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 و 

شكر وعرفان 


بعد حمد اهلل عمى توفيقو، أجد من أمارات الوفاء أن أنيل الشكر مستحقيو، فالمشرف عمى ىذه 
الرسالة الدكتور محسن عدس، قد صحب البحث من قبل أن يبمور في صورة عنوان حتى 

وكان عونًا يأخذ باليد، وأستاذًا وصديقًا، . المناقشة، فوّجو وصّوب، واقترح وعّدل، وحذف وأضاف
.فمو عمى ذلك الشكر أجزلو وأعمقو. لم يضن بجيد، ولم يبخل بإبداء رأي



األستاذ : وال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى األساتذة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة
الدكتور أحمد فييم جبر، والدكتور محمود أبو كتة الدراويش عمى ما بذلوه من جيد كبير في 

.تنقيح وتقييم ىذه الرسالة كي تبدو عمى أفضل صورة
 

كما أتقدم بخالص شكري إلى زمالئي في مكتب تربية محافظة بيت لحم، وكذلك مدير مدرسة 
اسكندر الخوري الثانوية، ومديرة مدرسة بنات بيت لحم الثانوية، الذين قدموا لي كل التسييالت 

.  والمساعدة الممكنة
 

وأشكر مجموعة المحكمين الذين أسيموا في تحكيم االختبار التحصيمي عمى ما قدموه من 
. مالحظات وآراء أسيمت في تطوير المادة التعميمية أداة الدراسة

 
وال أنسى أن أتقدم بخالص شكري وعظيم امتناني إلى زوجتي وأبنائي الذين منحوني حبيم، 
خراجيا إلى حيز الوجود . ومساعدتيم، وىيأوا لي الجو الياديء، وساعدوا في طباعة الرسالة وا 

 
وأخيرًا أقدم شكري وتقديري إلى كل من مّد لي يد العون والمساعدة في سبيل إخراج ىذا العمل 

. إلى حيز الوجود 
 

إلى ىؤالء جميعًا أوجو شكري وتقديري، واهلل ولي التوفيق 
                                                           

 نضال الدرعاوي:                                          الباحث

 



 ز 

:التعريفات اإلجرائية  
 

ىو أسموب تعّمم وتعميم يتم فيو تقويم تعّمم الطمبة في مرحمتي المعرفة : أسموب التقويم التشخيصي
والمعرفة الجديدة؛ وذلك من خالل أنشطة تقويمية وعالجية - الالزمة لمدرس الجديد-السابقة 

واغنائية تمبي حاجات الطمبة؛ لموصول بذوي التحصيل المرتفع وذوي التحصيل المنخفض إلى 
(. 2000أبوأصفر وآخرون، )أعمى حّد ممكن من المعرفة لمدرس الجديد 

      
ىو مجموعة المعارف والخبرات والميارات المكتسبة من خالل تعّمم مادة المنصوبات : التحصيل

لمصف العاشر، ويعّبر عنو بالدرجات التي يحصل عمييا  (والنداء، والتمييز، والحال، االستثناء)
. 1981)الّمقاني، )الطمبة في اختبار تحصيمي أعّده الباحث ليذا الغرض 

  
ىو نياية المرحمة اإللزامية في التعميم المدرسّي، ويكون الطالب قد أتّم : الصف العاشر األساسي

. دراسة عشرة صفوف متتالية من األول األساسي وحتى العاشر
 

ىي المرحمة األولى في التعميم المدرسّي، وفييا دمجت المرحمة االبتدائية ذات : المرحمة األساسية
الست سنوات، والمرحمة اإلعدادية ذات الثالث سنوات والصف األول الثانوي سابقًا، ويعبر فييا 

. عن الصفوف بالترتيب من األول إلى العاشر
    

ىو اختبار صّممو الباحث، تّم تقديمو قبل وبعد شرح المادة الدراسّية، : االختبار التحصيمي
أحدىا فقط ، يمي كل سؤال أربعة بدائل، ويتكون من عدد من األسئمة من نوع االختيار من متعّدد

، صحيح، وتكون عالمة الطالب مساوية لعدد الفقرات التي أجاب عنيا الطالب إجابة صحيحة
. ويغطي االختبار المقرر التعميميّ 

      
ىو األسموب الذي يتّم فيو تقديم المعرفة والخبرات بالطرق األساسية : أسموب التدريس العادي

. (الطريقة القياسية أو االستنباطية)المعروفة 
     

                                        



 ح 

ىي أنشطة تيدف الى تقويم معرفة الطالب عمى مستوى المتطمبات المعرفية : األنشطة التقويمية
.                  السابقة والتعّمم الجديد

      
ىي أنشطة موجية لمعالجة الضعف الذي يعاني منو الطمبة إما في : األنشطة العالجية

. المتطمبات المعرفّية السابقة أو التعّمم الجديد
      

ىي أنشطة تيدف إلى تعزيز وتعميق معرفة الطمبة بالتعّمم الّسابق أو : األنشطة اإلغنائية
(. 1988أبو أصفر، )الجديد
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 الملخص بالعربية
 
أثر التدريس بأسموب التقويم التشخيصي في تحصيل طمبة الصف العاشر األساسي في قواعد 

. المغة العربية في محافظة بيت لحم
 

بأسموب التقويم  (وحدة المنصوبات )ىدفت ىذه الدراسة إلى فحص أثر تدريس قواعد المغة العربية
. التشخيصي في تحصيل طمبة الصف العاشر األساسي مقارنة بأسموب التدريس العادي

 
: وحاولت ىذه الدراسة اإلجابة عن األسئمة اآلتية

ما أثر استخدام أسموب التقويم التشخيصي في تحصيل طمبة الصف العاشر األساسي  -
 في قواعد المغة العربية في محافظة بيت لحم؟

 ىل يختمف ىذا األثر باختالف مستوى التحصيل في قواعد المغة العربية؟ -

 ىل يختمف ىذا األثر باختالف الجنس؟ -

 ىل يختمف ىذا األثر بالتفاعل بين الجنس والطريقة ومستوى التحصيل؟ -

 
حيث تكون . 2005/2006وقد ُأجريت ىذه الدراسة خالل الفصل الثاني من العام الدراسي 

مجتمع الدراسة من طمبة صفوف العاشر الممتحقين بمدارس محافظة بيت لحم التابعة لمديرية 
. طالبًا وطالبة (3164)التربية والتعميم، وبمغ عدد أفراد مجتمع الدراسة

 
ًً وطالبة، من طمبة الصف  (140) وطبقت ىذه الدراسة عمى عينة قصدية مكونة من  طالبًا

العاشر األساسي في مدرستي ذكور اسكندر الخوري الثانوية، وبنات بيت لحم الثانوية، موزعين 
طالبًا  (70)مجموعة تجريبية عدد افرادىا ، وتم تقسيم الطمبة الى مجموعتين. في أربع شعب

طالبًا وطالبة، وتكونت المجموعة التجريبية من  (70)وطالبة، ومجموعة ضابطة عدد افرادىا 
. شعبة طالب وشعبة طالبات، كذلك تكونت المجموعة الضابطة من شعبة طالب وشعبة طالبات
وتم تدريس المجموعة التجريبية وفق أسموب التقويم التشخيصي، ودرست المجموعة الضابطة 

. وفق أسموب التدريس التقميدي
 

ولتدريس المجموعة التجريبية فقد أعّد الباحث أربع مذكرات تدريسية مخططة وفق أسموب التقويم 
التشخيصي، وتضم االستثناء، والحال، والتمييز، والنداء، من كتاب العموم المغوية لمصف العاشر 

. األساسي



 ي 

فقرة، من نوع  (40)ولإلجابة عن أسئمة الدراسة، أعّد الباحث اختبارًا تحصيميًا يتكون من 
وتّم التأكد من صدق محتواه . االختيار من متعدد، وضعت وفق جدول مواصفات االختبار

محكمًا، ثم طبق االختبار بطريقة إعادة  (17)بعرضو عمى مجموعة من المحكمين مكونة من 
طالبة من غير عينة الدراسة،  (15)طالبًا، و (15)االختبار عمى عينة استطالعية مكونة من 

(. 0.84)واختبر ثباتو باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وكانت قيمتو 
 

وقبل الشروع في تطبيق الدراسة أجري اختبار قبمي عمى المجموعة التجريبية والمجموعة 
الضابطة، باشراف الباحث نفسو، وبعد االنتياء من التجربة التي استغرقت ستة أسابيع من 

، تّم إجراء اختبار بعدي عمى طمبة المجموعة (2005/2006)الفصل الثاني من العام الدراسي
التجريبية والمجموعة الضابطة؛ لقياس أثر متغير الطريقة، والجنس، ومستوى التحصيل، وأثر 

. التفاعل بين الطريقة والجنس ومستوى التحصيل
 

 لممقارنة بين المتوسطات الحسابية البعدية لعالمات ANCOVA))وتّم استخدام تحميل التغاير
طمبة المجموعة التجريبية وعالمات طمبة المجموعة الضابطة، بعد استبعاد تأثير العالمات 

: وكشفت نتائج الدراسة ما يأتي. القبمية
في متوسطات تحصيل الطمبة  (α =0.05)وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة .1

 .ولصالح المجموعة التجريبية (تجريبية، ضابطة)تعزى إلى المجموعة 

في متوسطات تحصيل الطمبة  (α =0.05)وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة .2
 .تعزى إلى جنس الطالب ولصالح اإلناث

وجود فروق دالة إحصائيًا في متوسطات تحصيل الطمبة تعزى إلى مستوى التحصيل في  .3
المغة العربية، وفي متوسطات تحصيل الطمبة ذوي التحصيل العالي والمنخفض ولصالح 
ذوي التحصيل المرتفع، وفي متوسطات تحصيل الطمبة ذوي التحصيل المرتفع والمتوسط 

 .ولصالح التحصيل المرتفع

عدم وجود فرق دال إحصائيًا بين متوسطات تحصيل الطمبة يعزى إلى التفاعل بين  .4
 .المجموعة والجنس

عدم وجود فرق دال إحصائيًا يعزى إلى التفاعل بين مستوى التحصيل في المغة العربية  .5
 .والجنس

بين متوسطات تحصيل الطمبة  (α =0.05) وجود فرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة .6
يعزى إلى التفاعل بين مستوى التحصيل والمجموعة، ولصالح الطمبة ذوي المستوى 

 .المنخفض في المجموعة التجريبية



 ك 

بين متوسطات تحصيل الطمبة  (α =0.05)وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة .7
تعزى إلى التفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى التحصيل في المغة العربية، ولصالح 

اإلناث في المجموعة التجريبية ذوات التحصيل المنخفض، حيث أفدن من التدريس 
بأسموب التقويم التشخيصي أكثر من الذكور في المجموعة التجريبية من ذوي التحصيل 

 .المنخفض

 
وبناًء عمى النتائج السابقة، أوصت الدراسة بضرورة استخدام معممي ومعممات المغة العربية 

أسموب التقويم التشخيصي، والعمل عمى عقد دورات تدريبية لزيادة كفاءة المعممين في تدريس 
جراء دراسات أخرى تتناول فحص أسموب التقويم  المغة العربية بأسموب التقويم التشخيصي، وا 
التشخيصي في فروع الّمغة العربية األخرى، وفحص أثره في الطمبة ذوي التحصيل المرتفع 

.  والمنخفض
 

  



 ل 

Abstract 

 

The Effect of Teaching by Diagnostic Evaluation on the Achievement of 

the Students of 10
th

 Basic Class in Arabic Grammar at Bethlehem 

District. 

 

Prepared by: Nidal Ahmad Abu- Seta Al-darawi  

 

Supervised by: Dr. Muhsen  Adas 

 

This study sought to determine the effect of teaching by diagnostic 

evaluation on the achievement of the students of 10
th

 basic class in Arabic 

grammar at Bethlehem district, through answering the following 

Questions:  

 

1- What is the effect of the teaching by diagnostic evaluation on the 

achievement of the students of 10
th

 basic class in Arabic grammar 

at Bethlehem district? 

 

2- Does this effect differ by sex and level of achievement in Arabic. 

 

The sample of the study consisted of(140) 10
th

 grade students from 

Bethlehem school. (70) males and (70) females, including high, moderate 

and low achievers. Students were assigned to experimental and control 

group. The experimental group was taught using the diagnostic 

assessment style. The control group was taught by using ordinary style. 

The instrument used in the study was an achievement test. Validity and 

reliability were established for the test. The experiment method lasted six 

weeks.  

 

The design of the study was pre - post non random groups. In view of the 

design, the test was admistered before and after the experiment. Data was 

analyzed using (ANCOVA) test. 

 

The findings of the study were: 

   1-A significant difference between the mean scores of the experimental 

and control group was found in the achievement test in favor of  

experimental group. 

   2-No significant difference in achievement was found due to interaction 

between group and sex. 

 

We conclude from the above  mentioned that the study should aim at 

using the diagnostic evaluation by teachers. And the teachers should be 



 م 

experienced through practical sessions. We also have to enlarge the study 

of other Arabic topics. 
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 الفصل األول
مشكمة الدراسة وأىميتيا 

 
: المقدمة1.1 

ظيرت في العقود األخيرة تطورات كثيرة في مجاؿ التربية والتعميـ، خاصة ما يتعمؽ منيا بطرائؽ 
التدريس، مما يجعؿ المعمـ يتساءؿ أّييا األنسب لطالبو، ولمحتوى المادة؟ وأّييا أكثر فاعمية في زيادة 

لذا ينبغي عمى المعمـ أف يمجأ إلى أسموب التقويـ األمثؿ الختيار طريقة التدريس . التحصيؿ؟
 (.2003المحروؽ، )المناسبة
      

وفي ظّؿ التطورات اليائمة، والمستجدات المتالحقة في شتى مياديف الحياة، المتمثمة في تطّور الفكر 
والمعرفة وثورة المعمومات، كاف ال بّد لنا مف مراجعة أساليبنا التربوية المستخدمة في التعميـ، ومحاولة 
تجديدىا وتحديثيا؛ لتتالءـ مع مستجدات العصر وحاجات الطمبة، ولجعميا أكثر إثارة بالنسبة ليـ، 

 (. 2004عوض،)فتدفعيـ إلى اإلبداع واإلبتكار
      

وبما أف أىمية التعميـ تزداد يومًا بعد يوـ في حياة األفراد، اذف ال بّد مف الحرص عمى تطوير المناىج 
وقد  ظير . وأساليب التدريس، خاصة في ظّؿ ما نممسو كمعمميف وتربوييف مف ضعؼ لدى طمبتنا

العديد مف محاوالت اإلصالح التربوي لتحسيف أداء الطمبة، وذلؾ مف خالؿ إجراء دورات إعداد 
المعمميف وتدريبيـ، وأخرى في اإلدارة وتطوير المناىج، متناسيف أف طريقة التدريس ال المحتوى ىي 

(. 2002برويير، )التي ليا األثر الحاسـ في تعميـ التفكير وبناء العقؿ
      

وتتنوع طرؽ التدريس وتتعدد نظرًا لطبيعة التغير المستمر الذي يحكـ العالقة القائمة بيف عناصر "
العممية التعميمية، فكؿ معمـ ىو نمط فريد لشخصية قائمة بذاتيا فيما تحممو مف مؤىالت عممية 

ومسمكية، وكؿ متعمـ أيضًا ىو نمط فريد لشخصية قائمة بذاتيا متميزة في ميوليا وقدراتيا، وكذلؾ 
المواد التعميمية فيي مختمفة ومتنوعة، وكذا الحاؿ يقاؿ عف الظرؼ التعميمي المتغير ببعديو الزماني 

. والمكاني، وعدد المتعمميف فيو، مما يجعؿ تعدد طرؽ التدريس ظاىرة طبيعية في العممية التعميمّية
طريقة المناقشة، : وميما تعددت ىذه الطرؽ وتنوعت، فإنو يمكف حصرىا في ثالث طرؽ رئيسة ىي

أما المعيار الذي اتخذوه أساسًا في تصنيفيا فيو مدى مشاركة . وطريقة اإللقاء، وطريقة التعميـ الذاتي
(. 21،ص 1997الدراويش،)"كؿ مف المعمـ والمتعمـ في عممية التدريس
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ويدرؾ المشتغموف في التدريس أف الطريقة التي تصمح لتدريس مادة دراسية، قد ال تصمح لتدريس 

غيرىا، بؿ إف المدّرس كثيرًا ما يجد نفسو مدفوعًا إلى تغيير طريقتو أو تعديميا، وىو يدّرس موضوعًا 
(.  1989ذياب، )واحدًا عند شعب متعّددة، تمشيًا مع ما خبر مف ظروؼ كؿ شعبة

      
فاالىتماـ بطرائؽ التدريس وتطويرىا أمر طبيعي الرتباط الطريقة بالمادة الدراسية ارتباطًا يتعذر معو 

الفصؿ بينيما، وألف الطريقة ىي التي توصمنا إلى اليدؼ الذي نسعى إليو، باإلضافة الى أف 
(.  1975عبد العزيز،)استخداميا يكوف محكومًا بأساس عممي يوّطد عالقتيا بالمادة الدراسية

      
ولتنويع االستراتيجيات والطرائؽ التدريسية وتعّددىا أىمية ال تنكر؛ فيما يخّمصاف المعمـ مف الجمود 
عمى طريقة واحدة، فيقّمالف مف ىيمنة الرقابة ويطرداف شبح الممؿ، ويزيداف اىتماـ الطالب وينشطاف 

دافعيتيـ ويشّداف انتباىيـ إلى الحصة، ويؤكداف فكرة رّكز عمييا المرّبوف تتمّخص في أف الطريقة 
ف تحققت فييا عناصر جودة كثيرة، فإف ىذا ال يسّوغ تكرارىا برتابة تفتقر الى اثارة موقؼ  المتبعة، وا 

(.  1981الّمقاني،)جديد
      

والّمغة أداة التفكير والتعبير لدى بني البشر، وتعّد أرقى وسائؿ االتصاؿ، فيي الوسيمة التي يستطيع 
المرء مف خالليا التعبير عف عواطفو ومشاعره، وأف يتواصؿ مع إخوانو مف بني البشر، ولذلؾ خّصص 

وألف المغة العربية ىي لغتنا األـ ولغة . لمغة عدد أكبر مف الحصص المدرسّية في المرحمة األساسية
القراف الكريـ، كاف ال بّد لنا أف نولييا عنايتنا واىتمامنا، وأف نبحث عف األساليب والوسائؿ التي مف 
شأنيا تعميؽ فيمنا بالمغة العربية وقواعدىا، خاصة في ظؿ ما نممسو عند طمبتنا مف ضغؼ لغوي 

بّيف، يظير مف خالؿ تعبيرىـ الشفوي والكتابي، حيث إف مشكمة تدني مستوى الطمبة في قواعد المغة 
العربية ىي األىـ واألبرز عند الطمبة، حيث يظير الضعؼ اّلمغوي جمّيًا في استعماالتيـ قواعد المغة 
العربية متمثاًل في كثرة األخطاء النحوية التي يرتكبونيا، وفي تسكيف أواخر الكممات، وفي التشكيؿ 

(.  2004عوض،)العشوائي ليا وغيرىا
      

ويظير أف مف أىـ عوامؿ ضعؼ المغة العربية، أف مدرسي المواد المختمفة يعتبروف أنفسيـ بموادىـ 
في عزلة عف المجاؿ المغوي، فينعكس ذلؾ عمى أعماليـ العممية والفنية، حتى إف الواحد منيـ ال يضع 
فكرتو أو المادة العممية في قالب لغوي سميـ، وال يعنى بأخطاء تالميذه المغوية، وال يحاوؿ تعويدىـ عمى 



 3 

 

ومف المعمـو أف األداء المغوي ال يجمب انتباه . استعماؿ المغة، ظنًا منو أف مادتو ذات طابع عممي فقط
السامعيف إال إذا كاف مرتب الفكرة، متسمسؿ العبارة، خاليًا مف عيوب النطؽ والكالـ، وكذلؾ الكتابة ال 
تترؾ األثر الطيب إال إذا حكمتيا الكتابة الصحيحة، وقواعد النحو والصرؼ والبالغة، وغير ذلؾ، ومف 
ىنا برزت أىمية فروعيا، فالقواعد النحوية تعصـ مف الخطأ في ضبط أواخر الكممات، مما يؤدي إلى 
فيـ المعنى فيمًا سميمًا، والبالغة تضبط معالـ الجماؿ في األسموب، وقواعد اإلمالء تعيف عمى رسـ 

الكممات رسمًا صحيحًا، وما إلى ذلؾ، وكميا تعمؿ عمميا األساسي، وليس عيبًا في المغة أف تتميز فييا 
ىذه الفروع عمى أساس مف معانييا ومدلوالتيا ووظائفيا الحيوية في اإلطار المغوي 

(.    1998الشافعي،)العاـ
       

لذا لـ تكف طرائؽ تدريس قواعد المغة العربية بمنأى عف ىذا التطور الذي أصاب طرائؽ تدريس المواد 
المختمفة، مف أوائؿ العصر الحديث، فقد أضيفت طرائؽ وأساليب جديدة إلى الطرائؽ األساسية 

: المعروفة ونجمؿ ىذه الطرائؽ عمى النحو اآلتي
 الطريقة القياسية  .1

 (االستنباطية)الطريقة اإلستقرائية  .2

 طريقة النصوص المتكاممة  .3

. طريقة التقويـ التشخيصي. 4         
      

ونظرًا لما ألسموب التعميـ مف أىمية وتأثير في تحصيؿ الطمبة، فإّنو مف الميـ فحص مدى تأثير 
(. 1981الّمقاني، )أساليب التعميـ في تحصيؿ الطمبة لالستفادة منيا في مجاؿ التدريس

      
واإلىتماـ بطرائؽ تدريس قواعد المغة العربية أمر طبيعي، لما ليذه المادة مف أىمية لفروع المعرفة 
األخرى، ولفروع المغة العربية نفسيا؛ فيي ضرورية إلتقاف لغة الثقافة، ولمسيطرة عمى فنوف المغة 

مجاور، )القراءة والكتابة والمحادثة واالستماع، وتعرؼ النمط المغوي وأسموب التعبير       : األربعة
1969  .)

 
وبما أف العممية التعميمية تعتمد بشكؿ كبير عمى الكتاب المدرسي، فيو يتبوأ مكانة مرموقة في العمؿ 
التربوي؛ كونو يعّد بمثابة األداة الرئيسة لتنفيذ المنيج داخؿ الصؼ الدراسي، لذلؾ فإف كتاب العموـ 

المغوية يحتؿ مكانة رفيعة في مجاؿ تعميـ المغة العربية، لما لمنحو مف أىمية في فيـ المسموع 
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والمقروء، وحفظ المساف والقمـ مف الوقوع في الّمحف والخطأ، ولما لو مف أثر في تنمية الفكر والقدرة عمى 
وتنيض قواعد . التواصؿ الّمغوي في المحيط االجتماعي، وتطوير ميارات التالميذ في استخداـ المغة

المغة العربية بدور فاعؿ في تعميـ المغة لمتالميذ في مراحؿ تعمميـ، إذ إف تعّمميا يعني تعمـ األسس 
التي يبنى عمييا التركيب الّمغوي، والعناية بتعمميا تعني تنمية وعي التالميذ باألسس التي يبنى عمييا 

(.  2002الدىماني،)االستخداـ الّمغوي
      

وىكذا تبدو القواعد وسيمة ينتفع بيا في استخداـ الّمغة استخدامًا سميمًا؛ فيي تسعؼ في ضبط الكالـ 
ومع أف مجاالت العناية بقواعد المغة . وصحة النطؽ والكتابة، فال يستغنى عنيا في تقويـ القمـ والّمساف

العربية قد تعددت، إال أف تنويع استراتيجيات تدريسيا لـ يحظ بالعناية التي حظيت بيا مواد أخرى 
ويتضح ىذا مف اتباع مدرسي القواعد الطريقة االستقرائية في تدريسيا، والسير . كالعمـو والرياضيات

وفؽ خطواتيا المحددة، التي ال يكادوف يخرجوف عنيا، أو يعّدلوف فييا، في حيف بدا التنويع واضحًا في 
(.  1984الكوافحة،)طرائؽ تدريس المواد األخرى

      
ولّما كاف الطالب ىو محور العممية التربوية، وكاف تحقيؽ نموه المتكامؿ ىدفيا النيائي، فإف تقويـ نمو 

فالتقويـ ىو . الطالب يعتبر مؤشرًا لو داللتو في تقويـ مدى كفاءة المنيج بأىدافو ومحتواه وأساليبو
األسموب العممي الذي يتـ مف خاللو تشخيص دقيؽ لمواقع التربوي، واختبار لمدى كفاءة المواد 

المستخدمة، واالستفادة مف ذلؾ في تعديؿ وتسديد المسار التربوي نحو تحقيؽ األىداؼ عمى وجو 
ويعتمد تقويـ الطالب عمى تحميؿ البيانات التي يتـ الحصوؿ عمييا عف طريؽ استخداـ . أفضؿ

االختبارات، وأدوات القياس المختمفة، وكافة البيانات األخرى التي تساعد عمى معرفة التغيرات التي 
 1986القرشي،)تطرأ عمى نمو الطالب في جميع جوانب شخصيتو، نتيجة متابعتو برنامجًا تعميميًا معيناً 

 .)
  

ويعّد التشخيص والعالج مف أىـ أغراض القياس والتقويـ في التربية، حيث إف التقييـ ألغراض 
التشخيص والعالج يستيدؼ التعرؼ عمى مواطف الضعؼ وتقدير العوامؿ التي يمكف أف تقؼ وراء ىذا 

الضعؼ، وغالبًا ما نمجأ إلى ىذا النوع مف التقويـ حيف تواجينا صعوبات أو حاالت تقتضي عناية 
فإذا . وقد يواجو المعمـ نفرًا مف الطالب الذيف يفشموف في مسايرة زمالئيـ في المادة الدراسّية. خاصة

نظر إلى مشكمتيـ عمى أنيا تقصير عاـ في تمؾ المادة، فقد يكوف مخطئًا وليذا نراه يصّمـ اختبارًا في 
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تمؾ المادة، تركز كؿ مجموعة مف الفقرات فيو عمى جانب مف جوانب المادة، التي يفترض أف تكوف 
مف عوامؿ الضعؼ عند طالبو، وحيف يخضع طالبو لالختبار ويقّيـ استجاباتيـ لفقراتو، سيكتشؼ أف 
الطالب قد نجحوا في االستجابة لبعض جوانب االختبار بشكؿ جيد في حيف تكوف عالمات بعضيـ 

 (.1991الظاىر، )في جوانب أخرى متدنية
         

ذا كّرر المعمـ القياس باستخداـ صور متكافئة لالختبار السابؽ، ووصؿ إلى نتائج متقاربة يستدؿ بثقة  وا 
وحيف . أف ىذا الجانب أو ذاؾ يمثؿ منطقة الضعؼ عند ىذا الطالب أو تمؾ المجموعة مف الطالب

يتحقؽ المعمـ مف صدؽ أحكامو بوسائؿ تقييـ غير االختبارات، ينطمؽ إلى معالجة الضعؼ بالبدء 
بوضع خطة لمعالج تستند إلى نتائج التشخيص، وقد تشمؿ خطة العالج عددًا كبيرًا أو صغيرًا مف 

(.  1999مصمح،)الطالب في برنامج طويؿ األجؿ أو قصير األمد تبعًا لما تكشؼ عنو عممية التقييـ 
    

. ويعتبر التقويـ عممية وقائية وتشخيصية وعالجية تيدؼ إلى الكشؼ والتعديؿ والتحسيف والتطوير
فالتقويـ عممية تشخيصية تيتـ بتحديد نقاط القوة والضعؼ في الشيء المراد تقويمو، وىو عممية 

عالجية تستيدؼ تقديـ العالج المناسب، مف أجؿ التغمب عمى نقاط الضعؼ وأوجو القصور، وفي 
وىو أيضًا عممية وقائية تستخدـ التغذية الراجعة؛ لتفادي الوقوع في . الوقت نفسو تدعيـ نقاط القوة

ـّ تقويميا (. 2002منسي، )األخطاء عند تكرار مواقؼ مشابية لممواقؼ التي ت
  

وقد ظير العديد مف التعريفات لمتقويـ التربوي، واختمفت ىذه التعريفات باختالؼ األفكار والمدارس 
النظّرية ألصحاب ىذه التعريفات، وعمى الرغـ مف تعّدد التعريفات إال أف جميعيا تتفؽ عمى أف التقويـ 

. يشمؿ إصدار الحكـ وتصويب األخطاء
  

 عممّية منظمة ىدفيا جمع وتحميؿ وتفسير ":التقويـ بأّنو (,Gronlund 1991)ويعّرؼ جرونمند
.  "المعمومات؛ بيدؼ تحديد مدى تحقؽ األىداؼ التدريسية

 ىو األسموب العممي الذي يتـ مف خاللو تشخيص دقيؽ ":أف التقويـ التربوي (2002)ويرى منسي
.   "لمظاىرة موضع التقويـ وتعديؿ مسارىا

 وصؼ شيء ما، ثـ الحكـ عمى ":التقويـ عمى أنو( ثورندايؾ وىيجف) نقاًلعف (1988)ويعّرؼ عبيدات
. "قبوؿ أو مالءمة ما وصؼ
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ثارة دافعيتيـ،  ولمتقويـ التربوي أىمية كبيرة في تحسيف العممية التعميمية، وتقدير حاجات المتعمميف، وا 
وال يمكف لمعممّية التعميمية أف تتطور أو أف . وتشخيص صعوبات التعميـ لدى المتعمميف تمييدًا لعالجيا

أبو حويج وأبو مغمي، )تؤتي ثمارىا دوف التقويـ؛ ألنو يتضمف اإلرشاد ألفضؿ الطرؽ لتحقيؽ األىداؼ
2004 .)
    

