 ن1ن0.5 العالمات

في 

 الفهم

الفصل

 األول
07 11 10 4 6 2     

الفصل

الثاني
 03 01 03 09 15 06 02 01  

في 

التعبير

الفصل

 األول
 12 06 05 07 06 02  02  

الفصل

الثاني
 05 06 09 02 06 02 05 03 02 

  ي الفهم والتعبيرعالمات متعلّمي القسم الرابع ف): 16(الجدول رقم 

  

نالحظ من خالل الجدول، أن المتعلّمين في الفصل األول لم يتمكنوا من اإلجــابة 

  ).04 -03,5(عن كّل أسئلة الفهم أو أغلبها، ولذلك نشهد غياب العالمتين 

  



، إذ بلغ مجموعهم ثمانية )01.5، 01، 0.5(في حين تمركز أكثر هم في العالمات اآلتية 

وهو عدد مرتفع يعكس ضعف القدرة على الفهم والتحليل مع أن األسئلة . وعشرين متعلّما

  .كما سبق اإلشارة ، واضحة ال غموض فيها

إالّ أنّنا نشهد تحسنا في الفصل الثاني، فقد انعدم وجود أي متعلّم في العــالمة 

  .ألولأربعة مقارنة بالفصل ا) 01.5، 01(، وبلغ مجموع المتعلّمين في العالمتين )0.5(

، إذ نسجل فيها ثالثين متــعلّما )03.5، 03، 02.5(وتمركز أغلبهم في العالمات 

، فنالحظ وجود متعلم واحد حصل عليها، يضــاف )04.5(أما بالنسبة للعالمة النهائية 

في حين تــوزع بقــية المتعلّمــين ) 04(إلى ذلك وجود متعلّمين اثنين في العالمة 

  .بقيةعلى العالمات المت

أما على مستوى التعبير، فنالحظ قلة عدد الحاصلين على العــالمة النهائيــة 

تمكّنا من ذلك، في حين . في الفصل األول، إذ نجد متعلّمين اثنين) 04.5(في التعبير 

وبلغ مجموع المتعلّمــين في العالمــتين ). 01(نسجل اثنا عشر متعلما في العالمة 

  .ثمانية) 03.5، 03(

) 5(تحسن مستواهم في الفصل الثاني، بحصول متعلّمين على العالمة النهائية و

مقارنة بالفصل ) 04، 03.5، 03(ووجود ستة عشر متعلّما موزعين على العالمات اآلتية 

 .أما بقية المتعلّمين، فتوزعوا على بقية العالمات. األول

  



  :امتحاني الفصل األول والثانينتائج القسم الثالث في الفهم والتعبير في  -4-3-2

  

 ن5ن4.5 ن04ن3.5 ن03ن2.5 ن2ن1.5 ن1ن0.5 العالمات

في 

 الفهم

الفصل

األول
03 01 03 10 06 07 04 02   

الفصل

الثاني
   01 04 07 13 06 05  

في 

التعبير

الفصل

األول
  02 02 04 06 11 09 02  

الفصل

الثاني
 01 02 03 08 15 05 02   

  .عالمات متعلّمي القسم الثالث في الفهم والتعبير): 17(جدول رقم ال

    

الفصل األول في العالمة مين في غلب المتعلّأتمركّز  ،نالحظ من خالل الجدول

  ).04(على العالمة النهائية  ان، إذ بلغ عددهم فيها عشرة، في حين حصل متعلّم)02(

لّما ــعـعشر مت إحدىمين فيها ، فبلغ مجموع المتعل)03.5، 03(أما العالمتان 

) 01.5، 01، 0.5(اآلتية في الفصل األول، أما في الفصل الثاني فنسجل غياب العالمات 

) 04، 03.5، 03(النهائية  مين في العالمات القريبة من العالمةالمتعلّعدد في حين وصل 

حصل خمسة وتوزع العدد المتبقي منهم على بقية العالمات و. ستا وعشرين متعلّما

  ).04.5(متعلّمين على العالمة النهائية 

، وتركّز أغلب المتعلّمين )01، 0.5(وعلى مستوى التعبير، نالحظ غياب العالمتين 

، إذ بلغ المجموع فيها ستا وعشرين متعلّما، وحصل )04، 03.5، 03(في العالمات 

  ).04.5(متعلّمان اثنان على العالمة 

) 05، 04.5، 0.5(سجل غياب العـــالمات اآلتية أما في الفصــل الثاني، فن

، إذ بلغ عددهم فيها تسعة وعشرين )03.5، 03،  02.5(وتمركز أغلب المتعلّمين في 

  .متعلّما وتوزع بقية المتعلمين على بقية العالمات

  



نصل من خالل ما سبق إلى القول، بأن المتعلّمين عجزوا عن اإلجابة عن كّل 

جد عددا قليال منهم تحصل على العالمة النهائية مع التحسن الملــحوظ أسئلة الفهم، إذ ن

إالّ أن العدد ال . على مستوى كل قسم من األقسام من فصل إلى آخر في الفهم والتعبير

يزال قليال بالنظر إلى عدد المتعلّمين في كّل قسم، ويتمركّز أغلبهم في العالمات القريبة 

  . يعكس المستوى المتوسط لهم من العالمة النهائية مما

وقد يعود سبب ابتعاد المتعلّمين عن العالمة النهائية في الفهم والتعبير إلى ضعف 

مما جعلهم يجدون صعوبة في فهم النّص واإلجابة عن أسئلة الفهم . الرصيد اللغوي لهم

ن مرة التي لها عالقة به، أو إلى عدم قراءة النص والمطلوب منهم في التعبير أكثر م

وفي بعض األحيان يكون غموض النّص سبب صرف . ولذلك يجيبون دون أدنى تركيز

  .المتعلّمين عن اإلجابة الصحيحة سواء على مستوى الفهم أو التعبير
 



  : الخاتمة
يقوم التقييم في التعليم الثانوي واألساسي على وسيلتين هامتين يؤخذ بنتائجــهما   

هذه األخيرة التي . سي، هما الفروض المراقبة واالمتحاناتفي تقرير مصير المتعلّم الدرا

تبوأت مركزا هاما في العملية التعليمية، وأصبحت محور اهتمام الجميع من معلّمين 

ومتعلّمين وأولياء وسلطات معنية ومختصين في الميدان التربوي، والهدف منها معرفة 

وتحقيق هذا الهدف . ألهداف التربويةمدى نجاح كّل من المعلّم والمتعلّم في إنجازهما ل

يتوقف بدرجة كبيرة على طبيعة وصالحية أداة التقييم، أي االختبار ذاته، وعلى عملية 

  .التصحيح وتحليل نتائجها

ويلعب االمتحان دورا أساسيا في عملية التقويم، فيساهم بذلك في زيادة التحصيل   

وبات التي يعاني منها المتعلّم، والتي إلى جانب قياسه لوظيفته التشخيصية لمختلف الصع

