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دث:مسخخلص الب  

حلخبر كملُت الخِىٍم التربىي مً ألامىس راث ألاهمُت الٕجيرة في اللملُت              

التربىٍت والخللُمُت، لزلٗ ٌلخمذ الخِىٍم بصٌت كامت كلى جحلُل الجُاهاث التربىٍت التي 

ًخم الحصى٘ كليها باظخخذام وظابل الُِاط اإلاخخلٌت وأهمها الاخخجاساث والتي تهذي 

كلى الخويراث التي جؼشأ كلى همى مٕدعجاث اإلاخللم،ومً أهم أهىاق هزه  إلى الخلشي

ٌت  هجذ الاخخجاساث الاخخجاساث الخحصُلُت والتي حلذ ألآثر ؼُىكا في هـم الخللُم اإلاخخل

وإكذادها جخؼلب مهاساث مخلذدة مً اإلاللم، ٓما أن  في اللالم، لزلٗ ًلملُت بىاءها

ة إلى حذور مؽٕالث وصلىتاث في كملُت الخللم الِصىس في إكذادها ًؤدي بالظشوس 

 كامت وكملُت الخِىٍم خاصت. 

وكلُه تهذي وسُخىا هزه إلى الخلشي كلى ٌُُٓت إكذاد وجصمُم الاخخجاس              

ؼشوغ صُاهت ألاظئلت وُىاكذ ٓما حععى الىسُت إلى اظخلشاض ألهم الخحصُلي، 

ِخم جىطُح رلٗ  مً خال٘ كشض همىرج ٌُُٓت جصمُم وطلها وتىائها وجحلُلها، وظ

 اخخجاس جحصُلي في وحذة " مذخل إلى كلىم التربُت ".

ىٍم التربىي، الاخخجاساث الخحصُلُت، جصمُم  اخخجاس ، ًىُاث الكلماث املفخاخيت : الِخ

 جصمُم اخخجاس.
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Abstract : 

 

           The educational evaluation process is of great importance 

in the educational process, so evaluation depends in general on 

the analysis of educational data obtained using different 

measurement methods, the most important of which are the tests 

that aim to identify changes in the learner’s growth, and among 
the most important types of these tests we find achievement 

tests , which is the most common in the various education 

systems in the world, so the process of building and preparing it 

requires multiple skills from the teacher, and the shortcoming in 

its construction leads to problems and difficulties in the learning 

process in general and the assessment process in particular . 

           Accordingly, this research aims to identify how to 

prepare and design an achievement test, as well as a review of 

the most important conditions for formulating questions and the 

rules for setting, constructing and analyzing them. This will be 

clarified by presenting a model of how to design an 

achievement test in the unit "Introduction to Education 

Sciences". 

Key words: educational assessment, achievement tests, test 

design, test design techniques. 

 ملذمت 

ٌلدذ الخِدىٍم التربدىي كىصدشا أظاظدُا فددي مىـىمدت اللملُدت الخللُمُدت، حُد  ًللددب           

دوسا ًاكال في إهجاحها بما ًحذزه مً جىاصن و جٖامل بين مخخلٍ كىاصشها و بمدا ًحذزده 

دددا مدً حلدذً د ل أو جُُٕدٍ فدي طدىء الجُاهدداث و اإلاللىمداث التدي جيؽدا كىه.ًظدال كدً اهدده ًيهد

ًللب دوسا أظاظُا و مؤزشا في جحعين و جحذً  اإلاٖىهاث الخللُمُت مً أهذاي و مىاهج 

 و ػَش الخذَسغ و اظتراجُجُاث الخللُم.

لخبر الخِىٍم التربىي إحذي الخخصصاث اإلاهمدت التدي جدشججؽ بجُِدت الخخصصد          اث َو

التربىٍددت ألاخدددشي، و ٌلخبددر الخِدددىٍم التربدددىي ألاظدداط فدددي ٔدددل اللملُدداث التربىٍدددت اإلاخخلٌدددت 

، 2007) مدمـىد عبــذ الحميــذ مي ــ  ،َعدخخذم فددي إصددذاس الِدشاساث التربىٍددت اإلاهمددت " و 

 (.22ص
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لِدذ جؼدىس الخِددىٍم ٓيؽداغ جشتدىي كبددر اللصدىس هدُجدت لخؼددىس أظدالُب الخددذَسغ          

ت و و  حلذد اإلاهاساث و ؿهىس الخٕىىلىجُا الحذًثت و ملؼُاتها، ًالخِىٍم و هـام هماء اإلالًش

الامخحاهداث ُددذ ٔددان ملمددىم ذهددا  مىددز أمي العددىين ُجددل اإلاددُالد اإلاعددُ ي فددي الحظدداساث 