 وتختمؼ أىمية التقويـ تبعًا لمغرض المستخدـ مف أجمو، فيناؾ أغراض لمتقويـ متصمة بالمعمـ، حيث 
يمّد التقويـ المعمـ بالمعمومات عف الطالب وما يمتمكو مف المعارؼ والميارات األساسية الالزمة لمبدء 
في برنامج دراسي معيف، كذلؾ يزود التقويـ المعمـ بمعمومات عف أداء الطالب، ومدى تقدمو خالؿ 
سير العممية التدريسية مما يفيده في اتخاذ القرار حوؿ ما إذا كاف الطالب بحاجة إلى المزيد مف 

ومف أغراض التقويـ المتصمة بالمتعمـ أنو يساعد عمى . الدراسة، أـ أف بوسعو التقدـ لموحدات الالحقة
استثارة دافعية الطالب، كذلؾ يعّرفو بمقدار تقدمو في عممو، ونجاحو أو فشمو في ىذا العمؿ، ويكّوف 

كما أف لمتقويـ . لديو عادات دراسية جيدة، ويزيد مف فرص االحتفاظ بالمادة المتعممة، وانتقاؿ أثر التعمـ
أغراضًا تشخيصيًة تتمثؿ في تحديد الطالب الذيف يواجيوف مشاكؿ تعميمية، وتحديد مواطف القوة 
والضعؼ لدييـ، حيث إف تحديد جوانب القوة عند الطمبة يعزز مف فرص النجاح، ويزيد مف فرص 

(.   1988عبيدات،)التغمب عمى الصعوبات
      

وىو الذي يغطي نواتج  (القبمي)التقويـ التمييدي: ويقسـ التقويـ التربوي تبعًا لمزمف الذي يقّدـ فيو إلى
وتزود االختبارات القبمية المعمـ بتصور مسبؽ عف . التعمـ المتوقعة لممادة التعميمية المنوي تدريسيا

مستويات الطالب، ومدى اتقانيـ لمميارات والمعارؼ المطموبة منيـ، التي ستنبني عمييا المعمومات 
أما النوع . والمعارؼ الجديدة، وبالتالي يستطيع بناء خطتو التدريسية عمى أصوؿ وقواعد صحيحة

، الذي يتـ أثناء سير العممية التعميمية؛ بيدؼ تحديد الصعوبات (البنائي)الثاني فيو التقويـ التكويني
ويستند التقويـ التكويني إلى مبدأ التغذية . الخاصة؛ مف أجؿ تقديـ المساعدة في الوقت المناسب

الراجعة، حيث يستفاد مف معرفة النتائج التي حققيا المتعمـ في خطواتو السابقة في تطوير وتحسيف 
الخطوات التالية، ويتـ مثؿ ىذا التقويـ مف خالؿ المالحظة المستمرة لنشاط الطالب وتعممو عف طريؽ 

كما يستفيد . االختبارات القصيرة والتمرينات والتطبيقات العممية والمناقشات الصفية والواجبات البيتية
المدرس مف التقويـ البنائي في إعادة النظر في استراتيجية تدريسو، والعمؿ عمى تعديميا وفقًا لما تسفر 

(.  1997عدس، )عنو نتائج التطبيؽ
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والنوع الثالث مف التقويـ ىو التقويـ التشخيصي، وييتـ بالتعّرؼ عمى الطالب الذيف يعانوف مف 
وقد يتـ ذلؾ . صعوبات دراسية متكررة، وتحديد مجاؿ ىذه الصعوبات، ومحاولة الكشؼ عف أسبابيا

عمى خطوات بحيث يبدأ بتحديد الذيف يعانوف مف صعوبات بوجو عاـ في مجاؿ دراسي معيف، يتبعو 
تقديـ اختبار تشخيصي أكثر تحديدًا يتناوؿ بالتفصيؿ الموضوعات والميارات في المجاؿ الذي يعاني 

وأكثر االختبارات . فيو الطالب مف صعوبات معينة، لمكشؼ عف جوانب الضعؼ بصورة محددة
التشخيصية شيوعًا ىي االختبارات الموضوعية، التي تمتاز باالقتصاد في الوقت، وسنقؼ عند ىذا 

أما النوع الرابع مف التقويـ فيو التقويـ الختامي، ويأتي عادة في . النوع مف التقويـ باسياب فيما بعد
وقد يكوف ذلؾ في نياية وحدة دراسية . نياية البرنامج التعميمي؛ لمتعرؼ عمى مدى ما تحقؽ مف نتائج

وتكمف أىمية ىذا النوع مف التقويـ . أو فصؿ دراسي، أو سنة دراسية، أو في نياية مرحمة دراسية معينة
في مقارنة التغير الذي يحدث في سموؾ التالميذ نتيجة تطبيؽ المنيج وتنفيذه في سياؽ األىداؼ التي 

(. 1986القرشي، )يتوخاىا المنيج
     

ومف ىذا العرض الموجز ألنماط التقويـ، يتضح أف بينيا قدرًا مف التداخؿ، ومع ذلؾ فمكؿ نمط حدوده 
ووظائفو، وأف اإللماـ بأنواع التقويـ وممارستيا، واالستفادة مف نتائجيا، يعتبر أساسًا ىامًا لترشيد 

. العممية التربوية وتطويرىا
      

إف جوىر فكرة التقويـ التشخيصي مقتبسة أساسًا مف مجاؿ العالج الطبي، ابتداًء مف بعض ممارسات 
الطبيب المعالج لممريض، كتشخيص نوع المرض أواًل، ثـ إعطاء العالج المناسب لذلؾ المرض، ويعود 

فالمعمـ يمارس دورًا شبييًا بدور . الطبيب بالفحص والتشخيص، لمتأكد مف خمو المريض مف المرض
ـّ تقديـ المادة  الطبيب، حيث يقوـ أواًل بتشخيص الصعوبات المتمثمة بأخطاء المتعمميف، ومف ث

التدريبية، وبعد ذلؾ يتـ إعادة التشخيص وذلؾ لرفع مستوى تحصيؿ الطمبة مف خالؿ تمكف الطالب 
الحكـ : في االستعماؿ( تشخيص)وتعني كممة. (2003حسف، )مما سبؽ تعممو مف معارؼ وميارات

تحديد المرض بناًء : الذي يصدره الطبيب بعد فحص المريض، فمعظـ المعاجـ تعّرؼ التشخيص بأنو
وبما أف التشخيص غرض مف أغراض التقويـ التربوي، فيو ال يختمؼ كثيرًا عف ىذا . عمى أعراضو

المعنى، ألنو يحّدد مواطف الضعؼ عند المتعمميف ويشّخصيا بناًء عمى نتائجيـ في اختبارات 
(.  1997غانـ،)تشخيصية أو أنشطة تعميمية
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عمى أف التقويـ التشخيصي ال يقتصر عمى تحديد صعوبات التعمـ  (,Sax 1994)ويؤكد ساكس
فحسب، إنما ييدؼ إلى التعّرؼ عمى الخبرات السابقة لممتعمميف وحاجاتيـ التعميمية، ليمتّد ىذا النوع 

. مف التقويـ ليشمؿ التعّرؼ عمى نواحي القوة لدى المتعمميف أيضاً 
      

ثـ أخذ مصطمح التقويـ التشخيصي يتطور مف كونو نوعًا أساسّيًا مف أنواع التقويـ إلى أف أصبح 
استراتيجية وأسموب تعميـ وتعّمـ، يساعد المعمميف عمى صنع قرارات بطريقة منظمة تتعمؽ بالطمبة، 

حينما يتعمموف بشكؿ فردي أو ضمف مجموعات صفّية، لتمبية حاجاتيـ في المواقؼ التعميمية 
(. 1998أبو أصفر، )المختمفة
       

وقد بدأت وزارة التربية والتعميـ الفمسطينية باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدخاؿ التقويـ التشخيصي إلى 
مدارسيا، لمعرفة نقاط الضعؼ والقوة عند الطمبة، مف خالؿ مراجعة قسـ التقويـ التشخيصي التابع 

ـّ إرساؿ عدد مف . لمديرية التربية والتعميـ األردنية وفي مديرية تربية وتعميـ محافظة بيت لحـ ت
المشرفيف التربوييف لإلطالع عمى الخطط التدريبية المعّدة ىناؾ، واالجتماع مع مؤسسي قسـ التقويـ 

ـّ إجراء اختبار تشخيصي لمطبة الجدد بداية . التشخيصي في المديرية لإلسترشاد بيـ وكخطوة أولى يت
.  كؿ عاـ دراسّي، لتحديد الطمبة الضعاؼ، وتقديـ العالج المناسب ليـ

 
ونظرًا ألىمية قواعد الّمغة العربية، وقمة التنويع في استراتيجيات تدريسيا، باإلضافة إلى استمرار 

الشكوى مف ضعؼ تحصيؿ الطمبة فييا، وأىمية الصؼ العاشر الذي يمثؿ نياية المرحمة األساسية، إف 
. ذلؾ كّمو مف شأنو أف يسممنا إلى مشكمة الدراسة التي تستحؽ أف تبحث

 
:  مشكمة الدراسة2.1

لقد بدأ شعور الباحث الذي يعمؿ معّممًا لمغة العربية في المرحمة الثانوية بيذه المشكمة منذ خمس 
سنوات، حيف الحظ انخفاض مستوى تحصيؿ الطمبة في مادة قواعد المغة العربية، ولجوءىـ في جميع 
المراحؿ التعميمية، وخصوصًا الثانوية إلى بعض المعاىد الخاصة؛ لمتمكف مف معالجة ضعفيـ في تمؾ 

المادة أو التعّمؽ فييا، ولّما كاف ىناؾ شعور بضعؼ الطمبة في النحو، كاف ىناؾ حاجة لتشخيص 
ـّ معالجة ىذا الضعؼ وتمحورت مشكمة الدراسة في تبياف أثر التدريس . الضعؼ، وتقصي األسباب، ث

بأسموب التقويـ التشخيصي في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي في قواعد المغة العربية في 
. محافظة بيت لحـ
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:  ىدف الدراسة وأسئمتيا3.1
ىدفت الدراسة إلى معرفة درجة تأثير التدريس بأسموب التقويـ التشخيصي في تحصيؿ طمبة الصؼ 
العاشر األساسي في قواعد الّمغة العربية في محافظة بيت لحـ، وبصورة محددة حاولت ىذه الدراسة 

 :اإلجابة عف األسئمة اآلتية
 ما أثر استخداـ أسموب التقويـ التشخيصي في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي :السؤال األول

في قواعد المغة العربية في محافظة بيت لحـ؟ 
ىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ مستوى التحصيؿ في قواعد المغة العربية؟ : السؤال الثاني
ىؿ يختمؼ ىذا األثر باختالؼ الجنس؟ : السؤال الثالث
 بالتفاعؿ بيف الجنس والطريقة ومستوى التحصيؿ؟ ىؿ يختمؼ ىذا األثر: السؤال الرابع

  
 :أىمية الدراسة4.1 

تنبع أىمية  ىذه الدراسة مف اإلىتماـ المتزايد في العقد األخير بتطوير أساليب تدريس المغة العربية 
عاّمة وقواعدىا خاّصة، وذلؾ لما يممسو المعمموف مف ضعؼ لغوي ظاىر لدى الطمبة في الميداف، كما 

تسيـ ىذه الدراسة في تشجيع الباحثيف في مجاؿ المغة العربية، إلجراء دراسات تستيدؼ تقصي أثر 
التقويـ التشخيصي في فروع المغة العربية األخرى كالمطالعة والنصوص والنحو والصرؼ والتعبير 

وقد تسيـ في دفع المشتغميف في تأليؼ كتب القواعد والمشرفيف عمى تدريسيا إلى إدخاؿ ىذا . وغيرىا
األسموب، بصورة فاعمة، في حسابيـ عند التأليؼ واإلشراؼ، باإلضافة إلى تزويد المعمميف بتصور لما 
يمكف أف يمزميـ مف ميارات واستراتيجيات، تمكنيـ مف التعامؿ مع طرؽ التدريس الحديثة التي تقـو 

، ومف ثـ (13ممحؽ)عمى أساس التقويـ التشخيصي، وكيفية تحضير حصة صفية وفؽ ىذا األسموب
. محاولة وضع الحموؿ المناسبة لممشاكؿ التي قد تصادفيـ

 
ويزيد مف أىمية الدراسة أنيا تشّجع الطالب منخفضي االستعداد ومتوسطيو، وكذلؾ التحصيؿ بشكؿ 
مستمر، وتعّرفيـ بما حققوه مف تقدـ حقيقي مف خالؿ نشاطيـ أواًل بأوؿ، باإلضافة إلى أف المعمـ 

يستطيع أف يتعرؼ عمى المستويات الحقيقية لطالبو، ومف ثـ تكوف الصورة أكثر وضوحًا أمامو عف 
الخمفية العممية لكؿ طالب، نتيجة استخداـ االختبارات التشخيصية التي تحّدد نقاط الضعؼ والقوة التي 

. تتـ قبؿ بدء التدريس الفعمي
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 :  محددات الدراسة5.1
اقتصرت ىذه الدراسة عمى طمبة الصؼ العاشر األساسي في المرحمة األساسية العميا ذكورًا  .1

ناثًا، في تربية محافظة بيت لحـ لمعاـ الدراسي   .2006)/(2005وا 

دوف التطرؽ إلى كتاب المطالعة  (المنصوبات )اقتصرت الدراسة عمى كتاب العمـو المغوية .2
واألدب والنقد، وذلؾ ألف ىذه المواد تحتاج إلى تنويع األساليب والطرؽ لتوصيؿ الفكرة إلى 

 .الطمبة

التذكر، )اقتصرت الدراسة عمى المستويات الثالثة األولى مف تصنيؼ بمـو لألىداؼ التربوية .3
.   (والفيـ، والتطبيؽ

 .تتحدد بمدى صدؽ وثبات االختبار .4

. تتحدد بمدى دقة التحميؿ .5
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: الفصل  الثاني
 األدب التربوي والدراسات السابقة

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر التدريس بأسموب التقويـ التشخيصي في تحصيؿ طمبة الصؼ 

. العاشر األساسي في قواعد المغة العربية في محافظة بيت لحـ
 

ففي . األدب التربوي والدراسات السابقة: وسيتـ الحديث في ىذا الفصؿ مف الدراسة في موضوعيف ىما
كأسموب  (باإلضافة إلى ما ورد في الفصؿ األوؿ)الموضوع األوؿ سنتعرؼ عمى التقويـ التشخيصي

تدريس، باإلضافة إلى دواعي توظيفو، وأثر ممارستو عمى عممية التعميـ، واألدوار الالزمة في تفعيؿ 
التقويـ التشخيصي، وكذلؾ الحديث عف االختبارات التشخيصية، ومكونات التقويـ التشخيصي، ومراحؿ 

التعمـ بأسموب التقويـ التشخيصي، باإلضافة إلى الحديث عف واقع التقويـ التشخيصي في األردف 
وفي الموضوع الثاني سنقؼ عند الدراسات السابقة التي تناولت فحص أسموب التقويـ . وفمسطيف

التشخيصي، والدراسات التي تناولت أثر طرؽ التدريس في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر في مادة 
. القواعد، باإلضافة إلى الدراسات التي تناولت مستوى التحصيؿ في النحو

 
:  األدب التربوي1.2 

 :Diagnostic Evaluation))التقويم التشخيصي كأسموب تدريس1.2.1 
 الالزمة لمدرس الجديد –ىو أسموب تعّمـ وتعميـ يتـ فيو تقويـ تعّمـ الطمبة في مرحمتي المعرفة السابقة 

 والمعرفة الجديدة؛ وذلؾ مف خالؿ أنشطة تقويمية وعالجية إغنائية تمبي حاجات الطمبة؛ لموصوؿ –
وقد . بذوي التحصيؿ المرتفع وذوي التحصيؿ المنخفض الى أعمى حّد ممكف مف المعرفة لمدرس الجديد

أسموب تعّمـ وتعميـ يتطمب الجمع المنّظـ لمعمومات قبمّية عف تحصيؿ الطمبة؛ لتحديد ":ُعّرؼ بأنو
مواطف القوة والضعؼ لدييـ وبناء أنشطة صفية في ضوء نتائج التقويـ تمبي حاجات الطمبة 

(. 98،ص2000 أبو أصفر وآخروف، )"التعميمية
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ويتطمب التقويـ التشخيصي تفريد عمميات التعميـ والتعّمـ؛ إلتاحة الفرصة لكؿ تمميذ كي يتعمـ ويحقؽ 
ويعمؿ التقويـ التشخيصي عمى جعؿ التقويـ جزءًا . ذاتو، ويمبي حاجاتو إلى أقصى ما تستطيعو قدراتو

أساسيًا مف أجزاء عممية التعميـ والتعمـ، يمارسو المعمـ قبؿ عممية التعميـ والتعّمـ وخالليا وبعدىا، ويعنى 
التقويـ التشخيصي بشكؿ أساسي بالفرد المتعمـ، أو بالمجموعة المتجانسة مف األفراد، ويفترض أف لكؿ 

(.   1998أبو أصفر،)تمميذ في غرفة الصؼ كيانًا فريدًا في حاجاتو وقدراتو وميولو وسرعة تعممو
      

ويعّد التقويـ التشخيصي مؤشرًا ىاّمًا في الكشؼ عف قدرات الطمبة قبؿ بدء المعمـ بعممية التعميـ،  
وييدؼ إلى تحديد المستوى المدخمي لكفاية التالميذ عند بداية التعميـ، وفي ضوء النتائج يقـو المعمـ 

وال يقتصر ىذا النوع مف التقويـ عمى بياف الدرجة التي حصؿ . بتنظيـ برنامج تعميمي مناسب ليـ
.  عمييا الطالب فقط، بؿ يبّيف الموضوعات التي نجح فييا، والموضوعات التي أخفؽ في اإللماـ بيا

 
ويأتي التقويـ التشخيصي في بداية العممية التدريسية مف أجؿ تحديد مستوى تحصيؿ الطالب، فإذا 

أظير الطالب الممتحنوف مستوى غير مرٍض، فإف ذلؾ يستدعي تدريسًا عالجيًا بغرض تقوية جوانب 
ذا لـ يحدث تحّسف، فرّبما يكوف األمر بسبب . الضعؼ عندىـ بعد ذلؾ ُيعاد التقويـ التشخيصي، وا 

وال يقتصر التقويـ التشخيصي عمى . صعوبات في التعّمـ ألسباب صحّية أو بيئّية أو نفسّية أوعقمّية
وىو كذلؾ يستخدـ لمتعّرؼ عمى الطالب . بدايات عممية التقييـ، بؿ يستمر باستمرار المواقؼ التعميمية

وىو أسموب تعّمـ وتعميـ . الذيف يتأثر تعّمميـ تأثرًا سمبيًا نتيجة لعوامؿ خارجة عف اإلجراءات التدريسية
يتطمب الجمع المنظـ لمعمومات قبمّية عف تحصيؿ الطمبة بغرض بناء أنشطة صفّية في ضوء نتائج 

(.  2003خضر،)التقويـ تمبي حاجات الطالب التعميمية
 

: وعادًة ما يجيب االختبار التشخيصي عمى سؤاليف ىما
إلى أي مدى يمتمؾ الطمبة الميارات والمعارؼ التي تمزميـ لمبدء بالتعّمـ الجديد؟ . 1
ما مستوى الخبرات السابقة عند الطمبة فيما يتصؿ بالمادة المراد تدريسيا؟ . 2

         
وييدؼ التقويـ التشخيصي عمى الجممة إلى تحديد قدرات واستعدادات الطالب الكتساب الخبرات 

لى المساعدة في تصحيح مسار العممّية التعميمية أثناء حدوثيا، وليس بعد اإلنتياء  التعميمية المتوخاة، وا 
 (.  2002منسي،)منيا
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 :مصادر المعمومات التشخيصية 1.2.2
: يمكف لممعمميف الحصوؿ عمى المعمومات التشخيصية مف خالؿ

:  تحديد الطمبة الذيف لدييـ مشكمة، ويتـ معرفتيـ بعدة طرؽ منيا- أ
. المالحظة، وتحميؿ األعماؿ الكتابية، واالختبارات التشخيصية، وتحميؿ االستجابات الّمفظية

: األخطاء في اكتساب األىداؼ التعميمية، والتي صّنفت في ستة أقساـ ىي- ب
. األخطاء التي تعزى إلى صعوبات في الحصوؿ عمى معمومات كافية- 1
. األخطاء التي تعزى إلى الضعؼ في الميارات والحقائؽ والمفاىيـ األساسية السابقة- 2
. األخطاء التي تعزى إلى تداٍع غير صحيح لممعاني واألفكار في الذاكرة- 3
. أخطاء التمثؿ ومنيا الخطا السمعي الذي يؤدي إلى خطأ في الكتابة أو القراءة- 4
. أخطاء االنتقاؿ السمبي مف ميمات أو واجبات سابقة- 5
. أخطاء تعزى إلى تطبيؽ قواعد أو استراتيجيات ال عالقة ليا بالحؿ أو اإلجابة- 6
أبو أصفر ).اكتشاؼ العوامؿ المسّببة، كأف يكوف الطالب غير قادر عمى معرفة حقائؽ األشياء- ج

(.  2000وآخروف،
  

: دواعي توظيف التقويم التشخيصي 1.2.3
يساعد التقويـ التشخيصي المعمميف عمى التعميـ، والطمبة عمى التعّمـ، فيو يوّفر لممعمميف األساليب 

ويمارس . المناسبة لتقييـ تعّمـ الطمبة، وتعّرؼ إنجازاتيـ، والصعوبات التي تواجييـ تمييدًا لمعالجتيا
المعمموف ىذا األسموب قبؿ عممية التعميـ والتعّمـ وخالليا وبعدىا، لمحصوؿ عمى معمومات تشخيصية 

: عندما
 .2يرغبوف في التأكد أف الطمبة في الصؼ المدرسّي قد استوعبوا مفيومًا معينًا في الوحدة الدراسّية . 1

يحتاجوف لمعمومات عف حاجات الطمبة في بداية كؿ وحدة دراسّية، أو خالؿ تعميـ مفاىيـ وأفكار 
. وميارات جديدة

يدركوف أنو مف الميـ تعّرؼ الصعوبات التي يواجييا بعض الطمبة أو المجموعات أو الصؼ . 3
. المدرسي جميعو

.  يرغبوف في التحقؽ مف تحصيؿ طمبتيـ قبؿ البدء بتعميـ مفاىيـ وأفكار وميارات جديدة. 4
يشعروف أف أفرادًا، أو مجموعات في الصؼ يحتاجوف مساعدة خاّصة، أو أف أفرادًا أو مجموعات . 5

(. 1997مقبؿ وآخروف،  )ويحتاجوف إلى أنشطة إغنائية لزيادة مستوى تعّمميـ. حققوا تحصياًل جيداً 
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: أثر ممارسة التقويم التشخيصي عمى عممية التعميم1.2.4 
عندما يمارس المعمموف التقويـ التشخيصي فإنيـ ينّظموف صفوفيـ بطرائؽ مختمفة، فحينًا يخاطب 
المعمـ طمبتو جميعيـ، وحينًا آخر يستخدـ التعميـ في مجموعات صفّية، ليشجع حاجات طمبتو ذوي 
القدرات التحصيمية المتباينة، وليعطي الفرصة لطمبة المجموعة الواحدة ليتعاونوا معًا عمى أداء ميمة 

. تعميمية واحدة، وأحيانًا أخرى يعّد أنشطة تعميمية ألفراد مف طمبتو يواجيوف مشكمة تعميمية معينة
وعممية التعميـ تصبح مشوقة عندما يتعرؼ المعمموف حاجات الطمبة، ويختاروف أساليب التعميـ 
المالئمة، ويعّدوف األنشطة التعميمية المناسبة، فيزداد اىتماميـ بالتعميـ، ويحققوف إنجازات تشعر 

(.  1997مقبؿ وآخروف،)المعمميف بنجاح ميماتيـ
 
: األدوار الالزمة في تفعيل التقويم التشخيصي1.2.5  
:  لممشرؼ التربوي دور بارز في تفعيؿ أسموب التقويـ التشخيصي مف خالؿ 

 .القياـ بزيارات منّظمة لممدارس، واإلسياـ في تطوير األنشطة التعميمية والتقويمية المختمفة .1

 .اإلسياـ في إثراء البيئة الصّفية .2

 .مساعدة المعمـ في تنظيـ الموقؼ الصفي .3

 .المشاركة في االجتماعات وورشات العمؿ المختمفة لتطوير أسموب التقويـ التشخيصي .4

 .التعاوف مع مديري المدارس التي يشرؼ عمييا في وضع خطة تقويمية شاممة ليذه المدارس .5

التخطيط مع مديري المدارس والمعمميف لكؿ ما يتعمؽ بأسموب التقويـ التشخيصي،  .6
ومساعدتيـ في تخطي الصعوبات التي قد تواجييـ، واقتراح ما يراه مناسبًا لتطوير ىذا 

 .األسموب

طالع مدير التربية في مديريتو .7  .اإلسياـ في التقويـ المستمر لألسموب، وا 

 (.2001الرواشدة وآخروف، )اإلسياـ في تطوير الكتاب المدرسيّ  .8

 
أما دور مدير المدرسة فعميو أف يدرؾ المتطمبات الكبيرة التي تقع عمى عاتؽ المعمـ في أسموب التقويـ 

:- التشخيصي، وىذا يستدعي منو أف يقـو بما يمي
المشاركة في االجتماعات والمقاءات التي تتـ بيف المشرؼ التربوي والمعمـ المشارؾ في  .1

 .التقويـ التشخيصي
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 .تزويد المعمـ بالمواد الضرورية لتنفيذ األنشطة الصفية التي خّطط لتنفيذىا في غرفة الصؼ .2

 .االطالع عمى االنشطة المختمفة التي يعّدىا المعمـ .3

القياـ بزيارات صفية لممعمـ، وعقد لقاء معو بعد الحصة الصفية لمناقشة األنشطة  .4
 . المستخدمة

 .السماح لممعمـ بالمشاركة في المقاءات واالجتماعات مع المشرؼ .5

تطوير سياسة مدرسية متكاممة، تتبنى أسموب التقويـ التشخيصي لممباحث الدراسية جميعيا،  .6
 .وفي الصفوؼ المدرسّية جميعًا، ثـ العمؿ عمى تنفيذىا

اإلشراؼ عمى أساليب التقويـ التشخيصي التي ينفذىا المعمـ، وطريقة توظيفو لممعمومات  .7
 (.2001الرواشدة وآخروف، )التي تزوده بيا أساليب التقويـ التشخيصي

      
أما المعمـ فيقع عمى عاتقو تنفيذ أسموب التقويـ التشخيصي في غرفة الصؼ، والتشاور بشكؿ منظـ مع 

ومراقبة مدى نجاحو في تنفيذ . مدير المدرسة، والمعمميف اآلخريف في فعاليات التقويـ التشخيصي
باالضافة إلى ابالغ مدير المدرسة بأوجو النجاح التي . أسموب التقويـ التشخيصي وتقييـ ىذا النجاح

(.  2003تيميويف، )يحققيا، والصعوبات التي يواجييا، ومشاركة الطمبة في الفعاليات
      

أما دور الطالب في التقويـ التشخيصي، فعميو أف  يدرؾ المتطمبات التي تقع عمى عاتقو، وأف يكوف 
ويمّيز األىداؼ التعميمية لموحدات . ويدرؾ مسؤولياتو نحو التعميـ. ايجابيًا وفاعاًل في عممية التعميـ

ويتعاوف في حؿ األنشطة . ويتعرؼ أىداؼ عممية التقويـ، ويشارؾ في إغناء البيئة  الصفية. المختمفة
(. 2003تيميويف،  )الصفية والواجبات البيتية، ويشارؾ مع المعمـ في تشكيؿ المجموعات الصفية

      
وعمى الرغـ مف أف كالًّ مف الكتاب المدرسي، ودليؿ المعمـ يعداف مصدريف رئيسيف لتزويد المعمميف 
بمعمومات أساسية عف المنياج الدراسي الذي يجب عمييـ تعميمو، فإف أسموب التقويـ التشخيصي 

يتطمب مف المعمميف تقييـ المادة التعميمية، واألنشطة التعميمية الموجودة في الكتاب المدرسّي في ضوء 
وىذا يعني أنو إذا وجد المعمموف المادة التعميمية أو . حاجات طمبتيـ، ومواطف الصعوبة التي يواجيونيا

األنشطة الموجودة في الكتاب المدرسّي غير كافية وغير مناسبة لتحسيف تعميـ طالبيـ، ورفع كفايتيـ، 
الرواشدة )فإنو يجب  عمييـ إعداد  مادة تعميمية، أو أنشطة تعميمية تتفؽ والحاجات الحقيقية لطالبيـ

(.  2001وآخروف،
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: ويمكف توضيح ما سبؽ في العمميات اآلتية
 اإلدارة الصفية  .1

 رعاية الفروؽ الفردية  .2

 التقويـ  .3

 
: اإلدارة الصفية. 1

يعّد التعّمـ في مجموعات صفّية أسموبًا فاعاًل في مساعدة الطمبة لمتغمب عمى الصعوبات التعميمية التي 
يعانوف منيا، ويتطمب التعميـ في مجموعات مف المعمميف والطمبة درجة عالية مف االنضباط والتنظيـ، 
مما يستدعي تدريب المعمميف عمى أسموب إدارة المجموعات الصفّية، وتدريب الطمبة عمى االنضباط 

المجموعة : وتتشكؿ المجموعات الصفية في نوعيف ىما. والمشاركة الفاعمة في المجموعة الصفّية
المتجانسة، والمجموعة غير المتجانسة، ويتـ تشكيؿ المجموعات غير المتجانسة باختيار عدد مف 

أما تشكيؿ . الطمبة ذوي القدرات المتباينة؛ ليتعاونوا مع بعضيـ البعض عمى أداء ميمة تعميمية معينة
المجموعة المتجانسة فيتـ باختيار عدد مف الطمبة ذوي القدرات العقمية والتحصيمية المتشابية، أو الذيف 

.               يواجيوف صعوبة، أو صعوبات تعّممية محّددة
    

وقد يحجـ كثير مف المعمميف عف استخداـ أسموب التعميـ والتعّمـ في مجموعات صفية، بسبب ضيؽ 
الغرؼ الصفّية، واكتظاظيا بالطمبة، والمناخ الصفي في ىذه الصفوؼ، مما يعيؽ أو يحّد مف حركة 
المعمـ وتنقمو بيف المجموعات لالطالع عمى أعماليا، ااّل أف المعمميف النابييف الذيف يؤمنوف بتفريد 
التعميـ، يكّيفوف الظروؼ الصفّية بشكؿ يجعميـ قادريف عمى استخداـ أسموب المجموعات الصفية في 
الصفوؼ الضيقة، والمكتظة بالطمبة، وتقّسـ الصفوؼ إلى مجموعات حسب ترتيب المقاعد في غرفة 

الصؼ، أو ترتيب المقاعد بشكؿ يجعؿ الطمبة في كؿ مقعديف يجمسوف متواجييف، أو بتشكيؿ 
مجموعات صغيرة مف طالبيف أو ثالثة، يجمسوف عمى المقعد نفسو، ويقـو المعمموف بتقديـ أنشطة 

تعميمية وتقويمية وعالجية تناسب مستويات الطمبة المتفاوتة، ويشبعوف حاجات الطمبة ذوي التحصيؿ 
المتدني والمتوسط والمرتفع، ويرصدوف الصعوبات التي تواجييا فئات الطمبة المختمفة خالؿ عممية 

 )التنقؿ بينيـ، ويقّدموف لمطمبة أنشطة عالجية لمساعدتيـ في التغمب عمى الصعوبات التي يواجيونيا  
(. 2001الرواشدة وآخروف، 

 
:  رعاية الفروق الفردية. 2
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يتعامؿ المعمموف مع الطمبة في غرفة الصؼ حسب حاجاتيـ وقدراتيـ العقمية والتحصيمية، وبعد عممية 
التقويـ يجب إعطاء الطمبة مياـ تعميمية تتفؽ وقدراتيـ التحصيمية، فقد يجد المعمموف عددًا مف الطمبة 
يعانوف مف صعوبات تعميمية معينة، فيمكف عندىا وضع الطمبة في مجموعة واحدة؛ ليقوموا بأنشطة 
تساعدىـ في التغمب عمى الصعوبات التعميمية، وقد يجد المعمموف عددًا آخر مف الطمبة يعانوف مف 
صعوبة تعميمية معينة، تختمؼ عف الصعوبة التي يعاني منيا اآلخروف، عندىا يجب عمى المعمـ أف 

 2001البطوش،)يعّد أنشطة مختمفة ليؤالء الطمبة، تساعدىـ في التغمب عمى الصعوبة التي يواجيونيا

 .)
 