تمكّن المعلّم من وضع إستراتيجية عالجية تدعيمية مناسبة له؛ أي أن نجاعته مشروطة 

  .بارتباطه بمفهوم التقويم والتصحيح بدل من أن يكون مجرد آلية للتقييم

ل إالّ أن وظيفته في الطور الثالث من التعليم األساسي تقتصر على قياس التحصي  

المدرسي، وتكتفي بإعطاء عالمات تعكس مستويات المتعلّمين، دون رصد حاجياتــهم 

  .وما ينبغي من عمل نحوهم

وألجل لفت االنتباه ألهميته، وتبيين مختلف وظائفه وواقعه في السنة التاســعة   

من التعليم األساسي قمنا بهــذا البحث الذي ركّزنا فــــيه على امتحان مـادة اللّغة 

  : العربـــية، وتوصلنا بعد إكماله إلى جملة من النتائج، نذكرها فيما يلي

التوجه من بيداغوجيا األهداف إلى بيداغــوجيا الكفاءات، ومن التعــليم األساسي  -

  .إلى التعليم االبتدائي والمتوسط أمالً في تحسين المردود الدراسي

سها لدى المتعلّم قبل البدء في بناء وتصميم أهمية تحديد األهداف أو الكفاءات المراد قيا -

  .أسئلة االمتحان

لعناصر العملية التعليمية أهمية كبيرة تستدعي توجيه عناية خاصة بها، إذا ما أريد لها  -

  .النجاح في تحقيق األهداف المرجوة

االمتحان أداة التربية الوحيدة، يصعب إلغاؤها، ولكن يسهل إصالحها، بجعلها وسيلة  -

ضوعية دقيقة تحسن الحكم على مستوى المتعلّمين، وتزود المعلّم بالمعلومات التي مو

  .توجب عليه أن يتخذ أكبر قدر من القرارات المناسبة، للرفع من مستوى التحصيل



  .للمراجعة التي يتيحها االمتحان دور في تثبيت المعلومات -

تعلم األساسي واألهداف المحددة له ابتعاد منهاج اللغة العربية في السنة التاسعة من ال -

  .عن خصائص المتعلّمين ومتطلباتهم، مما استلزم التجديد في الشكل والمضمون

يتوفر امتحان اللغة العربية سواء كان فصليا أو رسميا على أغلب شروط بناء السؤال  -

  .البيداغوجي الجيد

سي معرفة وتجسيدا، والتركيز غياب مفهوم التقويم في الطور الثالث من التعليم األسا -

على ترتيب المتعلّمين ترتيبا عدديا دون النظر إلى قدراتهم، والكشف عن جوانب الضعف 

  .لعالجها، ومعرفة ما تحقّق وما لم يتحقّق من األهداف في ظل غياب بيداغوجيا الدعم

  .تفيد خطوة تصحيح االمتحان، واستغالل نتائجه في التخطيط لتعلّم أفضل -

عاني المتعلّم في الســنة التاســعة من ضعف كبير في مادة اللّغة العربية خاصة ي -

في قواعدها، ولذلك يتأرجح مستوى أغلب المتعلّمين التحصيلي بين المتوسط ودون 

  .المتوسط، ويعجز عن كتابة فقرة سليمة خالية من األخطاء

د يتضاعف إذا ما أحسن المعلّم تتحسن نتائج المتعلّمين من فصل إلى آخر تحسنا طفيفا، ق-

  .استغالل النتائج وعالج األخطاء الشائعة

  .اهتمام المتعلّم بالنقطة التي أصبحت في نظرة غاية أكثر منها وسيلة -

  

بناء على المالحظات والنتائج السابقة، واستكماال للفائدة المرجوة من هذه الدراسة 

  :نوصي بما يلي

  . ساعدا في التحصيل ال معيقا لهأن تكون االمتحانات عامال م -

تكوين المعلّم تكوينا مستمرا في علوم اللسـان والتقويم التربوي بكّل أبعاده وتشجيع  -

  .البحث فيهما، حتى يتسنى تقييم وتقويم العملية التعليمية

  .  اختيار البرامج والوسائل والطرائق المالئمة للمتعلّم -

إنتاج البرامج واستدراكها، وكذا تحسين طرائق التدريس  االستفادة من نتائج التقييم في -

  .وتطوير الوسائل التعليمية

تطوير أسئلة االمتحان، بحيث تكون مستهدفة قدرة المتعلّم على التفــكير ال مجرد  -

  . التحصيل واالستظهار، وأن تشمل شخصيته من جميع جوانبها

  



  

تحديد أسبابها واالستفادة منها في تحسن االهتمام بتحليل نتائج االمتحانات الفصلية ب -

  .مردود الفعل التعلّمي، وكذا األمر بالنسبة لالمتحانات الرسمية

ضرورة العمل على مراجعة األساليب واألدوات المستخدمة في عملية القياس والتقويم  -

 التربوي بالطور الثالث من التعليم األساسي، وتطويرها لتتناسب مع أهداف هذه المرحلة

  .وخصائصها؛ ألنّها تعطي للعملية التربوية بعدها النوعي

االعتناء باقتناء الموضوعات المناسبة وتنوع أغراضها وحسن صوغها واحترام سلّم -

التنقيط المطبق في امتحان شهادة التعليم األساسي في االمتحانات الفصلية مع اقتراح إعادة 

ان شهادة التعليم األساسي؛ ألنّها بعيدة عن النظر في العالمة الممنوحة للتعبير في امتح

  .كتابة فقرة سليمة خالية من األخطاء -كما رأينا–تناول المتعلّمين الذين يصعب عليهم 

دراسة أسئلة االمتحان دراسة وافية قبل أن يمتحن فيها المتعلّم، حتّى ال تكـون السبب  -

كل سؤال من قدرة معرفية في صرفه عن اإلجابة الصحيحة، مع مراعاة ما يتطلّبه 

  .وتجنّب التوزيع العشوائي للنقاط

شمولية اإلجابة النموذجية في االمتحان سواء كان فصليا أو رسميا، وتوزيع سلّم التنقيط -

  . عليها توزيعا مفصال، حتى ال تضيع حقوق المتعلّمين

ر المتعلّم وذلك االهتمام بعملية التصحيح وما يترتب عليها من نتائج؛ ألنّها تحدد مصي -