خ الامخحاهاث في الصدين ًشجدم إلدى كدام  ُت و الوشتُت، ًخاٍس ُجدل اإلادُالد و ُدذ  0022الؽُش

ُجددل اإلاددُالد مهخِددداء اإلاددىؿٌين لللمدددل فددي ال ذمدددت  1115أخددزث ًيهددا ؼدددٕال سظددمُا كدددام 

و كلى الدشهم مدً الودزوس  (279،ص2000) كاسم علي الصراف،اإلاذهُت ٓما ًزٓش رلٗ 

الِذًمدت للخِددىٍم، ًاهده لددم ًاخدز مٖاهددت و ًصددجح جخصصدا معددخِال إم مدم بذاًددت الثددىسة 

ددد دددا، و ُددددذ جؼددددىس الخِددددىٍم بخؼددددىس الخللُمُددددت ألاوسوتُد ت، حُدددد  ؿهددددشث الصدددىاكُت فددددي أسوتد

الٕخابدداث اإلاجٕددشة فددي الُِدداط الىٌتددري و الاخخجدداساث، حُدد   أصددجحذ كملُددت الخِددىٍم فددي 

صددمُم اللمددل التربدددىي، م حل ددي مجدددشد هخدداج هدددزا اللمددل، و لٕلهدددا حل ددي إلدددى جاهددب رلدددٗ 

بىىكُدت الخدذَسغ ُدذس كىاً هدا بىىكُددت الدخللم، و هىكُدت اإلاىاُدٍ الخللُمُدت  و الخىـُمدداث 

مٖاهُاث اإلاخاحت، لُحصل الخللم وًِا لدههذاي اإلاحذدة للمى ج و ما ًخخز اإلاذسظُت و ؤلا 

ً إجشاءاث لخلذًل معاس الوهذ التربىي الزي ًحذده اإلالىُىن باللملُت التربىٍت ًهى م  م

ًدخم كلددى هحددى كٌدىي أو كؽددىاة  و إهمددا ٌلخمدذ كلددى ألادلددت الصدادُت التددي ًددخم الحصددى٘ 

 كليها مً كذة مصادس.

ُت الوددددضء ألاهدددم مددددً بشهدددام  الُِدددداط و              دددُلُت الصددٌد حؽدددٖل الاخخجددداساث الخحصد

الخُُِم في اإلاذسظت، إر تهذي هزه الاخخجاساث إلى جُُِم دسجت ؤلاجِدان فدي وحدذة دساظدُت 

ملُىدت، أو جِدىٍم مدذي الخِدذم الددزي جدم إحدشاصه فدي جحُِددّ أهدذاي جشتىٍدت محدذدة إلاددادة 

ين، إر ًخِددشس فددي طددىء هخابجهددا اهخِددا٘ الؼالددب مدددً دساظددُت ملُىددت، أو إلالهدداج دسا ددري ملدد

 معخىي دسا ري إلى أخش ًظال كً أجها جحذد الِجى٘ و الاهخِا٘ مً مشحلت إلى أخشي.

ٍ جىدة الاخخجاساث                  و ًلالُ ها كلى الخخؼُؽ العلُم لها، و الخحصُلُت جخىُ

لُم لهزه الاخخجاساث ًدخم ُجدل كلى جىاًش مهاساث كالُت في وطم أظئل ها، و الخخؼُؽ الع

 وطلها.

لدذ الخللددُم الوددامعي أحددذ معدخىٍاث اللملُددت الخللُمُددت ًاهدده ًىؼجدّ كلُدده مددا ًىؼجددّ  َو

كلددى هيدددره مدددً اإلاعدددخىٍاث مددم ألاخدددز ةلدددين الاكخجددداس ػجُلددت البرهدددام  و أهذاًددده و ػجُلدددت 
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، ًُجب أن الؼالب هزا ألاخير الزي ٌلذ اللىصش ألاظا ري مً كىاصش اللملُت الخللُمُت

 ًخظم إلى كملُت الخِىٍم التربىي و رلٗ ذهذي حش ُص أدابه و كالجه و جؼىٍشه.