 :التقويم. 3 

ال ُيتوقع مف المعمميف تقويـ طمبة الصؼ جميعيـ في حصة واحدة، بؿ يقوموف بتقويـ طالبيـ بشكؿ 
دوري، بمالحظة أداء الطمبة في حؿ الواجبات البيتية واألعماؿ الصفية والمناقسات الشفوية، التي 

(    2001البطوش،)يستطيعوف مف خالليا تعّرؼ مواطف ضعفيـ وقوتيـ، والصعوبات التي يواجيونيا
 

 (:  Diagnostic  Tests) االختبارات التشخيصية1.2.6
ىي اختبارات تقوـ عمى تعّرؼ مواطف الضعؼ عند الطمبة لمعالجتيا، وتعزيز مواطف القوة، وتبرز 

:  أىمية التشخيص في أف غايتو تتمّخص في اإلجابة عف األسئمة اآلتية
 ما موطف الضعؼ والقوة في تحصيؿ الطمبة لألىداؼ التعميمية؟  .1

 ما األسباب التي أّدت إلى ذلؾ؟ .2

 كيؼ يمكف معالجة ذلؾ؟ .3

       
:  وقدُ صّنف التشخيص إلى ثالثة أصناف ىي

(  Classroom Screening)أو الكاشؼ الصفيّ  (Survey Diagnosis)التشخيص المسحيّ . 1
الذي يعتمد عمى التقييـ واالختبار بشكؿ رئيس، لتحديد مواطف الضعؼ والقوة في أداء الطمبة، 

ـّ ذلؾ عف طريؽ اختبارات تحصيمية   Achievement Test ) )الذيف لدييـ مشكالت تعّمـ، ويت
. لتقيس مستوى أداء الطمبة

يرّكز عمى الفرد، لمعرفة نواحي القصور أو : ((Special Diagnosisالتشخيص الخاص. 2
. الفجوات، التي قد تكوف أسبابًا محتممة لألداء الضعيؼ
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ويستخدـ عادة مع الطمبة الذيف لدييـ ضعؼ : ((Intensive Diagnosisالتشخيص المكّثؼ. 3 
وضمف ىذا يتجو التشخيص مف المعارؼ والميارات العاّمة الى المعارؼ . شديد جدًا في التحصيؿ
(. 1979أبو لبدة، )والميارات األكثر تحديداً 

          
:  وىنالؾ تصنيؼ آخر يحّدد خمس خطوات لمتشخيص التربوي ىي

 .تحديد الطمبة الذيف لدييـ المشكمة .1

 .تحديد موقع األخطاء في اكتساب األىداؼ التعميمية .2

 .محاولة اكتشاؼ العوامؿ المسببة .3

 .ماىية العالج المقترح .4

 .العمؿ عمى تالفي وقوع األخطاء قدر اإلمكاف مستقبالً  .5

   
: وتمر عممية بناء االختبارات التشخيصية بمراحؿ، منيا

اختيار محتوى االختبار التشخيصي، وتحديد نقاط الضعؼ مف خالؿ سمسمة مف االختبارات . 1    
 .التشخيصية

 . تحديد المفيـو الذي سيتـ تشخيصو. 2

 . تحديد المعمومات التي يجب أف يظيرىا الطالب، لتحّدد مدى اكتسابو لمفيوـ معّيف. 3

 .بناء جدوؿ مواصفات يتضمف السموكات، وعناصر المحتوى لبناء اختبار تشخيصي. 4

 .كتابة فقرات اختبارّية لبناء االختبار. 5

 .تطبيؽ االختبار عمى الطمبة. 6

أبولبدة، )تصحيح االختبار، وتحميؿ نتائجو لمحصوؿ عمى تغذية راجعة حوؿ أداء الطمبة. 7
1979  .)

 
 
 

: مكونات التقويم التشخيصي1.2.7 
     يتكوف التقويـ التشخيصي مف خمسة مكونات، تعتبر جزءًا ميّمًا مف أجزاء أسموب التقويـ 

: التشخيصي، يمكف توضيحيا بالشكؿ اآلتي
( 1-1)الشكؿ
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مكونات التقويـ التشخيصي 
    التخطيط 

   التعمـ والتعميـ          
 (رصد النتائج)التسجيؿ                        

    التقريروتوزيع النتائج عمى المعنييف                               
      تقويـ عمميتي التعميـ والتعّمـ                                                                                

  (.2001الرواشدة واخروف،  )                                                                
 
 

 :مباديء التقويم التشخيصي1.2.8 
:      يعتمد التقويـ التشخيصي عمى عدة مباديء يمكف توضيحيا بالشكؿ اآلتي

                                         
( 2-1)الشكؿ

مباديء التقويـ التشخيصي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1997 مقبؿ واخروف،                                                                     )
: فائدة التقويم التشخيصي1.2.9 

 :يشجع التقويـ التشخيصي عمى األمور اآلتية
تفريد التعميـ                   . 1
جعؿ التقويـ عممية مستمرة                   . 2

انشؤَح انىاضحح نألهذاف انرٍ َدة 

 ذحمُمها نهصف انذساعٍ            

انرعهى انغاتك انزٌ ذثنً عهُه انًعشفح 

 اندذَذج

ذعضَض يىاطن انمىج نهطهثح ويغاعذذهى 

 عهً انرغهة عهً يىاطن ضعفهى    

انرىفُك تُن ذهثُح حاخاخ انطهثح ويرطهثاخ 

 انًنهاج انًذسعٍ 

 دعى عًهُرٍ انرعهُى وانرعهّى         
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(  2000أبو أصفر وآخروف،)تنمية حاجات األفراد حسب قدراتيـ. 3
 

: إجراءات التدريس بأسموب التقويم التشخيصي1.2.10 
تتمّخص اجراءات التدريس باسموب التقويـ التشخيصي بالبدء بنشاط تقويمي لمكشؼ عف مستوى 

المفيـو السابؽ الذي يمتمكو المتعمـ، ويعتمد عميو تعمـ المفيـو الجديد، وفي ضوء ىذا اإلجراء يتـ 
 )والثاني عالجي    (وىو لمطمبة اّلذيف امتمكوا الفيـ السابؽ)األوؿ إغنائي: توزيع الطمبة عمى نشاطيف

 .(وىو لمطمبة اّلذيف لـ يمتمكوا الفيـ السابؽ
        

وتكمف وظيفة األنشطة اإلغنائية في أنيا تعزز تعمـ المفيـو الجديد، ويبقى طمبتيا في انشغاؿ بالتعميـ 
فال يشعروف بالممؿ، وفي ىذا محافظة عمى االستمرار وعدـ االنسحاب مف التعمـ في الغرفة الصفية، 

وتشتمؿ األنشطة العالجية اجراءات لتحسيف مستوى الفيـ في المعرفة السابقة، وبذلؾ يتـ تحقيؽ التكافؤ 
وبعد ذلؾ تقدـ المعرفة الجديدة . بيف طمبة الصؼ في فيـ المعرفة السابقة الالزمة لمتعّمـ الجديد

بالطريقة التي يراىا المعمـ مناسبة، مع التركيز عمى الصعوبات التعممّية المتوقع ظيورىا عند 
المتعمميف، ثـ يقـو المعمـ بإجراء نشاط تقويمي لمكشؼ عف مدى امتالؾ المتعمميف لممفيـو الجديد، 

ويكوف التقويـ مف خالؿ األعماؿ الصفّية والواجبات البيتّية والمالحظة والمناقشات الصفية واالختبارات 
التعميمي  )وفي ضوء النشاطيف الالحقيف         . القصيرة والتحدث مع الطالب واالستماع الييـ

مجموعة لدييا صعوبات تعممّية يوجيوف الى  أنشطة عالجية : ينقسـ الطمبة إلى مجموعتيف (والتقويمي
وبيذه . والمجموعة الثانية ال صعوبات تعممّية لدييـ، يعطوف أنشطة اغنائية. الكسابيـ المفاىيـ الجديدة

اإلجراءات تكوف قد روعيت مستويات تعمـ الطمبة لممفاىيـ الجديدة، فمف امتمكيا قدمت لو أنشطة 
ويمكف تمثيؿ . (2001وزارة التربية والتعميـ االردنية، )اغنائية، ومف لـ يمتمكيا انشغؿ بأنشطة عالجية

(.  1-2)ىذه اإلجراءات بالشكؿ
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 خطوات التقويـ التشخيصي (1-2)           الشكؿ

 
 

 

 

 
 

( 2000أبو أصفر وآخروف، )
 

                                                                   
: مراحل التعمم بأسموب التقويم التشخيصي1.2.11 

: (التخطيط)مرحمة ما قبؿ التعميـ: أوآلً 
لى إشراؾ الطمبة في ىذه المعرفة،  يشير التخطيط إلى معرفة المعمميف لما يجب أف يعّمموه لمطمبة، وا 

. واإللماـ بشكؿ تاـ بمتطمبات المنياج لمصؼ الذي يعممو، بعد ذلؾ يقرر نوع التعمـ المستقبمي ليـ
 
 
 
 

 حّذد األهذاف انرذسَغُح

 ّحذد انًرطهثاخ  انغاتمح نهًعشفح  

 لذو نشاطاً ذمىًَُاً فئرا وخذخ 

 حذد انصعىتاخ وسكض ششحك عهُها 

 لذو انًعشفح اندذَذج 

طالتاً ألىَاء  لذو 

  ً نشاطاً إغنائُا

 

طالتاً ضعفاء لذو 

 نشاطاً عالخُاً 

 لّذو نشاطاً ذمىًَُاً نهًعشفح اندذَذج 

 لّذو نشاطاً إغنائُاً  لّذو نشاطاً عالخُاً 
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:  مرحمة التعميـ وتتضمف: ثانًيا
حيث يتـ مراجعة المعمومات السابقة لمطمبة عف طريؽ إعطائيـ نشاطًا : األنشطة التعميمية. 1

غنائية عمى شكؿ أعماؿ صفية أو بيتية، ثـ  تقويميًا موحدًا كتابيًا أو شفويًا، ثـ أنشطة عالجية وا 
تقديـ المعرفة الجديدة لمطمبة مع شرح المفاىيـ والميارات الجديدة، والتركيز عمى األخطاء المتوقعة 

ـّ إعدادىا عمى الطمبة، أو . بغية منع حدوثيا ويقوـ المعمـ بتوزيع األنشطة التعميمية األساسية التي ت
ويتـ تقييـ مستوى فيـ . أنشطة الكتاب التي تحقؽ أىدافًا، ويجب عمى الطمبة جميعيـ إنجازىا

ميارات الطمبة مف خالؿ أدائيـ عمى األنشطة التعميمية األساسية باستخداـ األعماؿ الصفية 
والواجبات البيتية، والمالحظة والمناقشات الصفية، واالختبارات القصيرة، والتحدث مع الطمبة، 

وبعدىا يتـ استخداـ األنشطة العالجية التي تـ إعدادىا مسبقا، أو أنشطة الكتاب . واإلستماع إلييـ
ويمكف إذا اقتضت الحاجة استخداـ أنشطة . المدرسي؛ لمواجية الصعوبات التعميمية المتوقعة
وتقّدـ ىذه األنشطة لمطمبة بشكؿ فردي أو زوجي، . تعميمية مف كتب مدرسية مقررة لسنوات سابقة

أو مف خالؿ مجموعات متجانسة، أو غير متجانسة، ثـ إعطاء األنشطة اإلغنائية لمطمبة المتفوقيف 
ـّ إعدادىا مسبقا، أو  الذيف ال يواجيوف صعوبات تعميمية؛ ويمكف المجوء إلى األنشطة التي ت

(. 1997مقبؿ وآخروف،)األنشطة اإلغنائية الموجودة في الكتاب المدرسي
      

الموازنة في الوقت : ارشادات عامة يجب مراعاتيا عند إعداد األنشطة الصفية التعميمية منيا. 2
بيف األنشطة الصفية، وأف تشمؿ أنشطة فردية وأنشطة جماعية، وأف تشمؿ إجابات محددة وأخرى 

المالحظة، والعمؿ، والتحدث )ليا عدة إجابات محتممة، والموازنة بيف أنماط التعمـ المختمفة
، ومساعدة الطمبة عمى تطوير وتنمية قدراتيـ (واإلستماع، والمناقشة، والتفكير، وكتابة المالحظات

مقبؿ )التحصيمية، وتكويف اتجاىات إيجابية نحو التعمـ، وتطوير وتنمية صفاتيـ الشخصية
(.  1997وآخروف،

  
: مرحمة ما بعد التعميـ وتتضمف: ثالثا

وفيو يتـ رصد األخطاء األساسية التي تـ تحديدىا : رصد النتائج وتقديـ األنشطة العالجية. 1
خالؿ عممية التعميـ، واستعماليا إلعداد أنشطة تعميمية وعالجية مستقبمة وتعديميا إذا كاف ذلؾ 

. ضرورياً 
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ويتمثؿ ذلؾ بإعالـ الطمبة بتقدميـ الدراسي وبالصعوبات : توزيع النتائج عمى المعنييف. 2
التعممّية التي يواجيونيا، والخطوات التي يجب اتباعيا لمواجية تمؾ الصعوبات، ثـ استخداـ 

. تقارير النتائج لمراقبة تقدـ الطمبة
بعد أف ينيي المعمـ عمميات التخطيط، والتعميـ، ورصد : تقييـ عمميتي التعميـ والتعّمـ. 3

النتائج، وتوزيعيا عمى المعنييف، يقـو بعممية تقييـ العمؿ الذي قاـ بتنفيذه، ويمكف القياـ بذلؾ 
باستخداـ قائمة تتضمف مكونات أ سموب التقويـ التشخيصي جميعيا، وتيدؼ إلى تزويد المعمـ 

 (. 2001الرواشدة وآخروف،)بتغذية راجعة سريعة عف عممية التعميـ التي قاـ بتنفيذىا
. يوّضح مراحؿ التعميـ وفؽ أسموب التقويـ التشخيصي (2-2)والشكؿ

( 2-2)الشكؿ
مراحؿ التعميـ وفؽ أسموب التقويـ التشخيصي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

 ويمكف توضيح خطوات تقييـ تنفيذ التقويـ التشخيصي، واألسئمة التي قد يسأليا المعمـ نفسو في كؿ 
(. 1-3)خطوة وفؽ الشكؿ

 
 

 مرحمة ما قبؿ
  التعميـ

 مرحمة التعميـ
 

 
انرخطُظ نرعهُى وحذج 

 دساعُح

 
 األنشطح انصفُح

 

 مرحمة ما بعد  التعميـ
 

  سصذ اننرائح 

  ذىصَع اننرائح 

 ذمُُى عًهُح 
  انرعهى وانرعهُى
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(  1-3)الشكؿ
 خطوات تقيييـ تنفيذ التقويـ التشخيصي

االسئمة الخطوة /المرحمة الفاعمية 
أخذ حاجات 
الطمبة بعيف 
اإلعتبار  

 تحديد األىداؼ الخاصة لمدرس  
 تحديد المعرفة السابقة  

؟  ماذا أريد أف يتعمـ طمبتي اليـو
ما المعرفة الضرورية لتمكيف طمبتي مف تعّرؼ المعرفة 

الجديدة؟   
ما الصعوبات المتوقعة لدى بعض الطمبة أو جميعيـ عند  تحديد الصعوبات المتوقعة  

تقديـ المعرفة الجديدة؟ 
اإلعداد لمتعّمـ 

الجديد  
أي الطمبة لدييـ معرفة سابقة؟    (لممعرفة السابقة)أنشطة تقويمية

أي الطمبة ليس لدييـ ىذه المعرفة؟ 
كيؼ أساعد الطمبة الضعاؼ عمى إدراؾ المعرفة الجديدة؟  (لممعرفة السابقة)أنشطة عالجية
ما األنشطة التي تبقي طمبتي متفاعميف ومستفيديف منيا  (لممعرفة السابقة )أنشطة إغنائية

حتى يمحؽ بيـ الطمبة الضعاؼ؟ 
المعرفة 
الجديدة 

بالشرح مف )تقديـ المعرفة الجديدة
. (خالؿ المياـ التعميمية المالئمة 

ما أفضؿ طريقة لتقديـ المعرفة الجديدة؟ 

أي الطمبة أدرؾ المعرفة الجديدة وأييـ لـ يدركيا؟  (لممعرفة الجديدة)أنشطة تقويمية
ما الذي بساعد الطمبة الضعاؼ عمى اتقاف المعرفة  (لممعرفة الجديدة)أنشطة عالجية

الجديدة؟ 
ما الذي يشغؿ الطمبة األقوياء؟  (لممعرفة الجديدة)أنشطة إغنائية

التسجيؿ 
والتقرير 

؟ تسجيؿ اإلنجاز  كيؼ تفاعؿ كؿ فرد في أنشطة اليـو
مف يحتاج إلى مساعدة إضافية؟ 

مف يحتاج إلى ثناء؟ ومف يحتاج تحديًا أكثر؟  
مف يجب إبالغو حوؿ تحصيؿ الطمبة؟ إعالـ المعنييف  

ما أفضؿ طريقة لتقديـ المعمومات؟ 
 ( 2000أبو أصفر وآخروف، )                                                                                    

 
 
 
 

:  التقويم التشخيصي في األردن1.2.12
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، 1987حرصًا مف وزارة التربية والتعميـ األردنية عمى تطبيؽ توصيات مؤتمر التطوير التربوي األوؿ 
 ODA،Overseas)بدأت الوزارة بدعـ فني ومادي مف إدارة التنمية البريطانية لما وراء البحار

Department for Assessment)  باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلدخاؿ التقويـ التشخيصي إلى مدارس
ـّ امتّد التطبيؽ ليشمؿ 1996)/(1995المرحمة األساسية عمى نطاؽ تجريبي في بداية العاـ الدراسي ، ث

ـّ فييا تدريب عدد مف المشرفيف  عينات أخرى مف مديريات التربية والتعميـ ضمف خطة محددة، ت
عداد خطط وبرامج لمتابعة تنفيذ أسموب التقويـ  التربوييف والمعمميف في مديريات التربية والتعميـ، وا 

التشخيصي، كما وضعت أدلة لممعمميف ورـز تدريبية، وأشرطة فيديو لإلسترشاد بيا، وذلؾ في مباحث 
 (. 2001وزارة التربية والتعميـ األردنية،)المغة العربية والرياضيات والعمـو والمغة اإلنجميزية

 
:     واقع التقويم التشخيصي في فمسطين1.2.13 

لـ يحظ التقويـ التشخيصي في فمسطيف باىتماـ التربوييف، باستثناء بعض االرشادات حوؿ االختبارات 
التشخيصية، لمعرفة نقاط الضعؼ والقوة عند الطمبة، والتخطيط لمعالجتيـ بوضع أىداؼ تتناسب 

حيث أرسمت مديرية التربية والتعميـ لمحافظة بيت لحـ، وبالتنسيؽ مع وزارة التربية . وقدراتيـ التحصيمية
والتعميـ األردنية وفدًا مف المشرفيف التربوييف، لإلطالع عمى الخطوط العريضة ألسموب التقويـ 

التشخيصي، والمنشورات والمادة التدريبية، التي يصدرىا قسـ التقويـ التشخيصي التابع لممديرية العامة 
. لالمتحانات

 تحت 2002/2003وىناؾ دراسة قاـ بيا مركز التطوير التربوي التابع لوكالة الغوث الدولية عاـ 
، حيث "مشروع تحسيف التحصيؿ في المغة العربية مف الصؼ الخامس حتى السابع األساسي"عنواف 

استطاع فريؽ العمؿ برئاسة الدكتور محمود أبو كتة المحاضر في جامعة بيت لحـ، وعدد مف المعمميف 
بتصميـ مواد تعميمية عالجية لكثير مف الميارات المغوية المتدنية لدى الطمبة، والتي حّددت بناًء عمى 

مالء، وخط، وقواعد، ونصوص،  االختبار التشخيصي لموضوعات المغة العربية مف قراءة، وا 
وقد روعي في تصميـ المادة مستوى المتعمميف، وحاجتيـ إلى االعتماد . ومحفوظات، وتعبير بأنواعو

عمى أنفسيـ في معايشة ىذه الميارات، باإلضافة إلى استخداـ أسموب اإلثارة والتشويؽ، المعتمد عمى 
وقد بذؿ الفريؽ جيدًا في . الرسـو التوضيحية، األشكاؿ التقريبية، والحوار الممتع لكسر حاجز الممؿ

(. 2003الدراويش وآخروف، )تقسيـ المادة إلى فصوؿ حسب الموضوعات
 

: الدراسات السابقة2.2 
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ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى أثر التدريس بأسموب التقويـ التشخيصي عمى تحصيؿ طمبة 
الصؼ العاشر األساسي في قواعد المغة العربية في محافظة بيت لحـ، ولدى مراجعة الباحث لمدراسات 

: ذات العالقة، تمكف مف تصنيؼ ىذه الدراسات إلى المجاالت اآلتية
. الدراسات التي تناولت فحص أسموب التقويـ التشخيصي: المجاؿ األوؿ
الدراسات التي تناولت أثر طرؽ التدريس في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر في المغة : المجاؿ الثاني

. العربية
 .الدراسات التي تناولت مستوى التحصيؿ في النحو: المجاؿ الثالث

      
ىدفت إلى استقصاء أثر استخداـ منحى التقويـ  والتي (2003)ففي المجاؿ األوؿ كانت دراسة القطاونة

تألفت عينة  .التشخيصي في اكتساب طمبة الصؼ السابع األساسي لميارات المغة االنجميزية في األردف
 –طالبًا في الصؼ السابع األساسي في شعبتيف مف مدرسة في محافظة الكرؾ  (58)الدراسة مف

األردف، اختيرت إحدى الشعبتيف لتكوف مجموعة تجريبية واألخرى مجموعة ضابطة، في كؿ 
تـ تدريس المجموعة التجريبية باستخداـ أسموب التقويـ التشخيصي، أما المجموعة . طالباً  (29)مجموعة

مف قبؿ المعمـ نفسو، واستمرت المعالجة  (التقميدية)الضابطة فقد درست باستخداـ الطريقة االعتيادية
 .حصص في األسبوع، أعّد الباحث خططًا دراسية لممحتوى حسب األسموبيف (6)أسابيع بواقع (4)مدة

استخدـ الباحث . االستماع والمحادثة، والقراءة، والكتابة: كما أعّد الباحث اختبارًا تحصيميًا بثالثة أبعاد
تحميؿ التبايف المصاحب لمكشؼ عف داللة الفروؽ بيف المتوسطات لممجموعتيف، وقد أظيرت النتائج 
وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات المجموعتيف التجريبية والضابطة في تحصيؿ 

وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد مف  .الطمبة لميارات المغة االنجميزية ولصالح المجموعة التجريبية
 .الدراسات تبحث في إعادة التجربة عمى مستويات صفّية مختمفة

      
والتي ىدفت إلى استقصاء فاعمية استخداـ  (2003)ومف الدراسات الحديثة في ىذا المجاؿ دراسة عمياف

التقويـ التشخيصي كأداة تدريسية في تحصيؿ طمبة الصؼ السادس في مبحثي المغة العربية 
األولى : طالبًا وطالبة، موزعيف في مجموعتيف (564)تكونت عينة الدراسة مف. والرياضيات في األردف

وبعد التحميؿ اإلحصائي خمص . قبمي، وبعدي: وأجرى الباحث اختباريف. تجريبية، والثانية ضابطة
الباحث إلى وجود أثر إيجابي ألسموب التقويـ التشخيصي في تحصيؿ طمبة الصؼ السادس في 

. مبحثي المغة العربية والرياضيات
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فيدفت إلى فحص أثر التقويـ التشخيصي في تحصيؿ طمبة  (2003)أما دراسة البرغوثي وشبانة
 .الصؼ السابع في مبحثي الرياضيات والمغة االنجميزية، مقارنة بأسموب التدريس العادي في األردف

طالبًة، وضابطة مكونة  (26)تجريبية مكونة مف: طالبة في شعبتيف (52)تكونت عينة الدراسة مف
ـّ تدريس المجموعة التجريبية وفؽ أسموب التقويـ التشخيصي، أما المجموعة . طالبة (26)مف وت

وخمصت . ثـ عمؿ اختبار تحصيمي في نياية الدراسة. الضابطة فدّرست وفؽ أسموب التدريس العادي
في النياية إلى وجود أثر ايجابي ذي داللة احصائية ألسموب التقويـ التشخيصي عمى تحصيؿ 

.  الطالبات في الرياضيات والمغة االنجميزية
 

ىدفت إلى معرفة أثر التقويـ التشخيصي  ((Betty & David, 2003وفي دراسة قاـ بيا بيتي ودايفد
وقد تكونت عينة , عمى تحصيؿ طمبة المدارس في المرحمة الثانوية في االختبارات النيائية في استراليا
وقد تـ تقسيـ . الدراسة مف طمبة المرحمة الثانوية لتطوير التقويـ التشخيصي في أعمى عشر مدارس

وقد قسمت العينة إلى , خضعوا المتحانات عالمية, عميا ووسطى ودنيا, الطالب إلى ثالثة مستويات
مشاركا تـ تطبيؽ ميارات التقويـ  (256 )مجموعة تجريبية خضعت لالختبار وعددىا, مجموعتيف

وكاف ىناؾ اختالؼ واضح لدى . وضابطة لـ تخضع لالختبار, التشخيصي عمى المستويات الثالث
وقد أوصت ىذه الدراسة بدعـ التعميـ غير . فكانت النتائج ايجابية, كؿ مجموعة لمتدريب حسب خطتيا

كما تدعـ التقويـ . المنيجي في التقويـ التشخيصي، لتشارؾ في تعميـ الطمبة بطرؽ امتحانات رسمية
التشخيصي لتعّرؼ المدارس العميا بالطرائؽ التي تعود عمى الطمبة بالفوائد مف خالؿ تطوير المعمميف 

 .في مدارسيا
 
بدراسة ىدفت إلى تطوير  (Dylan & Paul 2003 ,)في المجاؿ نفسو قاـ الباحثاف ديالف وبوؿو

وقد حثت الدراسة . تقييـ المعمميف باستخداـ أسموب التقويـ التشخيصي وانعكاسو عمى تحصيؿ الطمبة
وذلؾ لتطوير النتائج النيائية مف خالؿ مجموع مف , عمى تكثيؼ استخداـ أسموب التقويـ التشخيصي

االختبارات التي تعطى في المدارس الثانوية في الواليات المتحدة األمريكية، لتطوير استراتيجيات التقويـ 
, موزعيف عمى ست مدارس في منطقتيف مختمفتيف ( معمماً 24)حيث كاف مجموع المعمميف. التشخيصي

وبعد , تركزت عمى التخطيط والتنفيذ والتقويـ ( أشير6)وضمف تخصصات مختمفة وقد استغرقت الدراسة
وضع المعمموف خططًا لتفيذ حصص باختيارعينة منتقاة مف الصفوؼ،  (1999)ذلؾ وفي بداية تموز

وقد قورنت النتائج بمجموعة أخرى دّرسيا , وذلؾ لتقدير حجـ التنفيذ، ويكوف المقياس ألولوية التحصيؿ
%(. 32)المعمموف أنفسيـ، وكاف حجـ التأثير بنسبة
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دراسة لمعرفة أثر استراتيجية التقويـ التشخيصي المعموؿ بو في وزارة التربية ( 2002)الطويسي وأجرى

تألفت عينة الدراسة . والتعميـ األردنية في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر االساسي في مادة الرياضيات
: طالبًا في الصؼ العاشر في مدرسة مف مدارس محافظة معاف، قّسمت إلى مجموعتيف (91)مف

ـّ المكافأة بيف المجموعتيف في االختبار القبمي مف إعداد الباحث في  تجريبية وأخرى ضابطة، ت
المعمومات السابقة في الرياضيات، وفي متوسط العمر، فضاًل عف معدؿ دخؿ األسرة السنوي، أعّد 

ََ في الرياضيات لقياس التحصيؿ اآلني والمؤجؿ، طبؽ بعد انتياء التجربة، إذ  الباحث اختبارًا تحصيميًا
قاـ معمـ المادة بتدريس المجموعتيف التجريبية والضابطة، واستعماؿ االختبارات التشخيصية المعّدة مف 

قبؿ الباحث، واألنشطة العالجية واإلثرائية أيضًا، كما شممت استراتيجية التقويـ التشخيصي عشر 
األسئمة الشفوّية، واألعماؿ الصفّية، وبياف : خطوات متتالية، كاف أكثرىا استخدامًا في ىذه الدراسة

لعينتيف  (t)لممجموعتيف المستقمتيف، واختبار (t-test)وقد استخدـ الباحث اختبار. األخطاء المتكررة
 :مترابطتيف، وقد توصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية

يوجد أثر ذو داللة إحصائية الستراتيجية التقويـ التشخيصي في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر في - 
. مادة الرياضيات ولصالح المجموعة التجريبية

كانت مدة اإلحتفاظ بالنسبة لممجموعة التجريبية إيجابية أكثر مف مّدة اإلحتفاظ في المجموعة - 
. الضابطة
      

والتي ىدفت إلى اختبار مدى فاعمية  (2000)ومف الدراسات في ىذا المجاؿ أيضًا دراسة الطراونة
التدريس بأسموب التقويـ التشخيصي لمادة الّمغة العربية في المرحمة األساسية في مدارس محافظة 

