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أثر استعمال أسلوبين من أساليب التغذية الراجعة في تحصيل طلبة
المرحلة الثالثة في مادة مناهج اللغة العربية من قسم اللغة العربية
م  .م  .مؤيد سعيد خلف

م  .م  .باسم علي مهدي

كلية التربية األساسية /جامعة ديالى

كلية التربية األساسية /جامعة ديالى

الفصل األول
أهمية البحث والحاجة إليه
يشكككل المككجها المدرسككي ا اككار الكلككي للعمليككة التربويككة توهككو أدا التربيككة ككي
تحقيق أهدا ها والوصول بالفرد المتعلم إلى أقصى ما يمكن من إبراز ااقاته والكشكف
عككن قد ارتككه توتجميككة مككا لديككه مككن اسككتعداداه ومواهككأ تويعككد أي كاي البياككة التككي عليهككا
مسككؤولية إعككداد الفككرد لحياتككه الحا ككر ت وتزويككده بمختلككف المهككاراه التككي تمكجككه مككن

العيش السعيد يعرف واجباه الموااجة.
ومككك كككل هككمه األهميككة القصككول للمككجها المدرسككي ت إم أن خاككة مككن المعالجككة
ككي عالمجككا العربككي م يكزال قلككي ي ؛ لككم يرهككر مككن البحككوث والد ارسككاه إم إعككداداي قليلككة

إما مككا قيسككه بجسككبة األهميككة توبالت كيككد هككي لككم تكككن كا يككة ككي عككالم يحتككا إ از مككا
يواجه من مشك ه وما يقف أمامه من تحدياه ت إلى جركر جديكد وجديكة كي الت كيكد
علككى أهميتككه مككن خك ل إاك ب المكربين ب ككرورته ككي مسككيرتهم وخككدمتهم للعلككم والككدين
توأجككه م محالككة متميككر مادامككه الرككروف امجتماعيككة متميككر ت هككما إما مككا أريككد لككه أن
يؤدي دوره بفاعلية وأن يتججأ الجقص التربوي.

(7 :11ك)8
إن مستول مشككلة تكدريم مجكاها اللمكة العربيكة كي الوقكه الحا كر ليسكه كي
مقارجتهكا مككك مسكتول تعليمهككا ككي السكابق ت اواجمككا كي مقارجتهككا بمككا يجكأ أن يكككون عليككه
التعلككيم لكككي يككو ر للككب د والعبككاد مككا يحتاجوجككه مككن مهككر واختصاصككيين تقجيككين وعلمككا
عاملين ت أجها تتجه إلى ما يجأ أن يكون م إلى ما كان .

1

مجلة ديالى 9002 /

العدد الحادي واالربعون

ومككن األهميككة أن يككدرئ القككاامون بتككدريم هككمه المككاد ت المشككاكل التككي تكتجككف
هما التعليم والعوااكق التكي تقكف كي سكبيله يعملكوا علكى تكمليلها وامرتفكاب بتعليمهكا إلكى
المستول المي يحقق للكب د أماجيهكا مكن جهكة ويكؤمن لهكا اللحكاق برككأ األمكم المتقدمكة
من جهة أخرل .
واجا قاي من أهمية همه الماد ي الميدان التربوي عقدجا العزم علكى أن جتجكاول

تدريسككه ككي المرحلككة اللاللككة مككن كليككة التربيككة قسككم اللمككة العربيككة ت ب سككاليأ حديلككة قككد

الجككدد ت بك ن هككمه المككاد تحتككل مكاجككة عاليككة مككن
تعيججككا علككى إيصككال رسككالتجا للسككاتم ه
األهميككة ت بمي ككة تحقيككق الجم ككو الشككامل للم ككتعلم وبجككا س ككلوكه وتعديلككه للحص ككول عل ككى
المواان الجديد المي يلبي اموحاه بلده .
وهككما يتالككأ البحككث عككن أحككدث األسككاليأ التككي تليككر عجايككة الالبككة وتج ككمأ
اجتب ككاههم وتحف ككزهم عل ككى العم ككل والمش ككاركة الفاعل ككة ككي ال ككدرم وتك ككون متجوع ككة بتج ككوب
قدراه الالبة وحسأ مراحلهم الدراسية )132 : 1(.
ومككن األسككاليأ المؤديككة إلككى تحقيككق هككما التجككوب وامهتمككام والمشككاركة الفاعل ككة
وتحسين األدا ت هو التكدريم ب سكلوأ التمميكة الراجعكة والتكي لهكا القابليكة علكى تحديكد
كفاية المتعلم وتاويرها توتمكجه من تحديد أخاااه وتصحيحها بجفسه.
(26:p.144).

وتعككد التمميككة الراجعككة أهككم لمككار عمليككاه التقككويم وخصوص كاي التقككويم التكككويجي

ال ككمي ي ككزود م ككن خ ل ككه الاال ككأ بمعلوم ككاه تفص ككيلية ع ككن ابيع ككة تعلم ككه ت إم تص ككمم
اختبككاراه قصككير لقيككام مككدل مككا يتقجككه الاالككأ مككن جكواتا الككتعلم ككي جككز محككدود مككن

المككاد الد ارسككية تماككي وحككد أو ص ك ي د ارس ككياي ت التمميككة الراجعككة ت ك تي بعككد تابيك كق
امختباراه اليومية أو الشهرية أو الجهااية توغالباي ما ت ار ق الممارسة والتدريأ .

( 111: 2ك )111
ومما تجقدم تبرز الحاجة إلى إج ار دراسة ترصد وب سكلوأ حكديث تكدريم مكاد
مجككاها اللمككة العربيككة ككي المرحلككة اللاللككة مككن قسككم اللمككة العربيككة ت وتعككد الد ارسككة هككي
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األولكى مكن جوعهكا ك علكى حكد علكم الباحلكان ك والتكي قكد تسكهم كي حكل بعكن مكواان
ال ككعف الملمكوم ت والمسككاعد علككى تبسككيا المككاد وتحبيبهككا إلككى الالبككة ت وسككد لمككر
ي هما المجال ور د المكتبة العربية بهما الجهد .
هدف البحث :
يرمي البحث الحالي إلى التعرف على ألر استعمال أسلوبين للتممية الراجعكة (
الفوريككة والمؤجلككة) ككي تحصككيل البككة المرحلككة اللاللككة ككي مككاد مجككاها اللمككة العربيككة
.من قسم اللمة العربية
ر ية البحث :
لككيم هجككائ ككرق مو دملككة إحصككااية عجككد مسككتول ( )1010ككي تحصككيل البككة
المرحلككة اللاللككة مككن قسككم اللمككة العربيككة بككين المجمككوعتين األولككى التككي يسككتعمل معهككا
أسلوأ التممية الراجعكة الفوريكة وتحصكيل البكة المجموعكة اللاجيكة والتكي يسكتعمل معهكا
أسلوأ التممية الراجعة المؤجلة .
حدود البحث :
1ك

استعمال أسلوبين من أساليأ التممية الراجعة وهما ( الفورية والمؤجلة) .

1ك

البة المرحلة اللاللة من قسم اللمكة العربيكة للد ارسكة الصكباحية  /كليكة التربيكة /
الجامعة المستجصرية  /للعام الدراسي  1112ك . 1117

3ك

تككدريم مو ككوعاه مجككاها اللمككة العربيككة والمقككرر تدريسككها ككي الفصككل اللككاجي
من العام الدراسي 1112ك. 1117

4ك

مد التجربة صل دراسي واحد ( الفصل اللاجي من السجة الدراسية ).

تحديد المصالحاه :
1ك التممية الراجعة .


عر ها بارو ) ( Barrow , 1977ب جها :
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(( عملي ككة تجر ككيم مات ككي يمك ككن الوص ككول إل ككى مس ككتول مع ككين م ككن خك ك ل
تكيفاه مستمر )) )( 26 : p.170


عر ها جشواتي ت  1284ب جها :
(( المعلومكاه التكي يتلقاهكا الاالكأ بعكد األدا بحيكث تمكجكه مكن معر ككة
مدل صحة إجابته للمهمة التعليمية)) . )444 : 10 (.



عر ها خيون ت  1111ب جها:
((تعج ككي المعلوم ككاه الت ككي يحص ككل عليه ككا الف ككرد جتيج ككة أدا مع ككين تويمك ككن أن
تكون همه المعلوماه أما داخلية أو خارجية )))21 : 2 (.



ويعر ها الباحلان :
(( ب جهككا وسككيلة مككن وسككاال التقككويم ت يقصككد بهككا تعككرف المككتعلم بمككدل
صك ككحة إجاباتك ككه للمهمك ككة التعليميك ككة المكلك ككف بهك ككا بميك ككة مسك ككاعدته علك ككى تعك ككديل
أس ككتجابته إما كاج ككه تحت ككا إل ككى تع ككديل ت أو تعزي ككز وت ككدعيم إجابت ككه إما كاج ككه
صحيحة)).



أما التعريف ا جرااي للتممية الراجعة:
(( هككي المعلومككاه التككي يككزود بهككا الالبككة ( عيجككة البحككث) بعككد أدااهككم
امختبار المي يجرل لهم ي جهاية كل درم ت بقصد تعديل استجاباتهم ))

اعتمد الباحلان على أسلوبين من أساليأ التممية الراجعة هما :
أ ك التممية الراجعة الفورية :


عر ها الحيلة ت  1222ب جها :
(( ه ككي التممي ككة الت ككي تتص ككل مباش ككر بالس ككلوئ وتعقب ككه مباش ككر توت ككزود
المتعلم بالمعلوماه أو التوجيهاه واألشاراه ال زمة لتعزيز السلوئ أو تاكويره
أو تصحيحه )))121 : 0 ( .



وعر ها صبر ت  1110ب جها :
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(( الجوب المي يقك بعد ا ججاز مباشر توبصكور وا كحة لتعزيكز صكحة
ا ججككاز أو لتصككحيحه وكككملئ يقككوم المعلككم بتو ككيي األخاككا التككي حككدله مككن
المتعلم ألجا األدا )) . )340 : 11( .


