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 :اتظملحو 

 استعمال اإلحالة اآلتية: رجىيلإلحالة عىل هذه الوثيقة -1

 عمل ائقوث"، ةذج تطبيقيا: إطار نظري ونميف مادة الفلسفةالتقويم التشخييص "، ونخر آو شفيق اّكريّكر 

نونرب نسخة ، مةالحسين اتطو جة نين طالتكو و الجهوية للرتبية يمية األكاد، ية مادة الفلسفةش، مفت (I) مرجعية

2019 

 .االحقثانية روائز للسنتني األوىل والنماذج تطبيقية عىل شكل فة ضاستتم إ -2

، هو عبارة عن رائز تقويم تشخييص  أويل  ، يعقبه نموذج تطبيقيا  نظري  ا  هذه الوثيقة تأطي   ضمت-3

 بوي.والوثيقة هي ثمرة طيبة للتعاون، املأمول دائما، بني املدرس واملرشف الرت   .ةع املشرتكولجذ ستوى امل

. وملن لم يصرب عىل هاآخر إىل    حتى ينتهيمن أول صفحة    يا  يمكن للقارئ قراءة هذه الوثيقة خطّ -4
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وظيفة املدرسة من حيث هي مؤسسة   التقويم الجزايئتنقسم أمناط التقويم إىل جزايئ وتكويني وتشخييص. يخدم 
  مناء قدرات إ بينام يخدم اآلخران وظيفتها من حيث هي فضاء للتعلم والتكوين و ني وتكافئهم؛املتفوقتصطفي  ، لالنتقاء
الحريص عىل متكني متعلميه من التعلم والتكوين وإمناء   ،املدرسحريٌّ بلهذا السبب،  ؤهالتهم.يفام كانت ملمني ك املتع
هي  إن    ال تسلم من الفشل أجود املامرسات التعليمية    ؛ ألنخاصة    تكويني والتشخييص عناية  أن يويل التقومينين ال  هم،قدرات

 . وتطبيقا    للتقويم التشخييص، تنظريا    املخصصة  هذه الوثيقةهذا املدرس تتجه  مثل  إىل  وإنه  .  ة جيد  يةتقوميآلية  افتقرت إىل  

لوظيفتها االجتامعية  لتقويم الجزايئ مستجيبة بذلك با  خاصا  الدوام اهتامما  لت عىل ون أ مؤسسة املدرسة  صحيح أن
ميكن  و   . متزايدة    أهمية  بدوره    التشخييص  مقويالت ،  يف اآلونة األخريةتويل،  بدأت    لكننا نلحظ أنهاالنتظارات املجتمع،  األبرز و 
  . صميم العمليات الرتبوية املربمجة يف السنة الدراسية داخال  يف  إجراء   غدا من الكامليات؛ بل   يعد ل إنه  ، بناء عليه،القول

قررات السنوات  (، وهي مادة واردة يف م2019/2020يف املادة الثامنة من مقرر تنظيم السنة الدراسية ) هكذا نقرأ اآليت
 :ة أيضاياملاض

، لتشخيص 2019شتنبر  28و 09تخصص الحصص الدراسية األولى، خالل الفترة املمتدة ما بين : 8املادة

في املواد الدراسية  تقويم املستلزماتاملكتسبات الدراسية قبل البدء في إنجاز وحدات البرامج املقررة، واجراء 

 الدعممع برمجة حصص )..( ، لتأهيليوااملواد الدراسية بالسلكين اإلعدادي  األساسية بالتعليم االبتدائي وبجميع

 لفائدة املتعلمين الذين كشفت عملية التقويم التشخيص ي أنهم في حاجة إلى 
 
 ىمات املستويات األدنإعادة بناء تعل

املستويات األعلى. ويتم لذلك  )برامج السنة املاضية أو ما قبلها( بهدف تمكينهم من بناء التعلمات الجديدة املرتبطة ب

 .ملكون الخاص بالدعم التربوي بمنظومة مساراستعمال ا

 

نرى أن أهمية التقويم التشخييص عامة، وأهميتها بالنسبة إىل مادة الفلسفة عىل الخصوص، وبالنسبة إىل   ومع ذلك،
إذا علمنا أن كل حديث عن هذا التقويم    إلحاحا    تحتاج إىل بيان. تزداد هذه الحاجة  ،مستوى الجذوع املشرتكة عىل األخص

يقابل عادة بسؤال إنكاري: وهل تقبل الفلسفة شيئا اسمه التقويم التشخييص؟ إمنا التقويم التشخييص للرياضيات وما يف  
  وإخضاع متعلميه  تطبيق ذلك املقرر الوزيري، يرغب حقا  يف ،وحتى بالنسبة إىل مدرس فلسفة ذي إرادة طيبةحكمها. 

وما عسانا   : "مرتبص سؤاليجد نفسه أمام  ه فإن، ريد منهم تعلمه يقيس مدى استعدادهم لتعلم ما ي يص تشخي  تقويمل
يدرسوا الفلسفة   ااإلعدادي، وهم مل سلك التعليموصلوا بالكاد من  الجذع املشرتك، الذين تعلمي لدى منقوم ونشّخص 

 " !؟بعد

التقويم التشخييص وملا يراد لوظيفة    ؛ سوء الفهم ه الذي يغذيم  فهال سوء    تبديد يبدأ ب   الجواب عنهو ه سؤال مرشوع،  إن
عىل  ، املاض م ما حصله املتعلمون يف ال يقوّ  - كام سنبني يف هذه الوثيقة- ن التقويم التشخييص إ  تشخيصه بهذا التقويم. 

؛ أو باألحرى  تقبل املس لتحصيل ما يراد منهم تحصيله يف  استعدادهم لكنه يقوم مدى طريقة فروض املراقبة املستمرة؛ 
إن التقويم التشخييص ليس مجرد فرض آخر من فروض   يف تحصيلهم السابق استعدادا للتحصيل املقبل.تقويم ما يشكل 

الربنامج الوطني لتقييم  التقرير التحلييل  املراقبة املستمرة؛ بل هو يشء مختلف عن ذلك كليا ! وكام أشار املجلس األعىل يف  
يستهدف التقييم يف السياق املدريس، تقييم املعارف التي تم  عادة ما ، فإنه " 2016املشرتك مكتسبات تالمذة الجذع 

تحصيلها من خالل فروض املراقبة واالمتحانات. غري أن مفهوم املكتسبات يتجاوز املعارف التي تم حفظها وتخزينها يف 
 " الثقافية.الذاكرة، بل يشمل مفهوم املكتسب كال من املعارف والكفايات والجوانب 

  تعلميلدى مم ونشّخص  ام عسانا نقوّ عو ،  تقبل شيئا اسمه التقويم التشخييصعام إذا كانت الفلسفة    السؤالب  لنئ أريد  
، فإن املسألة خطرية  عبء إجراء تقوميي تشخييص، وغلق باب االجتهاد واملبادرةلنئ أريد به التحلل من الجذع املشرتك، 

 لسببنين عىل األقل: 
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الحال  . و ها بيداغوجيا تدريس الفلسفة مقارنة باملواد األخرىشلتي تعي اوالتخبط س وضعية التخلف كّر ي سؤال ه أن-
ف نفسها مع  ي تكيلتستطيع بالفلسفة أن تعرف جيدا مستوى هذا املتعلم الذي سيتعرف عليها ألول مرة،  حريّ أنه 

 فهم والتفهم، ال بالتعايلول له بها مطبوعا بالحتى يكون اللقاء األ  ؛ خصائصه الذهنية وحساسيته العقلية والوجدانية
   ة املتعلم املسكني بالطريان وهو ال يدري كيف وملاذا وأين!!؟، ومطالبوالتحليق يف سامء املجردات

فوي  . وما دام املدرس ميارس يف جميع األحوال التقويم، العاالستخفاف مبسألة التقويم عن رضب من  أنه سؤال ينم  
، مع ما يعنيه ذلك من ظلم وحيف يف حق  عرضة للذاتية واالنطباعات التقويم إىل تركيفيض ذلك فإن  أو املنهجي،
  األخالقية  القيم لرتسيخ  حقيقيا مجاال)وللفلسفة يف قلب هذه املدرسة( أن تكون  لمدرسة. والحال أنه إن أريد لاملتعلمني

أوال وأساسا  يف د لكل هذه األهداف النبيلة أن تتحقق بفال  الدميوقراطية، ياةالح ومامرسة اإلنسان وحقوق املواطنة وقيم
ترى    ن النزاهة واملساواة واإلنصاف. ومن حق ناشئتنا أنع"البليغة"  طابتنا  هو املحك الحقيقي لكل خ    إن التقويم  .التقويم

 هذه القيم مجسدة يف التقويم:  

 ؛ ..املسبقة   األحكامو  املتعلمني بدل الكليشيهات ، ومعرفة دقيقة بواقعومصداقية  موضوعيةمبا تعنيه من  ،النزاهة • 

 ؛تجلياته جميع يف  التمييز  وعدم الفرص تكافؤمبا تقتضيه من  ،املساواة•  

،  واملتعلمني  للمتعلامت  الحقيقي  للمستوى  مناسبا  التقويم  وجعل  الفردية،  الفوارق  استحضار  يعنيه من، مبا  اإلنصاف•  
، ومساعدته عىل أن يتقدم إىل األمام  مستواه  الذي يضعه فيهاالنطالق  من خط    لمني والبدء مع كل متعلم أو فئة من املتع

 .أقىص مسافة ممكنة مقارنة بهذا الخط

  دعوناالذي يهمنا يف هذه الورقة، يف تحقيق مدرسة اإلنصاف،    التشخييص  ، وخاصة التقويمفطن إىل دور التقويموليك ن
درجة،   20من أصل  6رقم  األول يقف يف الدرجة  املتعلمأن  ،يف البداية ،لمدرس  لنّي فرتض أن التقويم التشخييص قد ب ن

..  ، ألنه متفوق يف الذكاء اللغوي والتجريدي.. إلخ ويستفيد من وسط عائيل مشجع14بينام يقف زميله الثاين يف الدرجة 
  يف 10ول يصل إىل الدرجة األ  علمت املجعل  من، بجهود حثيثة وبإرصار وعزمية،  مت ّكن املدرس قد فلو افرتضنا أيضا أن  إلخ.

ه بنتائجه  حوفر   بهذا األخريفمن املؤكد أن إشادته  ،  17الثاين يبلغ الدرجة    تعلمواملنهاية السنة الدراسية،  ل  التقويم اإلجاميل
ج عينها  حققا النتائ املتعلمنين  نأ فإن اإلنصاف يقتيض االعرتاف ب ومع ذلك، ومع ذلك.. نظريتها لدى املتعلم األول!تفوق 
، لنعرتف  ي كان متقدما أصالذدرجات، يف حني ل يتقدم زميله )ال  4زا التقدم نفسه! بل لقد تقدم التلميذ األول وأحر 
وإنجازه، يف حالة املتعلم الثاين، ال يتجاوز  يل  املدرس الحافضل  أن  ب   لتبرص يقتيض االعرتافاكام أن  درجات!    3!( سوى  بذلك

 درجة يف البداية!!  14ألنه جاء أصال ب ، برفقته خالل السنة الدرجات الثالث التي أحرزها

إن  املدرسة أكرث إنصافا يف تثمينها لجهود املتعلمني، هكذا نرى كيف أن تقوميا تشخيصيا دقيقا من شأنه أن يجعل 
لخط مقارنة بهذا ا مجهوداتهم وتثمني ملهعام أ تقييم ، وحرصت عىل ق الذي يبدؤون منه الخط االنطال  تاستحض هي 
 !أيضا
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ما   ةراجعيقبل م، والدعاوى اآلتية، أو عىل األقل ان يستحسن، قتنعيقد  ،نهاية هذه الوثيقةيف ، القارئ منتوقع ي  
 : متثل خاطئمن وى ادعواحدة من هذه الكل  يقرتن ب

محمود، ولكنه ليس  هم حول الفلسفة أمر أن سؤال متعلمي ومتعلامت الجذع املشرتك يف بداية السنة عن متثالت-1
 تقوميا تشخيصيا؛ 

  ي ، أو أ لحضارة اليونانيةاعام يعرفونه عن متعلمي ومتعلامت الجذع املشرتك يف بداية السنة سؤال االكتفاء ب أن -2
 ؛ أمر جيد، ولكنه ليس تقوميا تشخيصيا يشء آخر ذي عالقة باملجزوءة األوىل

ليس تقوميا  20عىل  إجاملية ومنح كل ورقة نقطة  اإلنشاء،-اإلجابة مني وتصحيحطرح سؤال مقايل عىل املتعل أن -3
 ؛ ، ألنه األمر يشبه وزن الذهب مبيزان الحديدتشخيصيا

أي صيغة   أو ،من خالل نص مرفق بسؤال حلل وناقشأن اختبار متعلمي ومتعلامت السنة الثانية يف بداية العام -4
 ا ليس تقوميا تشخيصيا. من صيغ االختبار الثالث للباكالوري

  ؛ بل رمبا ال يكون مفيدا وبالتايل ال معنى لتخصيص حصة لتصحيحهأن التقويم التشخييص ليس مراقبة "مستمرة"، -5
كثرية ومعقدة، بحيث  التشخيص  التي ميّدنا بها    نتائج والقياساتلإطالع املتعلم عىل النقطة أو إعالنها له أمام زمالئه؛ ألن ا

 مهندس التشخيص. املدرس/ إالويستثمر نتائجها يف الدعم واملعالجة لها و ها ويؤ ال ميكن أن يقرأ 

بأداة عمل   بالدرس الفلسفي تزويد املعنيني واملهتمني تطمح هذه الوثيقة إىل تصحيح التمثالت الخاطئة، عن عدا 
،  ييص خاصة قويم التشخعامة والت بصدد التقويمالتي ال شك أنها قد خطرت لهم  بعض الحدوسأولية تتيح لهم تطوير 

 عن األسئلة اآلتية:  ات، أكرث إقناعا وإحكاما ،إجاب إيجادمن أجل  بعيدا يضلمخيالهم الديداكتييك ل العنان لإطالق ومن ثم 

 تصور تقويم تشخييص ألقسام الجذوع املشرتكة، وهم ملا يدرسوا الفلسفة بعد؟ كيف ي  -1

بعبارة أخرى؛    ؟رائزا للتقويم التشخييص ملستوى الجذوع املشرتكة  املضمون،   وأ عىل مستوى الشكل  سواء  ،  كيف أبني-2
 يف؟ وك   وأقيس ماذا أقوم

يصها من  خسيتم تش التي  (مهارية ومضمونية مجاالت التعلامت األساس )وما تغطيه من عالم أعتمد يف تحديد -3
 طرف الرائز؟
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   عامة.لتقويم واع اأنضمن التقويم التشخييص نبدأ أوال مبوضعة 

 .)إجاميل جزايئ(  ، بعد)تكويني(  ءثناأ ، )قبيل( التعلمية: قبل-يتنوع التقويم بحسب موقعه داخل السريورة التعليمية

 
 : كام يظهر، ينتمي التقويم التشخييص إىل أنواع التقويم القبيل 

 ما مثال.   بوهو التقويم الذي يتم اللجوء إليه لتقويم مدى أهلية واستعداد مرشح ملنص   : لالستعداد التقويم القبيل  

خضع قدرات املتعلم الختبارات ومقاييس يتم  ي  ابع توقعي؛ ألنه . وهو تقويم ذو طالتقويم القبيل من أجل التوجيه 
 لشعبة أو تلك. عىل إثرها اتخاذ القرار بتوجيهه إىل هذا املسلك أو ذاك، أو هاته ا

استعداد املتعلمني  جاهزية و تقويم يراد منهم قياس مدى  الذي يعنينا يف هذه الورقة. وهو    ؛ التقويم القبيل التشخييص 
دادات واملعارف التي تقوم عليها وتفرتضها التعلامت املقبلة. قم  إي مدى امتالكهم للقدرات واالستع لتعلامت مقبلة؛

  ئج: إما تثبيت وتنمية جوانب القوة والتمكن؛ أو دعم ومعالجة جوانب الضعف والتعرث. تعقبه إجراءات بناء عىل النتا
، التي سنعود إىل  األساسية م الكفايات أو املهارات ىل مفهو وتشري إتقدم الفقرة اآلتية تعريفا دقيقا للتقويم التشخييص، 

 تفصيل القول فيها الحقا: 

تعبر عن نواتج كفايات أو مهارات أساسية لتحقق من اكتساب املتعلم إلى االتي  يهدف التقويم التشخيص ي 

 مصادر األخطاءى تعليمية محدودة ومحددة، وتشخيص الصعوبات التي تصادفه أثناء تعلمه أو تدربه، والتعرف عل

فايات الفهم أو عن عدم التمكن من اإلجراءات أو العمليات التي تنطوي عليها هذه الك  ءسواء كانت ناجمة عن سو

مناسبة تيسر على املتعلم تصحيح هذه األخطاء ساليب تعليمية عالجية  أتصميم  أو املهارات. وبذلك تساعد املعلم في  

)املصدر: أسس بناء االختبارات واملقاييس النفسية . ات أو املهارات املرجوةومتابعة التعلم من اجل تحقيق الكفاي

 والتربوية(

لقبلية التي تقع يف البداية. وهناك الفئة الثانية من التقويم الذي يرافق العلمية  اهذا يف ما يخص أنواع التقويم 
تها بحسب نتائج  تعديل ومواءم ذه العلمية، و التحقق من فاعلية هالتعلمية، ويعطينا تغذية راجعة تسمح لنا ب-التعلمية 

 التحصيل التي يكشف عنها التقويم.