األردف، مف خالؿ موازنة مستوى التحصيؿ الدراسي لمطمبة الذيف يدرسوف وفؽ ىذا األسموب - الكرؾ
تكونت عينة الدراسة . مع مستوى تحصيؿ الطمبة الذيف يدرسوف باألساليب التقميدية في نفس الصفوؼ

مدارس إناث مف  (9)مدارس ذكور و (9)طالبًا وطالبة في الصؼ السادس األساسي، (819)مف
ـّ اختيار الطمبة بالطريقة العشوائية الطبقية، فضاًل عف اختيار عدد مف . مدارس محافظة الكرؾ ت

تجريبية وأخرى : ووّزعت العينة عشوائيًا إلى مجموعتيف. المعمميف يدّرسوف بأسموب التقويـ التشخيصي
ضابطة، قاـ معممو الصفوؼ في تمؾ المدارس بتدريسيا، إذ تمقت المجموعة التجريبية تدريسًا باستخداـ 
أسموب التقويـ التشخيصي مف معممييـ، ألنيـ تدّربوا عمى التدريس بيذا األسموب مف قبؿ وزارة التربية 

وقد أعّد الباحث اختباريف . والتعميـ، أما المجموعة الضابطة فقد تمّقت تدريسًا بالطريقة التقميدّية
تحصيمييف، طبؽ األوؿ في بداية العاـ الدراسي، وطبؽ الثاني في نيايتو، باإلضافة إلى إعداد استبانة 
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: لتقويـ ممارسات المعمميف التدريسية بأسموب التقويـ التشخيصي، استخدـ الباحث األدوات اإلحصائية
، لمعينات المستقمة والمترابطة، وتحميؿ التبايف األحادي، وتحميؿ ((t- testمعامؿ ارتباط بيرسوف، أختبار

 :وتوصؿ إلى النتائج اآلتية .التبايف الثنائي
إف مستوى تحصيؿ الطمبة الذيف درسوا وفؽ األساليب التقميدية أفضؿ مف مستوى تحصيؿ الطمبة - 

 .الذيف درسوا بأسموب التقويـ التشخيصي
 .يوجد أثر لطريقة التدريس وجنس الطالب وخبرات المعمميف ومؤىالتيـ عمى مستوى تحصيؿ الطمبة- 

توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات تحصيؿ الطمبة تعزى لمتغير الخبرة في مجاؿ - 
 .التقويـ التشخيصي

درجة تقويـ المعمميف لممارساتيـ التدريسية فوؽ المتوسط، واتجيت غالبيتيا نحو القيـ العميا في - 
، وقد حققت مستوى (8.4- 7.3)التقدير، حيث تراوحت متوسطات درجات الفقرات في االستبانة مف

وقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر في طريقة تطبيؽ . لألداء بشكؿ عاـ (%84)مقبواًل بنسبة
. أسموب التقويـ التشخيصي والعناية ببرنامج التدريب عمى ىذا األسموب

      
دراسة حوؿ فاعمية أسموب التقويـ التشخيصي العالجي في تحصيؿ طمبة  ((1998وأجرى أبوأصفر

الصؼ السادس في مبحثي الّمغة العربية والرياضيات، في ست مديريات تربية وتعميـ في محافظة 
مدرسة، قسمت  (12)وقد تـ اختيار. عّماف، خالؿ مشاركتيا في برنامج التقويـ التشخيصي العالجي

تجريبية وأخرى ضابطة، وأظيرت النتائج وجود فروؽ ذات داللة احصائية لصالح أداء : إلى مجموعتيف
. طالب المجموعة التجريبية التي دّرست بأسموب التقويـ التشخيصي العالجي

      
دراسة في سياؽ تقريرىا عف زياراتيا إلى األردّف كاستشارية في  (Marion , 1997)وأجرت ماريوف

، والتي اّطمعت أثناءىا عمى تجربة التدريس 1997التقويـ التشخيصي، في شير تشريف الثاني لعاـ 
استيدفت الدراسة الوقوؼ . بأسموب التقويـ التشخيصي في مادتي الّمغة العربية والرياضيات في األردف

عمى مدى نجاح التجربة ومدى تقدميا، فبعد العديد مف الزيارات، والمشاركة في الحمقات التدريبّية، 
أجرت الباحثة اختباريف أحدىما قبمي واالخر بعدي لطمبة الصؼ السابع األساسي في كؿ مف مادتي 

مدارس مشاركة في التجربة،  (9)مدرسة؛(18)تكونت عينة الدراسة مف. الّمغة العربية والرياضيات
مدرسة، وعدد  (12)مدارس، وعدد مدارس اإلناث (6)ومثميا غير مشاركة، وكاف عدد مدارس الذكور

لـ تنشر الباحثة نتائج الدراسة، إاّل أّنيا قّدمت . طالبًا وطالبة (1061)الطمبة الذيف طبؽ عمييـ االختبار
: مجموعة مف المالحظات واالستنتاجات حوؿ مشروع التقويـ التشخيصي منيا
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. اىتماـ المعمميف بمستوى الطمبة ومراعاة الفروؽ الفردّية بينيـ- 
تعّدد أساليب التقويـ لدى المعمميف، وتنويع استخداـ األسئمة المفتوحة والمصّممة الختبار القدرات - 

 .المختمفة

. ظيور اىتماـ لدى المعمميف بتطوير سجالت األداء والتحصيؿ لدى الطمبة- 
      

بدراسة ىدفت إلى تعّرؼ أثر استخداـ التدريس التشخيصي باستخداـ االختبارات  (1985)وقاـ سعود
التشخيصية، ومعالجة الضعؼ في تحصيؿ الطمبة السعودييف في المدارس الثانوية في مادة العموـ، 

: وتجيب الدراسة عمى السؤاليف اآلتييف
ىؿ يوجد أثر داؿ إحصائيًا لالختبارات التشخيصية ومعالجة أوجو القصور لدى الطمبة السعودييف في -

تعّمـ العموـ؟  
ىؿ يوجد أثر داؿ إحصائيًا لمتفاعؿ بيف االختبارات التشخيصية ومعالجة أوجو القصور لدى الطمبة -

السعودييف في تعمـ العموـ؟  
 

مجموعات، واستخدـ مع المجموعات الثالث األولى االختبارات التشخيصية، ولـ  (6)وقد اختار الباحث
عمى ثالثة  (معالجة أوجو القصور لدى الطمبة)تستخدـ مع المجموعات األخرى، كما قّدمت المعالجة

األوؿ بإدارة المعمـ، والثاني بإدارة الطالب، والثالث لـ يقدـ فيو أية معالجة، وىذه المستويات : مستويات
. عمى الترتيب، كما طبؽ عمييـ أيضا سمسمة االختبارات التشخيصية (1،2،3)كانت لممجموعات األولى

. عمى التوالي، ولـ يطبؽ عمييا أية اختبارات (4،5،6)وأعطيت المستويات الثالث نفسيا لممجموعات
: وقد استخدـ الباحث تحميؿ التبايف المصاحب، وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية

يوجد أثر ذو داللة احصائية ألسموب التدريس التشخيصي العالجي عمى التحصيؿ في العمـو لدى - 
. الطمبة السعودييف في المدارس الثانوية، وبيذا تكوف اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ باإليجاب

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية في تحصيؿ العمـو لدى الطمبة السعودييف في المدارس الثانوية يعزى - 
لمتفاعؿ بيف االختبارات التشخيصية ومعالجة أوجو القصور لدى الطمبة، وتكوف اإلجابة عف السؤاؿ 

. الثاني بالنفي
      

والتي ىدفت إلى التنبؤ بنجاح وتحصيؿ  (Georgakakos, 1997)وكانت دراسة جيرجاكاكوس
مجموعة مف الطالب في مادة الكيمياء العامة، باستخداـ اختبار تشخيصي مصمـ لمادة الكيمياء 

وبعض المتغيرات األخرى، مثؿ الجنسية والمعدؿ التراكمي ودرجات التحصيؿ في الرياضيات 
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طالبًا بعد تسجيميـ في  (315)وقد أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف. والبيولوجيا في المرحمة الثانوية
ـّ توزيع استبانة  ـّ تطبيؽ االختبار التشخيصي في اليوـ الثاني مف الدراسة، كما ت مادة الكيمياء العامة، ت

طالبًا المقرر بينما حذؼ  (137)لتغطية المتغيرات األخرى ألغراض التحميؿ والتنبؤ، وقد أكمؿ
وتشير نتائج الدراسة إلى أنو يمكف التنبؤ بنجاح وتحصيؿ الطالب باستخداـ . طالباً  (178)المقرر

المعدؿ التراكمي لمطالب، ودرجات الطالب في : االختبار التشخيصي، وأربعة متغيرات أساسية ىي
وتعّد ىذه . مقررات أخرى لمكيمياء، ودرجات الطالب في الرياضيات والبيولوجيا في المرحمة الثانوية

الدراسة مف الدراسات الفريدة التي استخدمت االختبارات التشخيصية ألغراض التنبؤ، وىو أمر في غاية 
األىمية ويمكف توظيفو في الجامعات، والذي مف شأنو أف يوفر معمومات وبيانات ذات أىمية كبيرة 

.  لممخططيف ومصممي المناىج والبرامج العممية في الجامعات
      

والتي  ( Signer & Barbara,  1992)ومف الدراسات في ىذا المجاؿ أيضًا دراسة سيجنر وباربارا
ىدفت إلى بناء وتطبيؽ وتقويـ برنامج لتعميـ الرياضيات لمطالب السود المتوقع تسربيـ مف المدرسة، 

واعتمد البرنامج عمى تصميـ اختبار تشخيصي صمـ بطريقة مشوقة عمى أقراص ممغنطة، توفر تعزيزًا 
وقد صمـ ىذا االختبار لمساعدة الطالب عمى اجتياز مقرر الرياضيات وزيادة . ايجابيًا لمطالب

( 230)تكونت عينة الدراسة مف. دافعيتيـ لتعّمـ الرياضيات وزيادة نسبة حضورىـ لحصص الرياضيات
اعتمدت منيجية الدراسة عمى تقديـ االختبار التشخيصي لمطالب مرة واحدة أسبوعيًا . طالبًا وطالبة

وتشير . ولمدة عاـ دراسي كامؿ، وقد كاف االختبار يطبؽ في معمؿ الحاسوب المتوفر في المدرسة
النتائج إلى أف البرنامج نجح في زيادة دافعية الطالب لتعمـ الرياضيات، حيث كاف الطالب يتسابقوف 
عند أداء االختبارات لمحصوؿ عمى أكبر عدد ممكف مف سندوتشات اليامبورغر، وىو أسموب التعزيز 

كما تبيف وجود تحسف في اتجاىات الطالب بنيف وبنات نحو . اإليجابي الذي كاف يستخدمو االختبار
مادة الرياضيات واستخداـ الكمبيوتر لمتعمـ، إضافة إلى تحسف مستوى أداء الطالب عند إعادة 

. االختبار
      

فقد ىدفت إلى مشروع التدريس بأسموب  (Black & Dockrell, 1984)أما دراسة بالؾ ودوكريؿ
التقويـ التشخيصي، وتقويـ تفاعؿ المعمميف مع مصادر التعميـ وتطبيقاتيا، والذي شرع في تنفيذه قسـ 

شيرًا مف الدراسة العممية بتعاوف وثيؽ مع عدد مف  (18)، واستمر مدة(1977)التربية االسكتمندية عاـ
الجغرافيا والمغات الحديثة والتعميـ : المعمميف في ستة أقساـ عممية، اثناف مف كؿ قسـ، واألقساـ ىي

التقني، وقد بوشر التدريس في ىذه األقساـ عمى أنيا مرحمة أولى مف المشروع بأسموب التقويـ 
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التشخيصي، بعد تزويد المعمميف بالمعرفة الالزمة واألدوات التشخيصية، أما المرحمة الثانية فقد 
خصصت الختبار االجراءات التي تمت مف أجؿ تقويـ ومراجعة أدوات التشخيص النتاج مصادر 

مدرسة، وقد تفاوت  (40)معممًا، في أكثر مف (200)وقد تكونت عينة الدراسة مف. جديدة قابمة لمتعميـ
اىتماـ وحماس المعمميف حسب التحاقيـ بالبرنامج، كما نفذ المشروع عبر ثالث مستويات مف 

مف خالؿ العمؿ مع المعمميف في ست مدارس، واختيار قسـ تعميمي واحد : المستوى األوؿ: المعالجة
استخدمت فيو األدوات التشخيصية كونيا : في كؿ مدرسة اقتصرت عمى التدريس، والمستوى الثاني

فقد خصص لتقويـ أسموب التقويـ : أما المستوى الثالث. مصادر لمتعمـ مع األقساـ التي سبؽ اختيارىا
وقد جمعت البيانات مف خالؿ المقابالت واالستبانات والمالحظات . التشخيصي واألدوات التشخيصّية

األولى، ستكوف لدى المعمميف القناعة التاّمة لتبني استخداـ : الصفّية، الختبار فرضيتي الدراسة وىما
أدوات تشخيصية معدة مف آخريف والثانية، النجاح في استيعاب وفيـ المعمميف سيكوف لو عالقة بمقدار 

إدراؾ الطمبة ألثر : شممت الدراسات مجاالت عدة نذكرمنيا. ما تـ تزويدىـ مف خبرات أثناء الخدمة
دراؾ المعمميف ألثر التقويـ التشخيصي، والمخرجات التعميمية ألسموب التدريس  التقويـ التشخيصي، وا 

ليذا تعّددت األدوات مف االختبارات واالستبانات والمقابالت، لذلؾ استخدـ الباحثاف وسائؿ . وغيرىا
عدة في اختيار المجاالت السابقة، والتزما بمنيجية الموازنة بيف المجموعة التي اشتركت في المستوى 

: وقد ظيرت نتائج الدراسة عمى النحو اآلتي. األوؿ، واألخرى التي اشتركت في المستوى الثاني
. حقؽ التدريس المعتمد عمى التقويـ التشخيصي قبواًل لدى الطمبة والمعمميف عمى حدٍّ سواء- 
 .القى المشروع اىتمامًا في المدارس التي اشتركت فيو، والتي لـ تشترؾ أيضاً - 

فعالية األدوات واإلجراءات التشخيصية ليس فقط في التحصيؿ الدراسي، بؿ تفوقت مف حيث - 
 .استغالؿ الزمف، وانياء المقررات وتحقيؽ أىداؼ المنياج

. أظير المشاركوف اىتمامًا واستمتاعًا باستخداـ ىذا األسموب طمبًة ومعمميف- 
      

دراسة ىدفت إلى تعّرؼ أثر  ((Saunders & yeany, 1981وفي نفس المجاؿ أجرى ساوندرز وييني
التعميـ التشخيصي العالجي، ومركز الضبط عمى التحصيؿ اآلني والمؤجؿ لدى طمبة المدارس 

ـّ توزيعيـ بالتساوي مف خالؿ  (800)تألفت عينة الدراسة مف. المتوسطة في مادة العموـ طالبًا ت
ـّ تقسيميـ إلى ثالث  (13-11)مستوياتيـ االجتماعية واالقتصادية، وتراوحت أعمارىـ مف سنة، ت

( 27)المجموعة الضابطة، تمّقت تدريبًا عمى مجموعة مف األىداؼ بمغ عددىا: مجموعات عمى النحو
 ، َِ ىدفًا خالؿ ثالثة أسابيع، أجري ليـ اختبار بعدىا، وبعد أسبوعيف مف التدريس أجرى ليـ اختبار ثاٍف

وبعد شير أجرى اختبار نيائي لقدرات الحفظ والتذكر، ومف خالؿ التدريس، كاف الطمبة والمعمموف 
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والمجموعة التجريبية . المشاركوف يجروف العديد مف النشاطات كالمحاضرات والقراءات وعرض األفالـ
، أعطيت ليـ األىداؼ نفسيا فضال عف قياس تشخيصي منتظـ بعد كؿ (التعميـ التشخيصي)األولى

خمسة أىداؼ، وتـّ تصحيح االختبارات التشخيصية وأعادتيا لمطمبة، والذيف يخفقوف في الوصوؿ إلى 
أما المجموعة التجريبية . تحقيؽ األىداؼ يجري ليـ اختبار تشخيصي مواِز لنفس األىداؼ بعد يوميف

، فقد تمّقت مثمما تمقت المجموعة األولى، إضافة إلى أف الطمبة (التعميـ التشخيصي والعالجي)الثانية
وقد استخدـ الباحث تحميؿ . الذيف يفشموف في تحقيؽ األىداؼ يتمقوف تعميمًا عالجيًا لتالفي القصور

: التبايف المصاحب، وأشارت النتائج إلى ما يأتي
 (التحصيؿ المؤجؿ)التعميـ التشخيصي العالجي أسموب فّعاؿ لزيادة قدرة الطمبة عمى االحتفاظ والتذكر-

% 12%-10في المدارس المتوسطة، إذ أظير ىؤالء الطمبة زيادة في مستوى التحصيؿ المؤجؿ مف 
.  في القدرة عمى االحتفاظ بالمفاىيـ العممّية مف أولئؾ الذيف لـ يتمقوا مثؿ ىذه المعالجة

ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية لمتعميـ التشخيصي العالجي عمى التحصيؿ اآلني لممفاىيـ العممية -
.  لدى طمبة المدارس المتوسطة

      
ومف الدراسات التي تناولت أثر طرؽ التدريس في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر في الّمغة العربية دراسة 

والتي ىدفت إلى فحص أثر تدريس المطالعة بأسموب التقويـ التشخيصي في تحصيؿ  ،(2004)عوض
طالبًا  (120)وتكونت عينة الدراسة مف. طمبة الصؼ العاشر األساسي مقارنة بأسموب التدريس العادي

وطالبة مف الصؼ العاشر األساسي في مدرستي األمير حمزة الثانوية لمبنيف، ومأدبا الثانوية المينية 
ـّ تقسيـ الطمبة إلى مجموعتيف مجموعة تجريبية : المجمعة لمبنات، موزعيف في أربع شعب وت

طالبًا وطالبة، وتكونت المجموعة  (60)طالبًا وطالبة، ومجموعة ضابطة عدد أفرادىا (60)عددىا
ـّ تدريس المجموعة التجريبية وفؽ . التجريبية مف شعبة طالب وشعبة طالبات وكذلؾ الضابطة وت

ثـ أعّدت . أسموب التقويـ التشخيصي، ودّرست المجموعة الضابطة وفؽ أسموب التدريس العادي
الباحثة اختبارًا تحصيميًا في دروس المطالعة، وكذلؾ أربع مذكرات تدريسية مخططة وفؽ أسموب 

وخمصت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية في التحصيؿ تعزى  . التقويـ التشخيصي
 .ألسموب التقويـ التشخيصي

      
مف كتاب قواعد  (المشتقات)دراسة ىدفت إلى قياس أثر تدريس مادة الصرؼ (2002)وأجرى الشيخ

المغة العربية، بطريقة النصوص المتكاممة في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر االساسي مقارنة بالتدريس 
طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ  (160)وتكونت عينة الدراسة مف. (المثاؿ)وفقًا لمطريقة الصفية العادية
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ناث النزىة اإلعدادية الرابعة، موزعيف  العاشر األساسي في مدرستي ذكور النزىة اإلعدادية الثانية، وا 
ـّ تقسيـ الطمبة إلى مجموعتيف. في أربع شعب طالبًا وطالبة،  (80)مجموعة تجريبية بمغ عدد أفرادىا :وت

شعبة طالب : طالبًا وطالبة، وكؿ مجموعة تقسـ إلى شعبتيف (80)ومجموعة ضابطة عدد أفرادىا
ـّ تدريس مادة الصرؼ. وشعبة طالبات لممجموعة التجريبية بطريقة النصوص المتكاممة،  (المشتقات)وت

أما المادة التعميمية لممجموعة التجريبية فقد تمثمت . أما المجموعة الضابطة فقد دّرست بالطريقة العادية
بدروس أعّدىا الباحث وفؽ طريقة النصوص المتكاممة لتدريس وحدة المشتقات مف كتاب قواعد المغة 

اسـ الفاعؿ، وصيغ المبالغة، والصفة المشبية، واسـ المفعوؿ وأسـ )العربية لمصؼ العاشر، وىي
( قبؿ تطبيؽ الدراسة)قبمي: وقد قاـ الباحث بعمؿ اختباريف. (التفضيؿ واسـ اآللة، واسما الزماف والمكاف

لقياس أثر متغير الطريقة والجنس والتفاعؿ بينيما، وخمصت الدراسة  (بعد االنتياء مف التجربة)وبعدي
إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة لصالح طمبة المجموعة 
لى وجود فروؽ ذات داللة احصائية تعزى إلى  التجريبية، التي تعّممت بطريقة النصوص المتكاممة وا 

 .التفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس
      

ىدفت إلى معرفة أثر طريقتي االستقراء واالستنتاج  التي ((2001وفي نفس المجاؿ كانت دراسة أحمد
وتكونت عينة الدراسة . عمى تحصيؿ النحو لدى طمبة الصؼ العاشر في مدارس اإليماف في القدس

فقرة،  (50)طالبًا وطالبة، خضعوا الختبار تحصيمي مف نوع االختبار مف متعدد تكوف مف (48)مف
وخمصت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات المجموعتيف الضابطة 

لى وجود فروؽ ذات داللة احصائية (تذكر، وفيـ، وتطبيؽ)والتجريبية عمى العمميات الذىنية الثالث ، وا 
 . بيف تحصيؿ كؿ مف الطالب والطالبات وذلؾ لصالح الطالبات

      
دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أثر استخداـ طريقة التعميـ التعاوني ونمط  (1997)وأجرى عثماف

الشخصية والجنس في تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع في مادة قواعد الّمغة العربية، مقارنة بطريقة التعميـ 
ـّ تدريس (331)شعبة بمغ عددىـ (12)تكونت عينة الدراسة مف. التقميدية شعب  (6)طالبًا وطالبة، ت

وقد استخدـ الباحث . شعب ضابطة تطبؽ التعميـ التقميدي (6)بالطريقة التعاونية لمجموعات تجريبية، و
اختبارًا تحصيميًا مف نوع اختيار مف متعّدد، وقد دّلت النتائج عمى وجود فروؽ دالة احصائيًا في 

التحصيؿ تعزى لطريقة التعمـ لصالح الطريقة التعاونية، وعدـ وجود فروؽ دالة في التحصيؿ تعزى 
 .لنمط الشخصية
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ىدفت إلى معرفة أثر طريقة التعميـ باالكتشاؼ الموّجو في  (1997)أبو كموب وفي دراسة قاـ بيا
تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر األساسي في مادة النحو العربي، مقارنة بالطريقة التقميدية وتكونت عينة 

( 80)و. طالبةً  (40)طالبًا، و (40)منيـ شكموا مجموعة تجريبية (80)طالبًا وطالبة، (160)الدراسة مف
شكموا مجموعة ضابطة بالتوزيع نفسو، وقد وزعت العينة عشوائيًا عمى المجموعتيف الخاضعتيف 

وقاـ الباحث بتقنيف اختبار تحصيمي في وحدة دراسية، طبقو قبؿ المعالجة وبعدىا، وخمصت . لمدراسة
الدراسة إلى أف التدريس بطريقة التعميـ باالكتشاؼ الموجو، لو آثار إيجابية دالة إحصائيًا في مستوى 

.  التحصيؿ النحوي العاـ لمطمبة
      

دراسة ىدفت إلى معرفة أثر طريقة التعميـ المبرمج، مقارنة  (1995)وفي المجاؿ نفسو أجرى عّناب
بطريقة التعميـ المعتادة في رفع مستوى التحصيؿ اآلني والمؤجؿ لطالب الصؼ العاشر في مادة قواعد 

طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ العاشر في  (224)تكونت عينة الدراسة مف. المغة العربية في األردف
شعب مف الذكور  (4:)شعب (8)مدرسة كفرنجة الثانوية لمبنيف وكفرنجة الثانوية لمبنات، توزعوا عمى

شعب أخرى مّثمت المجموعة  (4)طالبًا وطالبة، و (112)واإلناث، مّثموا المجموعة التجريبية وعددىـ
خضع طالب مجموعتي الدراسة قبؿ تطبيؽ التجربة الختبار . طالبًا وطالبة (112)الضابطة، وعددىا

فقرة مف نوع االختبار مف متعدد، ثـ طّبؽ االختبار نفسو  (50)تحصيمي مف إعداد الباحث تكّوف مف
األولى بعد إتماـ تعّمميـ لممادة التعميمية مباشرة؛ وذلؾ لقياس تحصيميـ اآلني، والثانية بعد : مرتيف

اسبوعيف مف تطبيؽ االختبار اآلني؛ وذلؾ لقياس تحصيميـ المؤجؿ، وخمصت الدراسة إلى أف تحصيؿ 
الطمبة اآلني والمؤجؿ قد تأثر ايجابًا باستخداـ التعميـ المبرمج، وكاف األثر دااًل احصائيًا، كما أف 

. اإلناث تفوقف عمى الذكور في ذلؾ
 

دراسة ىدفت إلى اختبار أثر طريقة التدريس مف خالؿ النصوص المتكاممة في  (1993)وأجرى الفالح
المفعوؿ المطمؽ، والمفعوؿ ألجمو، والمفعوؿ فيو، )تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر في قواعد المغة العربية

طالبًا وطالبة مف طمبة الصؼ العاشر  (276)تكونت عينة الدراسة مف. في األردف (والمفعوؿ معو
شعب،  (8)األساسي في مدرستي عقبة بف نافع األساسية لمبنيف، والسمط الثانوية لمبنات، موزعيف في

ـّ تدريسيا وفؽ طريقة النصوص المتكاممة، (4)منيا ( 4)لإلناث، و (2)لمذكور، و (2)شعب تجريبية ت
ـّ توزيع الشعب بطريقة عشوائية، وتمثمت  ـّ تدريسيا وفؽ الطريقة الصفية العادية، وت شعب ضابطة ت
المادة التعميمية لمشعب التجريبية بدروس أعدىا الباحث وفؽ طريقة النصوص المتكاممة، لدروس 

وأعّد الباحث اختبارًا . المفعوؿ المطمؽ، والمفعوؿ ألجمو، والمفعوؿ فيو، والمفعوؿ معو: القواعد اآلتية
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واستخدمو كاختبار بعدي، وخمصت الدراسة ( االختيار مف متعدد)فقرة مف نوع (25)تحصيميًا يتألؼ مف
إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية لصالح التدريس وفؽ طريقة النصوص المتكاممة في تحصيؿ 
الطمبة عمى الطريقة العادية، كذلؾ ظير أثر فّعاؿ داؿ إحصائيًا لمتفاعؿ بيف طريقة التدريس وجنس 

.  الطمبة
  

التي ىدفت إلى قياس  (2000)ومف الدراسات التي تناولت مستوى التحصيؿ في النحو دراسة األشيب
بطريقة النصوص المتكاممة عمى تحصيؿ طمبة الصؼ التاسع  (التوابع)أثر تدريس مباحث نحوية

وتكوف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي في مدارس القدس . (الذكور واإلناث)األساسي
والبالغ  (1998/1999)القدس الشريؼ لمعاـ الدراسي/ الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعميـ 

ـّ تدريسيا وفؽ : طالبًا وطالبة، موزعيف عمى ثماني شعب (681)عددىـ منيا أربع شعب تجريبية ت
ـّ تدريسيا وفؽ الطريقة : طريقة النصوص المتكاممة اثنتاف لمذكور واثنتاف لإلناث، وأربع شعب ضابطة ت

أما المادة التعميمية لمشعب التجريبية فقد تمثمت بدروس أعدتيا . اثنتاف لمذكور واثنتاف لإلناث: التقميدية
والختبار . النعت والعطؼ والتوكيد والبدؿ: الباحثة وفؽ طريقة النصوص المتكاممة لدروس التوابع التالية

وقد . فقرة (50)فرضيات الدراسة أعدت الباحثة اختبارًا تحصيميًا مف نوع االختيار مف متعدد، مكونًا مف
دلت النتائج عمى وجود فروؽ ذات داللة احصائية لصالح طمبة المجموعة الضابطة التي درست وفؽ 

الطريقة التقميدية، كذلؾ ظير أثر فّعاؿ داؿ احصائيًا لمتفاعؿ بيف المجموعة والجنس ولصالح 
وكذلؾ وجود عالقة موجبة دالة احصائيًا بيف مستوى تحصيؿ الطمبة . المجموعة الضابطة مف اإلناث

. في مادة قواعد المغة العربية وبيف تحصيميـ في االختبار التحصيمي
      

دراسة ىدفت إلى التعّرؼ عمى أسباب تدني التحصيؿ في النحو لدى طمبة  ( 1997)وأجرى اليروط
وقد بمغت عينة الدراسة التي . جامعة مؤتة، ممف أنيوا مساقًا أو أكثر في تخصص الّمغة العربّية

طالبًا وطالبة، وأظيرت نتائج الدراسة مستوى الضعؼ الذي يعانيو  (132)اختارىا الباحث عشوائياً 
الطمبة في النحو، والذي عزاه الباحث إلى صعوبة المادة، وعدـ ربطيا بدروس المغة العربية، كذلؾ عدـ 

.   استخداـ طرائؽ تدريسية مجدية
      

دراسة ىدفت إلى قياس مستوى التحصيؿ النحوي لدى طمبة المرحمتيف  (1995)وأجرت الفارسّية
طالبًا وطالبة مف طالب  (800)اإلعدادية والثانوية بسمطنة عماف، اختارت الباحثة عينة عشوائية بمغت

واستخدمت لقياس مستوى التحصيؿ اختبارًا تحصيميًا مف  (%7)وطالبات السمطنة، أي بنسبة مقدارىا
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أظيرت  .(تذكر، فيـ، تطبيؽ)نوع االختيار مف متعدد في المفاىيـ النحوية األساسية وفؽ تصنيؼ بموـ
النتائج ضعفًا بّينًا في أداء الطمبة النحوي، وفي العمميات الذىنية الثالث لـ يرؽ الى المستوى المحدّد 

 .كما أظيرت فروقًا دالة احصائيًا لصالح الطالبات في المرحمتيف. تربويًا لكؿ صؼ في األداء النحوي
 

دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى قياس مستوى التحصيؿ في النحو عند طمبة  (1990)وأجرت ابداح
المرحمة الثانوية في األردف، ومعرفة أثر كؿ مف الجنس والتخصص ومستوى الصؼ في األداء النحوي 