ويعر ها الباحلان :
(( ب جهككا التمميككة التككي تكككون بع ككد جهايككة األدا مباشككر ت بقصككد تعزي ككز
امس ككتجابة الصك ككاابة توتع ككديل امسك ككتجابة الخااا ككة وتعك ككديلها ت لتك ككوين صك ككور
وا ككحة لككدل المككتعلم وبالتككالي أبعككاده مككن التشككته واألرتبككائ ممككا يسككاعد ككي
دا عية التعلم))



أما التعريف ا جرااي :
(( المعلوماه المعاا للمتعلم ( عيجة البحكث) بعكد إججكازهم امختبكاراه
ككي جهايككة كككل درم ت للتعككرف علككى مككدل صككحة إجابككاتهم و همهككم لمو ككوب
الدرم توتعديل امستجاباه الخاااة وبصور مباشر )) .

أ ك التممية الراجعة المؤجلة :


عر ها الحيلة ت  1222ب جها :
(( المعلوماه التي تعاكى للمكتعلم بعكد مكرور مكد زمجيكة علكى اسكتكمال
العمككل أو األدا توقككد تاككول هككمه المككد أو تقصككر بحسككأ الرككروف ومقت ككى
الحال)) ) 121 : 0 ( .



وعر ها صبر ت  1110ب جها :
(( الج ككوب ال ككمي يح ككدث بع ككد ا جج ككاز بفت ككر بس ككياة عل ككى ال ككرغم م ككن أن
األ ت ك ك كران الم ك ك ك لوف ت كلمك ك ككا كاجك ك ككه التمميك ك ككة الراجعك ك ككة جيك ك ككة وس ك ك كريعة كاجك ك ككه
أ



ل )) )340 : 11 ( .

ويعر ها الباحلان :
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(( أخبار المتعلمين بمدل صكحة اسكتجاباتهم بعكد مكرور مكد معيجكة مكن
ال ككزمن عل ككى أن م تا ككول بحي ككث تس ككبأ جس ككيان المتعلم ككين مس ككتجاباتهم بمي ككة
تعديلها أو تعزيزها)) .


أما التعريف ا جرااي :
(( المعلومككاه التككي تقككدم للالبككة ك عيجككة البحككث ك للتعككرف علككى مككدل
صحة استجاباتهم للدا المالوأ بعد مد زمجية محدد بل لة أيام)).

1ك التحصيل :


عر ه ججار ت  1221ب جه :
(( إجج ككاز عم ككل م ككا أو إحك كراز التف ككوق ككي مه ككار م ككا أو مجموع ككة م ككن
المعلوماه)) )10 : 14 (.



وعر ه الحفجي ت  1278ب جه :
((إججككاز أوتحصككيل تعليمككي ككي المككاد ويعجككي بلككوت مسككتول معككين مككن
الكفاي ككة ك ككي الد ارسك ككة س ك كوا أكك ككان ك ككي المدرسك ككة أم ك ككي الجامعك ككة وتحك ككدد ملك ككئ
اختب ككاراه التحص ككيل المقجج ككة أو تق ككديراه المدرس ككين أو أأللج ككان معك كاي )) : 4(.

)11


وعر ه اللقاجي ت  1222ب جه :
(( مككدل اسككتيعاأ الاك أ لمككا تلقككوه مككن خب كراه معيجككة خك ل مقككرراه
د ارس ك ك ككية ويق ك ك ككام بالدرج ك ك ككة الت ك ك ككي يحص ك ك ككل عليه ك ك ككا الاال ك ك ككأ ك ك ككي امختب ك ك ككاراه
التحصيلية)) )47 : 12 ( .



ويعر ه الباحلان :
(( هككي حصككيلة مككا تقجككه المككتعلم معب ك اير عجككه بالككدرجاه التككي يحصككلون

المعد لهما المرن )) .
عليها ي أدااهم ل ختباراه
ّ


أما التعريف ا جرااي :
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(( الككدرجاه التككي يحصككلون عليهككا ( عيجككة البحككث) ككي جهايككة امختبككار
التحصيلي لتعرف جتااا المجموعتين المفحوصتين مكن قبكل الباحكث معتمادهكا
ي تحديد الجتااا بمية تفسيرها وو ك المقترحاه والتوصكياه بامعتمكاد عليهكا
)) .
3ك مجاها اللمة العربية :
المككاد المقككرر تدريسككها ككي الفصككل اللككاجي مككن العككام الد ارسككي 1112ك ك 1117
لالبككة المرحلككة اللاللككة مككن قسككم اللمككة العربيككة والتككي تشككتمل علككى سككتة صككول وهككي
كاآلتي :
الفصل األول  :معجى المجها وأهميته .
الفصل اللاجي  :أسم المجاها .
الفصل اللالث  :تاوير المجاها .
الفصل الرابك  :أجواب المجاها .
الفصل الخامم  :بجية المجها وعجاصره األساسية .
الفصل السادم  :الكتاأ المدرسي 11 ( .ك ص 12ك .) 14
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الفصل اللاجي
الخلفية الجررية والدراساه السابقة
مفهوم التممية الراجعة :
عد مفهوم التممية الراجعة من المفكاهيم التربويكة الحديلكة التكي رهكره كي الجصكف اللكاجي
هي ّ
من القرن العشرين ت قد أقتبم من العلوم التابيقية والعلكوم الهجدسكية التكي تعجكى بمكا يسكمى ب ليكة
ال با ت لم أجتقل إلى ميادين التربية وعلم الجفم )21: 11 (.

عد العالم األمريككي وايجكر ) ( Wienerصكاحأ الف كل كي بلكور هكما امتجكاه
وي ّ
ه
عككام . )442 : 17 (. 1248وقككد اسككتعمله التمميككة الراجعككة ككي جرريككة الككجرم ت هككي
معلوم ككاه تق ككوم بالمراقب ككة وت ككرد م ككن المخرج ككاه إل ككى الم ككدخ ه والعملي ككاه ت يت ككولى
الق ككاامون عل ككى أم ككر الجر ككام أو متخ ككموا القك ك ارراه مهم ككة عملي ككة تص ككحيي المس ككار ه ككي
تشتمل على تقويم المدخ ه والعملياه والمخرجاه .
()331 : 7
إن التمميككة الراجعككة تعمككل عمككل المكا ك حيككث أن جرككام المكا ك والعقككاأ مككن
أهككم العوامككل ككي تحديككد الع قككاه ا جسككاجية ت ككالمعلم يمتككد الاالككأ ألجككل حلككه علككى
إججاز أ

ل ت كما يممه لكبي سلوئ غير مرغوأ يه )( 33 : p.210

التممي ككة الراجعك ككة إمن ه ككي عمليك ككة تقك ككويم متع ككدد األشك كككال تب ككين مك ككدل ت ك ك لير
المتعلم ب حكدل وسكاال المعر كة وهكل أسكتااب المعلكم خلكق جكواي مكن التفاعكل والمشكاركة
مك المتعلم لد عه مستيعاأ الماد الدراسية والت لر بها  .وقد قسكم

(جك زر)

عملي ككة الت ككدريم عل ككى أربع ككة أقس ككام مترابا ككة بع ق ككة مجاقي ككة وتتسلس ككل يه ككا العملي ككة
التدريسية بحسأ جرام خاص والشكل اآلتي يو ي ملئ:
الجتاجاه
التعليمية

امستعداد
الداخلي

األساليأ واألجشاة التعليمية
اواجموم التعلم

التممية الراجعة

تقويم الجتا

التعليمي

( ) 102 : 18
8
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ويت ككي ممككا تقككدم أن للتمميككة الراجعككة أل ك اير ككاع ي ككي تعككديل أسككلوأ المعلككم ت

خاصة إما كاجه لديه الرغبة ي إحداث التميير وتحسين سلوكه الصكفي ت

قيمتها الكبير بالجسبة للمكتعلم ؛ ألجهكا تعمكل علكى تمييكر سكلوكه جحكو األدا األ

ك ي عكن
كل ت

اوان التممي ككة الراجع ككة تعب ككر ع ككن ج ككوب م ككن التفاع ككل المتب ككادل ب ككين ج ككوعين أو أكل ككر م ككن
المواقف أو األحداث ت األمر المي يساعد على ومد موقكف لكاجوي جديكد ت يقكوم بكدور
تصحيحي بإعاد توجيه الموقف األصلي والفعلي. )122 : 3( .
أهمية التممية الراجعة:
1ك

تعزز جشاا التعلم وتشجعه على امستمرار كي عمليكة الكتعلم بمكا يكدعم العمليكة
التعليمية والتعلمية.

1ك

تو ككي للمككتعلم اتجككاه سككير تقدمككه مككن حيككث مكاجككه مككن األهككداف السككلوكية ت
وزمن تحقيقها .

3ك

ت ككزود الم ككتعلم بمعلوم ككاه مفي ككد وم ارج ككك غجي ككة مم ككا ي ككؤدي إل ككى ت ككدعيم عملي ككة
التعلم.

4ك

تعمل على التقليل من األحباا لدل المتعلم عن اريق إع مه بجتيجة تعلمه.

0ك

تعمككل علككى زيككاد جهككد المتعلمككين وتجعلهككم ككي مزيككد مككن الحمككام لمواصككلة
العملية التعليمية بججا .

2ك

تصككحي ا جابككاه الخاااككة بمككا يككؤدي إلككى الككتخلص مجهككا اواح ك ل الصككحيحة
محلها  78 : 10 (.ك  )72ت( )183 : 17
ويرل الباحلان أن التممية الراجعة تملل ركجاي مهمكاي كي إججكا عمليكة التكدريم

لما تملله من توجيه اوارشاد وتحفيكز والتقليكل مكن امرتبكائ لكدل المتعلمكين ؛ ممكا يحقكق
تعلمكاي ككاع ي وتقريككأ المككاد لجفككوم المتعلمككين ألجهككم يسككيرون بخاككى مجرمككة ووا ككحة

مككن خ ك ل تعككر هم مسككتجاباتهم بقوتهككا و ككعفها ؛ وبككملئ تكككون المككاد أقككرأ لجفوسككهم
هم بابيعتهم م يحبون ما يجهلون والعكم صحيي .