؛ نظرا  لكون صيغه ومواعيده مؤطرة  هي التقويم اإلجاميل، وهو األوسع انتشارا  ، و وهناك أخريا الفئة الثالثة من التقويم
شخييص؛ إذ يدفع مييل الكثري  بالتقويم الت ، ي لحق الضرمبذكرات رسمية. بيد أن االنتشار الواسع لهذا النوع من التقويم
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ائجها عام ينطبق علة التقويم اإلجاميل. طريقة تصحيحها وتأويل نتمن املدرسني إىل تصوره بطريقة ال تختلف يف صيغها و 

 الذي يطرحها علينا كمدرسني.  تحدياتالخصوصيات التقويم التشخييص و لذا نخصص الفقرة املوالية لتحديد  

 

)الجزايئ(. ويتضح من هذه املقارنة أن التقويم  يقدم الجدول اآليت مقارنة بني التقويم التشخييص والتقويم اإلجاميل
 عنه يف الكثري من املامرسات التدريسية. ظاهرة اإلعراض   - عىل األرجح-يطرح تحديات كثرية، تفرس التشخييص 

 

 ويم التشخييص تقال ( الجزايئالتقويم اإلجاميل )مالتقويم

 مستوى يكتفي باإلجابة عن سؤال: ما مغايتهم
 (ة)املتعلم

"، يزودنا بإجابات (ة)املتعلم مستوى باإلضافة إىل اإلجابة عن سؤال: "ما 
  يف  والقصور الضعف مواطن حاجاته؟ ما  هي عن أسئلة أخرى مثل: ما 

  التي يحتمل أن تواجهه يف  الصعوبات ما  وتعلمه السابق؟ تعليمه  عملية
كيف نكيّف مضامني وطرائق التعليم مع هذه   جيد؟ سبيل تحصيل 

 الحاجات؟ 

ممعالقتهممبعاييم

حمكنامعىلمم

ماملتعلممس توىمم

ذو طابع ختامي، أي حكم نهايئ عىل  
 مستوى املتعلم، ال ميكن "استئنافه"

ذو طابع ابتدايئ، يفرض مراجعة "املعايري" القبلية؛ أي املواصفات التي  
ّد إنجازا ما ضعيفا أو متوسطا أو  نحددها مسبقا، والت ي عىل ضوئها نع 

 جيدا .. 

تأ ثيهمعىلمم

التخطيطمم

مللتعلامتم

ألن  امت، عىل التخطيط للتعلّ  تأثريال 
التعلمية قد انتهت،  -العملية التعليمية

حتى لو تبنّي عدم مالءمتها بالنظر إىل 
 !نتائج التقويم

بعد؛ لذا ال ميكن تجاهل دأ تب  ا التعلمية مل- العملية التعليميةله تأثري؛ ألن 
خطيط للتعلامت. وهذا يفرض مواءمة  نتائج التقويم التشخييص عند الت

،    ،هذه األخرية ومع كفاياتهم  مع مستوى املتعلمني،  تعديال وحذفا  وإضافة 
 . الحقيقية التي كشف عنها التشخيص، وأخذ تعرثاتهم بعني االعتبار

الطابعماملعياريمم

مللنتائم

يسء( ألننا /معيارية )جيد لنتائجه داللة
علمناه إياه،  تحصيل املتعلم ملا  مدى  نخترب  

 وألننا نريد ترتيب املتعلمني وحفزهم

ليس لنتائجه، ولو كانت سلبية، داللة معيارية )جيد/يسء( ألننا ل نعلم  
 ه فحسب.خترب استعدادناملتعلم بعد شيئا، بل 

دالةلمالنقطةمم

مةماالإجامليم

عنى. لو افرتضنا النقطة اإلجاملية ذات م 
ختبار يتكون من أربعة أسئلة،  أن اال 
كن جمع نقط األسئلة األربع يف نقطة فيم

إجاملية ومقارنة املتعلمني وترتيبهم بناء  
 عليها.

مجاالت   أربعو افرتضنا ان االختبار يغطي ل للنقطة اإلجاملية. ال معنى 
جال؛ بل ل م ط كق)الفهم، التحليل، الرتكيب، التعبري(، فال معنى لجمع ن
ئ املتعلمني بحسب  ينبغي االحتفاظ بكل نقطة منفردة من أجل تفيي 

 قدراتهم،  

التأ ويلماملالمئمم

مهملنتائم

يستدعي تأويال معياريا؛ أي الحكم عىل  
 النتيجة بناء عىل موقعها بني نتائج القسم

مستويات محددة  قياسيا ؛ أي الحكم عىل النتيجة بناء  عىل  يستدعي تأويال  
 يف القدرات  رجات التمكن أو التحكمسلفا لد

صعوبةمم/سهوةلم

ماالإعدادم

سهولة إعداد االختبار، ألن ِصي غه محددة 
 مبوجب مذكرات. 

صعوبة إعداد الرائز. كل ما هناك وثائق تنص عليه، بيد أن ِصي غه وطريقة  
 تصحيحه وتأويل نتائجه ال تحددها مذكرات )عىل األقل يف مادة الفلسفة(،

 

اعتامدا  عليه، فإن التقويم التشخييص مطالب   اتخاذهاقد يتم ا  لخطورة القرارات التي الفروق، ونظر فضال عن هذه 
س )القدرة  ساد(، وال غطية)الت  الخامسللمعايري اآلتية، خاصة املعيارينن أكرث من أنواع التشخيص األخرى باالستجابة 

 التمييزية أو الحساسية( 
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  . ومثلها مثل أي أداة قياس، البد لها أن تتصف قياس  أدوات)الئحة األسئلة واالختبارات(    متثل بنود التقويم التشخييص 
، فضال عن صفات التغطية وسهولة  (الحساسية ) التمييزية  القدرة، الثبات، الصدقاملوضوعية و  يف تتجىل التي بالدقة
 حد من هذه الرشوط: . وفيام ييل رشح مخترص لكل واعاملاالست

1

 أحدهام  جسمني  كتلة   لقياس   وأجزاءه  الكيلوغرام  نستعمل  كأن  ؛ هلقياس  أعد   الذي  اليشء  فعال  االختبار  يقيس  أن   ويعني
  كتلة   عن  صادقة  درجات  عىل  سنحصل  الحالة  هذه  يف  ؛( وسادة)  الصوف  من  مصنوع  واآلخر (  مطرقة)   الحديد  من  مصنوع

  الجسمني   هذين  لقياس  كمعيار (  الحجم  اللرت  استعملنا  إذا  لكن.  كلغ  1  الوسادة  وكتلة   كلغ   2  املطرقة   كتلة:  مثال  جسم؛  كل
(  اللرت)  القياس  أداة  إن   نقول   الحالة  هذه   يف .  صحيح  غري   وهذا   املطرقة،   من   أثقل   الوسادة  تجعل   درجات  عىل   سنحصل   فإننا
  قدرة   قياس  فقط  نريد  لإلمالء،  اختبار  يف  أننا  لنفرض  :التايل  املثال  هذا  عىل  نضب  التعليمي  املجال  ويف.  بالصدق   تتصف  ال

  فإن  التنقيط، سلم ضمن النقط بعض الخط لجاملية خصصنا مثال نحن فإذا للهمزة، السليمة الكتابة عىل املتعلمني
  إنه  االختبار عن نقول الحالة هذه يف الهمزة، كتابة سالمة بدل الخط جامل تقيس قد عليها نحصل سوف التي الدرجات

 .بالصدق   يتصف ال

؛ أي قدرته عىل صوغ  أن نخترب قدرة الرتكيب لدى املتعلميف مادة الفلسفة،  حالنا عندما نريد، هذه الوضعيةتشبه 
. فنطلب منه مثال صياغة فقرة  تعبري سليمبوفق ترتيب وربط مقنعنين و  جموعة من األفكاردمجا  ملتتضمن مركزة فقرة 

ها  ملن استطاع ذكر   أنها أربع خصائص أساسية(، ثم نخصص أثناء التصحيح نقطةرتض  عن خصائص الفلسفة الحديثة )ولنف
قدرة التذكر بجانب القدرة عىل  يف الواقع،  ،نخترب ألننا  ؛بالصدق  يتصف  ال  إنه االختبار عن نقول، بأكلمها! يف هذه الحالة 

 الرتكيب! 

2

  مستوى  عىل للتقويم املرجعية األطر  يف الواردة املحددات االختبارية الوضعيات تطابق عندماهذا الرشط  تحققي
مضامني  يف فقرة " وستتبني أهمية ذلك أدناه . اإلنجاز رشوط  مستوى، املعرفية واملحتويات املضامني، واملهارات الكفايات

 " امت األساس االختبار ومفهوم التعلّ 

3

  الدرجة  يعطينا أن ينبغي فإنه نقيسه الذي اليشء يتغري أن ندو  مرة من أكرث االختبار إجراء أعدنا إذا أننا ويعني
  استعمال  شخصني أن لنفرض. بالثبات يتصف ال االختبار أن نقول فإننا آخر  إىل  قياس من  النتائج  تغريت  إذا أما نفسها، 
  يف   بينام   كلغ   65و   60  عىل  األوىل  املرة  يف   التوايل  عىل  فحصال  وزنهام،  لقياس(  ثوان  10  بينهام   تفصل )  متتاليتني   مرتني  امليزان
 أننا  رغم تغري قياسه ألن الثبات، بعدم( االختبار ) امليزان نصف الحالة هذه يف إننا. كلغ 75و 70 عىل حصال الثانية املرة
الرتبوي، بل يف مجال الظواهر اإلنسانية  . وغني عن البيان أن "الثبات" يف مجال التقويم يتغري ل الشخصني وزن أن نعرف
إذا أجريناه عىل نفس التلميذ يف فرتتني متقاربتني  االختبار  تاتيجهو ثبات نسبي؛ بيد أن ذلك ال يعني أن تكون ن عامة،

 جاءت النتيجتان مختلفتان اختالفا عشوائيامختلفتان بدرجة كبرية، بحيث ال نستطيع تصور أي عالقة بينهام؛ خاصة إذا 
قد يعني ذلك، أن األسئلة قابلة للفهم بطريقة مختلفة    إىل متعلم واحد.لنسبة  ليس باعدد كبري من املتعلمني، و إىل  بالنسبة  

ال ميكنها أن تتبدل بني  ،ةخراس كل مرة، وأن الجواب يتوقف عىل الصدفة، ال يخترب لدى املتعلامت مكتسبات حقيقية
 عشية وضحاها! 
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  األهمية  درجة االختبار، هي يف  وارد مهاري ىتو سم   وكل مضموين   مجال كل   عنارص  أهمية درجة تكون  عندما تتحقق
هذا ما يشار إليه يف وثيقة األطر  للتوضيح، فهذا املعيار أو الرشط هو  و   .العنارص   لهذه  الرسمية  املناهج  تعطيها  التي  نفسها

؛  ة األهمية"فقرة "تحديد درجب (3ص ) "2014ملادة الفلسفة  لباكالوريال الوطني املوحد المتحانالختبارات ااملرجعية 
النسب املئوية املتضمنة يف تلك  توزيع نقط االختبار ينبغي أن يراعي أهمية كل عنرص كام هي محددة بمبعنى أن 
 الجداول.

5

وللتوضيح، فهذا املعيار  . املحددة ةهاريامل ياتستواملو  ة ضمونيامل تجاال عندما تغطي أسئلة االختبار كل املوتتحقق 
وثيقة األطر املرجعية الختبارات االمتحان الوطني املوحد للباكالوريا ملادة الفلسفة  "ر إليه يف ا يشاهذا مأو الرشط هو 

ي ما هو مذكور تحت  تحت عنوان املجاالت. مبعنى أن عىل موضوع االختبار يف الباكالوريا أن يغط، (2-1ص)" 2014
 عناوين: املضامني، املنهجية والقيم.  
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  لقياس :  ذلك  عىل  وكمثال  قياسه،   نريد  ما  درجات  مختلف  بني  مييز   دقيقا  حساسا  االختبار  يكون  أن   الخاصية  هذه   تعني
  الحديد  ميزان استعملنا إذا لكن ننقصه؛ أو  نضيفه جزء كل يقيس حساس  يزانم استعامل ينبغي كالذهب،  مثينة مادة
  حيث من مالمئة تكون أن ينبغي القياس أداة أن يعني  مام . ننقصها و أ  نضيفها صغرية أجزاء قياس من ميكننا لن فإنه

رت ودقّت. مهام  التاميزات، فتكشف لنا نقيسه ملا متييزها درجات   الذي  فاالختبار الرتبوي؛ املجال يف نفسه واليشء صغ 
 غیر  اختبارا يعترب مثال( 14و 8)بني  جدا متقاربة نقط  عىل أو نفسها النقطة عىل أغلبهم أو املتعلمني جميع فيه يحصل
لهذا سرنى الحقا، أن صياغة تقويم تشخييص عىل شكل اختبار ال يتضمن غري بند )سؤال( واحد، مثل    .( حساس  غري)   ممیز 

، مثل هذا االختبار ال يحقق رشط الحساسية أو القدرة  20نص للتحليل واملناقشة، ومنح كل متعلم نقطة إجاملية عىل 
وأن يكون مجموع   ،ن بندا فام فوق(و ة )أربعمتعددلكنها التقويم صغرية و  أن تكون أسئلة؛ لذا يستحسن التمييزية

، مام يسعفنا الحقا مثال. فمثل هذا املدى الواسع يسمح لنا بوضع كل تلميذ يف مستواه الحقيقي بدقة 100تنقيطها عىل 
 مجال من مجاالت االختبارعىل تفييء املتعلمني واملتعلامت بشكل دقيق بناء عىل درجة متكنهم يف كل 
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ر. لهذا  آخ إىل  مصحح  منال يختلف ( ة )املتعلم حول قدرات األداة املقياس الذي متدنا به تعني بساطة أنوهي 
خطأ، أسئلة ملء  /)اختبار من متعدد، الربط، صحي أسئلة موضوعية السبب يستحسن أن تكون بنود الرائز عىل شكل 

ال تختربها إال األسئلة املقالية،  ة القدرات العقلية العليا صحيح ان بعض الكفايات املركب . ئلة مقالية س أ ، أكرث منها ( الفراغ..
، وأن يفكك املطلب  جل تحويل األسئلة املقالية إىل أسئلة موضوعية أل   -قدر اإلمكان-  من االجتهاد  املدرسولكن هذا ال مينع  

ميكن اختبارها بواسطة   ( قدرات وإنجازات محددة مطالب جزئية )الكيل الختبار مثل اختبار "حلل وناقش النص"، إىل 
 . األسئلة املوضوعية 
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يعني هذا الرشط ان أداة القياس تكون جدية كلام كان استعاملها سهال، خاصة من حيث متريرها وتصحيحها واحتساب  
 وتأويل نتائجها

من حيث قياسه  دا ودقيقا،  االختبار أو القياس الرتبوي ليكون جي  تلك إذن هي أهم الرشوط التي ينبغي أن يستوفيها
 ننتقل اآلن إىل مستويات أكرث إجرائية إىل حد اآلن "نظريا"؛ لذا لقدرات املتعلمني واملتعلامت. لرمبا كان كل ما ذكرناه 

  يم من حيث املضمون مواصفات هذا التقوللحديث عن مراحل إعداد التقويم التشخييص )بل كل تقويم يف الحقيقة(، و 
 والشكل. 