ـّ اختيارىا بالطريقة العشوائية مف. لدى الطمبة طالبًا وطالبة، توزعوا  (436)تكونت عينة الدراسة التي ت
أما أداة الدراسة فكانت عبارة عف اختبار تحصيمي صممتو الباحثة، شمؿ . عمى متغير الجنس بالتساوي

طبقت الباحثة االختبار عمى العينة وبعد تصحيح أوراؽ االختبار . الموضوعات األساسية في النحو
: أظيرت النتائج ما يأتي

. المستوى العاـ لدرجات جميع الطمبة عمى االختبار منخفض وغير مناسب -
 .مستوى أداء طمبة الصؼ الثاني الثانوي أعمى مف مستوى أداء طمبة الصؼ األوؿ الثانوي -

 .مستوى أداء الطالبات أعمى مف مستوى أداء الطالب -

.   مستوى أداء طمبة التخصص العممي أعمى مف مستوى أداء طمبة التخصص األدبي -
 

دراسة تعتبر األولى في الضفة الشرقية ىدفت إلى قياس مستوى التحصيؿ في  (1987)وأجرى عمياف
ـّ بناء اختبار تحصيمي لقياس . النحو عند طمبة تخصص المغة العربية في معاىد المعمميف والمعممات ت

. مستوى التحصيؿ مقارنة مع المستوى المحّدد لمنجاح في النحو، وكذلؾ أثر الجنس عمى التحصيؿ
في معاىد المعمميف والمعممات في األردف  (1987)بينما كانت عينة الدراسة خريجي عاـ

مف العالمة الكمية لالختبار، أنيا  (%(56وقد دّلت النتائج التي بمغت. طالبًا وطالبة (363)وعددىـ
.  نسبة ضعيفة كما يقوؿ الباحث، فيي دوف مستوى النجاح المقرر في معاىد المعمميف والمعممات

      
دراسة في الضفة الغربية ىدفت إلى قياس مستوى التحصيؿ في قواعد المغة  (1980)وأجرى حميداف

لدى الطمبة في المرحمة االبتدائية في منطقة  (التراكيب، واالعراب، والصرؼ)العربية ومجاالتيا المختمفة
طالبًا وطالبة بطريقة  (265)وقد اختيرت عينة الدراسة التي بمغت. القدس التابعة لوكالة الغوث الدولية

عشوائية، واستخدـ الباحث اختبارًا تحصيميًا مف نوع االختيار مف متعدد، وفؽ الطريقة العممية المعروفة 
فقرة وزعت في ثالثة مجاالت رئيسة كما  (50)في بناء االختبارات التحصيمية، واشتمؿ االختبار عمى

: يأتي



 38 

 

 
. مجاؿ التركيب وتضمف احدى عشرة فقرة -
 .مجاؿ اإلعراب وتضمف ثالثًا وعشريف فقرة -

 .مجاؿ الصرؼ وتضمف ست عشرة فقرة -

 
وقد أظيرت النتائج أف مستوى تحصيؿ الطمبة في قواعد المغة العربية ضعيؼ، ويتأثر بمستوى 

التحصيؿ المدرسّي العاـ، كذلؾ وجدت فروؽ تعزى إلى الجنس لصالح اإلناث، وكاف مستوى أداء 
الطمبة في اإلعراب أدنى المستويات المتحققة في مجاالت االختبار الثالثة، وبمغ متوسط األداء في 

%(. 60)االختبار
 

 

 
 
 
 
 
 

:          تعقيب عمى الّدراسات السابقة
 

بعد استعراض الدراسات التي تناولت استخداـ التقويـ التشخيصي، نجد أف ىذه الدراسات ذات صمة 
بموضوع الدراسة، وتشّكؿ إطارًا نظريًا وخمفّية مناسبة لموضوع الدراسة في مجاؿ التدريس وفؽ أسموب 

 . التقويـ التشخيصي
      

ويتبّيف مف الدراسات السابقة التي تمكف الباحث مف االّطالع عمييا، أّف الدراسات التي تناولت فحص 
أثر أسموب التقويـ التشخيصي في مجاؿ المغة العربية، قد رّكزت عمى المرحمة األساسية االبتدائية، 

 . خاصة الصؼ السادس األساسي، ولـ تتناوؿ صفوفًا أعمى
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ىـ مف مؤسسي برنامج  (Marion)وماريوف (Dockrell)ويظير أف عددًا مف الباحثيف مثؿ دوكرؿ
التقويـ التشخيصي في وزارة التربية والتعميـ األردنية، وقد أشرفوا عمى تطبيقو في األردف، وشاركوا في 

. إعداد الرـز التدريبية المعّدة لو
     

وىذه الدراسة كسابقاتيا، اعتمدت المنيج التجريبي، واالختبارات التحصيمية، والتعميـ بأسموب التقويـ 
التشخيصي، األمر الذي يدعو إلى تأىيؿ المعمميف، واختيار أصحاب الكفاءة لمتعميـ بالتقويـ 

.                 التشخيصي، ألنيا تتطمب ميارة عالية في ايصاؿ المعمومة إلى المتعمـ مف خالؿ التدريب
      

. وأظيرت الدراسات أف ألسموب التقويـ التشخيصي أثرًا ايجابيًا في تحصيؿ الطمبة ليذه الصفوؼ
وتسعى ىذه الدراسة إلى معرفة أثر ىذا األسموب في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر، وىو الصؼ الذي 

. يمثؿ نياية المرحمة األساسية
    

منيجيتيا، وأدوات الدراسة، وخطوات : وقد استفاد الباحث مف اّطالعو عمى الدراسات السابقة مف حيث
عداد االختبار؛ لالسترشاد بيا في الدراسة الحالّية . البحث، وا 

      
وفي الوقت الذي تتفؽ ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في بعض الجوانب، إاّل أنيا تختمؼ عنيا بأنيا 

تناولت فحص أثر استخداـ التقويـ التشخيصي في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر، وىو الصؼ الذي 
يأتي في نياية المرحمة األساسية، ويعّد القاعدة األساسية التي يستند عمييا منياج المغة العربية في 

التي تفحص أثر استخداـ - عمى حّد عمـ الباحث - كما أف ىذه الدراسة ىي األولى . المرحمة الثانوية
أسموب التقويـ التشخيصي في تحصيؿ الطمبة في مادة العموـ الّمغوية بشكؿ خاص في المنياج 

.  الفمسطيني الجديد
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 الفصل الثالث
جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 

      
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ أسموب التقويـ التشخيصي في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر 

. األساسي، في مادة قواعد المغة العربية في مدارس محافظة بيت لحـ التابعة لمديرية التربية والتعميـ
ـّ بيا إعداد أداة  ويتناوؿ ىذا الفصؿ وصفًا لمجتمع الدراسة وطريقة اختيار العينة، والطريقة التي ت

وتطويرىا، ويشتمؿ عمى تصميـ الدراسة ومتغيراتيا، والمعالجات اإلحصائية التي  (االختبار)الدراسة
 .استخدمت في تحميؿ البيانات الستخراج النتائج
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:  منيج الدراسة1.3 
 .استخدـ الباحث المنيج التجريبي في ىذه الدراسة لمالءمتو لمثؿ ىذا النوع مف الدراسات

 
: مجتمع الدراسة2.3 

تكّوف مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ العاشر االساسي الممتحقيف بمدارس محافظة بيت لحـ التابعة 
أما عدد المدارس . (2005/2006)لمديرية التربية والتعميـ، في الفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ الدراسي

مدرسة  (20)مدرسة لمذكور، و (19)مدرسة، منيا (51)التي تضـ الصؼ العاشر األساسي فيي
توزيع مجتمع الدراسة مف حيث الجنس وعدد  (1-1)ويبّيف الجدوؿ. مدرسة مختمطة (12)لإلناث، و

شعبة لإلناث  (43)شعبة لمذكور، و (42)شعبة، منيا ( 94)الطالب، وقد اشتممت ىذه المدارس عمى
طالبًا،  (1527)طالبًا وطالبة، منيـ (3164)وبمغ عدد الطمبة في ىذه الشعب. شعب مختمطة (9)و
 .طالبة (1637)و

( 1-1)الجدوؿ
توزيع مجتمع الدراسة مف حيث الجنس وعدد الطاّلب 

عدد الطمبة عدد الشعب عدد المدارس الجنس 
 (الذكور)

عدد الطمبة 
 (اإلناث)

-  1527 42 19الذكور 
 1637-  43 20اإلناث 
 101 171 9 12المختمطة 
 1738 1698 94 51المجموع 

وقد استبعد الباحث المدارس المختمطة مف الدراسة لسببيف، األوؿ بيدؼ ضبط متغير االختالط بيف 
الطالب في الدراسة، والثاني ألف عدد طالب تمؾ المدارس قميؿ، وىذا يؤثر عمى مدى تمثيؿ العينة 

.  تمثياًل صادقًا، وبالتالي انحصرت الدراسة عمى مدارس الذكور واإلناث
 

: عينة الدراسة 3.3
طالبًا وطالبة مف الصؼ العاشر األساسي في مدرستيف مف مدارس  (140)تكونت عينة الدراسة مف

ـّ : مجتمع الدراسة وىما مدرسة ذكور اسكندر الخوري الثانوية، ومدرسة بنات بيت لحـ الثانوية، وت
:  اختيار ىاتيف المدرستيف كعينة مقصودة لألسباب اآلتية
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اشتماؿ المدرستيف عمى أكثر مف شعبتيف يدرسيا معمـ واحد، ليسيؿ اختيار مجموعتيف ضابطة  .1
 .وتجريبية

 .تعاوف إدارة المدرستيف وموافقتيا عمى إجراء التجربة .2

موافقة المعمـ والمعممة، بعد اطالعيما عمى متطمبات تطبيؽ ىذه الدراسة عمى التعاوف مع  .3
 .الباحث

                                                                            .سيولة الوصوؿ إلى المدرستيف .4

 

ـّ قاـ الباحث بتحديد عينة الدراسة مف الشعب التجريبية والضابطة بطريقة عشوائية  ، (طريقة القرعة)ث
تجريبية : طالبًا، قسموا في شعبتيف (70)طالبًا وطالبًة، منيـ (140)حيث تكونت عينة الدراسة مف

توزيع أفراد  (2-1)تجريبية وضابطة، ويبّيف الجدوؿ: طالبة قسمف أيضًا في شعبتيف (70)وضابطة، و
. عينة الدراسة وفؽ المدرسة والجنس والمجموعة

( 2-1)الجدوؿ
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المدرسة والجنس ونوع المجموعة 

المجموع المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة اسـ المدرسة الرقـ 
عدد الطالب عدد الطالب عدد الطالب 

 70 35 35اسكندر الخوري الثانوية .ذ 1
 70 35 35بنات بيت لحـ الثانوية  2
 140 70 70المجموع  

 
 

:  إعداد المادة التعميمية4.3 
:  حيث قاـ الباحث بإعداد ىذه المادة متّبعًا الخطوات اآلتية

اختيار وحدة المنصوبات مف مقرر العمـو المغوية لمصؼ العاشر األساسي، وتضـ الوحدة أربعة  .1
ـّ تحميؿ محتوى ىذه الدروس وبناء (االستثناء، والحاؿ، والتمييز، والنداء)موضوعات ىي ، وت

 .المذكرات وفؽ أسموب التقويـ التشخيصي

 (.1ممحؽ)إعداد أربع مذكرات تدريسية لكؿ درس مذكرة .2

: عرض المادة التعميمية المصّممة وفؽ التقويـ التشخيصي عمى مجموعة مف المحكميف منيـ .3
وتـّ جمع االقتراحات . (2ممحؽ)أساتذة الجامعات، والمشرفوف التربويوف، ومعممو المغة العربية
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والمالحظات التي أبدوىا ونفذت بشكؿ تاـ، وبعد ذلؾ عرضت المادة التعميمية عمى االستاذ 
 .المشرؼ، وتـ إجراء التعديالت الالزمة وفؽ اقتراحاتو

(. 3ممحؽ)إعداد نموذج مقترح لرصد الصعوبات التعممّية، أعطي لممعمـ المختص. 4
 

: أداة الدراسة 5.3
إف عدـ وجود أداة مقّننة في األدب التربوي لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة، جعؿ الباحث يصّمـ اختبارًا 

االستثناء، )لقياس تحصيؿ الطمبة في دروس المنصوبات مف كتاب العمـو المغوية لمصؼ العاشر
ـّ األخذ بآرائيـ (4ممحؽ)وبعد عرضو عمى المحكميف بصورتو األولية. (والحاؿ، والتمييز، والنداء ، ت

، ومنيا كتابة تعميمات خاصة لمطمبة والطالبات عمى الصفحة األولى لالختبار (. 5ممحؽ)وتعديؿ الالـز
واليدؼ مف االختبار قياس الفرؽ في التحصيؿ بيف المجموعة التجريبية التي دّرست وفؽ أسموب 

( 40)وقد تكّوف االختبار مف. التقويـ التشخيصي، والمجموعة الضابطة التي دّرست باألسموب العادي
ـّ اختيار ىذا النمط مف األسئمة؛ ألنيا . (6ممحؽ)فقرة، وكانت األسئمة مف نمط االختيار مف متعدد وقد ت

واتبع . (7ممحؽ)توفر تغطية جيدة لممادة الدراسية، وكانت اإلجابة عمى األسئمة وفؽ نموذج معيف
 :الباحث الخطوات اآلتية في بناء االختبار التحصيمي

وذلؾ عف طريؽ تحديد األىداؼ التدريسية لوحدة المنصوبات في كتاب العموـ    : تحميؿ المحتوى. 1
المغوية لمصؼ العاشر األساسي، واقتصر االختبار عمى المستويات الثالثة األولى مف تصنيؼ بمـو 

التذكر والفيـ والتطبيؽ، وذلؾ مف خالؿ ما أشار إليو بعض المحّكميف : لألىداؼ التربوية، وىي
ـّ االعتماد عمى . لالختبار، وألف مادة قواعد المغة العربية في معظميا تعتمد عمى ىذه المستويات وقد ت

تصنيؼ بمـو في تحديد األىداؼ التربوية التي يقيسيا االختبار في المستويات الثالثة المشار إلييا عمى 
:     النحو اآلتي

: التذكر
 .االستثناء،والحاؿ،والتمييز،والنداء: أف يعّرؼ الطالب المفاىيـ اآلتية- 

 االستثناء،والحاؿ،والتمييز، والنداء شكاًل صحيحًا في جمؿ مفيدة : أف يشكؿ الطالب كاًل مف- 

. أف يحّدد المنصوبات في الجمؿ والنصوص- 
والفقرات التي تمثؿ ىذا المستوى في االختبار 

 (1،3،5،8،10،13،17،21،23،36،29،32،34،35،38):ىي

 
: الفيـ
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 .المنادى المبني والمنادى المنصوب: أف يفّرؽ الطالب بيف داللة- 

.  االستثناء، والحاؿ، والتمييز، والنداء مف الجمؿ والنصوص: أف يستخرج الطالب كاًل مف- 
 (2،11،28،31)والفقرات التي تمثؿ ىذا المستوى مف االختبار ىي

 
: التطبيؽ

 .أف يعطي أمثمة عمى المنصوبات في جمؿ مفيدة- 

. أف يمّيز بيف المنصوبات- 
، 26، 25، 4،6،7،9،12،14،15،16،18،19،20،22،24):والفقرات التي تمثؿ ىذا المستوى ىي

توزيع فقرات االختبار عمى مستويات  (3-1)ويبّيف الجدوؿ. ( 40، 39، 37، 36، 33، 30، 27
. األىداؼ

( 3-1)جدوؿ
توزيع فقرات االختبار عمى مستويات األىداؼ 

مستويات األىداؼ المحتوى 
الفقرات الفقرات الفقرات 
التطبيؽ الفيـ التذكر 

 18،40،19،30،9،39 31 1،32،8،17االستثناء 
 20،25،33،22 2 3،29،10الحاؿ 
 4،24،16،13،6 11، 21،38،23،34التمييز 
 26،15،27،14،7،37 28 35،36،5،13النداء 

 
ـّ تحميؿ وحدة المنصوبات مف كتاب العموـ المغوية لمصؼ العاشر : تحميؿ محتوى المنياج. 2 وقد ت

ـّ إبراز أىـ المفاىيـ الواردة فييا ـّ تحديد وزف كؿ درس مف دروس . (8ممحؽ)األساسي، وت بعد ذلؾ ت
، (0.28)االستثناء: وحدة المنصوبات، باالعتماد عمى عدد األىداؼ وكانت األوزاف عمى النحو اآلتي

 :وذلؾ وفؽ المعادلة اآلتية (0.28)والنداء (0.25)، التمييز(0.19)الحاؿ
 

%        X 100    عدد أىداؼ الدرس=  وزف الدرس    
                         عدد األىداؼ الكمي  
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ـّ تحديد أوزاف مجاالت المستوى المعرفي مف خالؿ المعادلة اآلتية : وبعدىا ت
%      X  100  عدد أىداؼ مستوى ما =  وزف المستوى    

                       عدد األىداؼ الكمي لممستويات  
      

ـّ (0.12)والتحميؿ (0.38)والتطبيؽ (0.13)والفيـ (0.37)التذكر: وكانت النتيجة عمى النحو اآلتي ، وت
وبعد تحميؿ . ، فكانت نسبة التطبيؽ أعمى مستوى مف المستويات(0.50)جمع التطبيؽ والتحميؿ معاً 

أىداؼ التدريس وتحميؿ المادة الدراسية، أعّد الباحث جدوؿ مواصفات االختبار، لمربط بيف المحتوى 
معرفة وفيـ وتطبيؽ، لما في ذلؾ مف أىمية؛ إذ يعطي صدقًا كبيرًا لالختبار، : ومستويات األىداؼ مف

ويشعر المتعمـ بعدالة االختبار، كما أنو يعطي كؿ جزء مف المادة الدراسية الوزف الحقيقي ليا، ويساعد 
. عمى قياس مدى تحقؽ األىداؼ التعميمية بمستوياتيا المتنوعة

      
ـّ اقتراح فقرة، ولحساب عدد األسئمة لكؿ وحدة في  (40)وبعد األخذ برأي المحّكميف في عدد األسئمة، ت

ـّ االعتماد عمى المعادلة اآلتية : أي مستوى ت
 مجموع عدد االسئمة Xىذا المستوى  (وزف) أىميةX (وزنيا )أىمية ىذة الوحدة= عدد األسئمة 

جدوؿ مواصفات االختبار التحصيمي، لمربط بيف المحتوى ومستويات  (4-1)     ويوضح الجدوؿ
. األىداؼ السموكية التي انطمؽ منيا االختبار، وعدد األسئمة في كؿ مستوى لكؿ وحدة

 
 
 
 
( 4-1)الجدوؿ

 جدوؿ مواصفات االختبار التحصيمي
اليدؼ 

 
 
المحتوى 

مجموع التطبيؽ والتحميؿ الفيـ التذكر 

عدد 
األىداؼ 

عدد 
األسئمة 

عدد 
األىداؼ 

عدد 
األسئمة 

عدد 
األىداؼ 

عدد 
األسئمة 

عدد 
األىداؼ 

عدد 
األسئمة 

 11 10 5 3 2 2 4 5االستثناء 
 8 7 4 4 1 1 3 2الحاؿ 
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 10 9 5 5 1 1 4 3التمييز 
 11 10 6 6 1 1 4 3النداء 
 40 36 20 18 5 5 15 13المجموع 
 % 100 % 50 % 13 % 37الوزف 

  
: كتابة فقرات االختبار. 3

 :تّمت كتابة فقرات االختبار مف خالؿ المراحؿ اآلتية
. صياغة األىداؼ وفؽ شروط صياغة األىداؼ السموكية- 
. صياغة فقرات االختبار- 

       
وقد روعي أف تقيس الفقرة ىدفًا سموكيًا واحدًا، وأف تخمو مف الغموض والتعقيد المفظي، وأف يكوف لكؿ 

. فقرة أربعة بدائؿ إحداىا فقط صحيح، وأاّل تكوف اإلجابة عنيا شرطًا لإلجابة عف الفقرة التالية ليا
وعمية ( صفر)واإلجابة الخاطئة أو عدـ اإلجابة أعطيت العالمة (1)وأعطيت اإلجابة الصحيحة العالمة

أي أف . كانت عالمة الطالب في ىذا االختبار مساوية لعدد الفقرات التي أجاب عنيا إجابة صحيحة
. عالمة (40)العالمة الكمية لالختبار ىي

            
( VALIDITY):صدق االختبار6.3 

، وطمب إلييـ إبداء الرأي (2)لمتحقؽ مف صدؽ االختبار تـّ عرضو عمى لجنة التحكيـ ممحؽ
والمالحظات حوؿ االختبار في صياغتو ومحتواه، ثـ أجريت التعديالت المقترحة التي اتفؽ  المحكموف 

 )ترتيب فقرات االختبار ترتيبًا عشوائيًا، وتعديؿ صياغة الفقرات: عمى وجوب تغييرىا، ومنيا
واعتماد ثالثة مستويات . وذلؾ بسبب بعض الغموض فييا  (2،6،8،12،17،18،20،31،37،38،40

. التذكر، والفيـ، والتطبيؽ؛ حيث اعتمدت ميارة التطبيؽ ميارة عميا في القواعد: معرفية ىي
( RELIABILITY): ثبات االختبار7.3

 لمتحقؽ مف ثبات االختبار قاـ الباحث بدراسة استطالعية عمى عينة مف الطمبة غير تمؾ المشمولة في 
مف اإلناث، وتـّ حساب معامؿ الثبات بطريقة إعادة  (15)مف الذكور، و (15)الدراسة، تكونت مف

ـّ إجراء االختبار، وبعد أسبوع تـ إعادتو عمى الطالب أنفسيـ وبظروؼ  (-retest test)االختبار حيث ت
مماثمة؛ وذلؾ لمعرفة مدى وضوح تعميمات االختبار ولغتو، ومعرفة الصعوبات التي تواجو الطمبة أثناء 
التطبيؽ، بعد ذلؾ تـّ حساب معامؿ االرتباط بيف نتائج االختباريف األوؿ والثاني بطريقة بيرسوف وكانت 
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ولدى حساب معامالت صعوبة الفقرات في االختبار بشكمو . وىو معامؿ ارتباط مقبوؿ (0.84)قيمتو
مما يشير إلى تغطية  (0.77 و0.21)فقرة، فقد تبّيف أف صعوبة الفقرات تراوحت بيف (40)النيائي

.  الفقرات لمدى واسع مف الصعوبة
 

: إجراءات تطبيق الدراسة8.3 
 :قاـ الباحث بعدد مف اإلجراءات لضماف نجاح التجربة وتحقيؽ ىدفيا، ومف أىـ ىذه اإلجراءات

، (9ممحؽ)الحصوؿ عمى كتاب تسييؿ ميمة مف جامعة القدس موّجو لمدير تربية محافظة بيت لحـ. ا
(. 10ممحؽ)وكذلؾ كتاب موّجو لمديرية اإلشراؼ والتدريب األردنية

(.  11ممحؽ)توجيو كتاب مف مديرية تربية وتعميـ محافظة بيت لحـ إلى مدراء المدارس المعنييف. 2
تحديد مجتمع الدراسة في مدارس محافظة بيت لحـ التي تحوي شعب الصؼ العاشر األساسي . 3

(. 12ممحؽ )(2005/2006)لمعاـ الدراسي
اختيار عينة الدراسة مف مدرسة ذكور اسكندر الخوري الثانوية، ومدرسة بنات بيت لحـ الثانوية . 4

. لألسباب التي ورد ذكرىا
أسموب التقويـ التشخيصي، : تعييف شعب الدراسة بالطريقة العشوائية وتوزيعيا عمى أسموبي التدريس. 5

. وأسموب التدريس العادي
إعداد مذكرات تدريسية لدروس المنصوبات األربعة وفؽ أسموب التقويـ التشخيصي، وعرضيا عمى . 6

قرارىا مف المشرؼ . المحّكميف، وا 
إعداد اختبار تحصيمي لقياس تحصيؿ طالب الصؼ العاشر األساسي لمباحث وحدة المنصوبات .  7

. مف كتاب العموـ المغوية، والتأكد مف صدؽ االختبار بعرضو عمى لجنة مف المحّكميف
تجريب أداة القياس عمى عينة استطالعية مف مجتمع الدراسة ومف خارج عينة الدراسة لمتحقؽ مف . 8

. ثبات االختبار، واستخراج معامالت الصعوبة، وتعديؿ االختبار عمى ضوئيا
جمسات عمى طرؽ وأساليب التطبيؽ، وتزويدىـ بمذكرات التدريس التي (5)تدريب المعمميف في. 9

. أعّدىا الباحث وفؽ أسموب التقويـ التشخيصي وأقّرىا المحّكموف
حصص في األسبوع، وىذه  (3)أسابيع بواقع (6)اإلتفاؽ عمى الجدوؿ الزمني لتطبيؽ التجربة وىو. 10

. الفترة الزمنية متساوية لمذكور واإلناث
ـّ تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى الطمبة قبؿ تنفيذ التجربة، وبعدىا تـ تصحيح االختبار ورصد . 11 ت

( 75-60)فأقؿ لمنخفض التحصيؿ والعالمة مف (59)نتائجو مف الباحث، وقد اعتمدت العالمة
. فأعمى لعالي التحصيؿ (75)لمتوسط التحصيؿ والعالمة
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البدء بتدريس وحدة المنصوبات، بتطبيؽ أسموب التدريس العادي عمى طمبة المجموعة الضابطة، . 12
وتطبيؽ أسموب التقويـ التشخيصي عمى طمبة المجموعة التجريبية، حيث استخدـ فيو المذكرات المعّدة 

. لذلؾ
تطبيؽ االختبار التحصيمي مّرة أخرى عمى أفراد عينة الدراسة التجريبية، بعد اإلنتياء مف فترة . 13

. المعالجة
      

: وقد راعى الباحث في تطبيقو لالختباريف عمى عينة الدراسة اآلتي
دقيقة، وقد اّتضح لمباحث كفاية الزمف مف خالؿ االختبار عمى العينة  (45)مدة االختبار- 

 .االستطالعية

. اتباع اإلجراءات ذاتيا التي اتبعت في تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطالعية- 
 . قياـ الباحث بالمشاركة واإلشراؼ عمى تنفيذ االختبار- 

 .تطبيؽ االختبار عمى عينة الدراسة بعد االنتياء مف تدريس وحدة المنصوبات- 

 
: تصميم الدراسة9.3 

       قامت الدراسة عمى تصميـ المجموعتيف التجريبية والضابطة شبو التجريبية باختباريف قبمي 
:  وبعدي، ويمثؿ عمى النحو اآلتي

            X     O              O   
O          O                           

 
  (أسموب التقويـ التشخيصي ) تشير إلى المعالجةX: حيث إف

           O(قبمي وبعدي) تشير الى اختبار التحصيؿ 
          

:  أما متغيرات الدراسة فيي
: أسموب التدريس ولو مستوياف: المتغير المستقؿ. ا

أسموب التقويـ التشخيصي  -  
األسموب الصفي التقميدي  - 
 
 (ذكر، أنثى)الجنس. 1:المتغيرات المعّدلة. 2
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 (عاٍؿ، ومتوسط، ومنخفض)مستوى التحصيؿ في الّمغة العربية. 2                      
. التحصيؿ: المتغير التابع. 3

        
:  المعالجة اإلحصائية10.3

، كذلؾ استخدـ (المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية)      استخدـ الباحث اإلحصاء الوصفي
. لمالءمتو ليذه الدراسة (ANCOVA)تحميؿ التغاير

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل الرابع 
نتائج الدراسة 

 
ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى أثر التدريس بأسموب التقويـ التشخيصي في تحصيؿ طمبة الصؼ 
العاشر االساسي في قواعد المغة العربية مقارنًة بأسموب التدريس التقميدي، وكذلؾ معرفة أثر متغير 

، باإلضافة إلى معرفة أثر تفاعؿ المجموعة (المجموعة)الجنس، وأثر تفاعؿ متغيري الجنس والطريقة
. وسيتـ في ىذا الفصؿ عرض النتائج مرتبة حسب أسئمة الدراسة. والتحصيؿ والجنس

 
:  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األوؿ ونّصو: أوالً 
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ما أثر استخدام أسموب التقويم التشخيصي في تحصيل طمبة الصف العاشر األساسي في قواعد "
" المغة العربية في محافظة بيت لحم

ولإلجابة عف ىذا السؤاؿ، تـّ حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في 
(. 4-1)اإلختبار القبمي، وكانت النتائج كما في الجدوؿ

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار القبمي  (4-1)                    الجدوؿ

الجنس المجموعة 
مستوى 
التحصيؿ 

المتوسط 
الحسابي 

العدد 
اإلنحراؼ 
المعياري 

المجموع 
حسب الجنس 

المجموع حسب 
المجموعة 

ضابطة 

ذكور 
 6.10 14 24.14منخفض 

24.26 

24.44 

 3.14 17 23.59متوسط 

 2.08 4 27.50مرتفع 

إناث 
 3.06 3 18.67منخفض 

 4.19 20 23.90متوسط  24.63

 4.27 12 27.33مرتفع 

تجريبية 

ذكور 
 2.50 9 18.33منخفض 

21.60 

23.34 

 3.91 22 21.86متوسط 

 1.73 4 27.50مرتفع 

إناث 
 1.91 4 17.50منخفض 

 3.43 19 24.21متوسط  25.09

 4.61 12 29.00مرتفع 

وكذلؾ تـّ حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لعالمات الطمبة في اإلختبار البعدي، 
      (4-2 ).وكانت النتائج كما في الجدوؿ

 
المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية لإلختبار البعدي (4-2)الجدوؿ

 الجنس المجموعة
مستوى 
 التحصيؿ

المتوسط 
 الحسابي

 العدد
اإلنحراؼ 
 المعياري

المجموع حسب 
 الجنس

المجموع حسب 
 المجموعة

 ذكور ضابطة

 3.08 14 21.64 منخفض

 3.5 17 21.35 متوسط 24.06 22.2

 3.4 4 27.75 مرتفع
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 إناث

 1.15 3 20.67 منخفض

 2.58 20 24.45 متوسط 25.91

 3.42 12 29.67 مرتفع

 تجريبية

 ذكور

 3.91 9 26.33 منخفض

27.77 

28.57 

 3.27 22 27.64 متوسط

 2.63 4 31.75 مرتفع

 إناث

 4.5 4 32.75 منخفض

 2.9 19 26.74 متوسط 29.37

 2.47 12 32.42 مرتفع

 
ومف أجؿ تعّرؼ ما إذا كاف ىناؾ أثر لمتقويـ التشخيصي في تحصيؿ الطمبة، وعمى ما إذا كاف ىذا 

، ويظير (ANCOVA)األثر يختمؼ باختالؼ الجنس ومستوى التحصيؿ، استخدـ تحميؿ التغاير
. نتائج ىذا التحميؿ (4-3)الجدوؿ

 
 
 
 

 (ANCOVA) التغاير تحميؿ اختبارنتائج( 4-3)جدوؿاؿ
مستوى 
الداللة 

ؼ 
متوسط مجموع 
المربعات 

درجة 
الحرية 

مجموع 
المربعات 

مصدر التبايف 

النموذج المعّدؿ  1965.81 12 163.82 18.94   000.