2
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متالباه التممية الراجعة:
1ك

القيككام باختبككاراه س كريعة وقصككير ككي جهايككة كككل درم لم حرككة مككدل تحقيككق
األهداف الخاصة بملئ المو وب .

1ك

تصحيي امختباراه اوارجاعها للا أ .

3ك

ا شك ككار إلك ككى األخاك ككا وأسك ككم تصك ككحيي امختبك ككاراه بصك ككور وا ك ككحة ؛ ألن
التممية الراجعة ترتكز على الفرات بين الجتيجة والموجود )( 34 : p.544

شروا التممية الراجعة:
1ك

يجأ أن تتصف بالدوام وامستم اررية .

1ك

يجأ أن تتم ي

و أهداف محدد .

3ك

يتالأ تفسير جتااجها هماي عميقاي ودقيقاي .

4ك

تقدم و قاي للحاجة الفعلية وبجا ي عليها .

0ك

تستخدم ي تقديمها األدواه ال زمة وبصور مدروسة .

2ك

مساير التممية الراجعة الداخلية للخارجية والعكم صحيي.

7ك

أن تتصف بالشمولية لعجاصر العملية التعليمية جميعها .

8ك

تقككدم للمككتعلم كي الوقككه المجاسككأ ؛ ألن تقككديمها قبككل وصككوله لبجابككة أو قبككل
إكمال الحل ت م تؤدي وريفتها ي التعلم )02 : 11 (.

مصادر التممية الراجعة:
إن مصككادر التمميككة الراجعككة متعككدد ومتوقفككة علككى تعككدد الا اراككق المسككتخدمة
ألجك ككل تعزيك ككز اسك ككتجابة المك ككتعلم بصك ككور إيجابيك ككة أن كك ككان الهك ككدف تعليمي ك كاي أو تقويمي ك كاي
للوقككوف علككى إججككازاه المتعلمككين ومعر ككة جتككااا تعلمهككم تويمكككن للتمميككة الراجعككة أن
ت تي ي المالأ من المصادر اآلتية :
1ك تممية راجعة بصرية ك داخلية.

11
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1ك تممية راجعة سمعية ك داخلية .
3ك تممية راجعة حيوية كداخلية ماتية.
4ك تممية راجعة متداخلة ك ألكلر من مصدر .

() 118: 8

أجماا التممية الراجعة:
للتمميككة الراجعككة أجمككاا وصككور عككد توالمهتمون بالتربيككة والتعلككيم يبحلككون عككن
أجكواب التمميككة الراجعككة مككن حيككث مصككادرها ت كيفيككة إعاااهككا تمقككدارها ...الكك ،ت ولعك ّل

تصكجيف هولككدجا ) ( Holding , 1975أسكهم كليك اير ككي مجككال تصككجيف أجكواب التمميككة
الراجعة توعلى الجحو اآلتي :

1ك

حسأ مصدر التممية الراجعة ( داخلية ك خارجية) .

1ك

التزامن مك امستجابة ( المت زمة ك الجهااية) .

3ك

المد الزمجية بين حدوث امستجابة وتقديم التممية الراجعة ( ورية ك مؤجلة) .

4ك

شكل معلوماه التممية الراجعة ( لفرية ك مكتوبة) .

0ك

توزيك التممية الراجعة (مجفصلة ك تراكمية) .

2ك

مقدار معلوماه التممية الراجعة ( التكرار الجسبي ك التكرار المالق ) .

7ك

ابيعة التممية الراجعة ( ردية ك جماعية) .

8ك

بعد التممية الراجعة ( إيجابية ك سلبية) .

2ك

حسأ عدد المعادمه ( صريحة ك غير صحيحة) .

11ك

حسأ كمية المعلوماه المقدمة (كمية ك كيفية) .

التممية الراجعة ( الفورية ك المؤجلة ) :
11
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ركككز الباحلككان علككى هككمين الصككجفين مككن التمميككة ألجهمككا محككور د ارسككتهما وقككد
تم اختيارهم وملئ للجدل الداار حول جتااا و وااكد ككل مجهمكا ت هكما مكا شكجك الباحلكان
مختيار األسلوبين .
والتمميككة الراجعككة الفوريككة تتصككل بالسككلوئ الم حككر وتعقبككه مباشككر حيككث يككتم
تزويد المتعلم بمعلوماه أو توجيهاه تلتزم التعزيز والتاوير والتصحيي .
أمككا التمميككة المؤجلككة هككي معلومككاه تعاككى للمككتعلم بعككد مككرور مككد زمجيككة علككى
اسككتكمال العمككل أو األدا وقككد تاككول هككمه المككد أو تقصككر بحسككأ الرككروف ومقت ككى
الحال . )121 : 0 ( .
أما رمزية المريأ تصجف التممية الراجعة على ل لة أجواب وهي :
1ك

التممية الراجعة الحسية ت وت تي عكن اريكق مكا تمكده الحكوام للفكرد ممكا يسكاعد
الفرد ي توجيه جفسه و با اتجاهاته .

1ك

التممية الراجعكة التكي تككون مكن معر كة الفكرد بقكدر مكن المعلومكاه ممكا يسكاعده
على إدرائ أ

3ك

ل للمواقف .

التمميككة الراجعككة التككي تكككون مككن معر ككة الجتككااا وهككمه تعاككى عككاد ككي جهايككة
األدا . )404 : 17 ( .

التغذية الراجعة والتقويم :
11

مجلة ديالى 9002 /

العدد الحادي واالربعون

تملل التممية الراجعة جز اي متكام ي مكن عمليكة التقكويم والتكي تكجص علكى الت ككد

مككن تحقككق األهككداف السككلوكية توأجهككا ت ار ككق عمليككاه التقككويم التكككويجي ككي ألجككا عمليككة
ال ككتعلمت وتك ككون متع ككدد األجك كواب توتس ككهم ككي تزوي ككد الم ككتعلم بمعلوم ككاه تفص ككيلية ع ككن
ابيعة تعلمه تكمكا أجهكا ت ار كق التقكويم الختكامي وتككون مختصكر وتقتصكر علكى إعاكا
الم ككتعلم الع م ككة الكلي ككة أو التق ككدير الجه ككااي وه ككما م ككا يس ككهم ككي تا ككوير عملي ككة ال ككتعلم
وتعزيزها .
كما أجها ترمكي إلكى تزويكد المكتعلم بمعلومكاه حكول جتكااا العمليكة التقويميكة ممكا
يككؤدي إلككى تاويرهككا وتعزيزهككا توهككما بككدوره يسككاعد علككى تحقيككق األهككداف المجشككود مككن
خ ل تقويم أدا المتعلمين ( 32 : p.11) .

13
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الدراسات السابقة
لككم تتكوا ر د ارسككاه ماه ع قككة مباشككر بمو ككوب الد ارسككة الحاليككة ت ككي تككدريم
مجاها اللمة العربية ت اعتمد الباحلكان علكى د ارسكاه أخكرل اسكتعمله أسكاليأ التمميكة
الراجعة لبا ب عليها وا اد مجها ي إج ار اه بحلهما ويمكن إيجازها باآلتي :
1ك

أب ككرزه جت ككااا اس ككتخدام أس ككاليأ التممي ككة الراجع ككة ( المكتوب ككة والملفور ككة) ككي
تحسك ك ككن بعك ك ككن مسك ك ككتوياه األدا العملك ك ككي لا ك ك ك أ الجامعك ك ككة ت تحسك ك ككن أ ك ك كراد
المجموعككاه التجريبيككة األربككك التككي زوده ب ك جواب مككن التمميككة الراجعككة اللفريككة
والمكتوبك ككة وكك ككملئ م توجك ككد ك ككروق ماه دمل ك كة إحصك ككااية بك ككين أج ك كواب التمميك ككة
الراجعة التي زوده بها المجموعاه التجريبية األربك )22 : 1( .

1ك

أبرزه جتااا استخدام أساليأ التممية الراجعة ( الفورية والمؤجلة) كي تحصكيل
مكاد علككم التجويككد للصككف الخككامم ا عككدادي ت تفككوق المجمككوعتين التجكريبيتين
علككى ال ككاباة تكمككل أرهككره الجتككااا أهميككة التمميككة الراجعككة المؤجلككة للاك أ
موي التحصيل المتوسا بشكل خاص 8 :13( .ك)71

3ك

أبرزه جتااا استخدام أساليأ التممية الراجعة ( الفوريكة والمؤجلكة ) كي جامعكة
كاليفورجيك ككا ك ككي امسك ككتبقا المؤجك ككل بعك ككد ل لك ككة أيك ككام ت عك ككدم وجك ككود ك ككروق دالك ككة
احصااياي بين جوعي التممية الراجعة(31 : p. 2134) .

4ك

أبككرزه جت ككااا اس ككتخدام اس ككاليأ التمميككة الراجع ككة ( الفوري ككة) ( والمعتم ككد عل ككى
عككدد مككن المحككاومه يجككاد الحككل) ( والمؤجلككة) ( وتمميككة راجعككة تتملككل ب سككالة
دون أجوبككة ) والمجموعككة ال ككاباة التككي لككم تككزود ب ك ي تمميككة راجعككة ت تفككوق
المجموعككاه التجريبيككة األولككى واللاجيككة واللاللككة توتفككوق المجموعككة اللاجيككة التككي
حصك ككل أ رادهك ككا علك ككى تمميك ككة راجعك ككة بعك ككد محك ككاومه عك ككد
المجموعتين األولى واللاللة( 28 :p. 115) .