 (يف عرض هذه الرشوط الدليل البيداغوجي للتعليم االبتدايئاستلهمنا )
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إجراء القياس،  ،  )وهو لب العملية(   القياسهندسة أداة  :  محطات  خمس   القياس، يف التقويم التشخييص،  شمل مراحلت
ويف ما ييل فكرة    .الذي يتمثل عادة يف أشكال مختلفة من الدعم  البيداغوجي  القرار  اتخاذو ،  جالنتائ  تأويل،  النتائج   معالجة

 موجزة عن كل محطة، يليه تفصيل ألهم املحطات.

1

 وتتكون هذه العملية من: 

 قياسها؛ املتوخى واملجاالت للقدرات املحدد املرجعي اإلطار تحديد-أ

 ؛ أسئلة  عىل شكل  باراالخت  عنارصإعداد -ب

الصحيحة يف حالة األسئلة املوضوعية، او مواصفات اإلنجاز الجيد يف حالة  اإلجابات) االختبار تصحيح دليل إعداد -ج
 ؛ تنقيطال سلمثم  األسئلة املقالية(

 .االختبار نتائج  تفريغ شبكة إعداد-د

2

ملتعلمني إما أنهم مييلون إىل اعتباره "امتحانا"،  ملية ال تخلو من صعوبة، بسبب أن ا يتعلق األمر بتمرير الرائز، وهي ع
لإلجابة إجابة صحيحة، مبا يف ذلك التعاون مع بعضهم البعض، أو حتى  مثل كل االمتحانات، فيبذلون قصارى جهدهم 
د  ن جهود جبار ال يقل عن مجهود إعدااإلجابة كيفام اتفق! وهنا ال بد ماللجوء إىل الغش؛ أو التعامل معه باستخفاف و 

لغري صالح املتعلم، حتى لو  رائز التقويم التشخييص، بهدف رشح طبيعة هذا التقويم وأهدافه، وأن النتائج لن تكون أبدا  
ز هذه التعرثات املسببة لتلك  كانت إجاباته خاطئة؛ ألن أخطاءه ستعطي ملعلمه فرصة للتفكري يف كيفية متكينه من تجاو 

ائق التدريس ومحتوياته وكذا معايري تصحيح الفروض الالحقة ليك تناسب  طاء، كام ستمكن معلمه من تكييف طر األخ
نطالق التي يكشف عنها التقويم التشخييص، وبذلك يحاسب كل تلميذ الحقا بطريقة منصفة تراعي مستواه  القدرات اال 

ة أو غريها... بعبارة  ندما يقبل عىل تعلامت مادة الفلسفنبغي أن يتحمل هذا املتعلم وزره عاملعريف السابق الذي ال ي
التشخييص يهدف إىل معرفة القدرات القبلية لكل متعلم؛ ألن العملية التعليمية  أن التقويم  أخرى؛ ينبغي أن يفهم املتعلم  
ال أن يصلوا  لق منها؛والنامء مقارنة بالنقطة التي انط واحد من إحراز أكرب قدر من التقدمالتعلمية تهدف إىل متكني كل 

 إىل نفس خط الوصول.  جميعهم

والذي قد يؤثر سلبا عىل نتائج القياس، يفضل  ومن أجل تخفيف الشحنات االنفعالية والتوتر املرافقني لكل "امتحان"،  
التحكم   بةنسقياس لتشخيص املكتسبات، و "رائز أال تذكر يف عنوان األوراق التي يتم متريرها كلمة امتحان أبدا؛ بل عبارة 

      يف املستلزمات."

3

  اإلحصائية  واألدوات  املؤرشات  من  مجموعة  استخراج  بهدف  الخام  القياس  نتائج   عىل  االشتغال  املرحلة  هذه  تستهدف
ي املتعلمني بحسب درجة التحكم يف كل مجال من املجاالت الت  ، وتفييءوتأويلها  وتفسريها  النتائج  تقييم  عىل  تساعد  التي

 يشملها التقويم التشخييص. 

4

 ما دام إجراء التقويم التشخييص والقياس ليس غاية يف حد ذاته، فالبد أن نعقبه إجراءات تستثمر نتائجه. 
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التعلمية؛  -يمية يرجع أوال إىل أهداف العملية التعل  من املعلوم أن مهندس أي تقويم تربوي نأيت اآلن إىل السؤال األهم:  
ماهي البنود التي سيتكون    ، فمن أين يستقي هذه األهداف؟ بعبارة أخرى؛ألنه إمنا سيقّوم مدى تحقق األهداف املسطّرة

بعبارة    عد!؟متعلم الجذع املشرتك، وهو ملا يدرس الفلسفة ب  ىفرتض أن نقيسه لدمنها رائز التقويم التشخييص؟ ما الذي ي  
أسأله  حتى اآليت من سلك التعليم الثانوي واإلعدادي،  ، هذا املتعلم سه بسيطة ولكنها غري دقيقة: ما هو املقرر الذي در 

   !؟اختبارهيف وأعتمد عليه فيه،  

م فحسب  أن التقويم التشخييص ال يقوّ  التي يشف عنها هذا السؤال، البد أن نوضح  ، املرشوعة،لتبديد بعض الحرية 
  الذي ساهمته فيه بالتأكيد تعلامت السنة املاضية استعداده العاماملتعلم يف السنة املاضية، بل أيضا وأساسا  ا اكتسبهم

 . التعلامت األساس منا هي ما يسمى بـ  بعبارة أخرى، فام نريد التحقق منه وقياس درجته إ   .بجانب تعلامت أسبق منها

نلتمس منها تحديدا لهذه  ثم املصادر واألطر املرجعية التي ميكن أن نتناول فيام يأيت مفهوم التعلامت األساس، 
 . التعلامت األساس

 التي تتميز: مجموعة من التعلامت   ويقصد بها

ول إن التلميذ قد فشل يف إظهارها ألنه قد نسيها. بالعكس، فهو  إىل حد ما، بحيث ال ميكن القبدرجة من الرسوخ -
 يها أو أنه ل يتوفر عليها قط.  إما أنه يتوفر عل

 رشط لتعلامت أخرى كثرية، بحيث يستحيل حصول هذه من دون التوفر عىل تلك. أنها -

   املطلوبة. رضورية لتنمية الكفايات األساسيةإنها أساسية، مبعنى أنها -

ألساس الالزمة لحصول  ونظرا للتخلف الذي يعانيه ديداكتيك الفلسفة، وغياب تراكم نظري يف باب تحديد التعلامت ا
، بل وضبابية يف تحديد التعلامت األساس  س فيهار  التعلامت يف مادة الفلسفة يف كل واحد من املستويات الثالث التي تد  

لدة املتعلم يف كل مستوى من هذه املستويات الثالث.. نظرا لها  التي يفرتض أن مادة الفلسفة تنميها بشكل خاص
ملستوى األول من التعليم  األساس با التعلامت منمثاال لتوضيح مفهوم التعلامت األساس، الخصاص، فإننا نضب هنا 

 : اآلتية الحاجات والكفاياتوهي االبتدايئ، 

 بتدائي، في الحاجات والكفايات اآلتية:تتحدد التعلمات األساس باملستوى األول من التعليم اال 

 بسيطة مستمدة من محيط املتعلم)ة(؛ التعبير الشفهي باللغة العربية في وضعيات تواصل-

 ـ قراءة )فهم وبناء املعنى( كلمات وجمل ونصوص بسيطة؛

 ـ الرسم الخطي للحروف العربية مجردة وضمن كلمات وجمل؛

 ة والحياة االجتماعية؛ـ التصرف وفق قيم وقواعد اآلداب العام

 اسات؛ـ حل وضعيات بسيطة تتطلب توظيف األعداد واألشكال الهندسية والقي

 ـ التموقع في الزمان واملكان؛

 ـ اكتشاف ظواهر طبيعية وعلمية بسيطة من املحيط القريب؛ 

 ـ أداء حركات بدنية بسيطة بصفة متوازنة ومالئمة لنمو الطفل الطبيعي؛

 ة )تفكيك، تركيب...( وفنية )رسم، تلوين، لعب أدوار، إنشاد، موسيقى...(.ـ ممارسة أنشطة يدوي

 ي الرياضيات مثال:ف .دراسيةحسب كل مادة أو وحدة لمات بهذه التع وتخصص

 العد والحساب:

 تسمية وكتابة )خاصة باألرقام( ومقارنة وترتيبا.  99إلى   0ـ التعامل باألعداد من  

 ية للجمع واستعمالها.ـ التعرف على التقنية االعتياد
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 القياس

 ـ مقارنة وتصنيف أشياء تبعا لخاصية الطول والكتلة.

 ع وأحداث متسلسلة مألوفة.ب وقائـ ترتي

 ـ قراءة الساعة بدون دقائق.

 ـ معرفة أيام األسبوع وفصول السنة واألشهر بالترتيب.

 ـ تسمية القطع واألوراق النقدية

 الهندسة ومفهوم الفضاء

 إدراك مفهوم الفضاء من خالل: يمين، يسار، فوق، تحت، على...ـ 

ندسية )املثلث، املربع، املستطيل، لخط املفتوح، املستقيم( واألشكال اله ـ التعرف على الخطوط )الخط املغلق، ا

  القرص( وتصنيفها.
 http://aklamok.blogspot.com/p/4-1_577.htmlمدونة أقالم ومقاومة: : املصدر

 

اس علامت األسيف ضوء الت إن هذه األخرية ت نتقي  ، بل  السابقة التعلامت األساس  ال تحددها  الرائز    بالذكر أن بنودجدير  
أخرى؛ البد أن نحدد ماهي التعلامت األساس التي يستهدفها    يف املستوى التعليمي الذي نكون عىل أعتابه. بعبارة  نتظرة امل 

بالتبعية يف السنتنين األوىل والختامية(. ولألسف، ال يزال هذا املجال بكرا غري )و  تدريس الفلسفة ملستوى الجذوع املشرتكة
   مستكشف. 

، السابقة منها  لتعلامت األساس ل وصفا وتحديداالتي ميكن أن نلتمس منها واألطر املرجعية بعض املصادر  فيام ييل
 : واملنتظرة

 ميكن أن نعرث عىل وصف للتعلامت األساس السابقة التي يفرتض أن املتعلم الذي وصل إىل الجذوع املشرتكة متحكم  
وفيام يأيت   فيها من عدة مصارد رسمية، وبصفة عامة من كل وثيقة تحدد مواصفات املتعلم عند نهاية السلك اإلعدادي.

 بعض هذه األطر 

م:محبسبمامليثاقمالوطينمللرتبيةموالتكوينممعلميماالإعداديممواصفاتمالتلميذمعندمهنايةمالت-أ والم

عىل الوصف اآليت للمواصفات عليم اإلعدادي، فيمكن االعتامد مبا ان تلميذ الجذع املشرتك قد أنهى للتو مرحلة الت
رابعة: إعادة الدعامة ال ضمن "   68التي تسعى املدرسة اإلعدادية إىل تنميتها لدى املتعلمني، وفق ما هو محدد يف الفقرة 

   " من امليثاق الوطني للرتبية والتكوين.الهيكلة وتنظيم أطوار الرتبية والتكوين

عدادية التي تستغرق الدراسة بها ثالث سنوات، اليافعون املنتقلون من املدرسة باملدرسة اإل يلتحق   - 68

كتسبات األطوار السابقة، ترمي املدرسة االبتدائية والحاصلون على شهادة الدراسات االبتدائية. وعالوة على تعميق م

 اإلعدادية إلى ما يلي:

رح املشكالت الرياضية وحل تمارينها خالل التدريب على ط لليافعين، خصوصا من دعم نمو الذكاء التجريدي

 ؛وتمثل الحاالت اإلشكالية ومعالجتها

 والبيئية؛االستئناس باملفاهيم والقوانين األساسية للعلوم الفيزيائية والطبيعية 

 االكتشاف النشيط للتنظيم االجتماعي واإلداري على املستوى املحلي والجهوي والوطني؛

 ؛للوطن والعالم على املستوى الجغرافي والتاريخي والثقافيعرفة ممنهجة التمرن على م

 وحقوق املواطنين املغاربة وواجباتهم؛ معرفة الحقوق األساسية لإلنسان

الكفايات التقنية واملهنية والرياضية والفنية األساسية، املرتبطة باألنشطة االجتماعية واالقتصادية اكتساب 

 ي والجهوي للمدرسة؛املالئمة للمحيط املحل

إنضاج الوعي بامللكات الذاتية والتهييئ الختيار التوجيه، وتصور وتكييف املشاريع الشخصية سواء قصد 

 لتحاق بالحياة املهنية؛االستمرار في الدراسة أو اال
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محبسبمامليثاقمالوطينمللرتبيةموالتكوين:ممماجلذعماملشرتكممواصفاتمتلميذم-ماثنيا

 مواصفات تلميذ الجذع املشرتك كاآليت:   ،73، يف الفقرة رقم هاوقد حددت الوثيقة نفس

 ي أهدافه إلى : و ترم )..( يلتحق بالجذع املشترك التالميذ الحاصلون على دبلوم التعليم اإلعدادي. - 73

عند جميع املتعلمين ودعمه  كفايات البرهان والتواصل والتعبير وتنظيم العمل والبحث املنهجيتنمية مستوى -

 حسينه؛وت

تنمية قدرات التعلم الذاتي والتأقلم مع املتطلبات املتغيرة للحياة العملية، ومع مستجدات املحيط الثقافي -

 والعلمي والتكنولوجي واملنهي.

،  يتضمنان معطيات بالغة األهمية ميكن االعتامد عليها لتحديد القدرات واملعارفنيملقطعن ايالواضح أن هذ ومن
لدى تلميذ الجذع القادم   سئلة ووضعيات اختبارية لقياس درجة التحكم فبهاإىل مؤرشات وصياغة أ كام ميكن ترجمتها 

 للتو من السلك الثانوي اإلعدادي. 