حلخبدر الاخخجدداساث واإلاِدداًِغ الىٌعدُت والتربىٍددت والاجخماكُددت بالودت ألاهمُددت فددي              

ددددا أهمُ د دد د د ددددى وجه ال صىص لهد د د د ت ٓجيرة جمُم اإلاجامث التي جؼجّ ًيها هزه الاخخجاساث، وكلد

ٗ ألن مهمت اإلاللم م جِخصش كلى إكؼاء ُذس مً الذسوط أو  دددد  ًذ اإلاللم أو ألاظخار، رل د د ًد

م أكمددا٘ ّإلِداء كددذد مددً اإلاحاطددشاث فددي ُاكدداث الددذسط، وإهمددا اإلاللددم مؼالددب بددان ًِددى

خلشي كلى ظماث ش صُاتهم  ِذس جهىدهم الللمُت، وُذساتهم الخحصُلُت، ٍو ػالبه، ٍو

ً مىاهب وُذساث، وأن ًٕدؽٍ مـاهش الِىة والظلٍ لذحهم، ولزلٗ وكلى ما لذحه م م

حلددذ الاخخجددداساث واحددذة مدددً وظددابل الخِدددىٍم اإلاخىىكددت، وعدددي وظددُلت سبِعدددُت حلمددل كلدددى 

ُُداط معددخىي جحصددُل الؼلجدت، والخلددشي كلددى مددذي جحُِدّ اإلاددى ج الذسا ددري لدههددذاي 

في الؼلجت، ومذي الخِذم  الخللُمُت اإلاشظىمت له، والٕؽٍ كً مىاػً الِىة والظلٍ

الزي أحشصجه اإلاؤظعت الخللُمُدت، وتدزلٗ ًمٕدً كلدى طدىبه اللمدل كلدى جحعدين وجؼدىٍش 

 اللملُت التربىٍت والخللُمُت والعير ذها إلى ألاًظل.

وللل مً اإلاؽٕالث التي ما صالذ الجحدىر التربىٍدت جىاجههدا صدلىتت الحصدى٘              

ددداًِغ أو الاخخجدددداساث  د ددددى كلددددى اإلاِد ددددشأ كلد دددا ًؼد ُت ومد دددلٓى د ددددراث العد ددددِغ بذُددددت اإلاخويد ددددي جِد التد

هم مً حوير، وُذ ًٖىن مً العهل كلى الجاح   ً همى وكلى ظلٓى ش صُاث اإلاخللمين م

ّ اخخجاساث لٌـُت )ؼٌىٍت(،  ً ػٍش أن ًِِغ آدعاب اإلاخللمين للمللىماث واإلاٌاهُم ك

دّ هير أهه ُذ ًصلب كلُه أن ًِِغ الخويراث في اججاهاتهم وُدُمهم  وجٌٕيدرهم كدً ػٍش

 مثل هزه الاخخجاساث.

ومدددم رلدددٗ ًدددان الجحدددىر التربىٍدددت حعدددمح باظدددخخذام هدددزه الاخخجددداساث لُِدددداط 

اإلاخويراث متى جىاًشث لها خصابص وؼشوغ ملُىت مً أهمها دسجت كالُت مدً الصدذَ 

ددددزه  د ددددت لهد دددددٌُاء أدواث بحثُد د ددددً اظد دددد  مد ددددّ الجاحد د ددددم ًخحِد دددا لد د د ددددىكُت، ومد دددداث واإلاىطد والثجد

ج ي كلدى إزشهدا جٌعديراجه وحلمُماجده ججِدى ال صابص، ًان الى خاب  التي ظُحصل كليها ٍو

حلدذ الاخخجاساث الخحصُلُت في اللملُت الخللُمُت وملشطت لل ؼا م ًمًٕ الاكخماد كليها.

دددا و اظدخخذاما فدي ُُداط هدىاج  الدخللم، أ د د د د د د د ددددىٍم ؼُىكد د د د د د د د د د د د د د د د د د ددددش أظالُب الخِد د د د د د د د د د د د د د و أداء مً أٓثد

ألاًددشاد إصاء أي خبددرة جذًددذة أو مىُدددٍ حللُ،ددي معددخحذر، إر ًخِدددشس فددي طددىء هخابجهدددا 

اهخِا٘ الؼالب مً معخىي دسا دري إلدى أخدش ًظدال كدً أجهدا جحدذد الِجدى٘ و الاهخِدا٘ مدً 
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مًٕ للجاح  أن ًصممه بىٌعه بحُد  ًحِدّ الهدذي مىده.ولًٕ ٔد   مشحلت إلى أخشي. ٍو

كملُددت الُِداط التربددىي والخِددىٍم، م بدذ وأن جخددىًش ًُمددا ًؼمدنن هددزا الجاحدد  إلدى هخدداب  

ًصدممه مدً اخخجدداساث جحصدُلُت مِىىددت خؼدىاث أظاظدُت فددي الجىداء جٖددىن جخميد  بالذُددت 

الللمُت.و هٕزا ؿهشث أهىاق مخلذدة مً الاخخجاساث و رلٗ لٕثرة اظخلمالها  واإلاىطىكُت

ـــــــي زاًر و آفي جِىٍم الؼلجت  ـ ـ ـ ـ ـ  (. 207-206،ص2024خرون، )ســـــعذ علـ

أهددم خؼددىاث جصددمُم اخخجدداس جدل رلددٗ جدداح  الىسُددت الحالُددت ذهددذي الخلدشي كلددى أل       

جحصدُلي مددً خددال٘ كددشض همددىرج ٌُُٓددت جصددمُم اخخجدداس فددي وحددذة " مددذخل إلددى كلددىم 

حُد  ًددخم فدي هددزه الىسُدت ؤلاجابددت كلددى التربُدت " للعددىت ألاولدى ُعددم الللدىم الاجخماكُددت. 