التقاطع  1447.93 1 1447.93 167.42   000.

القبمي  160.96 1 160.96 18.61   000.
المجموعة  694.95 1 694.95 80.36 * 000.
التحصيؿ  278.42 2 139.21 16.10 * 000.

الجنس  71.98 1 71.98 8.32 005.

الجنس × المجموعة  2.29 1 2.29 0.003 959.
.001 * التحصيؿ × المجموعة  122.27 2 61.14 7.07

التحصيؿ × الجنس  33.02 2 16.51 1.91 152.
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.002 * الجنس × التحصيؿ × المجموعة  116.79 2 58.40 6.75
الخطأ  1098.36 127 8.65  
   140 

100006.

00 
المجموع 

 المجموع المعّدؿ 3064.17 139   

 (α =0.05)دالة احصائّيًا عند مستوى الداللة* 
 

المحسوبة لمفرؽ بيف متوسطي أداء طمبة المجموعتيف ( ؼ)أف قيمة (4-3)ويالحظ مف الجدوؿ
وىي أقؿ مف مستوى الداللة  (0.00)، ومستوى الداللة(80.36)الضابطة والتجريبية ىي

(0.05= α) .أي أف ىناؾ فروقًا دالة احصائيًا بيف المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة .
يبيف المتوسطات الحسابية المعّدلة لالختبار البعدي حسب الجنس والتحصيؿ  (4-4)والجدوؿ
. والمعالجة

 
 
 
 
 

المتوسطات الحسابية المعّدلة ألداء الطمبة في االختبار البعدي حسب الجنس والتحصيؿ  (4-4)الجدوؿ
. والمعالجة

مستوى 
التحصيؿ 

المجموعة 
ضابطة تجريبية 
المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور 

 21.85 22.13 21.57 31.22 34.54 27.90منخفض 
 22.94 24.45 21.44 27.43 26.65 28.21متوسط 
 27.72 28.70 26.74 30.86 30.98 30.73مرتفع 

  25.10 23.25  30.73 28.95المجموع 
29.84 24.17 

 
، (29.84)نجد أف المتوسط المعّدؿ ألداء طمبة المجموعة التجريبية يساوى (4-4)مف خالؿ الجدوؿ

وىذا يوضح أف الفرؽ في التحصيؿ . (24.17)والمتوسط المعّدؿ ألداء طمبة المجموعة الضابطة يساوى
. ىو لصالح المجموعة التجريبية
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، (2003)، والبرغوثي وشبانة(1998)وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات كّؿ مف أبو أصفر

، حيث أكدت ىذه الدراسات وجود أثر إيجابي ألسموب التقويـ (2002)، ودراسة الشيخ(2000)وعمياف
. التشخيصي في تحصيؿ الطمبة

 
ويرى الباحث أف سبب ذلؾ يمكف أف يكوف مرّده إلى أف أسموب التقويـ التشخيصي يمتاز بالعديد مف 

مراجعة المعرفة السابقة؛ حيث تعّد المعرفة السابقة : اإلجراءات التي تعّد أساسّية في عممية التعميـ، منيا
المرتبطة بمادة التعميـ الجديدة، المبنة األساسية التي يبنى عمييا المعمـ المعرفة الجديدة، باإلضافة إلى 

أف أسموب التقويـ التشخيصي يحّدد مواطف الضعؼ عند الطمبة، ويشّخصيا مف خالؿ االختبارات 
باإلضافة إلى أنو يرتكز عمى التأكد أواًل مف أف كؿ الطمبة لدييـ الحد . التشخيصّية واألنشطة التعميمّية

باإلضافة إلى مراعاة الفروؽ . األدنى مف المعرفة السابقة؛ لما لذلؾ مف أثر في فيـ المعرفة الجديدة
الفردية، فمف أىـ ما يمّيز التقويـ التشخيصي أنو يمبي حاجات الطمبة ذوي التحصيؿ المنخفض وذوي 
التحصيؿ المرتفع، حيث ينقسـ الطمبة بعد النشاط التقويمي إلى مجموعات ليا أنشطة عالجية، وأخرى 
ليا أنشطة إغنائية وبذلؾ يصؿ الطالب الضعيؼ إلى الحد األدنى مف المعرفة ويصؿ بالطالب القوي 

وبالتالي فيي تحقؽ مرتكزًا أساسيًا في التعميـ بجعؿ الطمبة . إلى مستويات عميا مف المعرفة الجديدة
.  يعيشوف خبرة النجاح التي ليا أثرىا في دافعية الطمبة نحو التعمـ- أقوياء وضعفاء- جميعاً 

 
أضؼ إلى ذلؾ أف أسموب التقويـ التشخيصي يتيح لمطمبة فرصة التعمـ بأنفسيـ مف خالؿ أنشطة فردية 

أو جماعية، يتعرفوف مف خالليا عمى مدى تقدميـ في كؿ مرة، نتيجة تقديـ تغذية راجعة بعد كؿ 
. حصة ترصد في ممفات خاصة بذلؾ

 
 أكثر مف – في الحقيقة –ومف اإلجراءات األخرى التي تمّيز أسموب التقويـ التشخيصي أنو يضـ 

يتيح التعمـ الفردي العالجي، ويتيح التعمـ التعاوني مف خالؿ العمؿ في : أسموب تدريس؛ فيو مثال
مجموعات، إضافة إلى شرح المعمـ باألسموب الذي يراه مناسبًا لطمبتو، وبالتالي يتيح لممعمـ ولمطمبة 

اإلستفادة مف أساليب التدريس األخرى التي ليا أثر ايجابي في التعميـ كطريقة التعمـ التعاوني والطريقة 
. االستقرائية وغيرىا
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، التي أجريت في الكرؾ عمى طمبة الصؼ (2000الطراونة، )واختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة
وأظيرت . السادس األساسي، وفييا قارف بيف أسموب التقويـ التشخيصي وأسموب التدريس العادي

. نتائجيا تفوؽ الطمبة الذيف درسوا بأسموب التدريس العادي
 

 وقد يكوف مرد ذلؾ أف أسموب التقويـ التشخيصي يحتاج إلى خبرة وميارة فائقة مف المعمـ في تنفيذ 
الحصة، أو إلى اختالؼ اإلجراءات، فالطراونة لـ يعّد مذكرات تعميمية موحدة لممعالجة التجريببة، بؿ 

. كاف كؿ معمـ يعد خطة تدريسية خاصة بو تختمؼ عف خطط المعّمميف اآلخريف
 

: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني: ثانيا
" ىل يختمف أثر التدريس بأسموب التقويم التشخيصي باختالف الجنس؟"
 

( 0.005)ومستوى الداللة ىو (8.32)لمتغير الجنس ىي( ؼ)أيضًا أف قيمة (3-4)يالحظ مف الجدوؿ
. ، أي أف ىناؾ فروقًا دالة إحصائيًا بيف اإلناث والذكور(α =0.05)وىي أقؿ مف مستوى الداللة

، ومتوسط عالمات 27.91))أف متوسط عالمات اإلناث كاف (5-4)ويظير مف الجدوؿ
(. 26.09)الذكور

المتوسطات المعّدلة لإلختبار البعدي حسب الجنس   (5-4)                  الجدوؿ
 

المتوسط المعّدؿ الجنس 
 26.09ذكور 

 27.91إناث 

 
ودراسة  (2001)ودارسة احمد (1995)ودراسة الفارسية (1980)وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة حميداف

(.  1995)عناب
 

ويمكف تفسير ىذه النتائج في أف اإلناث أكثر استجابة لمتغذية الراجعة التي يوفرىا التدريس بأسموب 
أكثر مياًل إلى قضاء وقت الفراغ في الدراسة، ومعاودة التعمـ، وتنفيذ  (اإلناث)التقويـ التشخيصي، وأنيفّ 
باإلضافة إلى التنشئة اإلجتماعية التي تركز عمى عدـ قدرة المرأة عمى . األنشطة والواجبات البيتية
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بينما يركز الرجؿ عمى كثير مف , والتوجو الميني, العمؿ إال مف خالؿ التعميـ و النجاح في التحصيؿ
.  األعماؿ التي قد ال تتطمب شيادات أكاديمية

  
: النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث: ثالثاً 

"  ىل يختمف أثر التدريس بأسموب التقويم التشخيصي باختالف مستوى التحصيل؟"
لمتغير مستوى التحصيؿ في المغة العربية ( ؼ)نالحظ أف قيمة (3-4)بالعودة إلى الجدوؿ

، أي أف ىناؾ فروقًا (α  =0.05)، وىي أقؿ مف مستوى الداللة(0.00)، ومستوى الداللة(16.10)ىي
، ولمعرفة (عاؿ، متوسط، منخفض)دالة إحصائيًا تعزى لمستوى تحصيؿ الطالب في المغة العربية

ـّ استخداـ اختبار  (. 6-4)وكانت النتائج كما في الجدوؿ (sidak)مصدر الفروؽ، ت
 
 
 

                 
 
 
 

 لمستوى التحصيؿ sidakنتائج اختبار  (6-4)                  الجدوؿ
                   

مستوى التحصيؿ 
أ               ب 

الفرؽ في المتوسط 
 (ب- أ )

مستوى الداللة 

منخفض     متوسط 
              عاؿ 

1.35 
2.75- * 

0.220 

0.025 * 

متوسط     منخفض 
             عاؿ 

1.35 
4.11- 

0.220 
0.000 * 

عاؿ        منخفض 
            متوسط 

2.75 
4.11 

0.025 * 
0.000 * 

( α  =0.05)دالة عند مستوى الداللة*         
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أف مصدر الفروؽ ىو بيف ذوي التحصيؿ المنخفض، وذوي التحصيؿ  (6-4)يالحظ مف الجدوؿ
العالي، وكانت لصالح ذوي التحصيؿ العالي، وبيف ذوي التحصيؿ المتوسط، وذوي التحصيؿ العالي، 

وتبّيف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف الطمبة ذوي التحصيؿ . وكانت لصالح ذوي التحصيؿ العالي
.  المنخفض والتحصيؿ المتوسط

 
:  النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع: رابعا

ىل يختمف أثر التدريس بأسموب التقويم التشخيصي بالتفاعل بين المجموعة والجنس ومستوى "
" التحصيل في الّمغة العربية؟

 
ومستوى  (0.003)لمتفاعؿ بيف المجموعة والجنس ىو( ؼ)نجد أف قيمة (3-4)بالعودة إلى الجدوؿ

وبذلؾ ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في , (α  =0.05)، وىي أكبر مف مستوى الداللة(0.959)الداللة
. تحصيؿ الطمبة تعزى لتفاعؿ المجموعة والجنس

 
ويمكف تفسير ذلؾ إلى أف فاعمية المعالجة التجريبية كانت مجدية مع الجنسيف، الذكور واإلناث 

بالكفاءة نفسيا، وقد يرجع ىذا إلى ضبط إجراءات التجربة عند الجنسيف؛ بحيث توافرت الظروؼ نفسيا 
.  تقريباً 

 
، التي أثبتت وجود فروؽ ذات داللة (2002)وقد اختمفت نتيجة ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الشيخ

. احصائية تعزى إلى التفاعؿ بيف طريقة التدريس والجنس
 

( 7.07)لمتفاعؿ بيف المجموعة ومستوى التحصيؿ( ؼ)أف قيمة (4-3)ويالحظ أيضًا مف الجدوؿ
يظير التفاعؿ بيف المجموعة ومستوى  (1-5)والشكؿ. ، وىي دالة احصائياً (0.001)ومستوى الداللة

. التحصيؿ في الّمغة العربية
 

تفاعؿ المجموعة مع التحصيؿ  (1-5)                    الشكؿ
               

 

 

  30 
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 28 
        
 26 
 
 24  
 
 22 

 
 20 

             التجريبية                                                      الضابطة 
                                          المجموعة                      

 
فإف المتوسطات المعّدلة لطمبة المجموعة التجريبية في مستويات  (1-5)وكما يالحظ مف الشكؿ

أفضؿ مف المتوسطات المعّدلة لطمبة المجموعة  (عاؿ، ومتوسط، ومنخفض )التحصيؿ الثالثة
فالمتوسطات المعّدلة لمطمبة ذوي التحصيؿ المرتفع في المجموعة . الضابطة في المستويات الثالثة

التجريبية أفضؿ مف الطمبة ذوي التحصيؿ المرتفع في المجموعة الضابطة، والمتوسطات المعّدلة 
لمطمبة ذوي التحصيؿ المتوسط في المجموعة التجريبية أفضؿ مف الطمبة ذوي التحصيؿ المتوسط في 
المجموعة الضابطة، والمتوسطات المعّدلة لمطمبة ذوي التحصيؿ المنخفض في المجموعة التجريبية 

. أفضؿ مف الطمبة ذوي التحصيؿ المنخفض في المجموعة الضابطة
وفي المجموعة الواحدة يالحظ أف المتوسطات المعدلة لمطمبة ذوي التحصيؿ المنخفض أفضؿ مف كؿ 

مما يشير إلى أف طمبة المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ . مف ذوي التحصيؿ المتوسط والمرتفع
المنخفض أفادوا مف األسموب التشخيصي في تدريس القواعد أكثر مف طمبة المجموعة التجريبية مف 

. ذوي التحصيؿ المتوسط والمرتفع
 

ـّ تدريسيـ بأسموب راعى احتياجاتيـ،  ويمكف تفسير ذلؾ بأف الطمبة ذوي التحصيؿ المنخفض قد ت
وأكمؿ جوانب النقص في بنيتيـ المعرفية حوؿ المواضيع الدراسية، مما مكنيـ مف مجاراة زمالئيـ 

. الطمبة مف ذوي المستويات األخرى
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ومستوى  (1.91)لمتفاعؿ بيف الجنس والتحصيؿ( ؼ)أيضًا أف قيمة (4-3)ويظير مف الجدوؿ
وبالتالي فيي غير دالة احصائيًا، أي أنو .(α =0.05)وىي أكبر مف مستوى الداللة (0.152)الداللة

. التوجد فروؽ دالة إحصائيًا في تحصيؿ الطمبة تعزى لمتفاعؿ بيف الجنس ومستوى التحصيؿ
 

التي خمصت إلى عدـ وجود فروؽ بيف تحصؿ طمبة  (2003)وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة عمياف
. الصؼ السادس في مبحثي المغة العربية والرياضيات اإلناث والذكور في اإلختباريف القبمي والبعدي

 
لمتفاعؿ بيف المجموعة والجنس ومستوى التحصيؿ ( ؼ)أيضًا أف قيمة (3-4)ويالحظ مف الجدوؿ

وبالتالي فيي دالة , (α =0.05)وىي أقؿ مف مستوى الداللة, (0.002)ومستوى الداللة (6.75)ىي
( 28.95)نجد اف المتوسط المعدؿ لذكورالمجموعة التجريبية (4-4)وبالرجوع إلى الجدوؿ. إحصائياَ 
مع  (25.10)واإلناث (23.25)وذكور المجموعة الضابطة. (29.84)مع التحصيؿ (30.73)ولإلناث
( 2-5)واألشكاؿ. وبالتالي كاف الفرؽ لصالح المجموعة التجريبية ولصالح اإلناث. (24.17)التحصيؿ

. توضح تفاعؿ المجموعة والجنس ومستوى التحصيؿ (3-5)و
                                           

 
 
 
 

(2-5)الشكؿ  

 تفاعؿ المجموعة والجنس ومستوى التحصيؿ
  (المجموعة الضابطة )

 

         
 

 30  

 

 

 28 

. 
 

 26  
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. 
 24 

 

 

 22 

 

 

 20             

                   
(3-5)الشكؿ  

 تفاعؿ المجموعة والجنس ومستوى التحصيؿ
 (المجموعة التجريبية )

       
 

 36  

 

 . 

 

 34 

. 

 

 32  
 

. 
 30 

 

 

 28 

 

 

ناثًا  (3-5)والشكؿ (2-5)يالحظ مف الشكؿ أف المتوسطات المعّدلة لطمبة المجموعة التجريبية ذكورًا وا 
ناثًا  ومف المستويات الثالثة لمتحصيؿ أفضؿ مف المتوسطات المعّدلة لطمبة المجموعة الضابطة ذكورًا وا 

.وفي المستويات الثالثة لمتحصيؿ  

 
أف المتوسطات المعّدلة إلناث المجموعة التجريبية ذوات التحصيؿ  (3-5)كما ويالحظ في الشكؿ

، أي أف اإلناث (27.89)، وذكور المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ المنخفض(34.54)المنخفض
ذوات التحصيؿ المنخفض في المجموعة التجريبية أفدف مف الدراسة بأسموب التقويـ التشخيصي أكثر 

. مف الذكور مف نفس مستوى التحصيؿ
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ويالحظ أيضًا مف الشكؿ نفسو أف المتوسط المعّدؿ لذكور المجموعة التجريبية ذوي التحصيؿ 
، (26.65)والمتوسط المعّدؿ إلناث المجموعة التجريبية ذوات التحصيؿ المتوسط (28.21)المتوسط

وىذا يعني أف الطمبة الذكور ذوي التحصيؿ المتوسط أفادوا مف الدراسة بأسموب التقويـ التشخيصي، 
. أكثر مف اإلناث مف نفس المستوى مف التحصيؿ

 
أف المتوسطات المعّدلة لمطمبة الذكور ذوي التحصيؿ المرتفع في  (3-5)ويالحظ أيضًا في الشكؿ

، وىذا (30.98)، والمتوسطات المعّدلة لإلناث ذوات التحصيؿ المرتفع(30.79)المجموعة التجريبية
يعني أف اإلناث ذوات التحصيؿ المرتفع أفدف مف الدراسة باستخداـ أسموب التقويـ التشخيصي أكثر 

. مف الذكور مف نفس المستوى
 

والتي خمصت نتائجيا  (2004)، ودراسةعوض(1993)وقد اتفقت نتيجة ىذه الدراسة مع دراسة الفالح
. إلى وجود فروؽ ذات داللة احصائية لصالح المجموعة التجريبية ولصالح تحصيؿ اإلناث

ويمكف تفسير ذلؾ إلى أف ىناؾ فاعمية لطريقة التدريس باستخداـ التقويـ التشخيصي، لما ليا مف 
والتدرج في توصيؿ المعمومة إلى , وربطيا بالمعرفة الجديدة, أىمية في التركيز عمى المعرفة السابقة

. وتقديـ التغذية الراجعة, الطالب
 
 
 
 

الفصل الخامس 
. خالصة النتائج والتوصيات

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر التدريس بأسموب التقويـ التشخيصي في تحصيؿ طمبة الصؼ 

ومف أجؿ ذلؾ تـّ تصميـ االختبار التحصيمي، والمادة . العاشر األساسي في قواعد المغة العربية
وبعد تطبيؽ االختبار البعدي وتحميؿ البيانات، واستخداـ . التدريبية الخاصة بوحدة المنصوبات

: المعالجات اإلحصائية المناسبة، يمكف إجماؿ نتائج ىذه الدراسة عمى النحو اآلتي
في متوسطات تحصيؿ الطمبة تعزى  (α =0.05)وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة .1

 .ولصالح المجموعة التجريبية (تجريبية، ضابطة)الى المجموعة 
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بيف متوسطات تحصيؿ الطمبة تعزى  (α =0.05)وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة .2
 .إلى جنس الطالب ولصالح اإلناث

وجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات تحصيؿ الطمبة تعزى الى مستوى التحصيؿ في المغة  .3
العربية، بيف متوسطات الطمبة ذوي التحصيؿ العالي والمنخفض ولصالح ذوي التحصيؿ 

المرتفع، وبيف متوسطات تحصيؿ الطمبة ذوي التحصيؿ المرتفع والمتوسط ولصالح التحصيؿ 
 .المرتفع

عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيًا بيف متوسطات تحصيؿ الطمبة يعزى إلى التفاعؿ بيف المجموعة  .4
 .والجنس

عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيًا يعزى الى التفاعؿ بيف مستوى التحصيؿ في المغة العربية  .5
 .والجنس

بيف متوسطات تحصيؿ الطمبة يعزى  (α =0.05)وجود فرؽ داؿ إحصائيًا عند مستوى الداللة .6
إلى التفاعؿ بيف مستوى التحصيؿ والمجموعة، ولصالح الطمبة ذوي المستوى المنخفض في 

 .المجموعة التجريبية

بيف متوسطات تحصيؿ الطمبة تعزى  (α =0.05)وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة .7
لمتفاعؿ بيف المجموعة والجنس ومستوى التحصيؿ في المغة العربية، ولصالح اإلناث في 
المجموعة التجريبية ذوات التحصيؿ المنخفض حيث أفدف مف التدريس بأسموب التقويـ 

والذكور ذوي . التشخيصي أكثر مف الذكور في المجموعة التجريبية ذات التحصيؿ المنخفض
التحصيؿ المتوسط في المجموعة التجريبية أفادوا مف التدريس بأسموب التقويـ التشخيصي أكثر 

كما أف اإلناث ذوات التحصيؿ . مف اإلناث مف ذوات التحصيؿ المتوسط في نفس المجموعة
المرتفع في المجموعة التجريبية أفدف مف الدراسة بأسموب التقويـ التشخيصي أكثر مف الذكور 

ناثًا مف جميع . ذوي التحصيؿ المرتفع ىذا باإلضافة إلى أف طمبة المجموعة التجريبية ذكورًا وا 
كانت متوسطاتيـ المعّدلة أعمى مف طمبة  (عاؿ، ومتوسط، ومنخفض)مستويات التحصيؿ

ناثًا مف جميع مستويات التحصيؿ   .(عاؿ، ومتوسط، ومنخفض)المجموعة الضابطة ذكورًا وا 

 
: التوصيات

 
: في ضوء النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة َخُمَص الباحث إلى التوصيات اآلتية
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ضرورة تدريب المعمميف قبؿ ممارسة التعميـ بأسموب التقويـ التشخيصي، وذلؾ بعقد دورات  -1
تدريبية مف خالؿ مراكز التدريب التربوي لمعممي المغة العربية؛ لزيادة كفاءتيـ في تدريس 

. القواعد بأسموب التقويـ التشخيصي
 تشجيع المعمميف عمى استخداـ ىذا األسموب لما لو مف أىمية في التركيز عمى المعرفة  -2

 .السابقة

 إجراء دراسات أخرى تتناوؿ أسموب التقويـ التشخيصي في فروع مادة المغة العربية األخرى  -3
 .كالمطالعة، والنصوص، والتطبيقات المغوية

 إجراء دراسات أخرى تتناوؿ أسموب التقويـ التشخيصي، وتأثيره عمى الطمبة ذوي التحصيؿ  -4
 .المرتفع، أو التحصيؿ المنخفض

 
: المقترحات

. دراسة أثر التقويـ التشخيصي عمى طالب الصؼ الحادي عشر لممنياج الجديد -1
 .دراسة أثر التقويـ التشخيصي عمى طالب الصؼ الحادي عشر ووضع خطة عالجية لو -2
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( 1)ممحؽ
 

خطة تدريس قواعد المغة العربية لمصف العاشر األساسي وفق أسموب التقويم 
التشخيصي 
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                                     االستثناء: الدرس األوؿ

 حصص 3:  عدد الحصص
 

: األىداؼ الخاصة   
 .أف يعّرؼ الطالب االستثناء .1

 .أف يذكر الطالب أنواع المستثنى .2

 .أف يشكؿ الطالب المستثنى بعد أداة االستثناء شكاًل صحيحاً  .3

 .أف يعطي الطالب أمثمة عمى المستثنى التاـ الموجب وغير الموجب والمفّرغ .4

 .أف يستخرج الطالب مكونات االستثناء مف النصوص .5

 .أف يبّيف الطالب حكـ المستثنى االعرابي بعد األداة في الجمؿ والتراكيب .6

 
: (المعرفة السابقة )التعمـ القبمي 

. (الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو)الجممة الفعمية     - 
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 .حروؼ النفي واالستفياـ- 

 
:  الصعوبات المتوقعة لممعرفة السابقة

 .عدـ معرفة أقساـ الجممة الفعمية- 

 .عدـ التمييز بيف الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو- 

 .عدـ معرفة حروؼ النفي واالستفياـ- 

 
: الصعوبات المتوقعة لممعرفة الجديدة

. عدـ القدرة عمى تمييز االستثناء التاـ الموجب مف التاـ غير الموجب مف المفّرغ -
 .عدـ القدرة عمى استخراج أركاف االستثناء مف الجمؿ -

 .عدـ القدرة عمى معرفة حكـ االستثناء بعد األداة -

 
( 1)نشاط تقويمي:- نشاط تقويمي لممعرفة السابقة

.  أف يستخرج الطالب مكونات الجممة الفعمية- 1:اليدؼ
. أف يستخرج الطالب حروؼ النفي وحروؼ االستفياـ- 2        

فردي  : شكؿ النشاط
: المياـ المطموبة

 .استخراج الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو مف الجمؿ  - 

 .تحديد حروؼ النفي وحروؼ االستفياـ  - 

 :مف الجمؿ اآلتية (الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو)استخرج. 1

. عاد المسافروف إلى وطنيـ     - 
. نّسقُت الحديقةَ      - 
. مررت بعميّ      - 
. تفتحت األزىار     - 
.                                                         َنِدـَ المذنب ُ      - 

: عّيف حروؼ النفي وحروؼ االستفياـ في الجمؿ اآلتية. 2
. ما رأيت المسافريف العائديف     - 
 ىؿ نّسقَت الحديقة؟     - 



 73 

 

ىؿ مررت بعمّي؟      - 
 أرأيت محمدًا أـ عمّيًا؟     - 

أقرأت ىذا الكتاب؟      - 
 

 (1)نشاط عالجي: نشاط عالجي لممعرفة السابقة
. سيساعدؾ ىذا النشاط عمى معرفة الجممة الفعمية: اليدؼ

. فردي ثـ مجموعات: شكؿ النشاط
: المياـ المطموبة

. الدرس الطالب قرأ:      عّيف مكونات الجممة الفعمية في األمثمة اآلتية عمى النمط اآلتي
 .أعطى عميٌّي خالدًا قمماً  .1

 .طار العصفورُ  .2

 . شربت المبفَ  .3

 ."وأحؿ اهلُل البيَع وحّرـ الربا":قاؿ تعالى .4

 .يطمب العاقؿ العمـ .5

 . أثمرت االشجارُ  .6

 . قابمُت اسماعيؿَ  .7

 
( 1)نشاط اغنائي: نشاط اغنائي لممعرفة السابقة

. أف يكّوف الطالب جماًل تحتوي عمى الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو: اليدؼ
. مجموعات: شكؿ النشاط

:  المياـ المطموبة
:       ضع الكممات اآلتية في جمؿ مفيدة

. اشترى، جاىد، استخدـ، حضر، جّيز، أعمـ، مّد، شارؾ
 

( 2)نشاط تقويمي: نشاط تقويمي لممعرفة الجديدة
. أف يبّيف الطالب عناصر االستثناء في الجممة: اليدؼ

فردي  : شكؿ النشاط
:  المياـ المطموبة



 74 

 

:       عّيف المستثنى والمستثنى منو واألداة فيما يأتي
1.  ًَ  .عاد المسافروف اال عمّيًا

2.  ََ  .(شاة ٍ )ذبح الجّزار الغنـ خال شاًة

 .زرت مساجد المدينة ما عدا واحدا ً  .3

 .(يوماً  )صاـ الغالـ رمضاف حاشا يـو ٍ  .4

 .ال تعجبني الكتب ااّل النافعَ  .5

 
( 2)نشاط عالجي: نشاط عالجي لممعرفة الجديدة

: سيساعدؾ ىذا النشاط عمى تطوير قدرتؾ في تمييز اإلستثناء في الجمؿ:- اليدؼ
. فردي ثـ مجموعات: شكؿ النشاط

: المياـ المطموبة
:      إمأل الفراغ فيما يأتي بالمستثنى المناسب مع الّشكؿ

 ..........قاـ الطالب ما عدا .1

 .حارس المرمى...........ما نزؿ الالعبوف إلى أرض الممعب .2

 .واحدة ً ...........عادت سيارات السباؽ .3

 ........... ما فرح االّ  .4

 .واحدة ٍ ............حممت المسائؿ عدا .5

 .وأجب عف التمريف الرابع (90)     إذا أنجزت ىذا النشاط افتح الكتاب ص

 
( 2)نشاط اغنائي: نشاط اغنائي لممعرفة الجديدة    

: أف يعّيف عناصر االستثناء، ويبّيف نوعو: اليدؼ
. فردي ثـ مجموعات: شكؿ النشاط

: المياـ المطموبة
. ، وأجب عف التمريف األوؿ والثاني في دفترؾ(89)      أفتح الكتاب ص

 
( 3)نشاط عالجي: نشاط عالجي لممعرفة الجديدة

مساعدة الطالب عمى التمييز بيف االستثناء التاـ الموجب واالستثناء التاـ غير الموجب . 1: اليدؼ
. واالستثناء المفّرغ
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. فردي ثـ مجموعات: شكؿ النشاط
: المياـ المطموبة

:      أشكؿ ماتحتو خط فيما يأتي
 .ابراىيـعاد الطالب اال  .1

 .ابراىيـما عاد الطالب اال  .2

 .ابراىيـما رأيت اال  .3

 . واحدة مسألةحممت المسائؿ غير .4

 . واحدةمسألةحممت المسائؿ عدا  .5

 . واحدةمسألةحممت المسائؿ ما عدا  .6

. أف يعّبر عف المعاني اآلتية مستخدمَا أسموب االستثناء. 2     
 .حضر الوفود المؤتمر، أما وفداف فمـ يحضرا     - 

 . عاد المقاتموف مف ميداف المعركة، أما ثالثة فمـ يعودوا     - 

 .زرت محافظات الوطف ولـ أزر واحدة     - 

 .قابمت طالب الصؼ، ولـ أقابؿ واحداً      - 

 
: نشاط ختامي

.  أف يميز الطالب االستثناء التاـ الموجب مف غيره مف االستثناء: اليدؼ
. (وظيفة بيتية)فردي: شكؿ النشاط