مجلذعماملشرتكمحبسبموثيقةمالتوجهياتمالرتبويةمملادةمالفلسفةممواصفاتمتلميذمام-مالثاثم

 21ص "2007لسفة بسلك التعليم الثانوي التأهييل التوجيهات الرتبوية وبرامج تدريس مادة الف "نجد أيضا يف وثيقة 
 املعطيات اآلتية بخصوص مواصفات تلميذ الجذع املشرتك 

 . مواصفات التلميذ1.  1

ينطلق بناء برنامج مادة الفلسفة، في الجذوع املشتركة، من اعتبار مواصفات التلميذ)ة( املقبل على دراسة 

 الفلسفة، وهي كما يلي:

بحريته ويتطلع إلى   يتشبث  كشخص مستقلاالعتراف به نية بالبحث عن من الناحية الوجدا  . يتميز التلميذ)ة(

 ؛مثل عليا يبني من خاللها هويتهتحقيق ذاته، باحثا عن 

الشروع في التعامل مع  والكفايات تجعله قادرا على جملة من املعارفويتميز من الناحية املعرفية باكتساب 

 ؛لتعبير عن األفكار واملواقفبالتحليل والنقد وا والتفاعل مع منتجات الفكر  الخطاب الفلسفي فهما وتأمال،

القراءة املنهجية   إلى  يكون التلميذ)ة( قد اكتسب في السلك اإلعدادي األدوات األساسية التي تمكنه من االنتقال

 والتعبير املنظم والبحث.

د ما إىل تحديالذي ميكن للمرء أن مييض فيه يف سعيه  تتضمن هي األخرى إشارات إىل االتجاه    ال شك أن هذه الوثيقة
ميكن تشخيصه لدى تلميذ الجذع املشرتك، سواء من الناحية الوجدانية )إثبات الذات والبحث عن امل ثل(، أو من ناحية  

ملنهجية )القراءة  )التي ل تحدد الوثيقة طبيعتها(، أو القدرات الذهنية )التحليل، النقد، التعبري عن املوقف(، أو ا املعارف
 املنهجية، التعبري، البحث(. 

 :فا يأيتيتعلق كل ما سبق بالتعلامت األساس السابقة، أما التعلامت األساس املنتظرة أو املتوقعة، فيمكننا أن نلتمسها  

مالتعلامتمال ساسمحبسبموثيقةمالتوجهياتمالرتبويةمملادةمالفلسفة-رابعا م

)أنظر التأطري العام  شرتكة ) برنامج مادة الفلسفة للجذوع املكن العودة إىل فيام يتعلق باملضامني املعرفية، مي-
. لكن ينبغي مالحظة أن التشخيص ال يتجه إىل امتحان  (24يف وثيقة التوجيهات، صالفلسفة والطبيعة والثقافة    للمجزوءيتن 

ههل عملية التحصيل وتحقيق األهداف  ما يعرفونه بصدد هذين املجالني، بل اختبار ما ميكنه يف معارفهم السابقة أن يس
 تي من أجلها متت برمجة هاتني املجزوؤتني. ال

من وثيقة التوجيهات(  20-18الجدول )ص يتعلق بالجانب املهاري، أي الكفايات والقدرات، ميكن الرجوع إىل  يف ما
  ، املنهجية، التواصلية، افية الثقالذي يستهدف تدريس الفلسفة تنميتها ) األربعالذي يتضمن وصفا مفصال للكفايات 

االعتامد عىل هذه   ملؤرشات التي تسمح مبالحظتها. وميكن، والقدرات التي تنطوي عليها كل كفاية، وا(واالسرتاتيجية 
، مع مراعاة الحد األدىن يف كفاياتيضمها من  والتفكري يف أسئلة ووضعيات اختبارية لقياس هذه القدرات وما املؤرشات

 االستئناس.  ا يتالءم ومستوى الجذع املشرتك بوصفه مستوىهذه املؤرشات، مب
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الكفاية املنهجية وما تحتها من قدرات وما يدل عىل هذه   تحدد وثيقة التوجيهاتوهذا منوذج مقتبس منها، حيث 

 : من مؤرشات

 

 املؤرشات القدرات الكفاية

 
 

مملادةمالفلسفةممنويمالتأ هيلمالتقويمالرتبويمابلسكلمالثاممذكرةممحبسبممالتعلامتمال ساسمم-مخامسام

يكون الدرس الفلسفي مجاال التي التعبري أنشطة الكتابة و أنشطة أنشطة القراءة و ملكونات وصف وهناك أخريا 
"التقويم الرتبوي بالسلك  يف موضوع  16/10/2007بتاريخ  04-142 مذكرة ملامرستها وتقويم مدى التحكم فيها، وذلك يف

 3-2صفلسفة".  الثانوي التأهييل ملادة ال

محتديدمالتعلامتمال ساسماليتميدورمعلهيامالربانمجمادلراسم-مسادسا

متكني املتعلمني واملتعلامت من عدد من التعلامت األساس )معرفيا مبا أن الربنامج الدرايس ملستوى معنّي يستهدف 
ة، وهي تحليل الربنامج الدرايس للكشف  ومهاريا(، مرصح بها إىل هذا الحد أو ذاك، فإن من املمكن القيام بالعملية املعاكس 

لفقري، والذي ليست وحدات الربنامج املختلفة سوى موضوعات ومجاالت عن التعلامت األساس التي تشكل عموده ا
السؤال املطروح علينا يف مادة الفلسفة إذن هو: ماهي التعلامت األساس التي يستهدفها   ومواد لتنمية هذه التعلامت.

 : عن  لهذا املستوى أو ذاك؟ يتعلق األمر بالبحثالربنامج الدرايس 

 ؛ )األطروحات الفلسفية وغريها( التي يتم تلقينهاع املعارف مجموما هو أسايس ومستعرض   -

 التي يتم التمرن عليها. عمليات التفكري والتعبري والقراءة والكتابة مجموع  هو أسايس ومستعرض  ما-

غري  تضارب واختالف السائد بوجود نطباع ال ذا املجال، وهذا ما يفرس الألسف، ال يوجد تراكم من األبحاث يف ه
لتوضيح  . األساسياتوغياب إطار مرجعي يضمن حدا أدىن من التوافق حول بني املعنيني بالدرس الفلسفي، محمودين 

التعلامت األساس يف  ة  هذه األساسيات، ميكننا رضب مثال من مادة مدرسية شقيقة، هي اللغة العربية. تقدم املؤطر ة اآلتي
لربنامج الوطني لتقييم  ا ية الجذع املشرتك العلمي. وقد اعتمدت هذه التعلامت بوصفها بنودا  يف  مادة اللغةا لعربية يف نها

خاص باللغة العربية. ونعتقد ان يف هذه الالئحة الكثري مام ميكن تكييفه  ال  PNEA  2016مكتسبات تالمذة الجذع املشرتك  
: . يالحظ أن التشخيص يشمل  نظريه يف مادة الفلسفة  أو بالبحث عن  مكوننين

 ؛ وفهم املرسحيةأو العروض عليه،   البالغةتطبيق قواعد فهم النص األديب، :  فهم املقروء-

   .األصالةو سالمة اللغة، الفصاحة، التامسك واالنسجام،  ، ا هو مطلوباملالءمة مل: التعبري الكتايب-

 كاملة:  الئحة املؤرشات أيتويف ما ي

 أوال فهم املقروء: 

 نوع النص األدبي. تعرُّف-

 تعرف مكان أحداث النص األدبي.-

 تحديد موضوع النص األدبي-

 التعرف على إطار األحداث داخل النص.-

 تحديد معنى عبارة في سياق النص.-
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 على سبب وقوع حدث في سياق النص. التعرف -

 كيفيات وتعابير الشعور داخل النص.تعرف -

 األحاسيس الفعلية لشخوص النص األدبي. مفه -

 )السرد، اإلخبار..( تعرف على النمط السائد في النصال-

  )مع، من فوق، من خلف..( تحديد الرؤية السردية السائدة في النص األدبي-

 فهم الرسالة التي يتضمنها النص-

 ف تسلسل أحداث القصةعرُّ ت-

 املعنى املجازي للجملة معرفة-

 (استخالص الخالصات األساسية)توب كتحليل نص م-

 )تحديد داللة حدث أو فعل أو ش يء..( تأويل أحداث النص-

 [ تطبيق قواعد البالغة أو العروض]

 تحديد السجع في نص أدبي. -

 التمييز بين مختلف الصيغ البالغية.-

 من الخبرية الجملة اإلنشائية تمييز -

 ةالكتابة العروضي معرفة-

 ليه البيت الشعري.نتمي إالذي يتحديد البحر -

 [ فهم املسرحية]

 فهم مضمون النص املسرحي-

 املسرحية. فهم الرسالة التي تنقلها-

 تحديد أهم صفات شخصية البطل.-

 املسرحي. تعرفوا على مميزات البنية الفنية للنص-

 تعرف على األشكال الفنية للمسرحيةال-

 ةرحيملسا التيار الفني الذي تنتمي إليها على عرفالت-

 التعبير الكتابي:-ثانيا

 .وتقديم معطيات مالئمة املوضوعبمطلب االرتباط احترام 

 (منظمة وتسلسل منطقي)أفكار  مانسجواال تماسكاحترام مطلب ال

 اإلمالء والتعبير.و النحو  احترام قواعد-

  الكتابة بلغة عربية سليمة وفصيحة.-

 فكار وغناهاأصالة األ -

 

  فيام وراء سيل املحاور والنصوص واملواقف واألطروحات واملفاهيم واألساليب الحجاجية..،  :السؤال املطروح اآلن هو
هل نستطيع ترجمة الربنامج الدرايس ملستوى الجذوع املشرتكة أو السنة األوىل أو السنة الثانية إىل مثل هذه الالئحة من  

   ؟ يفرتض يف املتعلم التحكم فيهاالتي  األساسية املهام  
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تناولنا الكفايات والقدرات والتعلامت األساس   اآلن "مضمون" الرائز، ولكننا ل نتعرض لـ "شكله"؛ مبعنى  تناولنا لحدّ 
الشكل الذي  تحديد اآلن ي علينا وبقيشخصها لدى تلميذ الجذع املشرتك،  ن أ التي يفرتض يف رائز التقويم التشخييص 

هذا الرائز، هل هي أسئلة مقالية أم أسئلة موضوعية؟ عىل    يتكون منهانود التي ينبغي أن  تتخذه األسئلة أو الب ينبغي أن  
 .أو املجاالت التي ينبغي أن تنقسم إليها أسئلة هذا الرائز وحدات بال أن مثة سؤاال سابقا عليه، وهو املتعلق

1

  زادت  وكلام ارتفع عدد هذه البنودلتشخييص البد أن يتكون من عدة أسئلة أو بنود، ائزا للتقويم انحن نفرتض أن ر 
. أما تقويم تشخييص متكون من بند  ضمن رشوط أدوات القياس التي تحدثنا عنها أعاله القدرة التمييزية أو الحساسية 

يم  صيا، بالرغم من أنه قد يكون أداة ممتازة للتقوحليل واملناقشة، فمن الصعب تسميته تقوميا تشخي واحد، مثال نص للت
رتتيب املتعلمني واتخاذ قرارات بشأن انتقالهم  الحصول عىل تقدير عددي إجاميل ي ستعمل لاإلجاميل حيث ال يهم سوى 

 سئلة؟ ود متعددة، فامهي الوحدات التي ستنتظم هذه األ ملا كان الرائز يتكون من أسئلة أو بن إىل املستويات املوالية. 

 هناك عدة إمكانيات يجري العمل بها منها: 

ماعامتدمجماالتمصنافةمبلومم-م1

تقسيم أسئلة الرائز إىل مجاالت بحسب مراقي الصنافات الرتبوية. وبطبيعة الحال، فصنافة بلوم من أشهر هذه  
ومن    .ليل، الرتكيب والتقويمتحال التطبيق،  ة تخترب قدرات املعرفة، الفهم،  لسئ ما يعني أن أسئلتنا ستنقسم إىل أ   ،الصنافات

قدرات ومهارات الكتابة اإلنشائية كام هو منصوص عليها يف مذكرة األطر مع إىل حد ما ميزة هذا االختيار أنه ينسجم 
املتعلم يتم تقوميها )فهم، تحليل، مناقشة،  أجزاء يف إنشاء مجاالت أو باألحرى ، واملستعملة بوصفها ( 3املرجعية )ص

 تركيب..( 

 مجاالت صنافة بلوم:   2016الربنامج الوطني لتقييم مكتسبات تالمذة الجذع املشرتك املثال، اعتمد  سبيلعىل 

 
ماعامتدمجماالتمصنافةمبلومماملعدةلم-م2

فريق يتكون   ،2001سنة  ،هانرش لتي ابلوم، و الصيغة املعدلة لصنافة  تقسيم أسئلة االختبار بحسب مراقييتم هنا 
بعنوان "صنافة للتدريس  لدراسية والتقويم وتجريب الطرائق املعريف وخرباء املناهج والربامج امن عدد من علامء النفس 

 . انظر الئحة املراجع( –)وترجمت إىل العربية   ."والتعلم والتقويم
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   طبق، يحلل، يقّوم، يبتكر.: يتذكر، يفهم، ياآلتيةاملراقي النسخة املعدلة هذه تضم 

 
مودي جرت إضافته يضم ثالث فئات من املعرفة:  ط أفقي، ليك تتقاطع مع خط عوقد وضعت هذه املراقي عىل خ

. ولالستزادة حول هذا metacognitive، املعرفة باملفاهيم، املعرفة باإلجراءات والطرق، ما رواء املعرفة املعرفة الوقائعية
األفعال املعرفية التي وضعها أصحاب  آلن هو التقاطع، ميكن الرجوع إىل املرجع املشار إليه يف الفقرة السابقة. ما يهمنا ا

دة من ذلك إلعداد أسئلة ووضعيات اختبارية تقيس بأكرب قد من الدقة  الصنافة لكل مرقى من املراقي، إذ ميكن االستفا
 : ( تصنيف بلوم املعّدل )نقال عن د. سعاد البلويش،   . هذا ما يوضحه الجدول اآليتكل مرقى 

 السؤال الضمني  عليه   األفعال الدالة  وصفه  املرقى 

  عىل  قادر ملتعلما یصبح  یتذكر 
  ملعلومات ا تكرارو  تذكر 

 له تعلمھا سبق لتيا

،  یتذكر ، یعین، یبین، یربط، یجدول ،قائمة یعد
  ، یسمي، یكرر ،یقتبس، یحدد ،یذكر  ، ميثل

،  یختار، یكتب ،یقرأ ، یتعرف، یستدعي یسرتجع
 یزاوج، ینتقي

تستطيع تذكر   هل
 املعلومات؟ 

  ملتعلم ا یدركو یفھم یفھم
  من  ملعلوماتا معنى 
تم   ما ترجمة و  رشح خالل
 تعلمه 

  یعید  ،جیستنتص، یلخمثاال،  یعطي  ،یرشح
،  ضح، یتعرفیو ، یفرس ، یقارن، یصنف ة، صیاغ
 یروي ، ميثل، یرتجم ، یعلق ، یبحث ، یربط ش، یناق

  ، یتعرف،  یبین،  یصف،  یفرس ،  یمیز ،  أخرى  بطریقة
 یرشحجظ، یال جع، یرا

  ضح تو ن أ  یمكن لھ
 ملفاھیمواالفكار ا
 تعلمتھا  لتيا

  ملتعلم ا یستخدم یطبق 
  سیاق  يف ملعلوماتا

  لذي ا لسیاقا من  مختلف 
 فيه  تعلم

  ، یغیر  یرسم ي،یجر ، يیؤد، یستخدم، ینجز ، ینفذ
  لج، یعا ،ینفذ، یرتجم ، یجرب ،یحل  ، یكیف
 یسلسل ، یطبق ، یامرس، یتدرب ،یحسب

 

هل ميكن استخدام  
املعلومات يف موقف  

 مشابه؟ 

  بتحلیل  ملتعلما یقوم  يحلل 
 من جزاءا ىلا ملعلوماتا
 ملعلومات ا  ذه ھ  فھم  جلا

  ، يدمج، یقسم ئ،یجز ، ینظم، یقارن، یمیز ، یحلل
   یقسم، یفرق،  یمیز ، یقابل ، یحلل، یستدل، یقارن