 ح :الدعا٘ؤ آلا

 مذخل إلى كلىم التربُت؟ما عي خؼىاث بىاء أو جصمُم اخخجاس جحصُلي في مادة  -

 أهميت البدث:-2

جٕمدً أهمُدت الجحد  مدً أهمُدت مىطدىكه، ًللخِدىٍم التربدىي أهمُدت فدي جىجُده 

معاس اللملُت الخللُمُت و جحُِّ أهذاًها، ًظال كً أهه ًللب دوسا أظاظدُا و مدؤزشا فدي 

دددد د د ددددذً  اإلاٖىهد د د ددددين و جحد د ددددذَسغ و جحعد د د دددَش الخد د د د دددداهج و ػد د د ددددذاي و مىد د د ددددً أهد د د ددددت مد د د اث الخللُمُد

 اظتراجُجُاث الخللُم.

ددت أهمُددت الاخخجداساث الخحصددُلُت فددي اللملُددت ٓمدا  جٕمددً أهمُددت الجحد  فددي ملًش

الخللُمُت باكخجاسها اإلالُاس ألاظا ري لخحذًذ مِذاس جِذم الؼلجت في الذساظت، و جج ى كلُده 

اءة ا ددٌد د د د د د د د ددددىي أداء اإلادددذسط، و مِدددذاس أحُاهددا ُدددشاساث جخللدددّ بٕد د د د د د ددددام  الخللُ،دددي، و معخد د لبرهد

ددددت و هيدر رلدٗ مدً اللىاصدش اإلاخصدلت بداإلاىٍُ الخللُ،دي، و هىدا  د د جحُِّ ألاهدددذاي الخللُمُد

هخص بالزٓش جِىٍم الؼالب الوامعي باكخجاسه كىصش هام مً كىاصش اللملُت الخللُمُت، 

دت و ٌلدذ الاخخجداس الخحصدُلي مدً أهدم الاخ ُدت اظدخخذاما لُِداط دسجدت ملًش خجداساث اإلالًش

الؼالددب إلاجددا٘ كل،دددي ملددين، لهددزا ًدددان بىدداء الاخخجدداساث الخحصدددُلُت حلددذ مددً اللملُددداث 

ددددالب  د د د د د دددده للؼد د د د د د الٌىُت ألاظاظُت التي ًجدب أن ًلدم ذهدا و ًخدذسب كليهدا ألاظدخار لُٖدىن جِىٍمد

ددددى الٕؽٍ كً ج د د د دددددا ًِؽ إلد د ددددب الِىة و الظلٍ في مجا٘ الخحصُل، بل لِغ مىجهد ىاهد

مىجها إلى حش ُص ةلع هىاحي الظلٍ لذي الؼلجت ووطم اللالج اإلاىاظب لها ذهذي 

جحعين و جؼىٍش أدائهم .لهزا كلى ألاظخار أن ٌلشي خصابص الخُُِم الوُذ حتى ًخمًٕ 
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دددت إجدددشاءاث و أدواث الخِدددىٍم  التددددي ظدددخلؼُه مللىمددداث دُُِدددت كدددً  الىخدددداب  مدددً ملًش

 اإلاخىصل إليها. 

 أهذاف البدث: -3

حهدذي هدزا الجحد  إلدى الخلدشي كلددى ٌُُٓدت إكدذاد وجصدمُم الاخخجداس الخحصددُلي 

ٓما حهذي الجح  إلى اظخلشاض ألهم اخخجاس مادة  " مذخل إلى كلىم التربُت، همىرجا"، 

اظُت و اظخلشاض الؽشوغ ألاظ صُاهت ألاظئلت وُىاكذ وطلها وتىائها وجحلُله، ؼشوغ

 للخِىٍم التربىي الىاجح.

 الخلفيت الىظريت للبدث : -4

 الخلىيم التربىي والاخخباراث الخدصيليت : -

 الخلىيم التربىي ) حعريفاجه،أهميخه، وسائله(  -2

  أ/ حعريفاث الخلىيم التربىي:

ٌاث الخِىٍم التربدىي وجدذاخلذ مدم ةلدع اإلاٌداهُم اإلاخِاستدت وراث  حلذدث حلٍش

ددددشتىي و ملهددا مددً اكخبدددره اللالُددت ، ًملهددا حلدد د د د د د د د ٍ اكخبددرث الخِددىٍم مشادًددا للُِدداط الخد اٍس

 إصذاس أحٖام، و ملها مً اكخبره مِاسهت الخحصُل باألهذاي الخللُمُت. 