  :بـ

  .منحها الوقت الكافي والتسيير الجيد والمراقبة المستمرة من السلطات المختصة -

اختيار المصححين الذين ثبت من خالل تقارير المفتشين حسن قيامهم بواجبهم على  -

  .أكمل وجه

ا تقسيم فترة التصحيح الخاصة بكل مادة إلى فترات تتناسب مع عدد األوراق تجنّب -

  .للسرعة والتصحيح الثالث والرابع الذي يحدد مصير المتعلّم في آخر اللحظات

  .إعفاء المصححين الذين لوحظت في عالماتهم فوارق كبيرة بينهم وبين غيرهم -



تم هذا البحث بحول اهللا عز وجّل وعونه، ورجائي أن يلهمني التوفيق والسـداد 

سة قد أسهمت في إثراء دراساتنا اللغوية في الفكر والعمل، وأن تكون هذه الدرا

التطبيقيــة وأن يجد فيها إخواننا وزمالؤنا األساتذة والطلبة ولو قلــيال مما تــوخّينا 

وهو بذلك بحاجة إلى دراسات . من هذا الجهد، الذي ما هو في الحقيقة إال نقطة من بحر

  .ا التربويةمعمقة أخرى وبحوث علمية دقيقة للرفع من مردودية منظومتن



  :قائمة المصادر والمراجع
  

  : لعربيةالمصادر والمراجع ا -1

  :المعاجم-1

  .15، المجلد 1988، دار الجيل، بيروت، لسان العرب المحيطابن منظور،  -

معجم مقاييس عبد السالم هارون، : أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا ، تحق -

 .، المجلد السادس1991دار الجيل، الطبعة األولى، بيروت،  ،اللّغة

المعجم العربي األساسي أحمد، مختار، عمر وجماعة من كبار اللّغويين العرب،  -

، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس، ومتعلّميهاللناطقين بالعربية 

1989. 

، دار المشرق، الطبعة الواحدة والثالثين، بيروت، عالمالمنجد في اللّغة واأل -

1991. 

  

  : الكتب -2

، دار الفكر أصول تدريس العربية بين النظرية والتطبيقالبجة، عبد الفتاح حسن،  -

  .1999للطباعة والنشر، الطبعة األولى، األردن، 

األهداف واالختبارات في المناهج وطرق التدريس بين البغدادي، محمد رضا،  -

 .1998، دار الفكر العربي، القاهرة، النظرية والتطبيق

- دار الفكر األسس النفسية للنمّو من الطفولة إلى الشيخوخةيد فؤاد، البهي، الس ،

 .1997العربي، القاهرة ، 

 : الحاج صالح، عبد الرحمان -

، العدد العربية اللّغةأثر اللسانيات في النهوض بمــستوى مدرســي  -

  .، جامعة الجزائر1974-1973الرابع، 

العربية في التعليم ما قبل  غةاللّغوية لبناء مناهج األسس العلمية واللّ-

، مجلة اللّغة العربية، المجلس األعـلى للغة العربية، مطبعة الجامعي

  .، اللسانيات وتعليم اللغات2000هومــة، العدد الثالث، 



  

 :الحيلة، محمد محمود -

، دار المسيرة للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن، التصميم التعليمي- 

1999. 

، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، المهنية وأساليب تدريسهاالتربية -  

 . 1998الطبعة األولى، األردن، 

، دار الشروق للنشر مدخل إلى التربية والتعليمجعنيني، نعيم، . الرشدان، عبد اهللا -

 .1994والتوزيع، األردن، 

، المجلة متحان، أثر االسترخاء العضلي في التحصيل وخفض قلق االالريحاني، سليمان -

العربية للبحوث التربوية، مجلة نصف سنوية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

 .51، ص 1982المجلد الثاني، العدد الثاني، تونس، 

األهداف التربوية، أسسها وأهميتها، مفهومها الفرابي، عبد اللطيف وآخرون،  -

، دار الخطابي للطباعة والنشر التربويومستوياتها، إجرائيتها، وتصنيفها، وتوظيفها 

 .الطبعة الثالثة، المغرب

القياس والتقويم التربوي في المعايطة، خليل، . البوليز، محمدا. القمش، مصطفى -

 .200، دار الفكر، الطبعة األولى، األردن، التربية الخاصة

وير اإلتجاهات الحديثة في تخطيط وتطمحمود، حسين بشير، . الوكيل، أحمد حلمي -

 .1999، دار الفكر العربي، القاهرة، مناهج المرحلة األولى

، دار أسبابه، أسسه، أساليبه، خطواته، معوقاته: تطوير المناهجالوكيل، أحمد حلمي،  -

 . 1999الفكر العربي، القاهرة، 

، دار القلم، المبادئ األساسية في طرق التدريس العامةآل ياسين، محمد حسين، -

 .بيروت

، دار الهالل العربية البيداغوجيا المعاصرة وقضايا التعليم النظاميالمكي،  المروني،-

 .1993للطباعة والنشر، الرباط، 

، مجلة العربية من خالل مقابلتها باللغات األجنبية اللّغةتطوير الهليس، يوسف، -

 .1976، دمشق، 127المعرفة، العدد 



ن بــيداغوجيا األهـــداف ــمآيت دوصو، عبد الرحيم، وجماعة من الباحثين، -

 .، دار الخطابي للطباعة والنشر، الطبعة الثانية، المغربإلى بيداغوجيا حل المشكالت

الراجحي عبده، شعبان علي : ، ترالعربية وتعليمها اللّغةأسس تعلم براون دوجالس، -

 .1994أحمد، دار النهضة العربية، بيروت، 

، دار القلم، الطبعة الخامسة، الكويت، الجزء ميعلم النفس التعليبركات، محمد خليفة، -

 .1983الثاني، 

 .2000، دار هومة، الجزائر، دروس في اللسانيات التطبيقيةبلعيد، صالح، -

، طبع بمؤسسة اإلخوة مدني، الجزائر مرجع المربي وسندهبن شعبان، محمد السعيد، -

2000. 

النظريات اللسانية الحديثة والبحوث  العربية على ضوء اللّغةتعليم وتعلّم بكار، أحمد، -

، مجلة فصلية يصدرها المجلس األعلى للغة العـربية العربية اللّغة ،التربوية المعاصرة

 .2000العدد الثالث ، الجزائر 

، الهالل العربية للنشر العربية وثقافتها اللّغةم تعلّبوشوك المصطفى، بن عبد اهللا، -

 .1994رب، والطباعة، الطبعة الثانية، المغ

، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية أصول التربية والتعليمتركي، رابح، -

 .1990الجزائر، 

 .2003، دار القصبة، الجزائر، عند الطفل الجزائري اللّغةاكتساب تازروتي، حفيظة، -

 يــالعربية في الطور الثالث من التعليم األساس اللّغةم ل، صعوبات تّعتعوينات، علي-

 .1992ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

اإلتجاهات وتجارب معاصرة في تقويم أداء التلميذ جابر، عبد الحميد جابر، -

 .2002، دار الفكر العربي، الطبعة األولى، القاهرة، درسـوالم

طرق التدريس العامة ومهارات تنفيذ وتخطيط عملية جامل، عبد الرحمان عبد السالم، -

 .  2000، الطبعة الثانية،  دار المناهج للنشر والتوزيع، األردن، سالتدري

، دار الفكر لتربيةإلى اخيري عبد اللطيف مدخل جرادات، عزت، أبو غزالة هيفاء، -

 .1987للنشر والتوزيع، األردن، 

 يةـصياغة األهداف التربوية والتعليمية في جميع المواد الدراسجودت أحمد سعادة، -

  .2001للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردن،  دار الشروق



ـتربوي ــثر تدريس مقرر التقويم الـأحامد ياركندي، آسيا، رسالة الخليج العربي، -

في تنمية بعض المفاهيم واألسس والمهارات التقويمية لدى طالبات التربية بمكة 

نة الثامنة عشر ، الس63، مجلة تربوية ثقافية يصدرها مكتب العربي العدد المكرمة

1997. 