  تحلیل  یمكنك لھ
 جزاءا ىلا ملعلوماتا

 فھمھا؟  جلا من

 تخاذا يف ملتعلما یعتمد يقوم 
لنقد  وا لتأمل ا عىل قراراته

 والحكم الذي أصدره 

يفحص، يفرتض، ينتقد، يجب، يحكم، يخترب،  
يفرتض، ينتقد، يراقب، يفصل، يدافع،  يستبني، 

،  ويحسب دعم يقدرييقيس، يربر، يناقش، 
 يصادق، يتنبأ، يحسب، يراجع، يستدل

 تربیر  یمكنك لھ
 اتخذته؟  لذيا لقرارا

فكار  أل ا ملتعلما یولد يبتكر 
 ابقا ما تعلمه س  باستخدام

يخرتع، يبتكر، يصنع، ميزج،  ، يخطط، صممي
يحسن، يعدل، يربمج، يصحح، يتخيل، يجدد،  
يرسم، يؤلف، يجمع، يخرتع، يتنبأ، يفرت، يخطط،  

 يطور

  تولید   یمكنك  لھ
  طرق أو    جدیدة  نواتج
 ملعاینة جدیدة

 الشیاء؟ ا
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ماعامتدمجماالتمالكفاايتم-م3

لكتاب األبيض ووثيقة  انصوص عليها يف امليثاق الوطني، و ايات املبنود الرائز وأسئلته بحسب الكف تقسيميتم هنا 
 تيجية، التواصلية، املنهجية، الثقافية، والتكنلوجية. االتوجيهات الرتبوية للامدة، وهي الكفايات: االسرت 

2

درات واملهارات واملعارف( التي سيتم تشخيصها، بقي لنا  بعد أن نكون قد حددنا التعلامت األساس )الكفايات والق
وأول شكل يتبادر إىل أذهاننا هو اإلنشاء الفلسفي، او   التي سنستعملها لقياس هذه التعلامت.  أن نحدد نوع األسئلة 

بة إىل  بالنس حة بالنسبة إىل متعلمي الجذوع املشرتكة، بل حتى صال تشخيص/السؤال املقايل. بيد أنه ليس أداة قياس
متعلمي املستويات األخرى، ألن طابع الرتكيبي الكيل مينعنا من تكوين فكرة دقيقة ومفصلة عن خارطة توزع قدرات 

 املتعلم ومكتسباته ونقاط قوته وضعفه. 

مبنيمالاختبارماملقايلموالاختبارماملوضوعيم-م1

 : كبريين ما تصنف بنود االختبارات يف نوعني غالبا

مكتوبة تدور حول موضوع معني يطلب اليه  قصرية أو طويلة، فقرة  لب من املتعلم إنشاءمقايل؛ حيث يط/انشايئ-
تطويره او مناقشته. ويتعني عىل املعلم عند تقويم هذا النوع من االختبار، أن يدقق االجابة استنادا اىل معايري معينة وان  

 يضع عالمة متثل حكمه الذايت عىل قيمة املقال

من متعدد، أو ِصل بخط، أو   د التي يجاب عليها بوضع اشارات صواب او خطأ، او االختيارالبنو ويشمل  ؛موضوعي -
كامل العبارات الناقصة. ويدل تعريف هذا املصطلح عىل ان البند االختباري ميكن تقديره بالعالمات  إ و أ ملء الفراغات 

 . (أساليب االختبار والتقويم يف الرتبية والتعليملندفيل، )  موضوعيا تقدير 

.  موضوعي يستبعد الذاتية كام يظهر من اسمها، تسمح بتقويم  املوضوعية،    الفارق األكرب بني النوعني هو أن االختبارات
  مقارنة بينهام: وللحكم عىل مدى مالمئة كل نوع من االختيار ألهداف التقويم التشخييص، يقدم الجدول التايل

 نواقصه  إيجابياته ا يقيسه م االختبار
 ظيف كلامت أو مفاهيم معينةتو - إنشايئ 

 يف عبارات
،  ف والوص ،داعدوالترشح، لاأفعال -

 .واملحاججة
 كتابيا عن الذات لتعبري األصالة وا-
يضاح نقطة معينة فكار إلأل تنظيم ا-

 أو الدفاع عنها 

فهم شامل   دفع املتعلم إىل
 امدةلل
العالقات    یجادإفكار وأل تنظيم ا-

 بينها. 
عن   تنمية القدرة عىل التعبري-

 . نفسه

 تدخل الذاتية يف التقويم-
 mental)الحمل الذهني -

load)  املتعلم  توفيق صعوبة
صياغة جمل  جهد )أ(بني 

عبارات انتقالية  و  روابطو 
تذكر   ( 2) األسلوب،وتنقيح 
 اإلبداع ( 3املعارف، )

ملء  
 الفراغ

 القدرة عىل تسمية اشياء معينة -
 املعلومات،  ذكّر ت-
 الصحيحةاملنطقية وضع الروابط -

 بني العبارات. 

 سهولة اإلعداد -
الطابع املفتوح وإمكانية أجوبة  -

 صحيحة غري متوقعة 
إمكانية اإلجابة عن عدد كبري  -

وإظهار مدى  من األسئلة 
التمكن من مجاالت كثرية يف  

 الربنامج. 

التشجيع عىل االستظهار وحفظ  
 املصطلحات والتعاريف 

االختيار 
من  

  متعدد
)وكذلك  

ِصل  
 بخط( 

 یف ذكر الحقائق والتعارت-
 الدقيق  يز املحاكمة والتمي-
الستبعاد االحتامالت ) االستدالل -

 ( الخاطئة
 تمييزات دقيقةالقدرة عىل القيام ب-

خاصة إذا طلب منه أن يختار أكرث 
 صحيح أو أفضل جواب. من جواب 

اختيار الجواب قد يتطلب  -
 . ترجيحاتو  تاستدالال بالقيام،  

  وميكن وضع البنود يطبق -
مهمة عىل مواقف   ئمباد

جديدة او أن يفرس حقائق  
 ومعلومات غري مألوفة 

 احتامل التخمني ضعيف -

من  أكرب ومهارة  ا  يحتاج وقت
،  االختبارات املوضوعية األخرى

الخيارات غري  للتفكري يف 
  الصحيحة املقرتحة عىل املتعلم، 
خاصة تلك التي يتطلب  

ما   تذكر  استبعادها أكرث من 
فظ.  ح 
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ر االختيا
بني  

صحيح  
 وخطأ

قدرة عىل متييز التعاريف  ال
الصحيحة والحقائق البسيطة التي 

 و حفظها. أ تعلمها سبق 
  يح صحمدى نجاح املتعلم يف ت-

 سابقة.  خاطئةمتثالت 
ات للامدة الدراسية تقديم تفسري - 

 شكال مختلفة أ املعروضة ب

 املوضوعية يف التصحيح 
 سهولة اإلعداد

اذا  ، خاصةالفهم الحقيقي -
غت التعاريف والحقائق  يص

 بطريقة مختلفة 

احتامل التوصل إىل اإلجابة عن  
 طريق التخمني

 

ىلم-م2 مبدلماملقاليةمممال س ئةلماملوضوعيةمكفةمترجيحمميفماحلاجةماإ

والتعبري  وتنظيم األفكار  اإلنشاء يتفوق عندما يتعلق األمر باختبار قدرات مركبة مثل املحاججة والوصف  أن  يظهر إذن  
وال يتيح التشخيص الدقيق ملكامن القوة والضعف، وال  بيد أنه يشكو من الذاتية يف التصحيح،  إلبداعية.. عن الذات وا

  واألهم من ذلك،   ة التي نحتاج إىل قياسها ومعرفة درجة تحكم املتعلم فيها. املتعدد  تسليط الضوء عىل القدرات واملهارات
ألن املتعلم قد يفشل يف الحصول عىل نتيجة جيدة نتيجة فشله  أن طابعه املركب قد يكون عامال سلبيا من جهة أخرى، 

(  2وتنقيح األسلوب، ))أ(جهد صياغة جمل وروابط وعبارات انتقالية يف تخصيص موارد ذهنية بشكل متزامن لكل من 
القدرات   واألصالة؛ بالرغم من أنه قادر عىل الحصول عىل نتائج جيدة يف كل واحدة من هذه ( اإلبداع3تذكر املعارف، )
 . الثالث عىل حدة 

أو  )ب( درجة الحساسية  ؛ د التصحيحندرجة املوضوعية العالية ع )أ(  : من جهة أخرى تتفوق األسئلة املوضوعية يف
إمكانية   التمثيلية من حيث )ج( ؛يتضمنها الرائز  ئلة التي ميكن أنس العالية بسبب العدد الكبري من األ القدرة التمييزية 

أكرب عدد من املجاالت املهارية أو املضمونية    من حيث إمكانية تغطية  تغطية ال(  د )  ؛متنوعةتعددة و م قياس قدرات عقلية  
 املستهدفة. 

 : ه األسباب نرىلهذ

 ؛ ي عتمد بشكل أسايس عىل األسئلة املوضوعيةأن -1

أنواعا من   نتيجة تخمني؛ بل يتطلب  يكون فيه االهتداء إىل الجواب الصحيح ال أن تصاغ هذه األخرية عىل نحو -2
 االستدالل والرتجيح واملقارنة وإصدار أحكام؛ 

  علة ممثال يف نص أو فقرة تقدم إليه. و  ،ىل فهم املقروءالختبار قدرة املتعلم عأن يخصص جزء مهم من األسئلة -3
ردة ما، يعني  . فمن ال يفهم معنى مف(املصحوبة بالفهم طبعا)  ذلك أن القدرة عىل الكتابة متناسبة مع القدرة عىل القراءة

عنرص ما يف  ؛ ومن يخطئ يف تحديد وظيفة ، وأنها لست أصال جزءا  من رصيده اللغويانه ال يستطيع توظيفها يف كالمه 
استخدام هذه املقوالت النحوية بشكل  جملة )فاعل، مفعول به، نائب فاعل، مسند، مسند إليه..( يعني أنه ال يستطيع 

  ه يعني أنوتصحيحه خطأ تعبريي أو إماليئ او تركيبي يف جملة ما   التعرف عىليفشل يف ؛ ومنجيد يف إنتاجه الكتايب 
 )أنظر رائز التقويم التشخييص املرفق(   الخطأ يف كتابته.. إلخ يرتكب ذلك

 أال يتم اللجوء إىل االختبار املقايل إال إذا عجزت األسئلة املوضوعية عن قياس ما نريد قياسه؛ -4

تتكون يف الحقيقة من قدرات محددة، ميكن مطالبة املتعلم بإنجازها اإلنشاء الفلسفي ة عي املقّوم أن كفايأن ي-5
 نفردة وتقوميها عوض مطالبته بإنجازها مندمجة يف اإلنشاء. وذلك باستحضار املعطيات اآلتية: م

تحرير جملة -أ : رجةإنجاز مهام متد تطلب يف الواقعت . وأن هذه األخريةفقرة يقوم أوال عىل كتابةأن كتابة إنشاء -6
- جحجة.. -الحق، دعوى- سبب نتيجة، سابق تحرير عبارة مركبة من جملتني بينهام رابط معني مثل-ببسيطة سليمة، 

 تركيب أكرث من عبارة يف فقرة. 

. ومن املمكن اختبار قدرة التلميذ عىل الوفاء  ومتنامية  ، ذات وحدةمنسجمة أن من رشوط الفقرة الجيدة أن تكون:  -7
،  انتقاء املالئم من بني مجموعة أفكار تقدم إليه  : )أ(احدة من الرشوط من خالل أسئلة موضوعية يطلب منه فيهابكل و 

 . الربط بينهاثم )ج(  )ب( ترتيبها،
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ئية تعرب  إنشاكتابة  إنجازللموضوع )سؤاال كان أو قولة أو نصا( ثم  فهام سليام أن تحرير إنشاء جيد يتطلب أوال -8

  مبعزل عن قدرات التعبري الكتايب  ذا الفهمتبار هخ، وأن من املمكن ا قدرات التعبري الكتايب  ضافا إليه ، معن هذا الفهم
 ( 3)أنظر ما قلناه قبل قليل يف العنرص رقم

بهذا الكالم عن الشكل األفضل الذي ينبغي أن تتخذه أسئلة وبنود رائز التقويم التشخييص، نكون قد انتهينا من أهم  
الكالم عىل تأويل النتائج التي يكشف عنها  إعداد الرائز نفسه. بقي علينا لعلمية التقوميية، أال وهي لحظة من لحظات ا

 الرائز، وكذا عملية الدعم التي يفرتض أن تعقبها.   

3 

ميدنا باملقدمات  ،دة التقويم التشخييص وصورته )مضمونه وشكله( تفصيال كافيانعتقد اآلن أننا فصلنا القول يف ما 
الالزمة لالستدالل عىل الدعوى التي زعمناها يف البداية والقاضية بأن سؤال املتعلمني يف البداية عن رأيهم أو متثالتهم حول 

 سفة ليس من التقويم التشخييص يف يشء. ل الف

صنافة بلوم، يف نسختها األصلية  تنتمي  .  ي يحتمل أن يشملها القياس الرتبوي أو النفس لنوضح أوال بعض املجاالت الت
االتجاهات. ينطبق  و ، وال تغطي الجوانب العاطفية، أو ما يتعلق بامليول والقيم ملجاالت املعرفية ا  اتصناف إىلأو املعدلة، 

متضمنة ملؤرشات تدل  االسرتاتيجية ن الكفايات األمر نفسه عىل الئحة الكفايات الخمس، وإن كنا نستطيع أن نعترب أ 
يف املدرسة    من الواضح أننا  قيم الذات ومواقفها من نفسها ومن اآلخرين.املواقف وامليول؛ ما دامت تتحدث  األحرى عىل  ب

.  يس يف السياق املدر معينة  قدرات معرفية  ص  يشخت، و cogntiveعريف  املستعداد  اال   بقياسمعنيون أكرث    ويف حصة الفلسفة
  االتجاهات   ياسخر ثالث، وق آ يشء    الشخصية   اس وقي ،  ثان    يشء آخر   الذكاءس  ا يشء، وقي  القدرات  تشخيص هذهالحال أن  و 

" ات"االتجاه  ؛ نقصدإىل بعض التوضيح   اناألخري   انورمبا يحتاج منا املفهوم   !يشء آخر خامس  امليول   ، وقياسيشء آخر رابع
 . نبدأ مبفهوم "االتجاهات":االجتامعي  علم النفسإلينا من  نين القادمو"امليول" 

هب العصبي والنفس ي، تنتظم من خالل خبرة الشخص أاالتجاه بأنه "حالة من االستعداد أو الت آلبورتيعّرف 

 "وتكون ذات تأثير توجيهي او دينامي على استجابة الفرد لجميع املوضوعات واملواقف التي تستثير هذه االستجابة.