ت الوٍشب إلى مٌهىم الخِىٍم ًخِى٘ :" الخِىٍم هى جِذًش للُِمت، وُىم الشريء  حؽير سمٍض

ُددىم اإلاللدم أداء الخالمُددز أي أكؼدداه ُُمددت ُدذس ُُمخدده، وُددىم الشددريء وصهده، وفددي التربُددت 

ووصها، وحذد مذي اظخٌادتهم مً كملُت الخللم داخل الصٍ الذسا ري، والخويراث التدي 

هم ومددا آدعددجىه مددً مهدداساث إلاىاجهددت مؽددأل الحُدداة  ) أخمــذ مدمـــذ حددذزذ فددي ظددلٓى

 (24، ص2999الطيب،

لددشي أحمدددذ ظدددلُمان كدددىدة الخِدددىٍم التربددىي باهددده " كملُدددت مى ـمدددت لومدددم و َو

" ) أهـىر جحلُل اإلاللىماث ةوشض جحذًذ دسجت جحُِّ ألاهذاي و اجخار الِشاساث ةؽاجها

 (. 40، ص2000علل،

و ًشي " دمشاػ ظشحان "  الخِدىٍم التربدىي باهده " اللملُدت التدي جدخم ذهدا إصدذاس 

حٕدم كلدى مددذي وصدى٘ اللملُددت التربىٍدت ألهددذاًها، و مدذي جحُِِهددا ألهشاطدها و اللمددل 

دددد د دددديرها" كلد د د دددداء ظد د د ددددت أزىد د د ددددت التربىٍد د ددددي اللملُد د د ددددىِص فد د د ددددىاحي الد د د دددددٍ هد د ) أخمـــــــذ مدمـــــــذ ى ٓؽد

 (.25، ص2999الطيب،
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ٓما ٌلشي الخِىٍم التربىي باهه " جِذًش مذي صالحُت أو مالبمدت  دريء فدي طدىء 

هدشض راث صددلت، أي أن الخِدىٍم ٌعدد هذي اجخددار ُدشاس حددى٘ مالبمدت أو صددالحُت اللمددل 

، 2005)الجميل مدمذ عبـذ السـميش لـعلت، ت التربىي لخحُِّ هشض أو أهشاض جشتىٍ

 (.23ص

ًالخِىٍم إرن جضء م ًخجضأ مً كملُت الخللم و مِىما أظاظُا مً مِىماتها، و 

دت مدذي هجداش أو الٌؽدل  أهه ًىآبها في جمُم خؼىاتها، ًهدى اللملُدت التدي تهدذي إلدى ملًش

دددد  ًخظددملها اإلادى فدي د د د د ددددذاي اللامدت الخد د د د د د د د د  ج و ٓدزلٗ هِداغ الِدىة و الظدلٍ بدده جحُِدّ ألاهد

 (. 40، ص2025) عادل مدمذ العذل،

 ب/ أهميت الخلىيم التربىي:

 جبرص أهمُت الخِىٍم في ما ًلي:

دذ -1 ّ رلٗ ًمًٕ للمذسط أن ًٓؤ ٓؽٍ هِاغ الِىة و الظلٍ لذي الؼلجت، و كً ػٍش

ٍ ورلٗ بخىجُه اإلاخللمين إلى ٌُُٓت اظد دددددهم هِاغ الِىة، و ٌلالج هِاغ الظل د د د د ثماس أوُاجد

ددددذ مؽٕالتهم و ملدالو ها  د د د ـــــــي زاًر و آخرون و جحذًد ـ ـ ـ ـ ـ  (.  294،ص2024) ســـــعذ علـ

الٕؽدٍ كددً الٌدشوَ الٌشدًددت بدين اإلاخللمددين، و آدؽداي الؼلجددت ألارُٓداء و مددا ًيج ددي  -0

ددداء، ٓم د د د د د د ً أجل معاكذة الؼلجت مخذو  الزٓد ا ٌعاكذ الخِىٍم التربىي كلى اإلاذسط ًلله م

دددد   د ددددلذاد و اإلاُى٘ و هيرها مً العماث الىٌعُت الخد د د د د د ٍ كً اإلاىاهب و الاظخد دددد د دد د دد د دددد  الٕؽد د دد د د د د د د د ًد

ددددىن و هزا ما ًؤزش إًجابا كلى كملُت ؤلاسؼاد و الخىجُه التربىي، و رلدٗ  د د د د د ًخمخم ذها اإلاخللمد