حثروبي، محمد الصالح، نموذج التدريس الهادف، أسسه وتطبيقاته، دار الهـدى -

 1999الجزائر، 

 :حساني، أحمد-

، حقل تعليمية اللغات، ديوان المطبوعات سانيات التطبيقيةدراسات في اللّ- 

 . 2000الجامعية، الجزائر 

ية في وسط تعدد الثقافات المرتكزات اللسانية لتعليمية اللغة العرب -

 ات العالميةــمكانة اللّغة العربية بين اللّغ، أعمال الندوة حول اتــواللغ

 .2001المجلس األعلى للغة العربية، الجزائر، 

، كتاب يدوي للقياس والتقويم، دار التربية تقييم التعلّم والتحصيلحمدان، محمد زياد،  -

 .2000الحديثة، األردن، 

 .1991، دار الفكر العربي، بيروت، التخطيط التربوي والمدرسي، حيدر، فؤاد-

، المؤسسة الجــامعية االختبارات المدرسية ومرتكزات تقويمهاخوري، توماجورج، -

 .1999للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة األولى، بيروت، 

لنظرية سيكولوجية التعلّم بين االكناني، ممدوح عبد المنعم، . خير اهللا، السيد-

  1983، دار النهضة العربية، بيروت، قــوالتطبي

طالب اإلبراهيمي خولة، مجلة اللّغـة : ، ترغاتم اللّاللسانيات وتعلّدابن، لويس،  -

 .1993واألدب، معهد اللّغة العربية آدابها، العدد الثاني، الجزائر، 

طابع دار رأفت محمد نسيم، م: ، تر، تقويم التلميذ وتقّدمهم جون.روثني، و-

 .1964القــــلم، القاهرة، 

، مطبعة تطبيقية، أسس تقنيات التقويم التربوي مع نماذج وأنشطة زيان ميلود-

 .هــومة، الجزائر

والتــــقويم  ، مبادئ القياسسمارة، عزيز، النمر عصام، إبراهيم محمد عبد القادر-

 .1989ردن، ، دار الفكر للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، األفي التربية



، دار الفكر اللبناني، الطبعة دور علم النفس في الحياة المدرسيةشحيمي، محمد أيوب، -

  .1994األولى، بيروت، 

عيد التوجيه الدراسي ــثير األهل في مستقبل أبنائهم على صأتشكور، وديع جليل،  -

ولى، بيروت، ، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، الطبعة األ)الدراسة والمهنة(والمهني 

1997. 

 : طعيمة أحمد رشدي -

، إعدادها، تطويرها، تقويمها، دار م اللّغة العربيةاألسس العامة لمناهج تعلّ-

 .1998الفكر العربي، القاهرة، 

، دار الفكر العربي، الطبعة األولى، القاهرة، المعلم كفاياته، إعداده تدريبه-

1999.  

لنهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة ، دار انحو تقويم أفضلعاقل، أنور،  -

 .2001األولى، بيروت، 

، عالم طرق التدريس الخاصة باللّغة العربية والتربية اإلسالميةعامر، فخر الدين، -

 .2000الكتب، الطبعة الثانية، القاهرة، 

ـوي في الســائدة في الواقع التربـ تبحث مقارن عن االتجاهاعبد الدايم، عبد اهللا، -

 .1993المنظمة العربية للثقافة والعلوم، تونس،  البالد العربية،

، القياس والتقويم التربوي واستخداماته في مجال التدريس عبد الهادي، نبيل-

 .1990، دار وائل للنشر، األردن، فيــالص

، دار مجدالوي للنشر، الطبعة في القياس والتقويمعريفج، سامي، مصلح، خالد حسين، -

 .1999لرابعة، األردن، ا

، مطابع أفضل طرق المذاكرة وتنمية مهارات السرعة في القراءةعزمي، عثمان أحمد، -

 .1996األهرام التجارية، القاهرة، 

 .، منشورات، دار الفكر اللبناني، بيروتالتقييم التربوي الهادفعطية، نعيم، -

، دار االجتماعية لدراساتة في اويم الطلبدليل المعلم في تقعالّم، صالح الدين محمود، -

 .1997الفكر العربي، القاهرة، 

، دار الفكر مبادئ القياس والتقويم في التربيةالزيود، نادر فهمي، . عليان، هشام، عامر-

 .1998للطباعة والنشر، الطبعة الثالثة، األردن، 



العلوم اإلحصاء للباحث في التربية وعودة، أحمد سليمان، د خليل يوسف الخليلي، -

 .، دار الفكر للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، األردناإلنسانية

  :عيسوي، عبد الرحمان-

، دراسة في نمو الطفل والمراهق، دار النهضة العربية للطباعة سيكولوجية النمّو -  

  .والنشر، بيروت

 .، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروتعلم النفس العام -

، مطابع الهيئة المصرية العامة ليلك إلى التفوق في الثانوية العامةدفخري سامية،  -

 .1990للكتاب، القاهرة، 

عالم  ،بيقاتهطالتدريس أهدافه، أسسه، أساليبه تقويم نتائجه وتفكري، حسين ريان، -

 1995الكتب،  الطبعة الثانية، القاهرة، 

، منشـورات مجلة ائلهاالتربية أصولها، طرقها وسكامل سليمان، العبد اهللا علي، -

 .1965الثقافــة، بيروت، 

، دار الســالم ق، كيف تستذكر وتتفّوكامل عبد الصمد محمد، سيكولوجية المذاكرة-

  .1998للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 

فؤاد جميل، منشورات دار مكتبة الحياة، : ، ترفن الدراسةكليفوردت، مورغان، -

 .1957بيروت،

، مكتبة األنجلو مصرية،الطبعة األولى، مهارات التدريس الفّعالبراهيم، مجدي، عزيز إ-

 .1997القاهرة 

 .2000، دار الفكر العربي، القاهرة، تدريس فنون اللّغة العربيةمدكور، علي أحمد، -

 .2002، عالم الكتب، القاهرة، البحث التربوي وكيف نفهمهمرسي، محمد منير، -

 .1989، دار عمان ، الطبعة الثانية ، األردن أسس التربيةناصر إبراهيم، -

، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة علم النفس التربوينشواتي عبد المجيد، -