الفصل الثالث
14
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منهجية البحث واجراءاته
التصميم التجريبي :
أعتم ككد الباحل ككان تص ككميماي تجريبيك كاي ما

والشكل اآلتي يو ي ملئ:

ككبا جزا ككي م امك كاي لر ككروف بحلهم ككا ت

المجموب

المتمير المستقل

التجريبية األولى

التممية الراجعة الفورية

التجريبية اللاجية

التممية الراجعة المؤجلة

المتمير التابك
التحصيل

التصميم التجريبي للبحث
تتعككرن المجموعككة التجريبيككة األولككى إلككى متميككر التمميككة الراجعككة الفوريككة ت ككي
حين تتعرن المجموعة التجريبية اللاجية إلى متمير التممية الراجعة المؤجلكة ت واعتمكد
الباحلان األسلوبين بعد إج ار اختبار ي جهاية كل درم .
مجتمك البحث وعيجته :
اختككار الباحلككان عيجككة بحلهمككا مككن البككة المرحلككة اللاللككة ككي قسككم اللمككة العربيككة
مككن كلي ككة التربي ككة ككي الجامع ككة المستجصك كرية .لتككو ر التس ككهي ه وا مكاجي ككاه لهم ككا
يها وتعاون ادار القسم معهما .
يتككوزب البككة المرحلككة اللاللككة علككى شككعبتين ت اختككار الباحلككان باريقككة السككحأ
العشوااي شعبة ( أ ) لتملل المجموعة األولى توشعبة(أ) لتملل المجموعة اللاجية.
بلغ عكدد البكة الشكعبتين (  )28االبكاي واالبكة ت بواقكك ( )01االبكاي واالبكة كي

شعبة ( أ ) تو( )48االباي واالبكة كي شكعبة (أ) توبعكد اسكتبعاد الالبكة ال ارسكبين مكن
الجتككااا قككات معتقككاد الباحلككان بككامت كهم خبككر سككابقة عككن المككاد ت أصككبي عككدد أ كراد

العيجة ( )23االبكاي ه واالبكة بواقكك ( )47االبكاي واالبكة كي شكعبة ( أ ) تو( )42االبكاي
واالبة ي شعبة (أ) والجدول يو ي ملئ :
المجموعة

عدد الالبة قبل

عدد الالبة
10

عدد الالبة بعد

المجموب
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امستبعاد
االباه

ا أ

الراسبين
االباه

امستبعاد

ا أ

االباه

ا أ

التجريبية
األولى

18

11

1

1

17

11

47

()01
التجريبية
اللاجية

13

10

1

1

11

14

42

()48
ألر ا ج ار اه التجريبية:
ح ككاول الباحل ككان الح ككد م ككن أل ككر ه ككما العام ككل عل ككى س ككير التجرب ككة وتمل ككل مل ككئ
باآلتي:
1ك الماد الدراسية :
كاجككه المككاد الد ارسككية للتجربككة موحككد للمجمككوعتين توهككي مو ككوعاه مجككاها
اللمة العربية والتي تشتمل على ستة صول ت المقرر تدريسها ي الجصكف اللكاجي مكن
العام الدراسي  1112ك . 1117
1ك المدرم :
درم الباحلان جفسهما مجموعتي البحث ت هكما مكا أعاكى التجربكة درجكة مكن
ّ
المو وعية والدقة ت
3ك توزيك الحصص :
تمه السيار علكى هكما المتميكر بكالتوزيك المتسكاوي للكدروم ت بمعكدل حصكتين
أسككبوعياي لكككل مجموعككة م ككن مجمككوعتي البحككث توقككد جس ككق الباحلككان مككك إدار القس ككم

لجعككل الحصككتين للمجموعككة األولككى ككي يككوم واحككد وبككدروم مجفصككلة توملككئ لتصككحيي

12
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أوراقهككم ت أمككا المجموعككة اللاجيككة تفصككل الككدرم األول عككن اللككاجي ل لككة أيككام ت وملككئ
لتحقيق ما خاا له الباحلان ي تقديم التممية الراجعة توالجدول يو ي ملئ.
المجموعة
التجريبية األولى
التجريبية اللاجية

اليوم

الساعة

املجين

200

املجين

1100

األحد

200

األربعا

1100

4ك قاعة المحا ر :
ابقككه التجربككة ككي قاعككد واحككد مككن قسككم اللمككة العربيككة وبككملئ تمككه السككيار
على هما العامل .
5ـ مدة التجربة:
كاج ك ككه م ك ككد التجرب ك ككة متس ك ككاوية لمجم ك ككوعتي البح ك ككث ت إم ب ك ككدأه ي ك ككوم املج ك ككين
 1117/1/0واجتهه يوم األربعا . 1117/0/12
إجراءات تطبيق التجربة:
أوالً :صياغة األهداف السلوكية :
تعد صياغة األهداف السكلوكية ألي برجكاما الخاكو األسكام كي بجااكه ؛ ألجهكا
تسككاعد المككدرم علككى تحديككد المككاد العلميككة توالعمككل علككى تجريمهككا تواختيككار الا اراككق
واألسككاليأ واألدواه والوسككاال واألجشككاة المجاسككبة توتملككل المعيككار األسككام ككي تقككويم
العملية التعليمية . ) 141 : 13 ( .
ص ككات الباحل ككان األه ككداف الس ككلوكية للفص ككول الس ككتة الت ككي ت ككدرم خك ك ل م ككد
التجربككة تو ككي

ككو ار المحكمككين والخب ك ار الملحككق ( )1ت تككم حككمف بعككن الفق كراه

توتعديل بع ها اآلخر ت حتى أصبحه ي صورتها الجهااية الملحق (.)1
لاجياي  :إعداد الخاا الدراسية:
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أعك ك بد الباحلك ككان الخا ككا التدريسك ككية للمو ككوعاه السك ككتة المق ككرر تدريسك ككها ك ككي
التجربككة ككي

ككو األهككداف السككلوكية للمككاد التككي أقرهككا الخبك ار توتككم عككرن أجمومجكاي

من همه الخاا على مجموعة من الخب ار والمحكمين توبعد ا اك ب علكى تعكدي تهم
ت اواج ار التعدي ه ال زمة عليها ت أصبحه جاهز للتجفيم الملحق (. )3
لاللاي  :أدا البحث ( امختبار التحصيلي) :

امختبككار الجيككد ه ككو الككمي يو ككق ب ككين األهككداف السككلوكية م ككن جاحيككة ومحت ككول
المككاد العلميككة مككن جاحيككة أخككرل ) ( 27 : p.73ت أعك ّكد الباحلككان اختبككا اير تحصككيلياي ت
لقيام ألر التممية الراجعة الفورية والمؤجلة ي تحصيل البة المرحلة اللاللكة مكن قسكم
اللمة العربية ي ماد مجاها اللمة العربيكة ت كي كو األهكداف السكلوئ مكن تصكجيف
(بلوم) للمجال المعر ي ت مراعين ي ملئ شروا ا عداد ل ختبار لما اتبعا الخاكواه
التالية ي إعداده .
1ك إعداد جدول المواصفاه ( الخرياة امختبارية ) :
مك ككن ا ج ك ك ار اه المهمك ككة ك ككي إعك ككداد امختبك ككاراه التحصك ككيلية توالتك ككي تتصك ككف
بالمو وعية والشمول هو إعداد جدول مواصفاه ت إم يؤخكم بالحسكبان ككل مكن الكزمن
المسككتمرق لتككدريم المحتككول توعككدد األهككداف السككلوكية المحككدد ت وبككملئ يككتم تحديككد
قراه امختبار بمو وعية ودرجة عالية من الشمول .والجدول اآلتي يو ي ملئ ( :
)29 : p. 240
ه

المو وعاه

1
1
3
4
0
2

معجى المجها وأهميته
أسم المجاها
تاوير المجاها
أجواب المجاها
بجية المجها وعجاصره األساسية
الكتاأ المدرسي
الجسبة الماوية لمستوياه األهداف

عدد
الحصص
1
1
1
1
3
1

األهمية
الجسبية%
18018
18018
2012
18018
17.17
2012
%111

1ك صياغة قراه امختبار التحصيلي :

18

األهداف السلوكية
تابيق
هم
تمكر
1
1
4
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
3
2
1
1
3
10078
11010
23010

عدد قراه امختبار
هم تابيق
تمكر
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
3
1
1
2
1
1

المجموب
الكلي
0
0
4
0
2
1
31
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لق ككد ص ككات الباحل ككان قك كراه امختب ككار واخت ككار امختب ككاراه المو ككوعية ؛ ألجه ككا
تقك ككيم األهك ككداف وتشك ككتمل علك ككى بجك ككود أكلك ككر ت

ك ك ي علك ككى أجهك ككا تمتك ككاز بمو ك ككوعية

التص ككحيي ت وق ككد بلم ككه بع ككد عر ككها عل ككى مجموع ككة الخبك ك ار والمحكم ككين وت ككم تع ككديل
بع ها وحمف بع ها اآلخر إلى أن أصبحه ( )31قر اختبارية.
3ك صدق امختبار :
امختبار الصادق هو المي يقيم السمة التي و كك امختبكار لقياسكها أو مكدل
قيام قراه امختبار للشي المي و ك امختبار من أجل قياسه .
وللتحق ككق م ككن ص ككدق امختب ككار الر ككاهري ت ت ككم ع ككرن قك كراه امختب ككار عل ككى
مجموعة من الخبك ار والمحكمكين توبعكد تعكديل بع كها وحكمف بع كها اآلخكر حصكله
على جسبة أكلر من  %81وبهما تحقق الصدق الراهري ل ختبار .
4ك الصيمة الجهااية ل ختبار :
بع ككد ا جك ك ار اه الت ككي أج اره ككا الباحل ككان الخاص ككة بامختب ككار ت أص ككبي بص ككيمته
الجهاايككة مؤلف كاي مككن ( )31قككر ت موزعككة بككين ل لككة أسككالة ت

ككم الس كؤال األول ()11

قراه من جوب امختيار المتعدد ت و م السؤال اللاجي ( )11قراه من جوب التكميكل ت

بيجما

م السؤال اللالث ( )11قراه أي اي من جوب الصواأ والخا وتصحيي الخاك

إن وجد ت وبهما أصبي جاه ايز للتجفيم الملحق (. )4
تصحيي امختبار :

صككحي الباحلككان إجابككاه الالبككة توأعايككا درجككة واحككد لبجابككة الصككحيحة ت
لكككل قككر مككن ق كراه امختبككار توصككف اير لبجابككة غيككر الصككحيحة توقككد عككام الفق كراه
المتروك ككة أو الت ككي تحمك ككل أكل ككر م ككن إجابك ككة معامل ككة ا جاب ككاه الخاااك ككة توعل ككى هك ككما

األسام كاجه أعلى درجة ( )31وأقل درجة (صفر) .
الوساال ا حصااية :
امختبار التااي ) ( t – testلعيجتين مستقلتين .
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اسككتعمل الباحلككان هككمه الوسككيلة لمعر ككة دممه الفككروق بككين مجمككوعتي البحككث

ي اختبار التحصيل .