ددددت أو الخخصص الزي ًىاظجه بامكخماد كلى ما  بخىجُه ٔل مخللم مخخُاس  د د د د د د ددددىق الذساظد د د د د د د د د د د د هد

 (.2998)مي    مدمىد ،ًخصٍ ٔل واحذ ملهم ذهزه الصٌاث

ددت مددذي جحِدددّ ألاهددذاي التربىٍدددت ٓمددا و ٌُٓدددا، و باًددت وظدددُلت جحِِددذ .و جٕمدددً  -3 ملًش

دددد د د د د د د ددت مدذي جحِد دددده أهمُدت جِدىٍم ألاداء اإلاذس دري فدي ملًش د د د د د د د د ددددشتىي و جىجُد د د د د د د د د د ددددُّ الهدذي الخد د د د د د د د د د د د د

ذم و اإلاعاكذة في حلذًل و جىُِح اإلالهاج اإلاذس ري و الحٕدم  دددِد د د د د د د د د د د د د د د ددددى هىاحي الخد د د د د د د د اإلاخللمين إلد

دددد د دد د دد ددددت التربىٍد دد د دد د دد د دد د د د ددددت اللملُد د د دد د د د د د د د ددددتةؽٖل كدام كلى ًلالُد د د د د د د د ددددت و الخللُمُد د دد د د ، ص 2002) خسً مي    د

37 .) 

حعدداكذ كملُددت الخِددىٍم اإلاددذسط فددي إدساْ مددذي ًاكلُخدده فددي الخددذَسغ، و مددذي ٌٓاًددت  -4

ددددشابّ التي ٌعخلملها. د د د د د د د  الؼد
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ددّ مددا ًِذمده الخِددىٍم مددً مللىمداث كددً ألاوطدداق  -5 جؼدىٍش اللملُددت الخللُمُددت كدً ػٍش

دددداث أًددددشادهالخللُمُددددت ال د د د د د د د د د د ـــــــي زاًــــر و آخـــــرون  عددددابذة فددددي اإلاجخمددددم، و حاجد ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــــــعذ علـ ـ ) سـ

 (.294،ص2024

ٌعاكذ الخِىٍم في الخخؼُؽ لللملُت التربىٍت، كلى اكخجاس أهه مشججؽ بمعاًشة الىخاب   -6

 التي ًحِِها اإلاخللم و إصالش اللُىب و الصلىتاث التي جحى٘ دون بلدىن أهدذاي ملُىدت،

ٓما ٌل ي ٓزلٗ بئصالش اإلاىاهج و جحذًذ الىظابل الخللُمُت اإلاىاظجت، و جحذًذ ألاهذاي 

 الخللُمُدت، ٓمدا ًٌُدذ فدي جِدذًم جىصددُاث للِدابمين كلدى ؼدؤون التربُدت و الخللدُم إلالالوددت

اللُىب و الثوشاث التي حؽٖى ملهدا مىـىمدت التربُدت و الخللدُم، و مىده الخىٌُدز و اإلاخاةلدت و 

 (.2006مشعان هادي ربيش،ً جذًذ ) الخِىٍم م

 ث/ وسائل الخلىيم التربىي:

ٍ وظابل الخِىٍم مً وُذ آلخش ومً مىٍُ آلخش، ولٖل ًترة مً الضمً  جخخل

ذ أن ًصذس حٕما كلى  ريء ما أو ش ص ما  ها ووظابلها في كملُت الخِىٍم والزي ًٍش ػُش

ش كىدده كملُدت الخِدىٍم ومبدذ لده أن ًخخدز الىظدُلت اإلاىاظددجت  إهمدا ًصدذسه فدي طدىء مدا حعٌد

 لخحُِّ رلٗ.

دددداث الٌشكُدت  د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ًلملُت الخِىٍم التربىي حؽمل كلدى كدذد مدً اإلاهمداث و اللملُد

ددددت و اإلاخٖاملت ًُمدا بُلهدا، و هـدشا لالهٌجداس اإلالشفدي و الثِدافي و الدزي ججلده احعداق  د د د د د د د د د د د اإلاترابؼد

هم رلدٗ فدي جىدىق و اخدخالي أظدالُجه و التدي أصددجحذ أوؽدؼت الخِدىٍم و مهماجده، ًِدذ ظدا

مىصكت كلى كذد مً مجدامث، أي أن ٔدل أداة أظدلىب جِدىٍم لده اإلاجدا٘ الدزي ٌل دى بده و 

مددً هدددزه الىظددابل هجدددذ فددي اإلاجدددا٘ الخحصددُلي ، ومدددً أبددشص وظدددابل اإلاعددخخذمت لخِدددىٍم 

دددداساث ا دددا ) الاخخجد د د دددُلُت بىىكيهد د دددداساث الخحصد ددددذ الاخخجد د ددددري هجد ددددُل الذسا د ددددىكُت الخحصد د إلاىطد

 والاخخجاساث اإلاِالُت (.