 .1987بيروت، 

، مطبعة الديوان األهداف البيداغوجية تصنيفها وصياغتهاوعلي، محمد الطاهر، -

 .1999الوطني لمحو األمية وتعليم الكبار، الجزائر، 

  

  



  :الرسائل -3

تحليل أخطاء متعلمي اللّغة العربية من غير أهلها بالمركز الشيخ، حسين الطّيب، -

  .1984، رسالة ماجستير في علوم اللّسان، الجزائر،اإلسالمي اإلفريقي بالخرطوم

، دراسة وصفية تحليلية لكتابات اللّغة العربية في مراكز محو األميةأقبال، فازية،  -

 .2001الكبار األميين، مذكرة ماجستير، معهد اللّغة العربية وآدابها، الجزائر،  المتعلّمين

، مذكرة ماجستير الفصحى في لغة الخطاب لدى متعلمي السنة التاسعةأوقادير، وريدة، -

 .2001-2000معهد اللّغة العربية وآدابها، الجزائر، 

رسالة ماجستير -زائر نموذجاجامعة الج - اللّغة العربية في الجامعةبن ثرية، خميسة، -

 .1999معهد اللّغة العربية وآدابها، الجزائر، 

، رسالة طريقة تعليم قواعد اللّغة العربية في المدرسة الجزائريةحمودي، جميلة، -

 .م 1994ماجستير، معهد اللّغة العربية وآدابها، الجزائر، 

تسابها للمدارس المتوسطة طريقة تعليم البنى التركيبية واكطالب اإلبراهيمي، خولة، -

 .1977رسالة مقدمة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة، الجزائر،  الجزائرية،

، مقاربة نظرية تأسيسية لتعليمية اللّغة مهامنهجية تعليم اللّغة وتعلّلوصيف، الطاهر، -

 .1996وقواعدها، رسالة ماجستير، معهد اللّغة العربية وآدابها، الجزائر، 

، رسالة ماجستير، معهد اللّغة العربية وآدابها بين الفصحى والعامية مادن، سهام،-

 .1996الجزائر، 

  

  : الوثائق الرسمية -4

المــؤرخ  1011: إعادة تنظيم التقويم المستمر في النظام التربوي، المنــشور رقم -

ئر ، وزارة التربية الوطنية، مديرية التقويم والتوجيه واالتصال، الجزا1998أوت  11في 

2000. 

أفريل  16الموافق لـ  1976- 1971، المرسوم رقم 33الجريدة الرسمية، العدد  -

  .20:المتضمن تنظيم وتسيير المدرسة األساسية، المادة 1976

المتضمن إعادة تنظيم  01/12/2003المؤرخ في  11/35. 3القرار الوزاري رقم  -

 .لجزائرامتحان شهادة التعليم األساسي، وزارة التربية الوطنية، ا



، المركز الوطني للوثائق التربـوية )سلسلة ملفات تربوية(الكتاب السنوي األول،  -

 .1998مطبعة هومة، الجزائر، 

، المركز الوطني للوثائق التربـوية )سلسلة ملفات تربوية(الكتاب السنوي الثالث،  -

 .2000مطبعة هومة، الجزائر، 

طنية، الديوان الوطني للمطبوعات المجلة الجزائرية للتربية، وزارة التربية الو -

 .1994المدرسية، السنة األولى، الجزائر، 

النشرة الرسمية للتربية الوطنية، تقويم وتدرج قبول التالميذ في النظام التربوي، عدد  -
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أسئلة االمتحانات 
  المدروسة

  )الفصلية والرسمية(



 
راطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمق  

  2003/2004: إكمالية قشطولي حميدو بالسحاولة                          السنة الدراسية 
  ساعة  02: أساسي                                           المدة  9: المستوى

  اختبار الفصل األول في مادة اللغة العربية
  :النص
، ويجعلنا نتذوق الحياة بشتى ضروبها الرذيلةالعمل يحبب إلينا الفضيلة، ويبعد عنا  ال ريب فيه أنالذي الواقع       

  .إنّه يجلو الصدأ عن النفس الميالة إلى الراحة، ويدفع بها إلى أجواء رحبة فسيحة. سبيلنا إلى السعادةهو وألوانها بل 

في هذا  - اة، فاإلنسان الذي ال يعمل ال يمكنوالعمل بعد هذا مظهر من مظاهر الطاقة البشرية الجديرة بالحي      

كما أن األمة التي ال تعمل تعيش فقيرة ذليلة عالة على غيرها . أن يضمن رزقه-العصر المثقل بأعباء العيش وتكاليفه

والتراجع قدر المستطاع حتى ال يكون واحدا ) أن يتجنب الكسل(ولهذا كان من الضروري لإلنسان العاقل . من األمم

  .هــدعاتمن 

سون العمل راغبين فيه، وينبذون ويقد) يستعذبون الكفاح(وإن األشخاص الذين سمت نفوسهم، وعلت همتهم "     

ليه دون تراجع، فال تنس ــع) يقبلون( -رغم ما يعرقلهم من صعاب في هذه الحياة –أخذوا رافضين له، ثم " الكسل

  .تقبلك بدون عملسحياة وال بناء لم أن ال

   

  :سئلةاأل

  :الفهم العام -1

  ن1                                    ماهي فكرة النص العامة ؟                     - 

  ن1,5               .                                               عنون فقرات النص - 

  ن1,5                                          .أعباء  -ينبذون –يجلو  - : اشرح ما يلي -

  : القواعد -2

  ن2                  .                                   أعرب ما تحته خط في النص -

  ن3                                                         .بين وظيفة ما بين قوسين -

  ن2                                     .حول العبارة ما بين قوسين إلى المثنى المذكر -

  ن 1,5    نا طريقة صياغتهما هما مبيسما منقوصا وآخر ممدودا، ثم ثنّا: استخرج من النص-

   :األسلوب  -3

  ن1                   يجعلنا العمل نتذوق الحياة         -: شرح الصورة البيانية التاليةا-

  ن1                                  وبين نوعه  محسنا بيديعيا: * استخرج من النص  -

  ن1                                    أسلوباً إنشائيا وبين نوعه*                         

  "العمل يحبب إلينا الفضيلة ويبعد عنا الرذيلة: "قيل -: التعبير -4

  ن4,5    مل ونتائجه في حياة الفرد والمجتمع على ضوء هذا القول، أكتب فقرة تتحدث فيها عن أهمية الع



  
  انتهى  1/1الصفحة   بالتوفيق



  

  2003/2004: بالسحاولة                           السنة الدراسية  أول نوفمبرإكمالية 
  ساعة  02: أساسي                                         المدة  9: المستوى

  ي مادة اللغة العربيةفاألولاختبار الفصل
  :النص 
      الماء من أعظم النّعم التي أنعم اهللا بها على مخلوقاته، فهو والغذاء والهواء سواء، فال إن