م1

م– 1
ه = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1
1
( ن )1- 1ب ( + 1ن)1- 1ب1
1
1
––––––––––––––––––––––––– ––– –– +
1
1
ن + 1ن1 - 1
ن
ن

إم تملل

م : 1الوسا الحسابي للمجموعة األولى
م : 1الوسا الحسابي للمجموعة اللاجية
ن : 1عدد أ راد المجموعة األولى
ن : 1عدد أ راد المجموعة اللاجية
ب : 11التباين للمجموعة األولى
ب : 11التباين للمجموعة اللاجية (. )47012
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الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسيرها
يع ككرن الباحل ككان الجت ككااا الت ككي توصك ك إليه ككا بع ككد إجه ككا التجرب ككة عل ككى و ككق
ككو هككدف البحككث و ر ككيته ت

ا ج ك ار اه التككي اعتمككداها ككي الفصككل اللالككث تو ككي

ومل ككئ ع ككن اري ككق حس ككاأ دمل ككة الف ككروق ب ككين متوس ككااه تحص ككيل المجم ككوعتين ككي
امختبكار البعكدي الملحككق ( )0تلكم سك ار الجتكااا وصكومي إلككى امسكتجتاجاه والتوصككياه

والمقترحاه التي توصل إليها البحث .
عرن الجتااا:

بع ككد تحلي ككل ا جاب ككاه وحس ككاأ ال ككدرجاه ت اس ككتخدم الباحل ككان امختب ككار الت ككااي
) ( t – testلعيجتكين مسكتقلتين ت لمعر كة دملكة الفكرق بكين تحصكيل اك أ المجمكوعتين
وملككئ مختبككار الفر ككية الصككفرية التككي تككجص (( لككيم هجككائ ككرق مو دملككة إحصككااية
عجد مستول ( )1010بين تحصيل الالبة المين يدرسون ماد المجاها ب سكلوأ التمميكة
الراجعككة الفوريككة ت وبككين تحصككيل الالبككة الككمين يدرسككون مككاد المجككاها ب سككلوأ التمميككة
الراجعة المؤجلة.
ر ك ككه الفر ك ككية الصك ككفرية لرهك ككور ك ككرق مي دملك ككة إحصك ككااية عجك ككد مسك ككتول
( )1010بين متوساي درجاه المجمكوعتين ولمصكلحة المجموعكة األولكى الكمين درسكوا
باسككتعمال أس ككلوأ التمميككة الراجع ككة الفوريككة ؛ ألن القيم ككة التاايككة المحس ككوبة ()30382
أكبر من القيمة التااية الجدولية ( )10227والجدول يو ي ملئ.
المجموعة
التجريبية
األولى
التجريبية
اللاجية

حجم

المتوسا

األجحراف

التباين

العيجة

الحسابي

المعياري

47

10

30121

110238

42

110402

40110

170804

درجة

الحرية

21

11

القيمة التااية
المحسوبة

30382

الجدولية

10227

مستول
الدملة

1010
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تفسير الجتااا :
يت ككي مككن العككرن السككابق للجتككااا التككي تمخككن عجهككا البحككث الحككالي ت تفككوق
الب ككة المجموع ككة األول ككى ال ككمين درسك كوا ب س ككلوأ التممي ككة الراجع ككة الفوري ككة عل ككى الب ككة
المجموعة اللاجية المين درسوا ب سلوأ التمميكة الراجعكة المؤجلكة تويمككن أن يعكزل هكما
التفوق إلى األسباأ اآلتية :
1ك

إن ا س ك كراب بتقك ككديم التمميك ككة الراجعك ككة لك ككه ألك ككر اعك ككل أكلك ككر مك ككن ت جيلك ككه ؛ ألن
ا سراب بتقديم التممية الراجعة يحفر اهتمام الالبة بالمكاد الد ارسكية ت ويكد عهم
إلك ككى تحسك ككين الجتك ككااا ومك ككن لك ككم جعك ككل الالبك ككة أكلك ككر مك ككي ي للمك ككاد وأكلك ككر هم ك كاي

ألخا ككااهم توالعم ككل بش كككل ككوري عل ككى تص ككحيحها ت كم ككا أجه ككا تش ك ّكوق الالب ككة
للدرم المقبل .
1ك

إن أسككلوأ التمميككة الراجعككة الفوريككة م اككم لتككدريم مككاد مجككاها اللمككة العربيككة ت
وأي كاي للالبككة الككمين درسكوا المككاد ت قككد تكككون قابليككة الالبككة ككي هككمه المرحلككة
أعل ك ككى م ك ككن مج ك ككرد معر ك ككة الدرج ك ككة ت اواجمك ك كا تص ك ككحيي الخاك ك ك الف ك ككوري وتفس ك ككيره

وتو ككيحه توهككما مككا جعككل الصككور متكاملككة ككي أمهككاجهم ؛ ألجهككم تعلم كوا علككى
أسام الفهم .
3ك

إن أسلوأ التممية الراجعة الفورية ت أ عفه امرتباااه الخاااة التكي حكدله
ي ماكر الالبة وحلّه محلها امرتباااه الصحيحة توهما يؤدي بالجتيجكة إلكى

تلبيه ا جاباه الصحيحة ي المحاومه القادمة.
امستجتاجاه :
1ك

إن تقديم التممية الراجعة بشكل كوري لكه أهميكة أكلكر مكن ت خيرهكا كي تحصكيل
الالبة ي ماد مجاها اللمة العربية .

1ك

يسهم أسلوأ التممية الراجعة الفوريكة كي ر كك المسكتول التعليمكي للالبكة وزيكاد
همهم للماد .
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إن أسلوأ التممية الراجعة يعاي حيوية أكلر للكدرم ويزيكد مكن حمكام الالبكة
ويجمأ اجتباههم ويشوقهم للدرم المقبل .

4ك

إن استعمال أسلوأ التممية الراجعة الفورية يتالأ من مدرم المكاد التخاكيا
المسبق وبصور دقيقة بما يت ام ومقت ياه الدرم .

0ك

إن اسككتعمال أسككلوأ التمميككة الراجعككة الفوريككة يتالككأ جهككداي ووقتكاي أكلككر بالجسككبة
للمدرم ت لملئ وجكأ أن يككون المكدرم علكى أتكم امسكتعداد للموقكف التعليمكي

.
2ك

إن أسككلوأ التمميككة الراجعككة الفوريككة عمككل علككى م ارعككا الفككروق الفرديككة بشكككل
اعك ككل بك ككين المتعلمك ككين ت وججك ككأ الالبك ككة

ك ككعيفي المسك ككتول العلمك ككي الشك ككعور

با ح ار وا حباا.
7ك

إن أسلوأ التممية الراجعة الفورية عمكل علكى تعويكد الالبكة مكن امعتمكاد علكى
أجفسهم ي مواجهة مواقف التعلم المختلفة ت مما زاد ي لقتهم ب جفسهم.

التوصياه :
1ك

استعمال أسلوأ التمميكة الراجعكة الفوريكة كي التكدريم ؛ لمكا لهكا مكن ألكر اعكل
ي تحصيل المتعلمين واتجاههم جحو الماد .

1ك

ت كيد أهمية التمميكة الراجعكة الفوريكة كي عمليكة تقكويم أسكاليأ التكدريم والتعلكيم
ي المدارم تومتابعة عملية التصحيي للمعلوماه التي اكتسبها الالبة .

3ك

إقامككة دوراه تدريبيككة للمعلمككين والمدرسككين وأسككاتم الجامعككاه ؛ لتككدريبهم علككى
كيفي ككة اس ككتعمال أسك كاليأ التممي ككة الراجع ككة وس ككبل توريفه ككا بم ككا يخ ككدم العملي ككة
التعليمية.

4ك

الت كيد على امختباراه القصكير التكي تجكرل كي جهايكة ككل درم تمكك ا سكراب
بتصحيي استجاباه الالبة اوارجاعها لهم ليتسجى معر ة جتااا أدااهم.

0ك

إعككداد ككرام يت ككمن أسككاليأ متجوعككة للتمميككة الراجعككة توكيفيككة اسككتخدامها ككي
تدريم المو وعاه المختلفة ت يوزب على مدرسي الماد .
13
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المقترحاه :
1ك

إج ار دراسة مماللة لتعرف ألكر اسكتعمال أسكاليأ أخكرل غيكر الفوريكة والمؤجلكة
و ي متميراه أخرل ملل ( التفكير الجاقد ت امستبقا ت امتجاه جحو الماد ).

1ك

إج ك ار د ارسككة مماللككة لتعككرف ألككر اسككتعمال التمميككة الراجعككة ككي م كواد وم ارحككل
دراسية أخرل.

3ك

إج ار دراسة مماللة للدراسة الحالية على المكور وا جاث ( دراسة مقارجة).