 الاخخباراث الخدصيليت )  امللصىد بها، أهميتها، أهذافها( -2

 أ/ امللصىد باالخخباراث الخدصيليت:

دددذان)  ددداًِغ 1992ٌلدددشي محمدددذ مصدددؼٌى ٍص ( ؤلاخخجددداساث الخحصدددُلُت باجهدددا مِد

ؼلّ هزا اإلاصؼلح كلى ٔل صىس وأهدىاق ؤلاخخجداس  اث للٕؽٍ كً أزش أو جذٍسب خاص، ٍو

التي ًِىم بئكذادها اإلاللم مً واُم اإلاىاد الخحصُلُت التي دسظها الؼالب بالٌلل، أو عي 

ٔان ُذ  أداة حعخخذم لخحذًذ معخىي ٓعب اإلاخللم إلاللىماث ومهاساث في مادة دساظُت 
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ت سظدددمُت مددً خدددال٘ إجابخدده كلددى كُىدددت مددً ألاظدددئلت التددي جمثدددل  جددم حللمهددا معدددجِا بصدٌد

  محخىي اإلاادة الذساظُت.

( ؤلاخخجداس الخحصدُلي باهده 0228ٓمدا ٌلدشي كجدذ الىاحدذ حمُدذ وهدادي مؽدلان) 

اطدُاث  ٔالٍش ألاداة التي حعخخذم لُِاط مذي الٌهم والخحصُل في مدادة دساظدُت ملُىدت 

عدددها بالٌلددددل  مدددثال، وتدددزلٗ ًهدددى مبدددذ أن ًٖدددىن مشججؼدددا بمدددادة دساظدددُت محدددذدة جدددم جذَس

ل دى خخدش ؤلاخخجداس الخحصدُلي هدى ألاداة للحٕدم للخالمُز ولِغ ًيخـش جذَسعها لهم، أي بم

عده للخالمُددز مددً مىطدىكاث جخللددّ بمددادة دساظدُت ملُىددت بددزاتها ولددِغ  كلدى مددا جددم جذَس

 ًيخـش جذَسعها أو ًخىُم جذَسعها لهم.

 ب/ أهميت إلاخخباراث الخدصيليت

 لالخخجاس الخحصُلي كذة مهام أهمها ما ًلي:

يعدجت لٖدل مدادة ولومُدم اإلادىاد الذساظدُت جحذًذ مٖاهت الؼالب وظؽ صمالبه بال -

ت ُذساث الؼالب في مخخلٍ اإلاىاد.  مما ًٌُذ في ملًش

الخىصل إلى الؼَش التدي حعداكذ فدي الىصدى٘ بالخلمُدز إلدى أًظدل أداء ممٕدً فدي  -

 الخحصُل الذسا ري.

دددت مدددذي  - جحٌيدد  الخالمُدددز كلددى الخحصدددُل الذسا دددري،ٓما حعدداكذ  اإلاللدددم فددي ملًش

 ملُت الخللم مً كذمه.اظخجابت الخالمُز لل

جىجُدده الخالمُددز دساظددُا أو مهىُددا لىدددىق الذساظددت أو الخخصددص اإلاالبددم أو اإلاهىدددت  -

 اإلاىاظجت لِذساتهم وإمٖاهاتهم .

ت مذي مالبمت اإلاىاهج الذساظُت إلاعخىٍاث الؼلجت اللِلُت مً كذمه. -  ملًش

وؽددداغ الخآددذ مددً جدددىًش الحددذ ألادوددى مىدددت وحتددى ألاداء الددالصم للُِدددام ةلمددل أو  -

 ملين.

دت معددخىٍاث أبىدائهم، ومدذي هجدداحهم أو ًؽدلهم فددي  - معداكذة ألاولُداء كلددى ملًش

 الخللُم اإلاذس ري
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 تهذي الاخخجاساث الخحصُلُت إلى ُُاط ما ًلي:ث/ أهذاف الاخخباراث الخدصيليت: 

ددددىم املجــــال املعرفــــي:  - ددددمل حعددددب جصدددديٍُ بلد ؽد ُددددت َو دددالىىاج  اإلالًش ددددخص بد خد ٍو

ددددخىٍ ددددى معد ددددت كلد ددددل، لدههددددذاي الخللُمُد ددددّ، الخحلُد ددددم ، الخؼجُد اث: الخددددزٓش، الٌهد

ُب، الخِىٍم  .التٓر

ددددمل املجــــال الىحــــذاوي:  - ؽد ددددُم والخددددزَو َو ددداإلاُى٘ والاججاهدددداث والِد ددددخص بد خد ٍو

 معخىٍاث: الاظخِجا٘، الاظخجابت، الخُُِم، الخىـُم، الخمُي  في إػاس ُُ،ي.