راء رأي الشخص أو اعتقاده فيما يتعلق الحالة الوجدانية القائمة و لى أن االتجاه هو ويفسر هذا التعريف ع

 . بموضوع معين، من حيث رفضه لهذا املوضوع أو قبوله ودرجة هذا الرفض او القبول 

ولالتجاهات دور رئيس في تنظيم العلميات الدافعية واالنفعالية والسلوكية واملعرفية حول بعض النواحي 

في ش يء   القرارات النفسيةللفرد القدرة على السلوك واتخاذ    ة في املجال الذي يعيش فيه الفرد؛ حيث ُييّسر املوجود

أسس بناء االختبارات )املصدر:  في كل موقف وفي كل مرة تفكيرا مستقال"  دون تردد أو تفكيرمن االتساق والتوحيد 

 (واملقاييس النفسية والتربوية

 

 فه كاآليت: أما مفهوم "امليل" فتعري

وامليل عند  "األنشطة. من ن نزعة سلوكية عامة لدى الفرد لالنجذاب نحو نوع معيّ إنه " امليل یلفوردک فعرّ ي

يرى ف Murphyميرفي أما  ."معينة تستثير وجدانه أشياء استعداد لدى الفرد يدعوه إلى االنتباه إلى" Websterوبستر 

)املصدر:  "نتباه من شعور.وما يصاحب هذا اال  معينة ينتبه األشياءامليل هو اتجاه من شانه يجعل اإلنسان "أن 

 (أسس بناء االختبارات واملقاييس النفسية والتربوية

 

عن الفلسفة   سؤال املتعلمني، يف أول حصة لهم يف مستوى الجذع املشرتك، عن متثالتهمإن نستطيع اآلن أن نقول 
بداية هذه الوثيقة. سواء كان هذا السؤال عام يسمعونه يف محيطهم عن  ليس تقوميا تشخيصيا باملعنى الذي رشحناه منذ  

الفلسفة، أو رأيهم الشخيص )الذي هو يف الحقيقة حكم مسبق( يف الفلسفة ال يحقق كثريا  أهداف التقويم التشخييص  
لهم عن متثالتهم عن  تعلم لتحصيل التعلامت القادمة، ومكامن قوته وضعفه. إن سؤااملتمثلة يف قياس درجة استعداد امل

الفلسفة يدخل يف واحد من الحاالت الثالث اآلتية: إما أنه سؤال ضمن حصة غري مقررة، أو سؤال مفرط يف التفاؤل، أو  
 سؤال يقيس االتجاهات وامليول.
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 ة بغية تصحيحها. يف هذه الحالة، سيكون موقع هذا السؤال هوإما أنه سؤال يقصد به استخراج التمثالت الخاطئ-أ

بداية حصة موضوعها "تعريف الفلسفة". والحال أنه ال وجود لحصة من هذا القبيل مبوجب مذكرة التوجيهات الرتبوية،  
 ا.التي تنصح، فوق ذلك، يتجنب إثارة هذا السؤال، وهي محقة يف ذلك؛ بيد أن املجال ال يتسع لبيان ذلك هن

د به استخراج التمثالت الخاطئة بغية تصحيحها. بيد أن  إما أنه سؤال صادر عن إفراط يف التفاؤل، إذا كان يقص -ب
من التفاؤل املبالغ فيه االعتقاد بأن حصة يقف فيها املدرس أو املدرسة مرددا طوال الحصة بأن الفلسفة ليست كفرا، وال 

! الترصيحات تلع من عقولهم االعتقادات املضادة ملا يرصح به هذا املدرسثرثرة، وال خبال  عقليا، أن هذه الحصة يق 
الصادقة لهذا املدرس هي، بالنسبة إىل املتعلمني، ادعاءات يف مقابل ادعاءات مضادة سمعها رمبا من أشخاص يثق بهم  

كان للمدرس أن يصحح متثالت    أكرث مام يثق باملدرس! إنها كالم شاهد ضد كالم شاهد آخر كام يقال يف لغة املحاكم! وإذا
يتم إال عىل املدى الطويل. وستكون كل حصة، إن هي قدمن له الفلسفة بشكل جيد،   خاطئة عن الفلسفة، فإن ذلك لن 

خطوة نحو هذا التصحيح. وعىل العموم، ال يجدي أن يقال بأن الفلسفة ليست ثرثرة بل نقاش لقضايا مهمة، ما ل يدرس  
ها ثرثرة! و يجدي القول بأن الفلسفة  يا ويقتنع بأهميتها ويتخىل بالتبعية عن متثل الفلسفة بوصفاملتعلم مثل هذه القضا

بال  ما ل يدرس املتعلم، حصة  بعد أخرى، موضوعات متعددة دراسة  تعتمد املحاكمة العقلية وتلتزم   تفكري منطقي وليس خ 
 املعايري املنطقية.. إلخ 

ذه الحالة، البد أن  ، وليس القدرات املعرفية. ويف هاالتجاهات وامليول  لقياس  وإما أنه سؤال ضمن تقويم تشخييص-ج
يصاغ هذا القياس من خالل أسئلة دقيقة، كام هي الحال يف كل تقويم تشخييص كام ذكرنا أعاله. وكام سنذكر يف املحور  

 الرابعاملوايل 

لمني فيام يخص قيمة الفلسفة أو وظيفتها أو  بناء عىل هذا التعريف، فنحن إمنا نقيس اتجاهات الرأي لدى املتع
.. إلخ. من املحقق أن معرفة اتجاهات املتعلمني حول املادة الدراسية ال تخلو من أهمية؛ إذ ميكن القول  عالقتها بالدين

ن حتى  إنها عىل األقل تقيس لنا درجة االستعداد النفس والوجداين للمتعلم وهو مقبل ألول مرة عىل دراسة الفلسفة. ولك
 يف هذه الحالة، يحتاج هذا القياس إىل رشوط:

 غ من خالل أسئلة مفصلة ودقيقة؛ أن يصا -

تكريس حصة أوىل للخطابة وبيان تهافت هذه التمثالت. فلرمبا لن   بدل للتعامل مع نتائجه، جدية عد خطةأن ت  -
خاصة إذا علمنا ان االتجاهات تتميز بقدر    ! تزيد هذه الخطابة بعض املتعلمني إال تشبثا باتجاهاتهم السلبية نحو الفلسفة

 . يتضح من اإلطار أعالهمن الثبات كام 
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بعد مترير الرائز وجمع النتائج تبدأ مجموعة عمليات ال تقل أهمية عن إعداد الرائز ومتريره وتصحيحه. وهي تأويل  
دريس وتخطيط  الت  وطرائق املربمجة ، فضال عن مراجعة مواد التدريسالدعم النتائج واتخاذ القرارات املالمئة فيام يخص

 . ليك تأخذ بعني االعتبار ما كشف عنه التقويم التشخييص  التعلامت

1

معرفة   لزمبل ي؛ أجاب العدد "س" من اإلجابات الصحيحة من أصل "ص" سؤالال يكفي القول إن املتعلم الفالين قد 
 وهو نوعان بحسب مرجعيته:  داللة هذه النتيجة، أي تأويلها.

م(ممقارن)مماملعياريمممالتأ ويلم •

  ويعني  إليها، ينتمي التي  التعلم جامعة من مستخرج مبعيار( ة )املتعلم نقطة  مقارنة التأويل من النوع هذا يقتيض 
  كانت   إذا  مقبولة،  تكون  قد  10  عىل  4  فالنقطة  نفسه؛  والبيداغوجي  والبرشي  املادي  السياق  يف  التحصييل  املستوى  بتقييم
  فالتأويل  إذن،. الجامعة يف نقطة أخر  هي كانت إذا مقبولة تكون ال قد 10 عىل 8 النقطةو  الجامعة، يف نقطة أول هي

 . معها تعلم التي الجامعة من مستخرج  مبعيار( ة )املتعلم عليها حصل التي النتيجة مقارنة هو املعياري

مالمتكينممأ ومممالتحمكيمممأ ومممالقياسمممالتأ ويلم•مممم

 لها عالقة ال قبليا، محددة نجاح عتبة مع( ة)املتعلم  عليها حصل التي ةالنتيج مبقارنة التأويل من النوع هذا ويتم
  يكون  املسطرة  األهداف من 75% يف محكّ ت   الذي مثال،  ، (ة )املتعلم بأن  نقول كأن ...( األهداف الكفايات،) التعلم بجامعة
 .جيد  غري العتبة  هذه دون ما  وأن جيدا

2

يتعني االنتقال إىل اإلجراء؛ ألنه ال معنى للتقويم التشخييص من دون إجراءات للتعامل مع  بعد جمع النتائج وتأويلها،  
   نتائجه. وهذا ما يعرف عادة بالدعم، ويستهدف إما: 

مادلمعمالتتبعيم

مندمج يف عمليات التدريس، وغالبا ما يستهدف تعرثات ليست عىل درجة كبرية من الخطورة، أو التعرثات  دعم  وهو  
بل يقتيض االشتغال عليها يف  التعلمية، -التي ال ينفع معها تخصيص حصص معدودة يف بداية العملية التعلمية البنيوية

التعرثات املتصلة بالكفاية اللغوية، أو   :مثل حصص محدودة،  املدى الطويل، ألن تجاوزها ال يتم مبجرد النصح والتكرار يف
   ط املنطقية..القدرة عىل التجريد، أو االستخدام السليم للرواب

مادلمعمالعالجم

يستهدف تعرثات ومشكالت مستعجلة، ال ميكن االستمرار مع وجودها. وغالبا ما تتم معالجتها أوال قبل متابعة  
مجموعة متعلمني يف التمييز بني موضوع النص وأطروحته، أو بني املفهوم واملصطلح، أو   . كأن يخطئالتعلامت املربمجة 

 بني مطلق ونسبي، ذايت وموضوعي.. يفهموا بشكل يسء الفرق  

 جوانب التعرث. اما جوانب القوة، فتقتيض:  صهذا فيام يخ

  ، أ وبعضهم منها  واملتعلمني  ملتعلامتا  نالتي تبني متك  والقدرات  واملهارات  واملعلومات  للمعارف  ترسيخ  هو:  التثبيت•  
 . ذلك تحقق طريق إجراءات عن

من حيث املستوى    وتعزيزه  والقدرات  واملهارات  واملعلومات  للمعارف   تعلمنيوامل  املتعلامت  رصيد   إغناء  هي:  التقوية   •
   أو االمتداد.
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 . امليثاق الوطني للرتبية والتعليم اململكة املغربية، -

  لربنامج الوطني لتقييم مكتسبات تالمذة الجذع املشرتك ا ،  األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمي اململكة املغربية،  -
2016  PNEA   -   التقرير التحلييل 

نتائج التالمذة املغاربة يف الدراسة الدولية لقياس    ،األعىل للرتبية والتكوين والبحث العلمياململكة املغربية، املجلس  -
 PIRLS 2016مدى تقدم القراءاتية  

فلسفة بسلك التعليم الثانوي  التوجيهات الرتبوية وبرامج تدريس مادة ال وزارة الرتبية الوطنية، -اململكة املغربية -
 2007التأهييل  

املرجعية الختبارات االمتحان الوطني املوحد للباكالوريا ملادة الفلسفة  األطر  وزارة الرتبية الوطنية،  -اململكة املغربية  -
2014 

بوي بالسلك  التقويم الرت يف موضوع " 16/10/2007بتاريخ  04-142وزارة الرتبية الوطنية، مذكرة - اململكة املغربية -
 ". الثانوي التأهييل ملادة الفلسفة 

 دليل البيداغوجي للتعليم االبتدايئ ال وزارة الرتبية الوطنية،  -اململكة املغربية  -

 2009غشت  -دليل يف التعلامت األساس للتعليم االبتدايئ وزارة الرتبية الوطنية، -اململكة املغربية  -

 http://aklamok.blogspot.com/p/4-1_577.htmlمدونة أقالم مقاومة: -

 أسس بناء االختبارات واملقاييس النفسية والرتبوية

 جامعة البحرين- ، قسم علم النفس، كلية الرتبية صنيف بلوم املعدلت سعاد البلويش،  -

: مكتبة  القاهرةفايز مراد مينا  ترجمة  . مراجعة لتصنيف بلوم لألهداف التعليمية  ،وولثكرا ديفيدو لورين أندرسون -
 2006 ،نجلو املرصيةاأل 

املؤسسة    :عبد املالك الناشف وسعيد التل. بريوت. ترجمة  أساليب االختبار والتقويم يف الرتبية والتعليم س. م. لندفيل،  
 1968الوطنية للطباعة والنرش، 

Andy Baxter, Evaluating your Students. London: Richmond Publishing, 1997 
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 :منوذج تطبيقي -ثانياجلزء ال

 تشخيصي رائز تقويم 
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. ونؤكد مرة أخرى، أن األمر يتعلق بنموذج  بعد كل هذا التأطري النظري، نقدم اآلن منوذجا تطبيقيا عىل شكل رائز 
النظري الذي انتهينا منه للتو. وعليه،  لمقتضيات واملبادئ والقواعد التي تضمنها التأطري أويل، بل مبجرد مثال توضيحي ل 
 ضافة. حسب هذه الوثيقة أنها دلت بإصبعها عىل االتجاه الذي ينبغي امليض فيه. فاملجال مفتوح أمام االبتكار واإل 

 

خذ بعضها  قد أ  يف صيغته التجريبية الحالية،    ،. واملالحظ أن مفردات مجاالت للرائز اآلتية   الخمس  يغطي الرائز املجاالت
ورمبا قد يكون االعتامد عىل مرجعية  لغة صنافة بلوم وبعضها من لغة صنافة بلوم املعدلة، وبعضها من لغة الكفايات.    من

نسجام والنسقية بني العنارص املكّونة للرائز مبا يحقق متثيلية وتغطية أكرب  كرب من اال أ أفضل لجهة تحقيق قدر واحدة 
 :اله( )أنظر معايري ورشوط القياس أع

 

 

 

 

 

 

  

 لقراءة والفهمكفاية ا

 الكفايات اللغوية

 الكفايات المنهجية )االستدالل، المنطق(

 الكفايات الثقافية

 والتفكير اإلبداعي الحس التساؤلي
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 عن األسئلة ، ثم انتقل بعدها لإلجابة قراءة متأنية اآليتاقرأ النص 

ظاهرة تشغيل األطفال من االنتهاكات الصارخة التي تعمل عىل زلزلة املقومات األساسية التي  د  ع  ت  

. إذ غالبا ما يضطر الطفل العامل إىل معايشة وي  سالمائه نينبغي لكل طفل أن يتمتع بها يف سبيل 

برفع األحمال الثقيلة املرهقة، مرورا بالتعرض  ا  اءة، بدءظروف وأوضاع عملية بالغة الخطورة واإلس

وغازات وحرارة وضوضاء .... إلخ، وصوال إىل املخاطر املتصلة  ة  بِْخر ملؤثرات كيماوية وبيئية من أ 

إىل املعاملة القاسية العنيفة التي قد يتلقاها الطفل من أرباب العمل الذين  بالتعامل مع اآلالت، إضافة

 يتفنن بعضهم يف تعذيب األطفال وتوجيه مختلف اإلساءات اللفظية والجسدية إليهم. 

ي برتك بصماتها عىل األجساد الفتية لألطفال، وإنما تتجاوز ذلك التوجه تلك اإلساءات التي ال تكتف

بإحساسهم باألمن واالستقرار النفيس. ومن شأن فقدان  طيحة  م  نفسياتهم، رضبات موجعة إىل 

به غالبا إىل االضطرابات االنفعالية   ؤدياإلحساس باألمن لدى الطفل أن يزعزع ثقته بنفسه، وي 

ت الدراسات ارتباطها املتني بالحرمان من إشباع دافع األمن يف مرحلة الطفولة، والسلوكية التي أظهر 

فقدان اإلحساس باألمن عرب شعور الطفل بالقلق والكآبة وفقدان احرتام الذات والحط من  كما يتجسد

  الطفل عادة إىل اخرتاع   يجنحقيمتها. ويف ظل غياب عالج مشاعر القهر والعجز التي تتأجج يف أعماقه،  

 ور يف وجدانه من أحاسيس سلبية خانقة. دلإلفصاح عما ي ةسويّ وسائل غي 

م بالتسامح والود والتعاطف تِّس من الدراسات النفسية أن عيش األطفال يف جو يوقد أكدت العديد 

من شأنه االتجاه بشخصياتهم نحو التوافق النفيس، خالفا للممارسات التعسفية املتشددة واملتسلطة  

زع  ر لديهم واطو  مع اآلخرين، بل قد ت   وتوافقا   كثيا ما تجعلهم أقل ثقة بأنفسهم وأقل اندماجا  التي 

 ف. ي العدوان وسوء التك

  (30مجلد)  1ع   عال الفكر   ، "أضواء عىل ظاهرة عاملة األطفال: مقاربة نقدية،"خالد سليامن وسوسن مرقة عن:  بترصف  
 139ص  ،2002

 

م:ماتممالحظ

ذمأ نممنماحملمتلمجدامأ نميكونوامقدمتعرضوامملوضوعم"تشغممتماختيارم- يلمهذامالنصمنظرامل نمموضوعهممأ لوفمللمتعلمني؛ماإ

مال طفال"ميفمموادماللغةمالعربيةمأ ومالفرنس يةمأ موالاجامتعياتمأ ومالرتبيةماالإسالمية..