حياة بدونه، ولو حبسناه عن إنسان أو حيوان لمات عطشا، ولو حبسناه عن نبات لذبل بعد 
  .نضرة ويبس بعد حياة

وصارت جنّة غناء، إالّ أن بالدنا قد  الحياةبت فيها وإذا توفر في أرض قاحلة جرداء د    
كبيرا في هذه المادة الحيوية بسبب نقص تساقط األمطار،  نقصاعرفت في السنوات األخيرة 

نجد صعوبة في الحصول على هذه المادة (فانخفض مخزون الماء في سدودنا وأصبحنا 
  ).الضرورية للحياة

أن الكثير منا (حدق بنا الحسرة تمأل قلوبنا ونحن نرى وعلى الرغم من هذا الخطر الم     
مهمل ألمره، فالحنفيات وقنوات الشبكة العاملة تضيع كميات كبيرة منه ، فلنحافظ ) مبذر للماء

  .     عليه لنضمن بقاءنا واستمرار حياتنا
  
  
  :األسئلة

  
I- الفهم العام:  
  :فيدةهات مرادفا للكلمات اآلتية، ثم أدخلها في جمل م - 1
  ن3                    .                                  نضرة، دبت، محدق -
  ن2                            حدد المغزى العام لهذا النص                  - 2
  

II - قواعد اللغة واألساليب:  
  ن 3    أعرب ما تحته خط في النص                                          - 1
  ن 2     بين وظيفة الجمل الواردة بين قوسين                                  - 2
  ن1,5     "مبذر... الحسرة تمأل قلوبنا: " جمع المخاطباتاآلتية إلى  جملةحول ال - 3
  ن1,5                      .ممدودا ثم ثنه واجمعهاسما  -1: استخرج من النص - 4

  ن2                          محسنا بديعيا، وبين نوعه -2                         
  

III -  ن 05: التعبير  
الماء بالنسبة لإلنسان والحيوان والنبات، وكيفية المحافظة أكتب فقرة تتحدث فيها عن أهمية 

  .عليه
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  2003/2004: السنة الدراسية                                                                 ة قشطولي حميدو بالسحاولة              إكمالي

  ة ساع 02: المدة                                                             أساسي                                   9:المستوى

  اختبار الفصل الثاني في مادة اللغة العربية

  :النص    

تنـاط بـه اآلمال في  الذيإّن الشباب في كّل أمة هو بهجة الحياة، وأمل المستقبـل، ومحـطّ الّرجاء والجـيل 

. تغيير وجه الحـياة وتحقيق النهضة المنشـودة، وإقامة صرح التقّدم والتطـّور على أسس سليمة ومتينة

غـال ونفيـس حتّى ينشــأ نشــأة  كـّلذلك تبــذل األمم والشعوب فـي سبــيل تعليـمه وتكويـنه ولـ

  .سلــيمة وطــنيا، وقوميا، وأخالقيا، وروحــيا

ونحن في الجزائر ال نقّل طموحا وأمال في شبابنا الذي يكّون أكثر مــن نصف تعداد سكان شعـــبنا في أن 

جاهدة ، والتقّدم الذي نطمح إليه، والتطـّور الذي تنشده بالدنا وتعمل )و إليهانصب(يحقق لنا النهضة التي 

إلى تعليمه وتكوينه ) تسعـى(ولذلك أنشأت بالدنا منذ االستقالل . للوصول إليه بكّل إمكانياتها المادية والمعنوية

  .حتّى يكون هذا الشاب المّيـال إلى كّل جديد في مستوى اآلمال المعلّقة عليه

  :ألسئلةا

I- الفهم العام:  
  ن1هات الفكرة العامة للنص                                                -1

  ن1,5تصبو                          -نفيس -تنشده -: شرح الكلمات اآلتيةا -2

  ن 0,5لماذا تبذل األمم جهودا من أجل تعليم الشباب وتكوينه؟                  -3

  ن1,5آلمال التي تعلّقها الجزائر على شبابها؟                             ما ا -4

II- قواعد اللغة واألساليب:  

  ن 3أعرب ما تحته خط في النص                                           -1

  ن  2 بّين وظيفة الجمل الواردة بين قوسين                                 -2

ما يفعل ذلك راضيا غير إنّ ،ع بالده حين تحتاجهـإّن الشباب الذي ينف" عبارة اآلتية إلى المثنى المذكرحّول ال -3

  ن2"                                      بخيل بالجهد والمال

  /صفة مشبهة وصيغة مبالغة وبّين وزنيهما/ إسما منقوصا وثته  -1: استخرج من النص -4

  ن2مصدرا مزيدا وآخر مجردا                                                       

  ن1صورة بيانية وبّين نوعها                        -2                             

  ن0,5          ما نوع األسلوب الذي اعتمده الكاتب في النص ؟                  -5

III -  ن 05: التعبير  
  "ة وأملها في بناء مستقبل مشرقالشباب عماد األم"

  .ث فيها عن أهمية تكوين الشاب وتعليمه ليؤدي دوره في بناء صرح أمتهأكتب فقرة تتحّد
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: السنة الدراسية                     إآمالية أول نوفمبر بالسحاولة                      

2003/2004  
  ساعة  02: المدة                                                         أساسي 9: المستوى

  اختبار الثالثي الثاني  في مادة اللغة العربية
  :النص 

وال سكّت قط لمعاآسات الخط، "لم أجزع يوًما لتقلبات الزمن،       
ن عاجزا عن شـــراء ــــالّلهم إّال ذات مرة، إذ وجدتني حافـي القدمي

ت إلى المسجد الكبير بالكوفة، فما إن دخلت ــوحدث أن ذهبـ". نعلين
وإذ ذاك . ويدعو اهللا )يصلي(حّتى رأيت رجال مقعدا مبتور القدمين 

 إّن :وتعزية عن حرماني من النعلين وقلت لنفسي شكرافقط سجدت هللا 
 )ود من العشبـيكون أقل قيمة من ع(الشواء في نظر الشبعان المتخم 

ديه ــل قوتا وال ماًال، فإّن الخبز الجاف ألّذ يؤتأّما الذي لم . ائدةعلى الم
  .من الشواء

  :األسئلة
  :حول الفهم -1
  ن1,5                  استخرج المغزى من هذا النص  ؟                            - 1
  ن1            لماذا سجد الرجل الحافي شكرا هللا؟                                   - 2
  ن1,5                     .هات عكسها ثّم ،يؤت -المتخم –أجزع  -: اشرح ما يلي - 3
  ن1ما نوع النص ؟                                                                    - 4
  : واألساليب حول القواعد -2
  ن2                               .                   بّين وظيفة الجملتين بين قوسين - 1
  ن2                                                      .أعرب ما تحته خط في النص - 2
  : استخرج من النص- 3