14
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مصادر البحث
 .1اآللوسي ت جمال حسين (  ) 1284ت األسم الجفسية لمعاملة التلميم وألرهكا كي
لقته بجفسه ت  1ت العدد( )174تمابعة وزار التربية .
 .1أبو بيه ت سامي محمد (  )1283ت بعن مستوياه التممية الراجعة وألرها علكى
األدا العلم ككي لاك ك أ الجامع ككة تمجل ككة كلي ككة التربي ككة بالمجص ككور ت الع ككدد( )2ت
جامعة المجصور .
 .3الجمككل ت ججككا يعقككوأ (  )1287ت اعليككة التمميككة الراجعككة ككي تمييككر أسككلوأ
المعل ككم ألج ككا الخدم ككة باس ككتخدام جرك كام

جدرزالعش ككري ت مجل ككة د ارس ككاه العل ككوم

ا جساجية ت المجلد ( )0ت العدد( )1ت األردن .
 .4الحفجككي ت عبككد المككجعم (  )1278تموسككوعة علككم الككجفم والتحليككل الجفسككي ت  3ت
دار العود ت بيروه .
 .0الحيلككة ت محمككد محمككود (  )1222ت التصككميم التعليمككي جرريككة وممارسككة تا 1ت
دار المسير للجشر والتوزيك ت عمان .
 .2خيون ت يعرأ (  )1111ت التعلم الحركي بين المبدأ والتابيق ت مكتأ الصكخر
للاباعة تجامعة بمداد .
 .7داود ت عزيز حجا وأجكور حسكين عبكد الكرحمن (  )1221ت مجكاها البحكث التربكوي
ت دار الحكمة ت الموصل .
 .8السامرااي ت عبام أحمد وعبد الكريم السامرااي (  )1221تكفاياه تدريسكية كي
ارااق التربية الريا ية ت مابعة دار الحكمكة ت كليكة التربيكة الريا كية ت جامعكة
بمداد.
 .2السعدي ت عماد تو يق و خرون (  )1221ت أساليأ تدريم اللمة العربيكة ت ا1
ت دار األمل للجشر والتوزيك ت األردن .
 .11السفاسككفة ت محمككد إبكراهيم (  )1111ت التمميككة الراجعكة وا دار الصككفية ت مجلككة
رسالة المعلم ت العدد( 1ت  ) 1ت مجلد ( )141تعمان .
10
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 .11سمعان ت وهيأ إبراهيم ت رشدي لبيأ ت 1202ت دراساه كي المجكاها ت القكاهر
ت مكتبة األججلو المصرية .
 .11صككبر ت قاسككم ل كزام (  ) 1110ت مو ككوعاه ككي الككتعلم الحركككي ت كليككة التربيككة
الريا ية ت جامعة بمداد .
 .13الاك ككااي ت حسك ككين عليك ككوي (  )1113ت ألك ككر اسك ككتخدام التمميك ككة الراجعك ككة الفوريك ككة
والمؤجل ككة ككي تحص ككيل الص ككف الخ ككامم ا ع ككدادي ككي م ككاد عل ككم التجوي ككد ككي
ا ع ككدادياه ا سك ك مية تكلي ككة التربي ككة ( اب ككن رش ككد) ت جامع ككة بم ككداد ت ( رس ككالة
ماجستير غير مجشور ) .
 .14عاقل ت اخر (  ) 1281ت علم الجفم التربوي ت دار العلم للم يين ت بيروه.
 .10عب ككدوجي ت كام ككل و خ ككرون (  )1220ت أس ككتخدام التممي ككة الراجع ككة ككي المواق ككف
الصفية ت مجلة رسالة المعلم ت العدد( )1ت المجلد ( )32ت األردن.
 .12عدم تعبد الرحمن . )1273(.مبادئ ا حصكا

كي التربيكة وعلكم الكجفم تا1

 .مكتبة األقصى .عمان
 .17المريأ ت رمزية (  )1227ت التعلّم دراسة جفسية تفسكيرية توجيهيكة تا 3ت مكتبكة
األججلو المصرية ت القاهر .

 .18قاك ككامي ت يوسك ككف (  )1282تسك ككيكولوجية الك ككتعلم والتعلك ككيم الصك ككفي تا 1ت دار
الشروق للجشر والتوزيك ت عمان.
 .12اللق ككاجي ت حس ككن أحم ككد وعل ككي الجم ككل (  )1222تمعج ككم المص ككالحاه التربوي ككة
المعر ة ي المجاها وارااق التدريم تا 1ت عالم الكتأ ت القاهر .
 .11لككورين ت أجدرسككون (  )1224تإجمككا عاليككة المدرسككين ت تعريككأ أحمككد شبشككوأ ت
المجرمة العربية للتربية واللقا ة ت توجم .
 .11مجاور ت محمد ص

الدين و تحي الديأ (  )1277ت المجها المدرسي أسسه

وتابيقاته التربوية تدار القلم تا 1ت الكويه .

 .11مككرزوق ت مككرزوق عبككد الحميككد أحمككد (  )1282تمسككتول أدا المككتعلم ككي

ككو اسككتخدام

التممية الراجعة وو و األهداف ت مجلة رسالة الخليا العربي ت العدد( )31ت الريان .
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ك ككعف الاك ك ك أ ك ككي الجح ك ككو العرب ك ككي د ارس ك ككة

) ت مش ك كككلة1288 (  مقل ك ككد تمحم ك ككد محم ك ككود.13

. ) تمجلة رسالة التربية ت سلاجة عمان2(تشخيصية ع جية ت العدد

) ت قككاموم التربيككة وعلككم الككجفم ت دااككر التربيككة ككي الجامعككة1221 (  ججككار ت ريككد جبراايككل.14
. األميركية ت بيروه

.) ت علم الجفم التربوي ت دار الفرقان ت عمان1284(  جشواجي ت عبد المجيد.10
26. Barrow ,M.H.( 1977) :Man and Mivement Principl of Physical Education
, 2 ed ., Philadelphia and Fediger.
27. Carson , C, and V. Ruth, (1991) :Applying Instructional Design theory to
Bibliography Instruction Micro – Theory , Research strategies ,Vol.(45),
No.(4).
28. Clarinda , R. B. (1992) : The Effect of different Feed- back Strategies
Using Compute adminissitered Multiple – Chojce question as ibstructions
paper presented at annual meeting of the association for educational
communications and technology , Washington D.C.
29. Dembo,M.H,(1977) : Teaching for Learning , New York , Good Year
Publication Company.
30. Gibson ,J.(1980) : Psychology for the classroom
Englewood Cliff, Prentice Hall, Inc,.

, 2, New Jersy

31. Head, L.Q., and other (1988),Three Middle of Information Feedback on
University student , Journal of Instructional Psychology , Vol. 15 , No.1.
32. Loughran ,B.M.,(2001) : Feedback teaching, Journal of Educational ,
Psychology , Vol. 22,No.10.
33. Sanford ,F.H., (1961) : Psychology , San Francisco, Wod Worth, Pun
.com.

34. Tuchman ,B.W., (1975) : Measuring Educational Outcomes
Fundamentals of testing, Joronvich 14 t , Edition Harcourt – Brace .

بسم اهلل الرحمن الرحيم
)1( الملحق
اسما الساد الخب ار والمحكمين المين استعان بهم الباحلان ي إج ار اه البحث ت
مرتبة بحسأ األلقاأ العلمية والحروف الهجااية
ص حية

ص حية

ص حية

التحصيلي

الدراسية

السلوكية

امختبار

الخاا

األهداف

مكان العمل

التخصص
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اسم الخبير

ه
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علم الجفم

تربية ك مستجصرية

×

×

×

قيام

تربية ك مستجصرية

×

×

×

أدأ

تربية ك مستجصرية

×

×

×

قيام

تربية ك مستجصرية

×

×

×

ارااق تدريم

تربية ك ديالى

×

×

×

2

أ.م.د .حيدر علي حيدر

علم جفم

تربية ك مستجصرية

×

×

×

7

أ.م.د.رحيم علي صالي

ارااق تدريم

تربية ابن رشد

×

×

×

ارااق تدريم

تربية ك مستجصرية

×

×

×

ارااق تدريم

تربية ابن رشد

×

×

×

ارااق تدريم

تربية ابن رشد

×

×

×

ارااق تدريم

تربية ك مستجصرية

×

×

×

قيام

تربية ابن رشد

×

×

×

ارااق تدريم

تربية ك مستجصرية

×

×

×

1
1
3
4
0

8
2
11
11
11
13

أ .د .إبراهيم عبد الخالق
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أ .د .صجعا يعقوأ
التميمي
أ.د .عبد الكريم ار ي
جعفر
أ.د.قبيل كودي حسين
أ.م.د .أسما كارم
المسعودي

أ.م.د .سعاد محمد
صبري

أ.م.د.سعد علي زاير
أ.م.د.

يا عبد اهلل
أحمد

أ.م.د .علي العبيدي
أ.م.د .محمد أجور
السامرااي

م.د .عبد الجبار عدجان
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الملحق ()1
م  /استباجة ار الخب ار ي ص حية األهداف السلوكية
المحترم

األستام الفا ل

الس م عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يرم ككي الباحل ككان إل ككى د ارس ككة (( أل ككر اس ككتعمال أس ككلوبين م ككن أس ككاليأ التممي ككة
الراجعة ي تحصيل البة المرحلة اللاللة من قسم اللمة العربيكة كي مكاد مجكاها اللمكة
العربية)) .
ولمككا تمتعككون بككه مككن علميككة ود اريككة ت جرجككو بيككان رااكككم السككديد ككي ص ك حية
األهككداف السككلوكية لمو ككوعاه مجككاها اللمككة العربيككة والتككي يككتم تدريسككها لمجمككوعتي
البحث ت وتدوين ما تروجه مجاسباي من م حراه تعتقدون أجها تلري البحث .

جزاكم اله خي اير وجفعجا بعلمكم
الباحلان

12
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المو وب األول  :معجى المجها وأهميته
ه

األهداف السلوكية :جعل الاالأ قاد اير على ان:

1

يعرف المجها لمة.