ورمعلهياميفمكتابمنصوصمفلسفية،مرمغمأ نمالنصمليسم"فلسفيا"،ممبعىنمانممؤلفهمليسمواحداممنمال سامءماليتمنتوقعمالعث-

نه،ممعمذكل،م مالفلسفةمموضوعامدلشّكمتممىلممفاهميمفلسفيةتنطويمعحافلمبأ لفاظمفاإ ممادة ،ممنمقبيل:مروسممقررةميفمبرامج

آبة،ماحرتامماذلات،مالقمية..ممالنفيس،مال من،مم ّي/غيم،مسوم/مالسلويك،مالنفيس/اجلسدينفعايلفضالمعنمثنائياتمالاالتعاطف،مالك

مسوّي،ماللفظي/اجلسدي،م

م؛هلمأ كرثممنمفعلمالتأ ليفماذليمأ بدعهممفعلمالقراءةموالتلقيماذليمخيضعجيدرمابذلكرمهنامأ نممامجيعلممنمالنصمالفلسفيمهومم-

ذامتوفرتميفمالنصمحدودمدنياممنمالعمقمالفكري،مفاإنمقراءةممماللقبماذليمحيمهلمصاحبه.نوعيةمقراءتنامهل،مأ كرثممنممأ يمم ولهذاماإ

مومم مللمفاهمي مابنية مفلسفياؤشلكة منصا مالنص ممن مس تجعل مالاس تداللية موأ لياته مالنص ممنطق ىل ماإ ممرمُمتنّّبة مميكن مللمزيد ماجعة.

معالنمالثورةمالفرنس يةمحلقوقماالإنسانمواملواطنمقراءةمفلسفية:اإمالإماكنيةمقراءةممممهتاالكتابمالآيتملفرانسوازمرافان،موخاصةممناقش 
Françoise Raffin, La lecture philosophiqueم
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مالآيت مالنص منتأ مل مدعوان مذكل، مصاحبهمل جل مامس ممن مُغفاًل منورده ماذلي مأ نفس نا: مولنسأ ل مهذامنص، موممهل مامفلسفي؟

م؟لسفيامأ ومغيمفمفلسفيمانصماملعيارماملعمتدميفماحلمكمعىلمكونهم

ثرمهنايةمادلرسمأ غادرممبىنماجلامعة،مفامللحمعىلمالرصيفماملقابلمأ حدممعاريفمحيييينمفأ ابدهلمالتحية،موأ انممارمأ مامماللكوزيومم)م ىلممسمعيمColosseumاإ (ميتناىهماإ

مأ ودماذل مبأ ين محينئذ مفأ تذكر مموس يقى موعلّمصوت مهذاماملساء، ماملرسح ىل مالوصولممغراضقضاءمبعضمال ممهابماإ ملكهاممقبلمذكل،موعدم ماخلواطر مهذه مويفممغرة متأ خرا.

ممرقينمالتفكيمفاميميتعنيمعلحترضينمفكرةمماممفادهامأ نينميفمحلظةمماممنمحلظاتمادلرسمملمأ جنحميفمتقديمصياغةمتعربمبصدقمعاممرأ يتهممنمقبل.موأ انمأ اتبعماخلطىميس تغ

ذميتبدىميلمحشدممنمالبرش،موعندمتقاممأ نمأ سويهميفماحلال.موبيامنمأ ان طعمشارعنيمأ دخلمحمالملبيعمالتبغمفأ شرتيممنهمجسائرمسويرسية،موأ مسعمرجالمخلفممبسطمكذكلماإ

أ ضعممشرتاييتميفمحمفظيتمأ نهمازدادمحيويةموانتشاءمكيفيةمروايته،موببساطة،مأ تبنيموأ انممالسلعميرويمحبيويةمبينةمأ حداثممقابةلمكرةمالقدممال خية،مفيشدينمماميرويهمال

هنامجتربةمتفاهات،مجترمبيةمجترمأ مف.ممتوسطيمامليدانمبفعلمال داءماملمتزيمل حد ذن؟ماإ ةمبمةموقائعميوميةمصغية.مولكنمالمبأ سمففيممقدورانمكذكلمخوضمجترمبمةمحصلتميلماإ

مال ش ياءماملهمة.ماملهممهومأ نممامجريتهمموجودمفعال.

 

 

 ىل الفهم العام للنص .القدرة ع1
 ( يف خانة الجواب الصحيح مام يأيت: xأضع عالمة )

 املجال الذي يندرج فيه النص:.1.1

 املجال الوطني اإلنساني  □ 

 املجال الفني الثقايف □ 

 املجال االجتماعي واالقتصادي  □ 

 املجال الحضاري  □ 

  .نوعية هذا النص:2. 1

 رسدي  □

 إخباري   □

 وصفي  □

 حجاجي  □

 

 

 :القضية املحورية التي يعالجها النص.3. 1

   القارصين االطفال تشغيل نواعأ □

  القارصين األطفال استغالل مظاهر □

 األطفال القارصين  لتشغيل السلبية االنعكاسات □

 القارصين  االطفال انحراف أسباب □

 الفكرة التي يريد النص إقناعنا بها:  .4. 1

 ونفسيا جسديا العاملون األطفال يتأذى □

  النفيس التوافق إىل والتعاطف والود التسامحيؤدي  □

  الصغية أجسامهم عىل خطر   األطفال تشغيل □

 ن يف تعذيب األطفال يتفنّنو  العمل أرباب بعض □

 

 : بخط بني كل جملة ونوع الخطاب الذي تنتمي إليه ل  ص  .5. 1

 سية يل األطفال يف املصانع، وهناك يتعرضون ملعاملة قاتشغ يتم □

  الطفولةتشغيل األطفال القارصين جريمة، ألنه انتهاك لحقوق  □

 ضوضاءالحرارة و الغازات و الو  بِْخرة  األ بيئية الكيماوية و الملؤثرات اتشمل  □

املصنع صباحا، يسرتيحون ساعة عند الظهر، ثم يعلمون  يف  عملهم األطفال بدأي □

 . حتى املساء

 إخباري  □

 وصفي  □

 حجاجي  □

 رسدي  □

 

م:ماتالحظم
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ضافةممهذهمال س ئةلمجمردممناذج،مواملطلوب- دلىمممللنصمممنمأ جلمقياسمأ كرثمموثوقيةملقدرةمالفهممالعامممها،تنويعماملزيدممهناموممماإ

م(م5.م1عىلمسبيلماملثال،مفاإنمالسؤالم)ماملتعل.

م- محتديد م)مجمالليس مالسؤال ميف م1.1النص ملقياس موس يةل مجمرد مبل مذاته؛ محد ميف مغاية ماملت( مامتالك مللتقس اميتممدى عل

نساين/محضاري..(،ممثم م.تهمعىلمتطبيقهامالسلميمعىلماملوضوعاتقدرمالعامةمللمجاالتم)ثقايف/اقتصادي/اإ

م)م- مالسؤال ميف مالنص منوع محتديد م1ليس مالعامةم2. مالتقس اميت ملتكل مامتالكه ملقياس موس يةل مجمرد مبل مذاته؛ محد ميف مغاية )

ماخلطاابتماحلجاجيةمومتيزيهامعنمغيها.عىلمالتعرفمعىلمقدرتهم)رسدي،مجحاج..(،موخباصةم

م)- (ميس هتدفانمقدرةماملتعلمعىلمالمتيزيمبنيمال ساسموالثانويميفمنصمما،مويهم4.م1(موم)3.م1منمالواحضمأ نمالسؤالنين

مفهممالنصوص.كفايةممنمالقدراتمال ساس يةميفم

 

 

 أفكار محددة يف النص .القدرة عىل فهم 2
 

دالة عىل مما يأتي العبارة الحدد  .1. 2

 : اإلساءة النفسية للطفل العامل

  تهاونه من  مشغله يحذره □

   مشغله يرضبه □

   أخطائه إىل مشغله ينبهه □

 مشغله   يشتمه □

حدد مما يأتي القيمة التي يحتاجها  .2. 2

 : الطفل لينمو بشكل سوي

   الحسنة املعاملة □

  النفيس واالستقرار األمن □

   جيدة ظروف يف العمل □

 العمل  يف صاإلخال  □

 

 

 

بني سب النص، ما نوع العالقة ح .3. 2

"املعاملة القاسية للطفل" و "فقدان الثقة 

   بالنفس"؟

   عالقة سبب بنتيجة □

 عالقة تناقض  □

  عالقة فكرة بالحجة الدالة عليها □

 هامشكلة بحّل ة عالق □

سب النص، ما نوع العالقة بني ح .3. 2

 ات"؟ " و " احرتام الذاإلحساس باألمن"

   عالقة سبب بنتيجة □

 عالقة تناقض  □

  عالقة فكرة بالحجة الدالة عليها □

 هامشكلة بحّل عالقة  □

 

 

مات:ممالحظ

وغينمعنمالبيانمأ نهملنميس تطيعمبناءماملعىنماللكيممهذهمنريدمهنامقياسمقدرةماملتعلمعىلمفهممجزئياتمحمددةميفمنصمما.-

ىلمأ طروحتهم،لنصمما نمهوماكنمعاجزامعنمفهمموحداتماملعىنماجلزئيةماليتميتكونممهنامالنص!م،والتوفقميفمالتوصلماإ ماإ
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 معاني الكلمات )الرصيد اللغوي( .القدرة عىل فهم 1
 خانة الجواب الصحيح مام يأيت: ( يف xأضع عالمة )

طيحة   " ،حسب سياق النص.1. 1  عني: ت "م 

  فادحة □

   دمرةم   □

ح □    يطةم 

ساِعدة  □  م 

 : تعني "يجنح" ،حسب سياق النص .2. 1

  يطي □

  يميل □

  يصيب □

 يبلغ  □

 

 

" ،حسب سياق النص.3. 2  تعني "السوي 

  الناضج □

  القوي □

   الكامل □

 السليم  □

 ضد الحرمان؟  ما.4. 2

 الحالل  □

 اإلشباع  □

 التجاهل □

 نعزال اال  □

 

 

مات:ممالحظ

ىلمقياسمسعةمالرصيدماللغويمللمتعل،ممهتدفمهذهمالبنودمال ربعةمممم- ىلمممم،بطريقةمغيممبارشةولكهنامهتدف،مماإ ممس تواهقياسمماإ

نهمابلتأ كيدمغيمقادرمعىلمتوظيفهاميفممنتوجمالتعبيمالكتايب؛موذكلمل نماملتعلمعندمامالميعرفممعىنممفردةممنميفم املفردات،مفاإ

ىلمترجيحمكفةمال س ئةلماملوضوعيةمبدلماملقاليةميفماحلاجة)للمزيد،ميُنظرمعىلممامقلناهميفمفقرةم"م.كتايب مضنممم3املبحثممم،ممضن"اإ

م(5احملور
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 بنية الجملة وتركيبها .القدرة عىل فهم 2

 

وسطرين  ضع سطرا تـحت الفاعل  .1. 2

 :تـحت نائب الفاعل يف الـجمل االتية

 
  ِضعت اسرتاتيجية هامة لخفض مخاطر و 

 التلوث. 

الوعي بخطورة  ي عـزى تلويث البيئة إىل غياب

 التلوث. 

   قـّدم أعضاء نادي البيئة نشاطا حول حماية

 البيئة

ابن  الفعلني امل سط ر تحتهما يف الجملة   .2. 2

بالشكل التام   االتية للمجهول، واضبطهما

 : مع تغيري ما يلزم تغيريه

 

أحمد زمالءه بوجوب امل حافظة عىل البيئة  أقنع  

 له فاستجابوا

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

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

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

 

 

ضع سطرا تحت املفعول به يف الجمل  .3. 2

 : االتية مع ضبطه

 حِرم استنزاف الطبيعة األجيال الق ادمة يـ 

 من حق التمتع ببيئة سليمة. 

 بيئة دورا أساسيا يف املحافظة عىل ت لعب  ال

 صحة االنسان. 

   ف  القايض املظلوم  أ نص 

 الرئييس املوضوع يف Xضع عالمة  .4. 2

 : التي تتحدث عنه الجملة اآلتية

إذا استمرت الوتية الحالية للتلوث الذي يتسبب 

إن مستقبل ، ففيه اإلنسان بأنشطته املختلفة 

ومعه مستقبل بقية  ،الكوكب سيكون يف خطر

 . التي ال ذنب لها الكائنات الحية

   مستقبل الكوكب □

  كائنات الحيةالبقية  □

 تلوثال □

 نسان اإل  □

 

 

مات:ممالحظ

نيمالُبىنمدرجةمحتمكماملتعلميفمالقواعدمالنحوية؛مبلمالهدفمأ بعدممنمذكل!ممفامداممأ نمبالميتعلقمال مرمهنامابلتحققممنمم-

م ممن ملك ماملايض ميف م)أ اثره مالتناظر ممن منوعًا ماملنطقية موالُبىن ممناظرهتاممالنحوية ميف مالنحوي محيي موأ بو مالصيايف ممىت مبن يونس

م(ورةهاملشم ماملتعل، مقدرة مقياس مال س ئةل مهذه مخالل ممن منريد ننا ممفاإ مقبيلمعىل ممن مالبس يطة، ماملنطقية مالعالقات مبعض ضبط

ليهدمواملس ن ماملوضوعمواحملمولميفمقضيةمما،مبنيماملس ن ممبنيجة،مبنيمالسببموالنتيمالعالقة ،مولكهامقدراتمالمغينمعهناملفهمم..دماإ

مالنصوصمالفلسفية،مبلملفهممأ يمخطابميفماحلقيقة.
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 (الجمل للتعبري عن فكرة معينة تركيب) الكتابة.القدرة عىل 3

 

تقل عن سطر وال   استعمل كل مجموعة من الكلمات لصياغة جملة مفيدة، ال .1. 3

 : تتجاوزه، مع إدخال التغيري عىل الكلمات إن اقتىض األمر

 
  الجمال –الطبيعة  –الشاعر    ............................................................................ 

  التنمية –املصلحة العامة   -املواطن.  ........................................ ............................. 

  العدالة. –الكرامة  –القانون   .............................................................................. 