  ن 2                              .أسلوب استثناء وحّدد عناصره -
  ن 1,5                .وبّين فعله وحروف الزيادة فيه امزيد امصدر -
  ن1                    .               محسنا بديعيا،وبّين نوعه -                     

  ن1,5         .إلى جمع المتكلم ) شراء نعلين ...وال سكت ( حّول الجملة  :التحويل - 4
   :الفقرة -3

  ن5              أآتب فقرة تبّين فيها فضل القناعة                                     
  انتهى 1/1الصفحة  بالتوفيق



  

 2003/2004: بالسحاولة                          السنة الدراسية  قشطولي حميدو إكمالية 
  ساعة  02: أساسي                                         المدة  9: المستوى

   التقييم اإلضافي 
  :النص 
 الى أخالق الشاب أن يذهب مرتين أو ثالثة في األسبوع إلى السينممن أخطر األمور ع     

  .كّل خمسة أشهر، فإن الجيل الذي ينشأ هذه النشأة يهدد بالده باإلنحالل  كتابينثّم ال يقرأ إال 
السينما تسلية وليست ثقافة ماعدا القليل من األفالم، والشاب مهما كان إتجاهه يحتاج إلى     

تعرفه بمناطق (عامال بيده أو بفكره مدرسا أو محاميا، فالثقافة هي التي ثقافة سواء كان 
وكّل من الوالدين مسؤول أمام اهللا والوطن عن وضع الكتاب المختار في أيدي بنيه ). جديدة

عند نعومة أظفاره، فإنه بذلك يحصنهم ويحميهم، فالكتاب الجيد أفضل ألف مرة من الفيلم 
  .الجميل
أن يتذوق أبناؤنا القراءة منذ الصغر، فإنهم سيرون تجارب الدنيا مبسطة  ولهذا يجب     

. يدفع في الكتاب هو دينار مدخر طول الحياة الذي، فالدينار )في سخاء(أمامهم مبذولة لهم 
وألجل ذلك شرعت الدول . ألن الكتاب الجيد يظل طول العمر كالقلب الطيب منبـع الخير

  .      وتزودهم بكّل ما فيه فائدة لهمألبنائها، ) تفتح مكتباتها(
  

  :األسئلة
I- الفهم العام:  
  ن1.                                                           هات فكرة النص العامة - 1
  ن1ما هو الخطر الذي يهدد الشباب من خالل النص ؟                                  - 2
  ن1دين ؟                                                      أين تكمن مسؤولية الوال - 3
  ن1.                                                  السخاء، االنحالل: اشرح ما يلي - 4
  

II - قواعد اللغة واألساليب:  
  ن2             أعرب ما تحته خط في النص                                          - 1
  ن 3                                     بين قوسين                       مابين وظيفة - 2
  ن1,5"         محاميا... سواء كان : "ما بين قوسين إلى جمع المذكر السالم جملةحول ال - 3
  ن2                                       .منقوصا وثنهاسما  -1: استخرج من النص - 4

  ن1                          .                   صورة بيانية -2                         
  ن1,5.                       استجمع، ابتعد، يرى: صغ من األفعال التالية مصدرا مناسبا- 5
  

III -  ن 05: التعبير  
  ".خير جليس في األنام كتاب: "قيل 

  .ئد الكتابفواأكتب فقرة تتحدث فيها عن 
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الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية                                الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات 

 
  
  

  :النــص 
ر ـة، تصغي إىل رنني صوته املمتلئ، وتنظحسبك أن جتالسه بره. ظلّ طول حياته فالّحا قلْبا وقالبا      

ة ــه الوارفـالريف العظيم بشمسه الوهاجة، وظالل: إىل عينيه الرباقتني، يتراءى لك الريف بأسره
  …وسواقيه النواحة، خبوار ائمه وأغاين فالّحيةاهلادئة وائه الالّفح ونسيمه الوديع، بغدرانه 

نها أبوه ـــ، وال أرفع شأنا من دور الفالّحني، سكاتساعا ست أكثروكانت له دار متواضعة لي        
انه يف ـــأ أن يغير، وعاش فيها كــقبل ونشأ هو فيها وترعرع، وشب فيها أوالده، فلم يشمن 

  …قصر رحب
ون، وربما ـــويزرع) وهم حيرثون (كان ميضي اليوم كلّه متنقّال يف احلقل يراقب الفالّحني        
عان وصدره يعلو ويهبط ـــوعيناه تلم) رث يف اهتمامــحي( وجعلدهم ــناول احملراث من أحت

: ولـــفت حوله وهو يقـــأو ميسك بالفأس يضرب ا األرض يف قوة وعزم، مثّ يرفع رأسه ويتل
  .ماذا رأيتم يا أوالد؟ لقد كانت أرضا صلبة ولكنها وجدت من هو أصلب منها 

لوطي مصطفى لطفي املنف

  :لةـــــاألسئ
  

  )نقاط 06(: حول الفهم -1
  )نقطة 01(ما هي الفكرة العامة للنص ؟           ) 1 

  ) تاتنقط 02(اشرح األلفاظ اآلتية مث وظّفها يف مجل من إنشائك        ) 2
  ترعرع  -برهة

  )نقطتان 02(ما معىن العبارة التالية ؟ ) 3
  ))ت من هو أصلب منهالقد كانت أرضا صلبة، ولكنها وجد((
  )نقطة 01(استخرج من النص العبارات الدالة على متسك الفالّح بأرضه ) 4

 ساعتان: المدة 2002جوان 
 )امتحان شهادة التعليم األساسي(

 اختبار في مادة اللغة العربية
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  )نقاط 06( :القواعد واألساليب
  )نقطة 01)).   (جعل -اتساعا: (( أعرب ما حتته خطّ يف النص إعرابا تاما  )1
 :ني قوسنيما وظيفة كل مجلة من اجلملتني الواقعتني ب )2
  )نقطة 01)                  (حيرث يف اهتمام(  -)وهم حيرثون(
  : حول العبارة التالية إىل مجع الغائبني  )3
  )نقطة 02)            (كان ميضي اليوم كلّه متنقالّ  يف احلقل يراقب الفالّحني(
  )نقطة 01(استخرج من النص أسلوبا إنشائيا وبني نوعه                     ) 4
  )نقطة 01(استخرج من النص تشبيها                                        ) 5

  
  )نقاط 08( :التعبري

  .انطالقًا من النص، بين يف فقرة كيف ميكن أن يبقى الريف مصدر ثروة وخريات للبالد
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قراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديم  
 وزارة التربية الوطنية                                الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات 

  
  
   

  :النّـص
كثير من : عدت إلى قريتي بعد طول غياب عنها، فراعني ما وقع عليها من تغيير      

  ...أغصانهات يمون جفّاألراضي الخصبة صارت بورا، أشجار البرتقال واللّ
     جلست على صخرة أتأمل أشجار الزا عصـــبي شيخ هرم يعتمد على  يتون، فمر