تمكر

1
3

يعرف المجها اصا حاي.

تمكر

يتمكن من تعرف المفهوم ال يق للمجها.

تمكر

4

يتمكن من تعرف المفهوم الحديث للمجها.

تمكر

0

يوازن بين المفهوم ال يق والواسك للمجها.

هم

2

يصوت تعريفاي للمجها ب سلوبه الخاص.

7

المستوياه

صالحة

غير

صالحة

تركيأ

يبك ككين وجهك ككة جر ك كره الجقديك ككة أ از المفهك ككوم ال ك ككيق

تقويم

للمجها.
8

يحدد الخصااص المميز للمجها الحديث.

تركيأ

2

ي ككك مخااك كاي يك كوازن ي ككه ب ككين المفه ككوم ال ككيق

تابيق

والمفهوم الحديث للمجها.

المو وب اللاجي  :أسم المجاها
ه

األهداف السلوكية :جعل الاالأ قاد اير على ان:

المستوياه

1

يتعرف على األسم التي تبجى عليها المجاها.

تمكر

1

يتعرف على مفهوم كل أسام للمجها.

تمكر

3

يوازن بين األسم كل على حد .

4

يككتمكن مككن تحديككد حاجككاه الت ميككم األساسككية ككي

تابيق

0

يبككين وجهككة جر كره الجقديككة أ از المجككاها المدروسككة

تقويم

2

يحلل أسم المجاها إلى عجاصرها األولية.

تحليل

7

يحككدد الخصككااص المميككز لكككل أسككام مككن أسككم

تركيأ

هم

بجا المجها.

حالياي.

المجها.

31

صالحة

غير

صالحة
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المو وب اللالث  :تاوير المجها
ه

األهداف السلوكية :جعل الاالأ قاد اير على ان:

1

يتعرف على مفهوم تاوير المجها.

تمكر

1

يتعرف على دواعي تاوير المجها.

تمكر

3

يتع ك ككرف عل ك ككى خاك ك كواه تا ك ككوير الم ك ككجها بش ك كككل

تمكر

4

يصوت تعريفاي ب سلوبه الخاص لتاوير المجها.

تركيأ

متسلسل.
0

يك ك كوازن ب ك ككين أس ك ككاليأ التا ك ككوير وأس ك ككم التا ك ككوير

المستوياه

صالحة

غير

صالحة

هم

للمجها.
2

ي ككك مخااك كاي ب س ككلوبه الخ ككاص لتا ككوير م ككجها

7

يب ككين جق ككاا الق ككو وال ككعف ككي المج ككاها المق ككرر

تركيأ

معين من مجاها اللمة العربية.

تابيق

لهم.

المو وب الرابك  :أجواب المجاها
ه

األهداف السلوكية :جعل الاالأ قاد اير على ان:

1

يتعرف على أألجواب الرايسة للمجها.

تمكر

1

يتعرف على أهمية تصميم المجها.

تمكر

3

يتعرف على المبادئ الرايسة ي و ك المجها.

تمكر

4

يوازن بين أجواب المجاها.

0

يبك ككين أريك ككه الشخصك ككي ك ككي كك ككل جك ككوب مك ككن أج ك كواب

تحليل

2

يصوت تعريفاي لكل جوب من أجواب المجاها.

تركيأ

8

يبين القو وال عف لكل جوب من أجواب المجاها.

هم

المجاها.
7

المستوياه

ي ك مخاااي يوازن يه بين أجواب المجاها.

31

تركيأ
تابيق

صالحة

غير

صالحة
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المو وب الخامم  :بجية المجها وعجاصره الرايسة
ه

األهداف السلوكية :جعل الاالأ قاد اير على ان:

1

يتعرف على العجاصر الرايسة للمجها.

تمكر

1

يتعرف على مفهوم األهداف التربوية.

تمكر

3

يتعرف على مفهوم الهدف السلوكي.

تمكر

4

يعقد موازجة بين األهداف العامة والسلوكية.

هم

0

يكون أهدا اي سلوكية من معلوماته الشخصية.
ّ
يحلل الهدف السلوكي إلى عجاصره الرايسة.

تابيق
تحليل

7

يتعرف على مفهوم المحتول.

تمكر

8
2

ي ك تعريفاي ب سلوبه الخاص للمحتول.
يتعرف أهم مشك ه اختيار المحتول.

11

يتعرف على معجى التقويم.

تمكر

11

يتعرف على أجواب التقويم.

تمكر

11

يعقد موازجة بين كل جوب من أجواب التقويم.

13

يتعرف على أهم وساال وأدواه التقويم.

تمكر

14

يتعرف على أهم خاواه عملية التقويم.

تمكر

2

المستوياه

صالحة

غير

صالحة

هم
تمكر

هم

المو وب السادم  :الكتاأ المدرسي
المستوياه

ه

األهداف السلوكية :جعل الاالأ قاد اير على ان:

1

يتعرف على مفهوم الكتاأ الجيد.

تمكر

1

يتعرف على أهمية الكتاأ المدرسي.

تمكر

3
4

ي ك تعريفاي ب سلوبه الخاص للكتاأ المدرسي.
يتعرف على أهم ورااف الكتاأ المدرسي.

0

ي ككك شككروااي مككن خ ك ل خب ارتككه ألسككم الكتككاأ

2

يجقد ئ.تاباي مجهجياي

هم
تمكر
تابيق

الجيد.

تقويم

31

صالحة

غير

صالحة
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الملحق ()3
م  /استباجة ار الخب ار ي ص حية الخاا التدريسية
المحترم

األستام الفا ل

الس م عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يرمك ككي الباحلك ككان إلك ككى د ارسك ككة (( ألك ككر اسك ككتعمال أسك ككلوبين مك ككن أسك ككاليأ التمميك ككة
الراجعة ي تحصيل البة المرحلة اللاللة من قسم اللمة العربيكة كي مكاد مجكاها اللمكة
العربية)) .
ولمككا تمتعككون بككه مككن علميككة ود اريككة ت جرجككو بيككان رااكككم السككديد ككي ص ك حية
الخا ككة الد ارس ككية لمو ككوب ( تا ككوير الم ككجها) ككي م ككاد مج ككاها اللم ككة العربي ككة والت ككي
يدرسككها مجمككوعتي البحككث ت وتككدوين مككا تروجككه مجاسككباي مككن م حرككاه تعتقككدون أجهككا

تلري البحث .

جزاكم اله خي اير وجفعجا بعلمكم
الباحلان

33
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خاة أجمومجية لتدريم مو وب (تاوير المجها) من ماد مجاها اللمة العربية
للصف اللالث
الصف والشعبة:

المو وب  :تاوير المجاها

اليوم والتاري: ،

الماد  :مجاها اللمة العربية

األهداف العامة:
1ك

معر ة علم المجاها والوقوف على جش ته .

1ك

تمكين المتعلم من تعرف هيكلية المجاها وكيفية ا عداد والبجا والتجفيم له .

3ك

تجمية قدر المتعلم للتعرف على أهم جقاا القو وال عف ي المجاها.

4ك

تجمية قدر المتعلم ي جقد المجاها الموجود عملياي .

0ك

إا ك ب المككتعلم علككى أهككم المسككتجداه ككي ا عككداد والبجككا والتجفيككم للمجككاها .

األهداف السلوكية :
جفسها ي الملحق ()1
الوساال التعليمية:
1ك

السبور وحسن استخدامها

1ك

الاباشير الملون وامعتيادي .

3ك

كتاأ تجريماه المجاها تخاياها تاويرها ت جوده سعاد وعبد اهلل محمد.

4ك

كتاأ المجاها بجاؤها تجفيمها تقويمها تاويرها ت إبراهيم محمد الشبلي .

خاواه الدرم :
1ك التمهيد ( 0دقااق )
اب ككدأ بالح ككديث م ككك الالب ككة ع ككن مقدم ككة تمه ككد لمو ككوب ال ككدرم الجدي ككد لتك ككوين
الك ككدا ك إلك ككى تلقك ككي الك ككدرم ت وتحديك ككد المايك ككة مجك ككه ت هك ككما الحك ككديث يكك ككون بك ككالربا بك ككين
المو وب الجديد والمو وب السابق .
1ك عرن المو وب وتفسيره (  11دقيقة )
الباحلككان  :درسككجا لهككما اليككوم هككو مككن المو ككوعاه الحيويككة المهمككة والتككي تشكككل ركج كاي
أسام ي عملكم لتتعر وا على كيفية تاوير المجها والتاوير يعجي

34
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االكأ  :إدخكال التجديكداه والمسككتحدلاه علكى العمليكة التعليميككة بقصكد تحسكيجها ور ككك
مستواها بحيث تعمل ي الجهاية إلى تعديل سلوئ المتعلمين وتكوجيههم الوجهكة
المرجو لتحقيق األهداف المجشود .
الباحلككان  :بوركككه  :وهجالككئ دواعككي و ككروراه تجعلجككا جفكككر ككي تاككوير مجاهججككا مككن
يستايك أن يبين لجا همه ال روراه والدواعي؟
االبة  :التقدم العلمي والتراكم المعر ي .
خر  :رهور حامه الخلل وال عف ي جواجأ عد من المجها .
خر  :المقارجة بدول أخرل لها مكاجة مرموقة ي هما المجال .
خر  :تولي قياد العملية التربوية مسؤول أو جماعة لهم رؤيتهم الخاصة .
الباحلككان  :بككوركتم أشكككركم توأي كاي الجقككد الموجككه مككن ح كراتكم بعككد تخككرجكم بخي ككر
وس مة ب من اهلل .

أمن تعر جا على أهم دواعي تاوير المجها من يستايك أن يعيدها جميعاي .