: المياـ المطموبة
 .، وأجب عف التدريب السادس في دفترؾ(90)        افتح الكتاب ص
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                                           الحال :الدرس الثاني

  حصص 3: عدد الحصص
 

 : األىداؼ الخاصة

. أف يحّدد الطالب مفيوـ الحاؿ- 1
. أف يشكؿ الطالب الحاؿ شكاًل صحيحاً - 2
. أف يستخرج الطالب الحاؿ مف النص- 3

 .بأنواعيا المختمفة

أف يعطي الطالب أمثمة عمى الحاؿ - 4 
 .أف يميز الطالب بيف الحاؿ المفردة والحاؿ الجممة والحاؿ شبو الجممة- 5

 
 : (المعرفة السابقة)التعمـ القبمي 
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 الجممة الفعمية- 1

المعرفة والنكرة  - 2
 

: الصعوبات المتوقعة لممعرفة السابقة والجديدة
. عدـ معرفة مكونات الجممة الفعمية- 1
. عدـ القدرة عمى استخراج الحاؿ مف الجممة- 2
. عدـ القدرة عمى تمييز أنواع الحاؿ- 3
.                           عدـ القدرة عمى التمييز بيف المعرفة والنكرة- 4
 

(  1)نشاط :نشاط تقويمي لممعرفة السابقة
 .أف يستخرج الطالب الفعؿ والفاعؿ مف الجمؿ- 1: اليدؼ

. أف يمّيزالطالب االسـ النكرة مف االسـ المعرفة في الجمؿ - 2        
 فردي: شكؿ النشاط

: المياـ المطموبة
: استخرج الفعؿ والفاعؿ مف الجمؿ اآلتية-  أ

. عاد الطالب مف المدرسة- 1
. يعجبني المؤمف قوياً - 2
. ال تأكموا الطعاـ حاّراً - 3
 ٌ.حضر الضيوؼ والساحة نظيفة- 4
 ٌ.اصطّؼ الجنود ىاماتيـ مرفوعة- 5

 .تسّمـ الطالب كتبًا جديدةً -  6

. عدت إلى البيت وقد ناـ األطفاؿ-  7
. لى الجمؿ السابقة واستخرج األسماء النكرة والمعرفة منياإعد -      ب

 
( 1)نشاط عالجي :نشاط عالجي لممعرفة السابقة

 :أف يعّيف الطالب الفعؿ والفاعؿ والمعرفة والنكرة في الجمؿ اآلتية:اليدؼ

 فردي ثـ مجموعات :شكؿ النشاط

 :المياـ المطموبة
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 :أكمؿ الفراغ عمى النحو اآلتي     

 -----------ىو "فرح المسافر بمقاء األىؿ ":الفاعؿ في جممة-  1 

 ---------------الفعؿ في الجممة السا بقة  - 2 

 --------------ىو" ربح عمٌي جائزة ً :"االسـ المعرفة في جممة - 3 

 ---------------ىو "ذىبت إلى المدرسة صباحاً :"الفاعؿ في جممة - 4 

  --------ىو الفعؿ في الجممة السابقة- 5
 ------------ىو " قابمت طالبًا في الساحة:" االسـ النكرة في جممة- 6

. -----------المفعوؿ بو في الجممة السابقة- 7
 

 (1)غنائيإنشاط  :غنائي لممعرفة السابقةإنشاط 

 .أف يستخرج الطالب الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو مف النص -1  :اليدؼ

. أف يستخرج الطالب االسـ المعرفة واالسـ النكرة مف النص- 2 
 فردي ثـ مجموعات :شكؿ النشاط

 :المياـ المطموبة

 .الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو- 1:  منو           اقرأ النص اآلتي، واستخرج

 .االسـ المعرفة والنكرة-  2                                            

بكرة القدـ بيف منتخبنا ومنتخب البمد المجاور، وقد لعب فريقنا لعباً ممتازًا بفضؿ  جرت مباراة ودّية     "
 ".والقيادة الحسنة لمفريؽ، مما جعمو يفوز في المباراة فوزًا مؤزرًا، ويحقؽ نجاحاً  باىراً  التحضير الجّيد،

 

 (2)نشاط تقويمي : نشاط تقويمي لممعرفة الجديدة

 :أف يعّيف الطالب الحاؿ في الجمؿ :اليدؼ
 فردي :شكؿ النشاط

: المياـ المطموبة
 :عّيف الحاؿ في الجمؿ اآلتية     

 .عاد القائُد منتصراً - 1

 .شربُت الماَء صافياً - 2 

 .عادت الطائرة سالمةً - 3 

 .سار الطفُؿ يبكي- 4 
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 .استيقظت والشمسُ ساطعةٌ - 5 

 "105:النساء.                                    ""إنا أنزلنا إليؾ الكتاب بالحؽ":قاؿ تعالى- 6

 .أحبُ المرَء صادقاً مخمصاً - 7 
 .وأجب عف التمريف الثاني ،(96)إذا أنجزت ىذا النشاط، افتح الكتاب صفحة *   

 
 (2)نشاط عالجي:نشاط عالجي لممعرفة الجديدة

. سيساعدؾ ىذا النشاط عمى التعّرؼ عمى الحاؿ في الجمؿ :اليدؼ
 فردي ثـ مجموعات :شكؿ النشاط

: المياـ المطموبة
 :إمأل الفراغ بحاؿ مناسبة فيما يأتي     

. في الظالـ ---------------- انطمؽ المص- 1 
. -----------------سمعت األنباء - 2 
 .---------------شاىدت التالميذ- 3 

 .-------يسرني الطالب- 4

. -----------جاء الناجح - 5 
  

. ، وصّحح إجابتؾ(2)عد إلى النشاط التقومي    * 
    

( 2)غنائيإنشاط : غنائي لممعرفة الجديدةإنشاط 
 .أف يجيب الطالب عف األسئمة بوضع حاؿ مناسبة مع التنويع : اليدؼ

 فردي ثـ مجموعات :شكؿ النشاط
 .وأجب عف التمريف الثالث ،(96)افتح الكتاب ص :المياـ المطموبة

 
( 3)نشاط عالجي:نشاط عالجي لممعرفة الجديدة

 .سيساعدؾ ىذا النشاط عمى تمييز الحاؿ المفردة مف الحاؿ الجممة في الجمؿ :اليدؼ

 فردي ثـ مجموعات  :شكؿ النشاط

  :المياـ المطموبة

 :اجعؿ الحاؿ المفردة جممة، والحاؿ الجممة مفردة فيما يأتي     
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. خرجت الزائرات مسرورات- 1 
 .جاء الناجح وىو مبتيج- 2

 . فنستيقظ ونحف خائفوف،نسمع الموج يرتفع ىديره- 3

 .يسرني الطالب يؤدي واجبو- 4

 .قبؿ الناجحوف مرفوعي الرؤوسأ- 5

 
 (4)غنائيإنشاط : غنائي لممعرفة الجديدةإنشاط 

 .أف يستخرج الطالب الحاؿ مف الجمؿ اآلتية ويعربيا :اليدؼ

فردي ثـ مجموعات : شكؿ النشاط
 :استخرج الحاؿ مف الجمؿ اآلتية ثـ أعربيا: المياـ المطموبة

 "43:النساء "                                      "ال تقربوا الصالة وأنتـ سكارى:"قاؿ تعالى- 1

 "79:القصص"      "                                   فخرج عمى قومو في زينتو:"قاؿ تعالى- 2

 "عمر بف الخطاب"      "                       متى استعبدتـ الناس وقد ولدتيـ أمياتيـ أحرارًا؟-"3

 "عمر أبو ريشة"   كـ مشينا عمى الخطوب كراماً          والردى حاسر النواجذ فاغْر          - 4

 
 نشاط ختامي 

 .أف يعّيف الطالب الحاؿ وصاحبيا في الجمؿ   -1 :اليدؼ
. أف يبّيف الطالب نوع الحاؿ في الجمؿ-  2        

 (وظيفة بيتيو) فردي  :شكؿ النشاط

 وأجب عف التدريب األوؿ في دفترؾ؟ ،(96)ص  افتح الكتاب  :المياـ المطموبة
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 التمييز :لدرس الثالثا

 حصص 3: عدد الحصص
 

 :األىداؼ الخاصة

. أف يعّرؼ الطالب التمييز- 1
 . أف يذكر الطالب أنواع التمييز- 2

(. الجممة)يز النسبةيوتـ (المفرد)أف يفّرؽ الطالب بيف تمييز الذات- 3
 .أف يشكؿ الطالب التمييز شكالً صحيحاً  في الجمؿ- 4

. والنصوص التدريبات أف يستخرج الطالب التمييز مف- 5
  

 :(المعرفة السابقة)التعمـ القبمي    

 (الفعؿ والفاعؿ والمفعوؿ بو)  الجممة الفعمية  -

االستثناء  -
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   الحاؿ -    

 .وألفاظ العدد ) الوزف والمساحة والكيؿ(معرفة األلفاظ الدالة عمى المقادير -

 

 الصعوبات المتوقعة لممعرفة السابقة والمعرفة الجديدة

 .عدـ معرفة مكونات الجممة الفعمية -

 .عدـ التفريؽ بيف التمييز واالستثناء والحاؿ -

. عدـ معرفة األلفاظ الدالة عمى المقادير وألفاظ العدد -
.    صعوبة تحديد التمييز-

 

 (1)نشاط تقويمي :نشاط تقويمي لممعرفة السا بقة

 .أف يستخرج الطالب المفعوؿ بو مف الجمؿ    * :اليدؼ

 .أف يستخرج الطالب األلفاظ الدالة عمى المقادير وألفاظ العدد           *

 فردي  :شكؿ النشاط

عيف المفعوؿ بو في الجمؿ اآلتية؟ -  :المياـ المطموبة
 :يعيف األلفاظ الدالة عمى المقادير وألفاظ العدد فيما يأت                 - 

 .باع الفالح القمح- 1

 . شربت كوب حميبٍ - 2

 .عرفت نسب الشاعر- 3

ًَ مف زيتٍ - 4  .اشتريت صفيحًة

 .كتبت أحد عشر سطرًا في التعبير- 5

 

 (1)نشاط عالجي :نشاط عالجي لممعرفة السابقة

 . سيساعدؾ ىذا النشاط عمى التعرؼ أكثر عمى المفعوؿ بو :اليدؼ

 فردي ثـ مجموعات :شكؿ النشاط

 :أمال الفراغ بالكممة المناسبة :المياـ المطموبة

    -------------------يطمب العاقؿ  -1

 ---------.أىديت صديقي  -2

  .نائماً  ------------- ظننت- 3   
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 .حّمًة زاىيةً  --------------- ألبس الربيع-  4    

. -----------يشجع الجميور- 5    
 

 (1)غنائيإنشاط :غنائي لممعرفة السابقةإنشاط 

 .المفعوؿ بو مف النص، ويعربوالطالب أف يستخرج  :اليدؼ

 فردي ثـ مجموعات: شكؿ النشاط

 :المفعوؿ بو، وأعربو النص اآلتي استخرج مف :ةالمياـ المطموب

وصمت الحديقة، فجمست تحت شجرة وارفة الظالؿ، تقع جنوب القرية، وشماؿ المسجد، فسمعت  "
وسبحوه بكرة ":العصافير تزقزؽ فوؽ األغصاف، مختبئة بيف األوراؽ، جمستُ  وتذكرتُ  قولو سبحانو

 ".                                                             ، ثـ قفمت راجعا ً "وأصيال

 
 (2)نشاط تقويمي :نشاط تقويمي لممعرفة الجديدة

 .، ويبّيف نوعو(عبد اهلل بف المقفع)أف يستخرج الطالب التمييز مف نص :اليدؼ

 فردي :شكؿ النشاط

 :المياـ المطموبة
 .، وأجب عف التدريب األوؿ(101)افتح الكتاب صفحة 

 
 (2)نشاط عالجي  : نشاط عالجي لممعرفة الجديدة

 .يز مف العباراتيسيساعدؾ ىذا النشاط عمى تنمية ميارتؾ في استخراج التـ :اليدؼ

 فردي ثـ مجموعات :شكؿ النشاط

 :المياـ المطموبة

 :ضع تمييزًا مناسبًا في المكاف الخالي، واضبطو بالشكؿ     

 .في العالـ----------- المسجد األقصى مف أعظـ البقاع  .1

 ---------.ينصح الطبيب المريض أف يشرب كؿ يـو نصؼ لتر .2

 .في األدب---------- تضـ مكتبة المدرسة خمسيف  .3

 ------------.اشتريت رطالً  .4

 
 (2)غنائيإنشاط : غنائي لممعرفة الجديدةإنشاط 
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 .أف يميز الطالب بيف تمييز الذات وتمييز النسبة: اليدؼ

 فردي ثـ مجموعات :شكؿ النشاط

  :المياـ المطموبة
 .وأجب عف التدريب الثاني (,101)افتح الكتاب صفحة 

 
 (3)غنائيإنشاط  :غنائي لممعرفة الجديدةإنشاط 

 .أف يعرب الطالب التمييز في الجمؿ:  اليدؼ

 فردي ثـ مجموعات  :شكؿ النشاط

  :المياـ المطموبة
 :أعرب ما تحتو خط فيما يمي            

 

 "زىير بف أبي سممى"ال أبا لؾ يسأـ           حواًل سئمت تكاليؼ الحياة ومف يعش    ثمانيف . 1

 "7:الزلزلة"                                    ". يرهخيراً فمف يعمؿ مثقاؿ ذرة ٍ  ":قاؿ تعالى .2

 "طرفة بف العبد "          عمى المرء مف وقع الحساـ الميّندمضاضة ً شد ّ أوظمـ ذوي القربى  -3

 
: نشاط ختامي

 .اإلعراب أف يكمؿ الطالب الفراغ بوضع ممّيز مناسب، ويبّيف موقعة في:  اليدؼ

 (وظيفة بيتية)فردي : شكؿ النشاط

 .وأجب عف التدريب الرابع والخامس في دفترؾ ،(102)افتح الكتاب صفحة  :المياـ المطموبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 85 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

النداء : الدرس الرابع
 حصص 3: عدد الحصص

: ىداؼ الخاصةألا
 .أف يعّدد الطالب حروؼ النداء -1

 .أف يعّرؼ الطالب المنادى -2

. أف يذكر الطالب أنواع المنادى -3
 .أف يفرؽ الطالب بيف المنادى المبني والمنادى المعرب -4

 .أف يشكؿ الطالب المنادى شكاًل صحيحاً  -5

 .أف يستخرج الطالب المنادى مف النصوص -6

 .أف يعطي الطالب أمثمة عمى المنادى -7

. أف يفرؽ الطالب بيف المنادى وغيره مف المنصوبات- 8
 

:  (المعرفة السابقة)التعمـ القبمي 
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. االسـ المبني واالسـ المعرب -
 االستثناء -

 الحاؿ  -

التمييز  -
 

: الصعوبات المتوقعة لممعرفة السابقة والجديدة
. عدـ معرفة االسـ المبني واإلسـ المعرب -
 .عدـ القدرة عمى استخراج اإلسـ المبني واإلسـ المعرب مف النصوص -

 .عدـ التمييز بيف المنصوبات -

 .عدـ معرفة معاني حروؼ النداء -

 . عدـ القدرة عمى إعراب المنادى -

 
(   1)نشاط تقويمي: نشاط تقويمي لممعرفة السابقة

.  أف يستخرج األسماء المعربة واألسماء المبنية مف الجمؿ:       اليدؼ
. فردي:  شكؿ النشاط
:  المياـ المطموبة

:      استخرج األسماء المعربة واألسماء المبنية مف الجمؿ اآلتية
. ىذا كتابٌ جيدٌ - 1     
 . "مف يرد اهلل بو خيرًا يفقية في الديف": قاؿ عميو السالـ- 2     

عميؾ نفسؾ فّتش عف معايبيا                  : قاؿ الشاعر -3
.                                                 وخّؿ عف عثرات الناس لمناس

. "يا ابراىيـ أعرض عف ىذا": قاؿ تعالى -4
 

(  1 )نشاط عالجي : نشاط عالجي لممعرفة السابقة
.  سيساعدؾ ىذا النشاط عمى إتقاف معرفة اإلسـ المبني واإلسـ المعرب: اليدؼ

.  فردي ثـ مجموعات: شكؿ النشاط
:  المياـ المطموبة
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مرفوعًا أو منصوبًا أو  )ىو اإلسـ الذي يتغير آخره باختالؼ العوامؿ الداخمة عميو: اإلسـ المعرب
. (مجروراً 

ف اختمفت العوامؿ الداخمة عميو: أما اإلسـ المبني .  فيو اإلسـ الذي يمـز آخره حالة واحدة، وا 
:  وبناًء عمى ىذا أكمؿ ما يأتي

........................ ىو" إف اهلل لذو فضؿ عمى الناس":اإلسـ المنصوب في قولو تعالى -1
 ...........................و.................  مف األسماء المبنية الضمائر -2

 ........................أو...................... يبنى اإلسـ المنادى إذا كاف -3

 .......................... كؿ الحروؼ -4

........................ المفاعيؿ مف األسماء- 5
 

(:  1)نشاط إغنائي: نشاط إغنائي لممعرفة السابقة
. أف يصوغ الطالب جماًل تحتوي عمى األسماء المبنية واألسماء المعربة: اليدؼ

.  فردي ثـ مجموعات: شكؿ النشاط
 
 
 

: المياـ المطموبة
 :      كّوف أربع جمؿ مفيدة تحتوي عمى أسماء مبنية وأسماء معربة

    1                                              -2- 

3                                              -4 -
 

(. 2)نشاط تقويمي: نشاط تقويمي لممعرفة الجديدة     
. أف يعّيف الطالب المنادى، ويبّيف حكمو في الجمؿ: اليدؼ

.  فردي: شكؿ النشاط
:  المياـ المطموبة

.  ، وأجب عف التدريب الثاني( 108)افتح الكتاب ص 
 

(.  2)نشاط عالجي : نشاط عالجي لممعرفة الجديدة
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سيساعدؾ ىذا النشاط عمى تحسيف قدرتؾ عمى التمييز بيف المنادى المبني والمنادى : اليدؼ
. المعرب

. فردي ثـ مجموعات: شكؿ النشاط
:  المياـ المطموبة

.      ضع منادى مناسبًا في المكاف الخالي فيما يأتي مع الضبط
. كف متطمعًا إلى المجد....................... يا- 
 . أنتف مالئكة الرحمة................... يا أيتيا- 

.  أقبؿ عمى فعؿ الطاعات....................... ىيا- 
.  خذي حذرؾ........................ أي- 
.  اجتيدي......................... أ- 
 

(. 2)نشاط إغنائي: نشاط إغنائي لممعرفة الجديدة
.  أف يّميز الطالب بيف المنادى المبني والمنادى المعرب في الجمؿ:      اليدؼ

:  فردي ثـ مجموعات: شكؿ النشاط
:  المياـ المطموبة

:            مّيز بيف المنادى المبني والمنادى المعرب في الجمؿ اآلتية
. وصمت الطائرة, يا مسافر -1
 كيؼ تناـ؟ , يا آكاًل ماؿ اليتيـ -2

 . انتظر, يا سائؽ العربة -3

 . ساعدني, يا رجالً  -4

.  تقّدـ, يا عميّ  -5
.  وأجب عف التدريب األوؿ. (108)إذا أنجزت ىذا النشاط افتح الكتاب ص     * 

 
(  3)نشاط تقويمي: نشاط تقويمي لممعرفة الجديدة

.  أف يعرب الطالب ما تحتو خط فيما يأتي: اليدؼ
. فردي: شكؿ النشاط

:  المياـ المطموبة
:      أعرب ما تحتو خط فيما يأتي



 89 

 

( 48:ىود ).                        " اىبط بسالـ منا وبركات عميؾنوح قيؿ يا ":قاؿ تعالى -1
 (1:المزمؿ )          .                                           " المزّمؿأّييا يا ":قاؿ تعالى -2

 (38:ابراىيـ).                                 " إّنؾ تعمـ ما نخفي وما نعمفرّبنا ":قاؿ تعالى -3

 (أبو تماـ ).                   تمتعا ىّنيتما           وعما الصباح  فإّنني مجيودطائرافيا  -4

 (شوقي  ).       ال ذقت اليوى أبدًا    أسيرت مضناؾ في حفظ اليوى فنـناعس الطرؼيا  -5

 

(  3)نشاط عالجي: نشاط عالجي لممعرفة الجديدة
.  سيساعدؾ ىذا النشاط عمى التمييز بيف النداء وغيره مف المنصوبات: اليدؼ

.  فردي: شكؿ النشاط
:  المياـ المطموبة

:       أكمؿ الفراغ بالكممة المناسبة
  (عمي)إذف كممة , عمـ مفرد ليس مضافًا وال شبيياً بالمضاؼ, عمي ←يا عمي، تقدـ  -1

 ....................... منادى

   (طالعاً )إذف كممة, منادى شبيياً بالمضاؼ,  طالعاً ←تميؿ , يا طالعًا جبالً  -2
 ..................منادى

ووّضحت النسبة ,  رفعت اإلبياـ عف معنى الجممة نسباً  فكممة ←عرفت الشاعر نسبًا  -3
 :....................... (نسباً )إذف كممة, المقصودة

وتكوف جوابًا : كممة تبّيف ىيئة صاحبيا عند حدوث الفعؿ,  مستبشراً ←أقبؿ صديقي مستبشرًا  -4
 ..................اذف كممة مستبشرأ (كيؼ)عف سؤاؿ 

إذف كممة , ُأخرجت مف حكـ ما قبميا, (زىرة)فكممة , تفتحت األزىار أالّ زىرة ً  -5
 ..................... زىرة

  
:  عمى ضوء ما تقّدـ بّيف نوع المنصوبات التي تحتيا خط في اآليات اآلتية

" 38: إبراىيـ".                             " إّنؾ تعمـ ما نخفي وما نعمفرّبنا ":قاؿ تعالى -1
 "12:القمر"".                                       عيونا ً  وفّجرنا األرض ":قاؿ تعالى -2

 "79:القصص"                                         ."في زينتو فخرج عمى قومو ":قاؿ تعالى -3

 "60: البقرة".                               "عيناً  فانفجرت منو اثنتا عشرة ":قاؿ تعالى -4

  "27:الفجر"                                    "... المطمئنةأيتيا النفس يا ":قاؿ تعالى -5
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 "249:  البقرة"                                     " منيـ قميالً  فشربوا منو إال":قاؿ تعالى- 6
 

:  نشاط ختامي
: أف يستخرج المنادى مف األبيات: اليدؼ

. وظيفة بيتية: شكؿ النشاط
:  المياـ المطموبة

:          استخرج المنادى مف األبيات اآلتية
والحمـ كاد ُيحّقؽ  , يا موطف األجداد يا عمـ اليدى            يا حممنا- أ

   يا مسجدًا أرسى دعائـ ىديو               ديف عمى مّر العصور يصّدؽ  
 (عبد الحكيـ).                 يا قبمة قد دنست أقداميـ                   جنباتيا واليـّ فييا مطبؽ

 (أبو تماـ)         .تسعوف ألفًا كآساد الشرى نضجت        جمودىـ قبؿ نضج التيف والعنب-     ب
         (البحتري )         .   أتاؾ الربيُع الطمؽ يختاؿ ضاحكًا        مف الحسف حتى كاد أف يتكمما- ج
             (مالؾ بف الريب)ً.      تذكرت مف يبكي عمّي فمـ أجد      سوى السيؼ والرمح الرديني باكيا- د
  

: وحاوؿ أف تستخمص مثااًل عمى كؿ نوع مف المنصوبات اآلتية, عد إلى األبيات مّرة أخرى *  
. التمييز, الحاؿ , االستثناء 

 
 انتيت المادة التدريبية بحمد اهلل
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 (2)ممحؽ 

 
أسماء لجنة التحكيـ 

 
 مكاف العمؿ المؤىؿ العممي أسماء المحكميف الرقـ

 جامعة بيت لحـ دكتوراة محمود أبو كتة. د 1

 جامعة بيت لحـ دكتوراة معيف ىّموف. د 2

 جامعة بيت لحـ دكتوراة سامي عدواف. د 3

 جامعة بيت لحـ دكتوراة قسطندي شوممي. د 4

 جامعة بيت لحـ دكتوراة ابراىيـ العمـ. د 5

 جامعة القدس المفتوحة دكتوراة ياسر الماّلح. د 6

 جامعة بيت لحـ ماجستير رزؽ الصميبي. أ 7

 الشواورة/ مدّرس عربي ماجستير محمود الدرعاوي. أ 8

 جامعة القدس المفتوحة ماجستير غانـ اخمّيؿ. أ 9
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 جامعة القدس المفتوحة ماجستير يوسؼ عدوي. أ 10

 مكتب التربية/ مشرفة لغة عربية ماجستير ميا الباشا. أ 11

 مشرفة مرحمة أساسية ماجستير ختاـ شحادة 12

 مكتب التربية/ مشرؼ لغة عربية دبمـو عاؿ محمد عويضة 13

 مدرسة اسكندر الخوري التانوية دبمـو عاؿ اسماعيؿ صبيح 14

 مدرسة بيت لحـ الثانوية دبمـو عاؿ صالح ممحـ 15

 مدرسة بنات بيت لحـ الثانوية دبمـو عاؿ نايفة عبيات 16

 معمـ متقاعد بكالوريوس عبد جندية 17

 
     

 

 

 

 

 

 

( 3)ممحؽ
 

نموذج مقترح لرصد الصعوبات التعممّية 
 :الفصؿ الدراسي :                                                  الطالبة / اسـ الطالب 

القرار النيائي  أنشطة واجراءات المعالجة  وصؼ الصعوبات التعممّية  التاريخ  الوحدة  
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لمداللة  ( X)لمداللة عمى أنو بحاجة إلى مساعدة و   (     )لمداللة عمى االتقاف و (     )يضع المعمـ  :- مالحظة 
. عمى عدـ اإلتقاف 

( 4)ممحؽ
 

استبانة خاصة بالمحكميف 
 

بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 
 

: حضرة الفاضؿ
:                      السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو وبعد

        
 أثر التدريس بأسموب التقويـ التشخيصي في تحصيؿ طمبة الصؼ العاشر "فالباحث يقـو بدراسة بعنواف

، وذلؾ كمتطمب لمحصوؿ عمى درجة "األساسي في قواعد المغة العربية في محافظة بيت لحـ
. الماجستير في أساليب تدريس المغة العربية مف جامعة القدس

 
سؤااًل، مف نمط اإلختيار مف متعدد، وقد شمؿ  (40)وىذا اإلختبار ىو مف أدوات الدراسة، ويتكوف مف 

. (االستثناء، والحاؿ، والتمييز، والنداء):اإلختبار دروس المنصوبات
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والمرجو منؾ . (التذكر، والفيـ، والتطبيؽ )وقد روعي في وضع األسئمة قياسيا لمستويات بمـو المعرفية

. التكـر بإبداء مالحظاتؾ حوؿ ىذا االختبار؛ صياغتو ومحتواه، ومدى مالءمتو لما ٌأعّد منو
 
 

  نضال انذسعاوٌ                                    :                                                                                                         انثاحث
                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
( 5)ممحؽ

 
تعميمات اختبار التحصيؿ في قواعد المغة العربية 

لموضوع المنصوبات لمصؼ العاشر 
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

: عزيزي الطالب ، عزيزتي الطالبة
:                     السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو

 
) فقرة، مف نوع اإلختيار مف متعدد، ولكؿ فقرة أربعة بدائؿ         (40)فيما يأتي اختبار يتكوف مف 

واحد منيا فقط صحيح، أرجو التكـر باإلجابة عف فقرات اإلختبار بصدؽ وأمانة، عمما أف  (اختيارات
: نتائجو لف تستعمؿ إال ألغراض البحث العممي، راجياً االلتزاـ بالتعميمات اآلتية

       
  التكتب شيئًا عمى ورقة األسئمة، والمطموب منؾ اإلجابة عمى الورقة المرفقة الخاصة

. باإلجابة
 اكتب اسمؾ واسـ مدرستؾ عمى ورقة اإلجابة. 
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 دقيقة فقط (45)مدة االختبار. 