د غمرت ــوق(ة، فرفع رأسه حيه بالتّــره األنيق، بدأتـــعوجاء، فأنست به وبمنظ
تي ردا جميال، أقبل نحوي، جلس رد تحي نظرة هادئة ثم ، وألقى علي)االبتسامة وجهه

: الــواالكتئاب وق والغم مــتنهيدة طويلة تحمل اله تنهد تحت قدميه، ثملقى العصا أو
نعم يا بنيتي تراها خرابا، كانت منذ عشرين ، الّهذه القرية ، إنروضة خضراء،  اعام

باب ــعادة في خدمة األرض وفلحها، يسقونها بعرقهم، ثم شرع الشّيرى أهلها الس
دوا أن ــاعتق... اعمة، المدينة طمعا في الحياة النّ ون إلىوينسلّ) يهجرون األرض(

عيم، سكنوا البيوت القصديرية على هوامش المدن، اقة ستفتح لهم باب النّاألضواء البر
صاروا يشترون بل يشتهون الفواكه والخضر بعد أن كانوا يبيعونها، استبدلوا الهواء 

ون؟ ــيتيا ولدي كيف تستغيث أشجار الز نظراُ... ةلق بدخان المصانع، والعافية بالعلّالطّ
  .ها صامدة صامتة تنتظر عودتهمإنّ

) عن مصطفى لطفي المنفلوطي بتصرف(

  :لةــاألسئ
  )نقاط 06(: حول الفهم -1

  )نقطة 01(ضع عنوانا مناسبا للنّص           ) 1
  ) نقطة 02(   لماذا هجر الشباب قريتهم ؟      ) 2
  )ةنقط 01(هيدة طويلة تحمل الهم والغم واالكتئاب ؟ لماذا تنهد الشيخ تن) 3
  )01,5(هرم، االكتئاب، تستغيث  : اشرح الكلمات اآلتية حسب معناها في النص) 4
  )نقطة 01,5.  (السعادة، الناعمة، الخصبة: هات ضد كّل من الكلمات اآلتية) 5

  )نقاط 06: (حول القواعد واألساليب 
  )نقطتان 02(في النص   أعرب الكلمات التي تحتها خط )1
 )نقطتان 02(عراب ؟   ما محّل الجملتين الواقعتين بين قوسين من اإل )2

 ساعتان: المدة 2004جوان 
 )امتحان شهادة التعليم األساسي(

دة اللغة العربيةاختبار في ما  



 )نقطة 01)) (جلس وألقى العصا تحت قدميه: (( حول إلى صيغة جمع الغائبين العبارة اآلتية )3
 )ةنقط 01)) (كيف تستغيث أشجار الزيتون؟ ينظر يا ولداُ: (( األسلوب في العبارة اآلتية ما نوع )4

  )نقاط 08( :حول التعبير
       ث في...زوح الريفي مشاكل اجتماعية واقتصاديةب النّيسبها ـــأكتب فقرة تتحد

  .عن ذلك مع ذكر موقفك منها
 ىــانته  1/1حة ــالصف  وفيقـبالت

  



  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 الديوان الوطني لالمتحانات والمسابقات     وزارة التربية الوطنية                           

 
 
  

  :النّص 
، فيها السار والمحزن، وعلى مسرحها ما أكثرها ؟ وما أنفعها ؟ فيها الحلو والمر دروسفي الحياة  -1

درسها عميق . ها ال تلبث أن تفرض نفسها عليناأحداث ال تنقطع، قد نغفل عنها أو نتغافل، ولكنّ
لب، ويستولي على المرء، ال يحتاج إلى معلم أو ملقن، وال إلى شرح أو توضيح، وأخاذ ينفذ إلى الق

وهو أيضا متجدد ومتنوع، يوافينا بما نتوقع وما ال نتوقع، ويمدنا أحيانا بما ال نقرأه في كتاب أو 
صحيفة، وهو أخيرا حي وعملي، نعيش فيه أو نعيش معه، وقد نكون موضوعه ومجال تطبيقه، 

  .ال التكرارواإلعادة  رنا، ونغفل عنه فينبهنا، ال يمّلننساه فيذكّ
،  فتمر بنا أحداث الدهر هذاما أجدرنا أن نأخذ عنه، وأن نخرج منه بعظة أو عبرة، وكثيرا ما فاتنا  -2

 .ونحن عنها في غفلة، وقد نذكرها لحظة ثم ننساها
 .ده أدبه الليل والنهارى بالخبرة والتجربة، ومن لم يؤدبه والورحلة الحياة الحقة هي المأل

علمتني الحياة كثيرا، علتني طفال وشابا، كما علمتني كهال وشيخا وال تزال دروسها تتوالى دون   -3
 .انقطاع

ب أن أنوه بها، حنّى لي أن أذكرها كلّها اليوم؟ ويحضرني منها أمور أأأحداث الطفولة كثيرة، و -4
تعقيد فيها وال التواء وال غش وال خداع، وال كذب وال  وأولها أن الطفولة حقا عالم الطهر والبراءة، ال

 .تضليل يعبر األطفال عما في نفوسهم بصراحة، ويتقاسمون طعامهم بسماحة
قليال، ليتمتع بنظره دون أن  يواذكر أني افتقدت يوما في مكتب القربة لوحي الملون، أخذه طفل أصغر من -5

وجهه، وهذه الحمرة خير تعبير عن االعتذار البريء يسألني، وما إن أحس بسؤالي وبحثي حتى احمر.  
كور دم مبراهيإللكاتب  74عن مجلة الهالل مارس 

  :األسئـــلة
  )نقاط 06(: الفهــم

 )نقطة 02(                 حدد الفكرة العامة التي يتناولها الموضوع                                  -1 
) نقطة 04(                                                                     :اشرح العبارات التالية  -2

  .أحب أن أنوه بها -من لم يؤدبه والداه أدبه الليل والنهار،  -درس الحياة أخاذ ينفذ إلى القلب
   
  )نقاط 06( :القواعــد 

  ) 1,5(                          بين وظيفة هذه الجملة من اإلعراب    >>في غفلة ونحن عنها<<-1
  )ن 02(                .                                                        أعرب ما تحته خط -2
  )ن 01(               كيف تسمى هذا األسلوب ؟ وما نوعه ؟ >>وأني لي أن أذكرها كلّها اليوم<<-3
  )1,5(، جماعة اإلناث، جماعة الذكورثالفرد المؤن >>حياة طفالعلمتني ال<< :خاطب بهذه العبارة  -4

  )نقاط 08( التعبــير 
  ".الطفولة مألى باألحداث " 

  .رت فيك كثيرا وسجلها في فقرةاختر من بين هذه األحداث حادثة أثَّ
  انتهى  1/1الصفحة   بالتوفيق
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