 

ربط بني ، واأخرى اليسار يف جملةخانة اليمني يف جملة، وكلمة خانة  ضع كلمتي    .2. 3

هذا مسرتشدا  ب، طرينسزيد عن يقل وال يال ذلك فيما و ، الجملتني لبناء فكرة تكون مقنعة 

 : املثال 

ممثال:
مضياعمالوقتمماملوس يقى،مالارتياحمالنفيس

جيايبمعىلماالإنسان،مفهييممثالمتسامهميفم(م1)امجلةلجواب:م مالتوترفيفممنموالتخممالارتياحمالنفيسممحتقيقللموس يقىمتأ ثيماإ

ىلماملوس يقىممالاس امتعميعتربمفاإنممنمكلوذل(م2)امجلةل؛موالقلق ماملوس يقى.محقيقةالميفهممجيدامممضيعةمللوقتمجمردماإ

 1سؤال

 الصحة  التدخني، االقتصاد 

 

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

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

 

 2سؤال

 التقدم الثروة العلم،  

 

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

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

 

 3سؤال

 التفوق  فشلال، الخوف

 

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

................................... ................................................................................. 
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مات:ممالحظ

م3)منيالسؤالمالكميس هتدفم- م)1. مو م3( م2. مالكتابة( معىل مالقدرة مأ ي م؛ ممعينةمجتركيب مفكرة معن مللتعبي مأ وممل مبس يطة ،

نشاءماكملقدماكنمممكناممطالبتهمبكتابةمممم.مركبة ل،مولكنمملاماكنتمالفقرةمتتكونمأ والممنممجل،مواكنتمالفقرةماجليدةمفقرةمأ ومحىتماإ

آثرانميفمالسؤالم) م(مالاقتصارمعىلماختبارمقدرةماملتعلمعىلمصوغمفكرةمواحدةميفممجةلمواحدة.1.م3تضممأ والممجالمجيدة،مفقدمأ

جاابتماملتعلمني.وقدمنامهلمعنارصمامجلةل،ميكميم مسهلمالحقامتصحيحماالإجابةمومقارنةماإ

قناعه.م(2.م3يمتزيمالسؤالم)- مبكونهمخيتربمأ يضامقدرةماملتعلمعىلمتركيبممجلمتس تحرضماملتلقيمحماوةًلماإ

ىلمالسؤالنيممعا،موكاممذكرانمأ عالهميفمالفقرةمبعنوانم" حتديدمالتعلامتمال ساسماليتميدورمعلهيامالربانمجم-سادساابلنس بةماإ

اخلاصمابللغةمممPNEAمم2016عماملشرتكممالربانمجمالوطينملتقيميممكتس باتمتالمذةماجلذ(،معندماحلديثمعنمم14"م)صممادلراس

متفقمعلهياممstandard،مواليتميهميفماحلقيقةممعاييمقياس يةمراعاةماملعايرمالآتيةميفمتقويماملنتوجمالكتايبمللمتعلمبميُنصح،مالعربية

ىلمحدمكبي م.دولياماإ

م؛(ن1)ماملالءمةمملامهوممطلوب-

من(؛1)مبنيممكوانتمامجلةلمالامتسكموالانسجام-

من(؛1)ممنمالناحيةماالإمالئيةموالنحويةموالرتكيبيةمسالمةماللغة-

من(؛1)موغىنمالرصيدماللغويماملس تخدمم)مفرداتمدقيقة،مغيممبتذةل..(مالفصاحة-

معهنامتدلمعىلمنوعمال صاةل- ،ماومأ هناملمامجليعمنماالإبداعمواجلدةموالبعدمعنماملأ لوفماذليميفممتناوم،مأ يمكونمالفكرةماملعربر

من(.1)ممقنعةمحقاميفمحاةلمالسؤالمالثاين
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 التفكري املنطقي .القدرة عىل1
 ( يف خانة الجواب الصحيح مام يأيت: xأضع عالمة )

العبارة اآلتية: "عندما ييسء يف  .1. 1

، فإنه ييسء إىل أطفاله مجتمٌع ما معاملة 

ره." يشري الضمري املتصل   مستقبله؛ بل يدم 

ره" إىل  : )الهاء( يف كلمة "يدم 

  لاطفاأل  □

 األطفال  مستقبل □

 املجتمع  □

 املجتمع ستقبل م □

 املصنعإن  (1)" :آلخر شخصقال لو  .2. 1

ك ألن (2) ؛ لا طفلل ليس املكان املالئم 

 يف الربد القارس".  ملهشغ  ت  

 : 2ستكون الجملة رقم 

   حجة مقنعة □

 حجة غي مقنعة  □

 ال عالقة لها باملوضوع □

 نا الحكم عليها ال يمكن □

 

 االستدالل  .القدرة عىل2
 

)مادام أن، سواء، فإن، املناسب يف املكان املناسب اآلتية ابط و الر كل واحد من ضع  .1. 2

 : لذلك، إن(

 
... اإلنسان يكون طفال قبل أن يصبح رجال، ... مختلف التجارب التي مي فيها يف طفولته، ... 

كما يقول املحللون -كانت تجارب سعيدة أو تعيسة، ترتك يف نفسه أثرا ال ينمحي؛ ... علينا 

فولته. ويذهب البعض إىل حد القول أن نبحث عن مفتاح فهم شخصية اإلنسان يف ط -النفسانيون 

 .. النجاح أو الفشل يف الحياة يتحدد منذ الطفولة..

 

 يف خانة الجواب الصحيح:   Xضع  عالمة 

اقرأ جيدا الفقرة اآلتية التي يحاول فيها الكاتب إقناعنا بالفكرة املشار إليها يف  .3. 1

  (:دالجملة )

 
لت عىل حصو وذلك منذ أن تخرجت من املعهد،  )ب(( عملت يرسى كمتدربة يف عدة رشكات، أ)

  تها تشعروالدحثها عن شغل قد طالت، فقد بدأت بوحيث إن مدة  (ج )الدبلوم بميزة مرّشفة 

ملّفها    اقدمت إليهالذي  يف الرشكة منصب الشغلستحصل عىل ولكن من املؤكد أنها ( د) .بالقلق

تع بها أهمية كبية للتجربة والخربة التي يتمعي ت   الرشكةهذه ألن ( ه )خالل األسبوع املايض؛ 

 . نصب الشغلاملرشح مل

تقدم لنا فقط معلومات إضافية وال تتضمن أي حجة من ماهي الجمل التي  السؤال: 

 ]مالحظة: هناك أكثر من جواب صحيح[ ؟(دنها إقناعنا بالفكرة الواردة يف الجملة )شأ

 أ  □

 ب □
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 ب □

 ه □

 

مات:ممالحظ

تفكيمالفلسفيماذليميتطلبمقدراممنمالاس تداللمالسلميموالقدرةمأ س ئةلمهذهمالفقرةمقياسماس تعدادماملتعلمنيمللمتس هتدفمممم-

م.عىلمتتبعمتسلسلماحلجج،موالمتيزيمبنيممامهومجحةمومامهومجمردمرشحمأ وممعطىماثنويمالمعالقةمهلمابالإقناع

م)- مالسؤال م1يس هتدف م3. ماختبار مخاص مبشك م"( ماملتعل محساس ية مادرجة ماالإقناعيةجتاه ماكنتللعقل"ملقوة ذا ماإ مل نه م؛

قناعمحبججمالعقل،مفينبغيمأ نميكونماملتعلمقادرامعىلمتقبلماخلطابماالإقناعيمللعقلمبصددم الفلسفةمتفكيامجحاجيا،مأ يمجمهوداملالإ

م مبس يطة ممسائل متصادفه مأ ن ميف منطمع مأ ن مقبل ماليومية، ماحلياة مبصميممن مالعقل مخطاب مغورًاممتقبل موأ بعد مجتريدا مأ كرث مقضااي دد

مفي!اكليتميتناولهامالتفكيمالفلس
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 التموقع يف الزمانب تسمح معارف. 1

 ( يف خانة الجواب الصحيح مام يأيت: xأضع عالمة )

ما إذا كانت كل واحدة من الجمل  د  حد   .1. 1

 : اآلتية صحيحة أم خاطئة

  عرص ما قبل التاريخو العرص الحجري 

 خطأ  □صحيح؛  □يعنيان نفس اليشء. 

   كانت دولة املوحدين معارصة لخالفة عثمان

 خطأ  □صحيح؛  □بن عفان. 

  انطلقت الثورة الفالحية والصناعية من

 خطأ  □صحيح؛  □. إنجلرتا

  الفراعنة يف عهد اإلسالمعاش. 

 خطأ  □صحيح؛  □ 

تية من األقدم إىل األحداث اآل  ب  رت   .2. 1

 األحدث

□ □  □  □  □  □ □ 
 1929لسنة  األزمة االقتصادية )أ(

 وىل األ عاملية الب ر ح)ب( ال

 ثورة فرنسية )ج( 

 سقوط جدار برلني)د( 

 ورة روسية )ه(الث

 ورة روسية )و( الث 

 ثانية العاملية الحرب ال )ز(

 

 

 ء  .3. 1

 ء  □

□  
□  
□  

ل  بخط  .4. 1    ص 

 االصالح الديني   مارثن لوتر

 االكتشافات الجغرافية    ديدرو

 مدونة القوانني    فولتي  

 الحركة اإلنسية   حموربي 

 املوسوعة  كريستوف كولومبس 

 

 التموقع يف املكانتتيح  معارف . 2
 

الدولة التي  قرب اسم  Xضع  عالمة   .2. 2

  :ال تنتمي إىل حوض البحر األبيض

  ليبيا □

 تركيا □

 العراق  □

 لبنان □

ل  بخط  .2. 2    ص 

 بالد الرافدين   العراق 

 بالد الشام  تونس

 الغرب اإلسالمي   سوريا، 

 الجزيرة العربية  اليمن 

 

 معارف يف التاريخ والجغرافيا. 2
 الجواب الصحيح مام يأيت: ( يف خانة xأضع عالمة )

 يف املكان املناسب Xضع  عالمة  .1. 2

  .مذهب ضمن دين □دين؛   □املسيحية 

عىل ما ليس عقيدة  Xضع  عالمة   .2. 2

   دينية:
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 نة  مذهب ضمن دين □دين؛  □. الس 

  .دين مذهب ضمن   □دين؛  □الربوتستانتية 

 مذهب ضمن دين □دين؛  □. الشيعة 

 مذهب ضمن دين □دين؛   □ . املسيحية 

  .مذهب ضمن دين □دين؛  □البوذية 

  .مذهب ضمن دين □دين؛  □الكاثوليكية 

 العوملة   □

 الحركة اإلنسية  □

 الرأسمالية  □

 الوثنية □

 الكاثوليكية  □

 وسية الهند □

 

 

 معارف عامة . 2
 

ل  بخط  .2. 2   ص 

  قيمة سياسية   التفاؤل 

 قيمة دينية    التقوى

 إنسانية قيمة    التناسق

 قيمة جمالية    الكرامة 

 قيمة نفسية   صيانة البيئة

 يف املكان املناسب Xضع  عالمة  .1. 2

  .حيوان خرايف  □حيوان حقيقي؛  □الغول 

  .ان خرايف حيو  □حيوان حقيقي؛   □الضبع 

  .حيوان خرايف  □حيوان حقيقي؛  □املاموث 

  .حيوان خرايف  □حيوان حقيقي؛  □التّنني 

  .حيوان  □حيوان حقيقي؛  □حورية البحر

 خرايف 

 
 
 

 

مات:ممالحظ

م:شيئانويرادمهنامم.اس تعدادماملتعلملتحصيلمالتعلامتميفممادةمالفلسفةأ س ئةلمهذهمالفقرةممتقيس

م)الفلسفة(،ماليتممىلمالمتوقعقدرةماملتعلمعقياسم- مهلماملعطياتماليتمستتضمهناماجملزوءةمال وىل يفماملاكنموالزمانممباميسمح

تبدأ مم!طويةلميفماحلقيقية،مخيىشممعهامانميتوهماملتعلماذليميتبعناممامملمتكنمحبوزتهمبوصةلمزمنيةمتأ خذماملتعلميفمرحةلماترخيية

ىلماحلقبةماملعارصة،ممي،موصوالًمال سطورمعمالطبيعةموتبلورمالتفكيتمال وىلممالعالقاحيثم،ممنمالعرصماحلجريهذهمالرحةلم اإ

ممرورامبأ زمنةموعصورمكثيةمتقعمبنيمهذينمالنقطتني،موكذامأ مكنةمكثيةماكنتممرسحامللوقائعمالتارخييةماليتمتتناولهامهذهماجملزوءة.

مفةمالعامةمابلرضورة!مممنمالثقاالرصيدماملعريفمللمتعلمبصددمموضوعاتمتعتربممنماملعلومقياسمسعةم-
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 الوضعية األوىل: 

عىل سطح هذا الكوكب. ماهي األفكار أو التأمالت التي يمكنها أن  أول إنسانتخيل نفسك أنك 

 )يف ما ال يتجاوز ستة أسطر(  تراودك؟

 
 

 : لثانيةالوضعية ا

اإلنسان الوحيد الباقي عىل سطح هذا الكوكب. ماهي األفكار أو  أة تخيل نفسك أنك أصبحت فج

 )يف ما ال يتجاوز ستة أسطر( التأمالت التي يمكنها أن تراودك؟
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 :لثةلثاالوضعية ا

 تأمل هذه الصورة، ثم أجب عن السؤال أدناه: 

 

عية  الوض ( هي Natureيقرتح علينا هذا الرسام أن الوضعية التي ك تب عليها )  .2. 2

الجواب الذي تعتقده  Xضع  عالمة   (. ملاذا؟Egoالسليمة والصحيحة بخالف وضعية )

  :صحيحا مما يأتي

 ألن اإلنسان يشبه القرد وينبغي أن يأخذ مكانه بجواره  □

ألن اإلنسان يقع يف أعىل هرم السلسلة الغذائية، وبالتايل ينبغي أن يأخذ مكانه املناسب داخل هذه  □

 السلسلة 

ال ينبغي لإلنسان أن يعترب نفسه محور الكون، بل عليه أن يعيش منسجما مع باقي الكائنات  هألن □

  لحماية الطبيعة

 . عىلاأل مكانه يف  ذاإلنسان بالعقل، وبالتايل عليه أن يأخكّرم ألن الله عز وجل  □
 

مات:ممالحظ

لهيامأ عاله(مصنافةمبلومماملعدةلمّوجيتمتتالعليامالمجعناميفمهذهمالفقرةممنمالرائزمبنيماثننيممنماملرايقمم- م:)اليتمأ رشانماإ

م؛التقويم)وقدمعربانمعنهمابحلسمالتساؤيل(-

م.االإبداع-

عدادممهنجملتحليلماخلطاب!ومنمالواحضم جوبةمالصحيحة،مبلماإ عدادمالحئةملل  مأ نمهذهمالفقرةمال خيةممنمالرائزمالمتتطلبماإ

ىلمالوضعيةمالثالثة،مممم- .مفاملقصودمديدمجوابمحصيحممنمبنيمالاختياراتماليتمطرحناهامعىلماملتعلأ نهملنميسعنامحتابلنس بةماإ

ماملتعل متفكي ممنط معىل مالغالبة مالسمة محتديد مهو مال س ئةل مهذه ممثل ممنممن ممعني ممنط ىل ماإ ميشي ماحلقيقة ميف مجواب ملك مل ن ؛

دراكماملتعل/االإنسانمذل ماتهموملوقعهميفمالوجود،موعالقتهمابلطبيعة.التفكي،مومنماإ
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مال وىلموالثانية،مماب- ىلمالوضعيتنين الميسعنامحتديدمجوابمحصيح؛مبلمالميسعنامحىتمتوقعمال جوبة.ملكنممنماملمكن،ملنس بةماإ

كامممشرتكةمبيهنا؛أ نميمتمتصنيفمهذهمال جوبةمحبسبمالقوامسمالفكريةمأ وماجملاليةماملمبعدمالاطالعمعىلمأ جوبةماملتعلمنيموحتليلها،م

م:لهتا؛مأ يميكنمترتيّبامحبسبمدرجةمأ صا

م:تعكسمفرديةماملتعلموسعةمخياهل،مأ ومابلعكسفريدةمغيممتوقعة،مانطواهئامعىلمتأ مالتموحدوسم-

مالتفكيممثلمالآخرينمأ وممضنمماميسمىمالعلبماجلاهزة؛مهالطابعمالامتثايلملفكرمانطواءهامعىلمأ فاكرموتصوراتمتعكسم-

مترتسمممنمخاللها.ميتمالميالاخلمممساحةضيقمعةمأ ومحبسبمسأ وم

 

 

 

 

 
 نهاية الرائز

 