االبة:

الباحلان  :أحسجه بارئ اهلل ِ
يئ .
الباحلان  :واآلن جتعرف علكى الخاكواه التكي يجكأ أن جتبعهكا متسلسكلة وم يجكوز لجكا
التق ككديم والتك ك خير يه ككا ت ألن العم ككل يج ككأ أن يك ككون مجرمك كاي و ككق اس ككتراتيجية

مدروسة ومجهجية ول خاو من همه الخاواه

االأ  :يجأ أن جشعر ب ن هجائ حاجة للتاكوير أي وجكود مشككلة تسكتدعي التاكوير
.
الباحلان  :شك اير و قئ اهلل .جقاة أخرل .

االبة  :يجأ أن ج ك أهدا جا التي جريد تحقيقها من خ ل التاوير.
الباحلان  :بوركه والخاو اللاللة ت جعم يا مصافى لم جسمك صوتئ اليوم .
مصافى  :متابعة المجها الماور .
الباحلان  :يا مصافى هجالئ خاواه قبل المتابعة لم ججهكي عملجكا بعكد ت تكابك الكدرم
يا مصافى .
االبة  :ج ك خاة متكاملة الجواجأ لعملية التاوير .
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الباحلان :شك اير ت والجقاة األخرل يا وداد

وداد  :جختار الخبراه التربوية المالوبة ي عملية التاوير .
وهكما مك بقية عجاصر ومفرداه المو وب .
الخ صة  0 ( :دقااق )
جلخص المو وب المدروم بجقاا من خ ل السؤال والجواأ .
الباحلان  :واآلن امختبار اليومي (  11دقااق )
م  :عرف تاكوير المكجها مبيجكاي أهكم دواعكي التاكوير وأهكم الخاكواه التكي جتبعهكا كي
التاوير .

وبعد جمك األوراق .
الواجأ البيتي (  0دقااق )
تكليفهم بتح ير الدرم القادم
أجتهى الدرم
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الملحق ()4
م  /استباجة ار الخب ار ي ص حية األختبار التحصلي
المحترم

األستام الفا ل

الس م عليكم ورحمة اهلل وبركاته

يرمك ككي الباحلك ككان إلك ككى د ارسك ككة (( ألك ككر اسك ككتعمال أسك ككلوبين مك ككن أسك ككاليأ التمميك ككة
الراجعة ي تحصيل البة المرحلة اللاللة من قسم اللمة العربيكة كي مكاد مجكاها اللمكة
العربية)) .
ولمككا تمتعككون بككه مككن علميككة ود اريككة ت جرجككو بيككان اراكككم السككديد ككي ص ك حية
امختبككار التحصككيلي لمجمككوعتي البحككث الككمين يدرسككون مككاد المجككاها ب سككلوأ التمميككة
الراجعة ( الفورمية والمؤجلكة) ت وتكدوين مكا تروجكه مجاسكباي مكن م حركاه تعتقكدون أجهكا

تلري البحث .

وجفعجا بعلمكم
جزاكم اله خي اير ّ
الباحلان
األسم :
الشعبة :

تعليماه امختبار
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1ك

أكتأ اسمئ وشعبتئ ي المكان المخصص لها ي ورقة ا جابة.

1ك

أمامككئ اختبككار يتكككون مككن عككدد مككن الفق كراه ت المالككوأ ا جابككة عجهككا جميع كاي

3ك

خصصه درجة واحكد للفقكر التكي تككون إجابتهكا صكحيحة توصكفر للفقكر التكي

من دون ترئ أي قر مجها .

تكون إجابتها غيكر صكحيحة توتعامكل الفقكر المتروككة أو التكي تحمكل أكلكر مكن
إجابة واحد معاملة الفقر غير الصحيحة.
4ك

الرجا ا جابة على ورقة األسالة.
ك داار

حول حرف ا جابة التي تراها صحيحة لكل مما ي تي :

أومه ي :
هككو جوعيككة المعككارف التككي يقككك عليهككا امختيككار والتككي يككتم تجريمهككا علككى جحككو
1ك
مككدروم سكوا أكاجككه هككمه المعككارف مفككاهيم أو حقككااق أو أ كككار أو أي أجشككاة
أخرل .
أ ك التقويم أ ك األهداف التربوية
1ك

ك المحتول د ك ارااق التدريم

هو المجها المجرم على أسام المو وعاه الدراسية وهو أكلكر أجكواب المجكاها
اجتشا اير واستعمامي ي تجريم الخبراه ي الوقه الحا ر .

أ ك مجها الجشاا أ ك مجها المواد المجفصلة

ك مجها المواد المتصلة

د ك المجها المحوري .
3ك هو الماية الجهااية للعملية التربوية :
أ ك األهداف التربوية أ ك التقويم

ك ارااق التدريم د ك المحتول

4ك ك إن القيمككة الحقيقيككة للمعلومككاه التككي يدرسككها الت ميككم والمهككاراه التككي يكتسككبوجها ت
تتوقف على مدل :
أ ك سهولة محتواها أ ك استخدامهم لها

ك ججاحهم ي اممتحان د ك حفرهم لها.

0ك وهكي المكؤلراه والعوامكل كا كة التكي تتك لر بهكا عمليكاه المكجها كي م ارحكل التخاكيا
والبجا والتجفيم توتعد المصادر الرايسة لل كار التربوية .
أ ك أسم المجاها أ ك الكتاأ المدرسي

2ك

ك تاوير المجها د ك اساليأ التقويم

هككو إدخككال تجديككداه ومسككتحدلاه ككي مجككال العمليككة التعليمككة بقصككد تحسككيجها
ور ك مستواها .
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أك القيام أ ك خرااا المفاهيم ك تاوير المجها د ك التقويم
إن ما يملل التراث اللقا ي والقيم والمبادئ والعاداه والحاجاه والمشكك ه كي
7ك
بجا المجها .
أ ك األسم الجفسية أ ك امجتماعية ك الفلسفية د ك المعر ية
8ك إن السبأ الرايم و ار الجرر ال يقة للمجها هي :
أ ك أهمية المعارف أ ك تقديم المعارف ك ابيعة المعارف د ك كلر المعارف
أكلكر المجككاها اجسككياقاي خلككف ميككول الجتعلمككين ت والتككي تكككون ككي بعككن األحيككان
2ك
هزيلة وغير سليمة .
ك المكجها المحكوري د ك مكجها المكواد
أ ك مكجها الجشكاا أ ك مكجها المكواد المتصككلة
المجفصلة .
11ك واحد من الارااق اآلتية م تملل اريقة مختيار محتول المجها .
ك اريقة التحليل د ك اريقة المسي
أ ك اريقة التخمين أ ك اريقة الخب ار
لاجياي  :امل الفراغاه بما يجاسبها :
يك تي هككما الجككوب مككن التقككويم ككي جهايككة العمليككة التعليميككة ت وتهككتم
1ك
بالكشف عن الحصيلة الجهااية للمعارف والمعلوماه واألجشكاة والقكيم التكي مكن
المفرون أن تحصل جتيجة عملية التعليم .
يملل مجامي للتعلم لكل رد وحسأ سرعته ي امستيعاأ .
1ك
هككي مككن أكلككر الوسككاال اسككتعمامي للتعككرف علككى مككدل تحصككيل
3ك
المتعلمين واججازاتهم .
يقتصر على التقدير ( الوصف الكمي للسلوئ) .
4ك
وهككو م ارعككا التبككاين بككين المتعلمككين ككي سككرعة ال ك ار واخككت ف
0ك
القدراه .
يو ر المساعد ي الحكم على قيمة األهداف التعليمية .
2ك
هككي مجموعككة األسككالة ت مسككتا ب ار األشككخاص الككمين لهككم
7ك
ع قة بالشي أو الجاجأ المراد تقويمه .
ويتملك ككل ك ككي القك ككدر علك ككى إجتك ككا جمك ككام أو كليك ككاه مك ككن أج ك ك از
8ك
وعجاصر متفرقة .
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إن ااه المعر ة ي تصجيف بلكوم ت المعر كة ك الفهكم ك التابيكق ك
2ك
التحليككل ت تجككدر تحككه مسككتول الفهككم ت ككي حككين يجككدر التركيككأ والتقككويم تحككه
مستول .
تسكاعد ككي بلككوت األهكداف العامككة مككن خك ل ترجمتهككا إلككى صككيغ
11ك
محدد .
لاللاي  :ك ع مة ( ) أمام العبار الصحيحة ت وع مة ( ×) أمام العبار الخاااكة
ت لم صحي الخا إن وجد .
إن ع قككة الفلسككفة بالتربيككة هككي أن التربيككة تقككرر غايككة الحيككا ت والفلسككفة تقتككر
1ك
الوساال الكفيلة لتحقيق همه الماية .
مككن مفككاهيم ا اراككق التككدريم الحديلككة أجهككا تسككير علككى جمككا واحككد وتعتمككد علككى
1ك
التلقين .
تعم ككل المدرس ككة عل ككى خدم ككة المجتم ككك ع ككن اري ككق ص ككياغة مجاهجه ككا وا ارا ككق
3ك
تدريسها ي و لسفة الدول المتقدمة ي مجال التربية .
تعككد األسككر مككن أهككم المؤسسككاه التككي تسككهم مككك المدرسككة ككي بجككا المجتمعككاه
4ك
الحديلة .
يكون التعلم أكلر كفاية و اعلية إما أرتبا ب غران وواقك المعلم .
0ك
إن تق ككديم أي خبك كراه تعليمي ككة للم ككتعلم دون المعر ككة المس ككبقة بحاجات ككه وميول ككه
2ك
وخصااصه تؤدي إلى الفشل ي بلوت األهداف المجشود .
إن مجها الجشاا يملل الاريقة المجاقية ي تجريم المعارف وترتيأ الحقااق.
7ك
إن من أولوياه اهتمام مجها المواد المجفصلة هي جعكل المكتعلم محكو اير للعمليكة
8ك
التعليمية .
إن مجها المجامه الواسعة يهي معر ة واسعة لمو وب الدرم .
2ك
11ك إن المككجها المحككوري يملككل تعككدي ي لمككجها الم كواد المجفصككلة وهككما المككجها يملككل
أقل ما يمكن من تجزاة للمو وعاه التقليدية .
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