 تكوف اإلجابة عمى النحو اآلتي                                                                                  : 

: (العمـُ نورٌ  ):في جممة (نورٌ )تعرب كممة - 2       
مفعوالً  بو - فاعالً             د- خبرًا             ج- مبتدأ               ب- أ

تحت الرمز الذي يشير إلى اإلجابة  (×)، توضع إشارة (ب )     بما أف االجابة الصحيحة ىي
مقابؿ رقـ السؤاؿ في ورقة اإلجابة كما يأتي 

               
د ج ب أ الرقـ 

1 -    
2 -  ×  
3 -    

 
مع الشكر والتقدير 

 (6)ممحؽ

 
 فقرات االختبار التحصيمي

 
: يسمى االستثناء الذي يذكر فيو المستثنى منو، ولـ يتقدـ عميو نفي أو نيي أو استفياـ-  ا

االستثناء المفرغ - االستثناء التاـ غيرالموجب                       ب-      أ
االستثناء الناقص - االستثناء التاـ الموجب                            د-     ج

 
: جاءت الحاؿ متعددةً في جممة واحدة مما يأتي- 2

. "فبعث اهلل النبييف مبشريف ومنذريف: " قاؿ تعالى-     أ
. عاد الجنود وأسمحتيـ عمى أكتافيـ-    ب
. تؤكؿ التفاحة ناضجة ً -    ج
. أحب المرَء صادقًا مخمصاً -     د

 
: الوصؼ النكرة الذي يبّيف ىيئة صاحبو عند حدوث الفعؿ يسمى- 3
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الحاؿ  - النداء                د- التمييز              ج- االستثناء          ب-     أ
 
: " فمف يعمؿ مثقاؿ ذرة خيرًا يره":في قولو تعالى (خيراً )تعرب كممة - 4

ًَ    ب-     أ مستثنًى منصوبًا - منادًى منصوبًا   د- تمييزًا منصوبًا   ج- حااًل منصوبةً 
 
: الحرؼ الذي يستعمؿ لنداء القريب والبعيد ىو- 5

ىيا - أي                    د- اليمزة                 ج- يا                   ب-     أ
 
: مضافًا إليو وليست تمييزاً  (عنب)أي الجمؿ اآلتية جاءت فييا كممة - 6

. اشتريت رطاًل مف عنبٍ - ب.                           اشتريت رطاًل عنباً -     أ
. اشتريت العنَب بدينار ٍ - اشتريت رطَؿ عنٍب                           د-     ج

 
يا ):الجممة الصحيحة لتحويؿ المنادى المفرد إلى مثنى مع مراعاة الموقع اإلعرابي في جممة- 7

: ىي (ميندسة، التزمي الدقة في عممؾ
.    يا ميندستيف، التزما الدقة في عممكما-     أ
. يا ميندستاف، التزما الدقة في عممكما-    ب
. يا ميندستا، التزمف الدقة في عممكف-    ج
. يا ميندستاف، التزمتا الدقة في عممكما-     د

 
: ىو (..... قاـ الطمبة عدا ):المناسب لمؿء الفراغ  في جممة- 8

سميُر - سميَر                    د- سميٌر                  ج- سميٍر               ب-     أ
 
نزؿ الالعبوف إلى أرض الممعب غير حارس ): في جممة (غير)الشكؿ الصحيح آلخر كممة- 9

: ىو (المرمى
غيٌر - غيَر                     د- غيِر                    ج- غيُر                ب-     أ

 
: ىو (يتخفى المنافؽ وىو خائؼ): الرابط في جممة- 10
خائؼ - الواو والضمير           د- ج         (ىو )الضمير - الواو              ب-     أ
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. (أرضاً ....... اشتريت): أكمؿ الفراغ بوضع ممّيز مناسب في جممة- 11
دونمًا - أحَد عشَر               د- تنكةً                    ج- أوقيةً                 ب-    أ

 
: تختمؼ إحدى الجمؿ  اآلتية  في إعرابيا عف بقية الجمؿ- 12
شربت كوبًا حميبًا - ب.                             بعت ذراعًا قماشاً -     أ
. اشتريت أوقيةَ  ذىبٍ - عرفت الشاعَر نسبًا                           د-     ج

 
يا أخي ال تمؿ بوجيؾ عني : في البيت (أخي)كممة - 13

:                                                    ما أنا فحمٌة وال أنت فرقدْ ، ىي منادى
مرفوع - مجزـو                 د- منصوب               ج- مبني             ب-     أ

 
: (الميـّ مالؾ الممؾ):حكـ حذؼ حرؼ النداء في جممة- 14
غير جائز     - راجح             د- واجب                 ج- جائز                ب-     أ

 
: (يا ممرضوف، أسعفوا الجريح):في جممة (ممرضوف)تعرب كممة - 15

منادى مبنيًا عمى الواو في محؿ نصب                                                                                                                                                                                                                            - منادى منصوبًا                      ب-      أ
خبرًا مرفوعًا بالواو -                  د مبتدأ مرفوعًا بالواو- ج 
 

: اآلية التي تشتمؿ عمى تمييز ذات منصوب ىي- 16
      " وفجرنا األرض عيوناً ":قاؿ تعالى-      أ
 " أنا أكثر منؾ ماالً ":قاؿ تعالى-     ب
   " فانفجرت منو اثنتا عشرة عيناً ":قاؿ تعالى-     ج
". وكفى باهلل ولياً :" قاؿ تعالى-      د

 
: الجممة التي ورد فييا االسـ المخطوط تحتو مستثنى منصوبًا ىي- 17
حمزة عاد  المسافروف خال -                          بحمزةما عاد غير -     أ
حمزة مررت بالمسافريف سوى -                   دحمزة عاد المسافروف إال -    ج
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: (ما قابمت ااّل  اسماعيؿَ  ):في جممة (اسماعيؿ  )تعرب كممة - 18
مستثنىً منصوبًا   - حاالً منصوبةً                                            ب-     أ
توكيدًا منصوبًا - مفعوالً بو منصوبًا                                        د-    ج

 
: أّي الجمؿ اآلتية تشتمؿ عمى عناصر االستثناء التاـ الموجب- 19
ما أثمرت األشجاُر إال شجرةً  - أثمرت األشجاُر إال شجرةً                     ب-     أ
ىؿ أثمرت األشجاُر؟ - ما أثمرت إال شجرةٌ                            د-    ج

 
 ):الّصياغة الصحيحة لتحويؿ الحاؿ المفردة جممة إسمية مع مراعاة الموقع اإلعرابي في جممة- 20

: ىي  (جاء الناجح مبتيجاً 
جاء الناجح وىو مبتيٌج - جاء الناجح يبتيجُ                          ب-     أ
. جاء الناجح في ابتياج ٍ - الناجح مبتيجٌ                               د-    ج

 
: (ِ مف)يسمى اإلسـ النكرة الذي يزيؿ اإلبياـ عف اسـ سابؽ، ويتضمف معنى- 21 

التمييز - االستثناء             د- الحاؿ              ج- النداء                ب-     أ
 

: (عاد الحاج مسرورا ً ): في جممة (مسرورا ً  )تعرب كممة - 22
مستثنى منصوبًا     - تمييزًا منصوبًا                                      ب-     أ
منادى منصوبًا - حااًل منصوبةً                                        د-     ج

 
: يدؿ عمى (شربت كوبًا حميبا ً  ):الممّيز في جممة- 23
العدد - الكيؿ                   د- المساحة               ج- الوزف             ب-     أ

 
 (تفّجرت االرض مقاومة):في جممة (مقاومة)الشكؿ الصحيح آلخر كممة- 24
مقاومةَ  - مقاومةٍ              د- مقاومة ٌ             ج- مقاومةً            ب-     أ

 
: المخطوط تحتيا (وأنتـ سكارىوال تقربوا الصالة ): تعّد الحاؿ في آية- 25
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شبو جممة ظرفية - مفرداً           د- جممةً  فعميةً         ج- جممةً  اسميةً       ب-     أ
 

: جاء المنادى مبنيًا عمى الضـ في محؿ نصب في جممة واحدة مف الجمؿ اآلتية- 26
ف غبنا –يا ساكني مصر إنا النزاؿ عمى          عيد الوفاء -     أ  مقيمينا – وا 
يا غامسا في سواقي النور ريشتو        يحمؿ القبر نبضاً مف مشاعره -    ب
يا داَر عبمة بالجواء تكممي               وعمي صباحًا دار عبمة واسممي -    ج
يا أّييا الشادي المغرد ىا ىنا              ثمالً بغبطة قمبو المسرور -    د
 

: أّي الجمؿ اآلتية تشتمؿ عمى حرؼ نداء ، ينادى بو لمقريب والبعيد- 27
.                           أي بني، اجتيد-     أ
أعيني، جودا وال تجمدا                         أال تبكياف لصخر الندى -    ب
أيا أـ األسير، سقاؾ غيثٌ                       بكرهٍ منؾ، ما لقي األسير -    ج
يا قدس، جرحؾ جرحنا ونشيدنا            فتسمحي بالصبر والسمواف -     د

 
:  ىو"يا اهلل، اغفر لنا ذنوبنا:" في قولنا (اهلل)الضبط الصحيح آلخر كممة - 28
اهللٌ  - اهللِ                د- اهللَ                      ج- اهللُ                   ب-     أ

 
: ىي (عاد القائد منتصرا ً ):الحاؿ في جممة- 29
 (ىو)الضمير المستتر- منتصراً        د- القائد           ج- عاد               ب-     أ

 
مستثنى منصوباً ألف أداة االستثناء   (حضر الطالب عدا سمير ٍ ):في جممة (سمير)ال تعّد كممة - 30
: تعتبر (عدا )

مفعوالً بو منصوبا  - فاعالً مرفوعاً       د- حرؼ جرٍ      ج- فعالً ماضياً     ب-     أ
 

 (..........نّسقت الحديقة ما خال):أكمؿ الفراغ بالكممة المناسبة في جممة- 31
جانبَ  - جانبٌ               د- جانبٍ                   ج- جانباً                    ب-     أ

 
: ىي (  زىرةتفتحت األزىار إال ):حركة آخرالكممة المخطوط تحتيا في جممة- 32
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تنويف فتح - كسرة             د- فتحة                   ج- ضمة                   ب-     أ
 

ًَ في واحدة مف اآليات اآلتية- 33 : جاءت الحاؿ شبو جممة جارةً  ومجرورةً 
. " يسعى نورىـ بيف أيدييـ":قاؿ تعالى-     أ
. " فخرج عمى قومو في زينتو":قاؿ تعالى-    ب
ذا مس اإلنساف ضر دعا ربو منيبًا إليو":قاؿ تعالى-    ج  " وا 
. " قالوا لئف أكمو الذئب ونحف عصبة إنا إذا لخاسروف":قاؿ تعالى-     د

 
: الجممة التي ورد فييا االسـ المخطوط تحتو تمييز نسبة ىي- 34
ً  ً زيتااشتريت تنكة- ً                                 بً قماشابعت ذراعا-     أ
.  ً  نسباعرفت الشاعر- د"           ً  كوكبا إني رأيت أحد عشر":قاؿ تعالى-    ج

 
: االسـ الذي تطمب إقبالو والتفاتو إليؾ بوساطة حرؼ مف أحرؼ النداء يسمى- 35
التمييز - الحاؿ             د- المنادى                 ج- االستثناء              ب-     أ

 
: الجممة الصحيحة التي تشتمؿ عمى عناصر النداء كّميا ىي- 36
.                يا أحمد، أطع والديؾ-     أ
أييا المياجر عز الممتقى                  وأذبت القمب صداً وامتناعاً  -    ب
. "ربنا ال تؤاخذنا إف نسينا أو أخطأنا": قاؿ تعالى-    ج
" . قؿ الميـّ مالؾ الممؾ، تؤتي الممؾ مف تشاء وتنزع الممؾ ممف تشاء: "قاؿ تعالى-    د
 

":  يا أّييا المزمؿ ُ "في اآلية (أّييا)تعرب كممة - 37
منادى منصوباً بالفتحة  - خبراً مرفوعاً بالضمة                    ب-     أ
مبتدأ مرفوعاً بالضمة  - وصمة لنداء المعرؼ بأؿ                  د-    ج

 
: حكـ التمييز ال يكوف إال- 38
ً   (ج+أ)- مجرورًا     د- مرفوعاً               ج- منصوباً            ب-     أ
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: حرؼ جر في واحدة مف الجمؿ اآلتية (عدا)جاءت كممة - 39
.                     عدا الولد خمؼ والده -     أ
. عّد الرجؿ النقود-    ب
.       أدلى كؿ الطمبة بآرائيـ عدا واحد ٍ -    ج
. شارؾ الطالب في المسابقة ما عدا الغائب-     د

 
: الجممة التي تشتمؿ عمى استثناء مفرَّغ ىي- 40
ما فرح الطالب إال أحمَد - ما فرح إال أحمدُ                            ب-     أ
.  فرح الطالب ما خال أحمدَ - فرح الطالب غيَر أحمدٍ                     د-    ج

 
 

  تحًذ هللاانتيت األسئمة
( 7)ممحؽ
 

ورقة اإلجابة نموذج   
 

: المدرسة:                                                                           االسـ
                  
                 

د ج ب أ الرقـ د ج ب أ الرقـ 

1 -    21 -    
2 -    22 -    
3 -    23 -    
4 -    24 -    
5 -    25 -    
6 -    26 -    
7 -    27 -    
8 -    28 -    
9 -    29 -    
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10 -    30 -    
11 -    31 -    
12 -    32 -    
13 -    33 -    
14 -    34 -    
15 -    35 -    
16 -    36 -    
17 -    37 -    
18 -    38 -    
19 -    39 -    
20 -    40 -    
 
 

 

( 8)ممحؽ
المنصوبات : تحميؿ محتوى الوحدة الرابعة

 العاشر: العمـو المغوية

 
 

االساليب واالنشطة   التقويـ 
 والوسائؿ 

المبادئ  القيـ واالتجاىات 
 والتعميمات 

 األىداؼ  المحتوى  الحقائؽ  المفاىيـ والمصطمحات 

اقرأ أمثمة الكتاب 
والحظ حركات 

الكممات التي تحتيا 
 .خط

أمثمة الكتاب  
 .والسبورة والطباشير

القدرة عمى قراءة االمثمة 
 .مع الشكؿ

اسموب األستثاء 
يتكوف مف ثالثة 
:  عناصر رئيسة

المستثنى  - 1
المستثنى منو  - 2
 أداة األستثناء- 3

ىو اخراج ما : األستثناء
وأخواتيا مف حكـ ما  (إال)بعد
 .قبميا

األستثناء يقسـ 
التاـ الموجب : الى

وغير الموجب  
 .والمفرغ

أمثمة الدرس ص 
.  (األستثناء)48  

أف يقرأ الطالب أمثمة * 
 .48الكتاب ص 

عيف المستثنى  
والمستثنى منو 

 و أداة االستثناء في 
التدريب 
. 89ص.االوؿ

الكتاب المقرر 
.  والسبورة

القدرة عمى تعيف االركاف 
. في الجمؿ

األستثناء التاـ 
ما ذكر : الموجب

فيو المستثنى منو 
ولـ يتقدـ عميو نفي 

او نيي او 

:  ادوات األستثناء منيا
عدا وخال )، (غير وسوى)اال،

ما عداو ما خال وما )، (وحاشا
. (حاشا

: اركاف االستثناء
المستثنى  

والمستثنى منو  
. واالداة

تدريبمت األستثناء 
التدريب االوؿ 

. 89ص

أف يعيف الطالب * 
المستثنى والمستثنى منو 
واالداة في أمثمة التدريب 

. 89األوؿ ص 
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. استفياـ
اذكر نوع االستثناء 

تاـ موجب، )فيما يأتي
وغير موجب، 

 (ومفرغ

لوحو تعميمية تبيف قاعدة 
االستثناء التاـ  
. والموجب وغيره

التميز بيف االستثناء 
الموجب وغير الموجب 

. والمفرغ

 (اال)حكـ ما بعد
وجوب النصب في 
التاـ الموجب حكـ 

جواز  (اال)ما بعد
اعرابو بدال او 

غير  )نصبو في
. (التاـ

ما ذكر : االستثناءالتاـ الموجب
فيو المستثنى منو و لـ يتقدـ 
.  عميو نفي او نيي او استفياـ

انواع االستثناء 
تاـ موجب و : ىي

غير موجب و 
. مفرغ

مف درس  (2)تدريب
. االستثناء

أف يذكرالطالب نوع * 
تاـ موجب،  )االستثناء

في  (وغير موجب ومفرغ
. التدريب الثاني

 
اشكؿ ما تحتو خط 
خط في التدريب 

الثالث؟  

 
مالحظة االسماء التي 
. تحتيا خط في التدريب

    
حركة المستثنى 

تتغير تبعا لحركة 
. اداة االستثناء

 
. التدريب الثالث

 
أف يشكؿ الطالب كال * 

مف المستثنى الذي كتبو 
(. 3)في تمريف

اكمؿ الفراغ فيما يأتي 
بالكممة المناسبة مما 

. بيف القوسيف

. التدريب الرابع كممة واحدة  
صحيحة مف بيف 

. الخيارات

التدريب )االستثناء  
. (الرابع

اف يكمؿ الطالب * 
الفراغ بالكممة المناسبة 

. مما بيف القوسيف

        

عبر عف المعاني 
مستخدما اسموب 

. االستثناء

. التدريب الخامس تختمؼ حركة    
المستثنى تبعا لنوع 

. االداة

التدريب )االستثناء
. (الخامس

أف يعبر الطالب عف * 
بعض الجمؿ مستخدما 

. اسموب االستثناء
اعرب ما تحتو خط 

. 90فيما يأتي ص 
الكتاب المقرر  عدا، )اذا خمت 

. (خال، وحاشا
فأنيا  (ما)مف

. تعرب حروؼ جر

مستثنى منصوب  
. مستثنى تابع

يختمؼ اعراب 
 (اال)المستثنى بعد

. (سوى)و (غير)و

التدريب )االستثناء
. (السادس

أف يعرب الطالب * 
الكممات التي تحتيا خط 

(. 6)تدريب

 
 

عيف الحاؿ و 
صاحبو في الجمؿ 

االتية؟ 

 
 

. الكتاب المقرر

   
 

. الحاؿ، صاحب الحاؿ

 
 

.  حكمو النصب

 
 

التدريب )الحاؿ
الحاؿ و )(االوؿ

. (صاحبو

 
 

أف يعيف الطالب * 
الحاؿ وصاحبو في 

. الجمؿ االتية
أذكر انوع الحاؿ في 

الجمؿ االتية؟ 
السبورة والطباشير  

. والكتاب المقرر
القدرة عمى توظيؼ الحاؿ 

. في جمؿ مفيدة
الجمؿ بعد النكرات 

صفات وبعد 
. المعارؼ احواؿ

الحاؿ المفرد، الحاؿ الجممة، 
. الحاؿ شبو الجممة

:  الحاؿ أنواع
المفرد، الجممة 

االسمية، الجممة 

. أنواع الحاؿ أف يذكر نوع الحاؿ * 
. في الجمؿ االتية
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. الفعمية
 

ضع في الفراغ حاال 
مناسبة بحيث 

 .تستوفي انواع الحاؿ

 
تدريب الكتاب المقرر  

 .وىو التدريب الثاني

 
استخداـ انواع الحاؿ في 

. جمؿ مفيدة

 
 """"""""""""""""""

 
 """""""""""""""""""

 
انواع الحاؿ  

 
التدريب )الحاؿ
. (الثاني

 
أف يضع الطالب حاال * 

مناسبة  في الفراغ، 
بحيث تستوفي انواع 

. الحاؿ
اجب عف االسئمة 
التالية بحيث تشمؿ 
االجابة عمى حاؿ 
. مناسبة مع التنويع

التدريب الثالث   القدرة عمى توظيؼ الحاؿ 
. في جمؿ مفيدة

تنويع الحاؿ   الحاؿ المفرد، الحاؿ الجممة، 
. الحاؿ شبو الجممة

الحاؿ مفرد و 
جممة و شبو 

.  جممة

الحاؿ، انواعو   أف يجيب الطالب عف * 
كؿ سواؿ بحيث تشنمؿ 
اجابتو عمى حاؿ مناسبة 

. مع التنويع
اجعؿ الحاؿ المفردة 

جممة و الحاؿ الجممة 
مفردة فيما يأتي؟  

التدريب الرابع    
 """""""""""""""

 
 """"""""""""""""

 
 """"""""""""""""""

 
 """"""""""""""

أنواعو  : الحاؿ أف يجعؿ الطالب * 
الحاؿ المفردة جممة و 

. الحاؿ الجممة مفردة
اعب ما تحتو خط 

فيما يأتي؟  
التدريب الخامس    

 """"""""""""""""
 

 """""""""""""""""
. الحاؿ منصوب في المفرد الحركة االعرابية 

. ميمة في لغتنا
الحاؿ   أف يعرب الطالب * 

الكممات التي تحتيا خط 
(. 5)في التدريب

        

استخرج كؿ تمييز 
عبدهلل  )ورد في قطعة

  (بف المقفع

حؿ التدريب االوؿ مف 
. درس التمييز

القدرة عمى التفريؽ بيف 
تمييز الذات و تميز 

. النسبة

اسـ نكرة : التمييز
يذكر بعد مبيـ 

. ليزيؿ ابيامو

تمييز الذات أو التمييز المفرد، 
. (الجممة)النسبة

ذات و  )التمييز
 (نسبة

التمييز   أف يستخرج الطالب * 
التمييز مف نص عبدهلل 

بف المقفع عف 
. االقدميف

عيف التمييز  
واذكر نوعو فيما يأتي 

. 101ص 

التدريب الثاني مف 
. التمييز

القدرة عمى تعييف التميز 
. في الجمؿ

 
 """""""""""""""""""

 
 """"""""""""""""""""

: التمييز نوعاف
تمييز ذات وتمييز 

. نسبة

التمييز   أف يعيف الطالب * 
التمييز و يبيف نوعو في 

. التدريب الثاني
ضع تمييزا مناسبا في 

المكاف الخالي و 
اضبطو بالشكؿ؟  

حؿ التمريف الثالث مف 
. درس التمييز

قدرة الطالب عمى التمييز 
. بيف التمييز و المميز

تميز الذات الواقع 
بعد المقادير، 

وتمييز النسبة ىو 
التمييز في 

. (ممحوظ)الجمؿ

. ذات ونسبة: التمييز . التمييز منصوب . التمييز أف يضع الطالب * 
تمييزا مناسبا في الفراغ 

. مع ضبط الشكؿ

اكمؿ الفراغ بوضع 
مميز مناسب وبيف 

(. 4)حؿ تدريب التمييز :  أركاف التمييز  
. التمييز و المميز

يعرب المميز حسب 
. موقعو في الجممة

 (اركاف التمييز)
. التمييز و المميز

أف يكمؿ الفراغ * 
بوضع مميز مناسب مع 
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. موقعو مف االعراب توضيح موقعو مف 
. االعراب

اعراب ما تحتو خط 
في الجمؿ االتية ص 

102 .

حؿ التدريب الخامس مف 
. درس التمييز

قدرة الطالب عمى اعراب 
. التمييز

. اعراب التمييز  االسماء النكرة بعد 
االعداد تعرب 

. تمييزا دائما

. اعراب التمييز أف يعرب الطالب * 
الكممات التي تحتيا خط 

. في بعض الجمؿ
عيف المنادى في 
الجمؿ االتية وبيف 

نوعو؟ 

. الكتاب المقرر قدرة الطالب عمى اسخراج 
المنادى مف الجمؿ و 
. معرفة حروؼ النداء

المنادى، احرؼ التداء، انواع  
. المنادى

ىواالسـ :المنادى
الذي تطمب اقبالو 

والتفاتو اليؾ 
. بواسطة حرؼ نداء

النداء  
. (اقساـ النداء)

أف يعيف الطالب * 
المنادى في الجمؿ  

ويبيف نوعو تدريب ص 
108 .

استخرج المنادى مف 
الجمؿ االتية و بيف 

حكمو؟  

الكتاب المقرر   مبني في : المنادى 
محؿ نصب  

. منصوب

المنادع العمـ المفرد،النكرة 
المقصودة المنادى 

المضاؼ،المنادى شبو 
المضاؼ،النكرة غير 

. المقصودة

يبيف المنادى اذا 
كاف عمـ مفرد او 

و . نكرة مقصودة
ينصب بثالثة 

حاالت  
 

. النداء و حكمو أف يستخرج الطالب * 
المنادى، و يبيف حكمو 

. 108ص (2)تدريب

        

ضع منادى مناسبا 
( 3)في الفراغ، تدريب

. 109ص 

النداء        أف يضع الطالب * 
منادى مناسبا في الفراغ 

. 109ص (3)تدريب
اجعؿ اسـ كؿ مف 

االسماء االتية منادى 
. في جممة مفيدة

النداء        أف يجعؿ الطالب كؿ * 
اسـ مف االسماء التالية 
منادى في جممة مفيدة 

محمد، معممات، 
. محسنة

ثف المنادى واجمعو 
في الجممتيف 
السابقتيف  

 

تثنية المنادى      
. وجمعو

النداء   أف يبيف الطالب *
المنادى في الجممتيف 

:  االتيتيف
يا ميندسة التزمي  -

. الدقة في عممؾ
النداء         يا مذيع االنباء حافظ - 

عمى سالمة المغة  
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اعرب ما تحتو خط 
:  في الجمؿ االتية

"  يا اييا المزمؿ- "1

اعراب المنادى   أف يعرب * 
الطالب المنادى 
في الجممتيف 

: االتيتف
يا أييا المزمؿ - "1
 "

ربنا انؾ تعمـ ما - 
" نخفي وما نعمف 

اعراب المنادى        ربنا انؾ تعمـ - " 2
ما نخفي وما 

". نعمف
 

( 9)ممحؽ
كتاب جامعة القدس إلى 

 مدير تربية محافظة بيت لحـ 
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( 10)ممحؽ
كتاب جامعة القدس إلى 

  مديرية اإلشراؼ والتدريب األردنية
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( 11)ممحؽ
كتاب تسييؿ ميمة 

مف مدير التربية والتعميـ 
  الى مدير اسكندر الخوري الثانوية
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( 12)ممحؽ
 أسماء المدارس التي تمثؿ مجتمع الدراسة
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( 13)ممحؽ
 محتويات خطة تحضير حصة صفية وفؽ أسموب التقويـ التشخيصي
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فهرس األشكال 

 

 

 

 

 

انصفحح انًحرىي انشكم           

 19يكىناخ انرمىَى انرشخُصٍ  1-1

 19يثادٌء انرمىَى انرشخُصٍ  1-2

 21خطىاخ انرمىَى انرشخُصٍ  2-1

 23يشاحم انرعهُى وفك أعهىب انرمىَى انرشخُصٍ  2-2

 24خطىاخ ذمُُى ذنفُز أعهىب انرمىَى انرشخُصٍ  3-1

 57ذفاعم انًدًىعح يع انرحصُم  5-1

ذفاعم انًدًىعح واندنظ ويغرىي  5-2

 (انًدًىعح انضاتطح)انرحصُم

59 

ذفاعم انًدًىعح واندنظ ويغرىي  5-3

 (انًدًىعح انردشَثُح)انرحصُم

59 
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فهرس الجداول 

 

 

 

 

انصفحح انًحرىي  اندذول  

 41ذىصَع يدرًع انذساعح ين حُث اندنظ وعذد انطالب  1-1

ذىصَع أفشاد عُنح انذساعح حغة انًذسعح واندنظ  1-2

ونىع انًدًىعح 

42 

 44ذىصَع فمشاخ االخرثاس عهً يغرىَاخ األهذاف  1-3

 46خذول يىاصفاخ االخرثاس انرحصُهٍ  1-4

انًرىعطاخ انحغاتُح واالنحشافاخ انًعُاسَح نالخرثاس  4-1

انمثهٍ 

50 

انًرىعطاخ انحغاتُح واالنحشافاخ انًعُاسَح نالخرثاس  4-2

انثعذٌ 

51 

 52 (ANCOVA)نرائح اخرثاس ذحهُم انرغاَش  4-3

انًرىعطاخ انحغاتُح انًعذنح ألداء انطهثح فٍ االخرثاس  4-4

انثعذٌ حغة اندنظ وانرحصُم وانًعاندح 

53 

انًرىعطاخ انحغاتُح انًعذنح نالخرثاس انثعذٌ حغة  4-5

اندنظ 

55 

 56نًغرىي انرحصُم  ((sidakنرائح اخرثاس  4-6
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فهرس المالحق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 72وفك أعهىب انرمىَى انرشخُصٍ  (االعرثناء)خطح ذذسَظ دسطيهحك ا 

 77وفك أعهىب انرمىَى انرشخُصٍ  (انحال)خطح ذذسَظ دسط 

 82وفك أعهىب انرمىَى انرشخُصٍ  (انرًُُض)خطح ذذسَظ دسط 

 86وفك أعهىب انرمىَى انرشخُصٍ  (اننذاء)خطح ذذسَظ دسط 

 92أعًاء ندنح انرحكُى  2يهحك 

 93نًىرج يمرشذ نشصذ انصعىتاخ انرعهًُّح  3يهحك 

 94اعرثانح خاصح تانًحكًُن  4يهحك 

 95ذعهًُاخ االخرثاس انرحصُهٍ  5يهحك

 96فمشاخ االخرثاس انرحصُهٍ  6يهحك 

 102نًىرج وسلح اإلخاتح  7يهحك

 103 (انًنصىتاخ)ذحهُم يحرىي انىحذج انشاتعح 8يهحك 

 109كراب خايعح انمذط إنً يذَش ذشتُح تُد نحى  9يهحك 

 110كراب خايعح انمذط إنً يذَشَح اإلششاف وانرذسَة األسدنُح  10يهحك 

 111كراب ذغهُم يهًح ين يذَش انرشتُح إنً يذَش يذسعح اعكنذس  11يهحك 

 112يذاسط يدرًع انذساعح  12يهحك 

 113يحرىَاخ خطح ذحضُش حصح صفُح  13يهحك 
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فيرس المحتويات 
 
 

رقـ الصفحة الموضوع 
أ اإلقرار 

ب شكر وعرفاف 
ج التعريفات 

ىػ الممخص بالعربية 
ح ( Abstract)الممخص بالمغة اإلنجميزية

 1مشكمة الدراسة وأىميتيا : الفصؿ األوؿ
 1المقدمة والخمفية النظرية 

 4أغراض القياس والتقويـ في التربية 
 8مشكمة الدراسة 
 9ىدؼ الدراسة  
 9أسئمة الدراسة 
 9أىمية الدراسة 

 10محددات الدراسة 
 11األدب التربوي والدراسات السابقة : الفصؿ الثاني

 11األدب التربوي : اوالً 
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 12مصادر المعمومات التشخيصية 
 13دواعي توظيؼ التقويـ التشخيصي 

 14أثر ممارسة التقويـ التشخيصي في عممية التعميـ 
 14األدوار الالزمة في تفعيؿ التقويـ التشخيصي 

 16اإلدارة الصفّية 
 17رعاية الفروؽ الفردية 

 17التقويـ 
 17االختبارات التشخيصية 

 17أصناؼ التشخيص 
 18مراحؿ بناء االختبارات التشخيصية 

 19مكونات التقويـ التشخيصي 
 19مباديء التقويـ التشخيصي 
 20فائدة التقويـ التشخيصي 

 20إجراءات التدريس باسموب التقويـ التشخيصي 
 21مراحؿ التعمـ بأسموب التقويـ التشخيصي 

 25التقويـ التشخيصي في األردف 
 25التقويـ التشخيصي في فمسطيف 

 26انذساعاخ انغاتمح :  انُاً 

 26انذساعاخ انرٍ ذناوند فحص أعهىب انرمىَى انرشخُصٍ 

انذساعاخ انرٍ ذناوند أ ش طشق انرذسَظ فٍ ذحصُم انطهثح فٍ 

انهغح انعشتُح 

33 

 36انذساعاخ انرٍ ذناوند يغرىي انرحصُم فٍ اننحى 

 39ذعمُة عهً انذساعاخ انغاتمح 

 41طشَمح انذساعح وإخشاءاذها  : انفصم انثانث

 41ينهح انذساعح 

 41يدرًع انذساعح 

 42عُنح انذساعح 

 43أداج انذساعح 

 46صذق االخرثاس 

 47 ثاخ االخرثاس 

 47إخشاءاخ ذطثُك انذساعح 
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 48ذصًُى انذساعح 

 49انًعاندح اإلحصائُح 

 50نرائح انذساعح : انفصم انشاتع

 50اننرائح انًرعهمح تانغؤال األول 

 54اننرائح انًرعهمح تانغؤال انثانٍ 

 55اننرائح انًرعهمح تانغؤال انثانث 

 56اننرائح انًرعهمح تانغؤال انشاتع 

 61خالصح اننرائح وانرىصُاخ : انفصم انخايظ

 62انرىصُاخ وانًمرشحاخ 

 63انًشاخع انعشتُح 

 69انًشاخع األخنثُح 

 114فهشط األشكال 

 115فهشط اندذاول 

 116فهشط انًالحك 

 

 

 

 

 

 

 