خمثل في مذي إجِان الؼالب  للِذساث واإلاهاساث ظىاءاملجال املهاري:  - كِلُت،  ٍو

ددددت،  د ددددخجابت، اإلاىجهد ددددؤ، الاظد ددددخىٍاث: ؤلادساْ ، ال هُد ددددمل معد ؽد دددا ، َو د ددددت وهيرهد ًىُد

) السعيذ الاظخجابت اإلاُٖاهُُٕت، الاظخجابت الـاهشة اإلالِذة، الخٍُٕ، ؤلابذاق

 (28، ص2024حمال عثمان، 

 ث/ أهىاع الاخخباراث الخدصيليت:

 الاخخباراث الخدصيليت امللاليت: -

أُذم أهىاق ألاظئلت وأٓثرها ؼُىكا فدي ُُداط الخحصدُل حلخبر أظئلت اإلاِا٘ مً 

الذسا ري، ًهي جِدِغ جمُدم معدخىٍاث ألاداء اإلالشفدي وخاصدت اإلاعدخىٍاث اللِلُدت الللُدا، 

ت في اهخِاء مللىماث اإلاادة  ً أًٖاسه وحعمح له بالحٍش وعي جدُح الٌشصت للؼالب للخلجير ك

ِدت التدي ًشاهدا، ٓمدا جدددُح لده ًشصدت إكؼداء الخٌعديراث اإلامٕىدت واإلاخاحددت  وجىـُمهدا بالؼٍش

للمؽدٕالث اإلاِذمددت لدده، وجىطددُح الِددذسة إلددى الخٌٕيددر الىاُددذ والخٌٕيددر ؤلابخٖدداسي فددي حددل 

 اإلاؽٕالث اإلاِذمت له.

و لالخخجدداساث اإلاِالُددت أهمُددت ٓجيدددرة ألجهددا حلددىد الؼلجدددت كلددى اللدداداث الذساظدددُت 

اإلاهمت، ٓما أجها حلؼ  ًشصدت ٓجيدرة الوُذة التي جمٕلهم مً ؤلاحاػت بالحِابّ و اإلالاسي 

للؼلجدت للخلجيددر كدً أهٌعددهم و عدي فددي هٌدغ الىُددذ جمٕدً اإلاددذسط مدً ُُدداط الِددذساث و 

ددددذسط و اإلاخللم  د د د د د د ددددُت باليعجت للمد د دد د د د د د د د ً الحعُؽ إلى اإلالِذ، ًهي راث أهمد اإلاهاساث جمُلها م

ـــــــر و آخ ـ ـ ـــــــي زاًـ ـ ـ ـ ـ ـ  (.224،ص2024رون، ) ســـــعذ علـ

 الاخخباراث الخدصيليت املىطىعيت : -

) أخمـذ مدمـذ ؿهشث الاخخجاساث اإلاىطىكُت لخالفدي كُدىب الاخخجداساث اإلاِالُدت 

وكلدى ازدش هددزا حدا٘و سجدا٘ التربُدت والخللددُم الجحد  كدً وظددُلت (.52، ص2999الطيـب،
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ٔاهددذ هدُجددت م جهددىداتهم أخدشي جٖددىن أٓثددر مىطددىكُت ودُددت فددي جُِددُم الؼلجددت دساظددُا و

دددُلُت  ددددذ باظدددم ؤلاخخجدددداساث الخحصد دددى ابخٖددداس هددددىق جذًددددذ مدددً ؤلاخخجدددداساث كًش الخىصدددل إلد

اإلاىطىكُت وعي جخٖىن مً كذد ٓجير مً ألاظئلت الِصديرة التدي م جحخداج مدً الؼلجدت إم 

وُدذ ُلُدل لاجابدت م جخلدذي فدي ٓثيدر مدً ألاحُدان ٔلمدت واحدذة أو إؼداسة صدويرة، ٓمددا أن 

مخخلٌت ) اخخجاس الصىاب وال ؼا، اخخجاس الاخخُاس مدً مخلدذد، اخخجداس أؼٖالها وأهىاكها 

الخٕملددت ومددلء الٌددشان، اخخجددداساث اإلاؼابِددت أو اإلاضاوجددت( وم مجدددا٘ ًيهددا للخددازش باللىامدددل 

  الزاجُت للمصحح وم مجا٘ للحف واإلاصادًت في ؤلاجابت.

 فىياث جصميم اخخبار جدصيلي: -5

ي املىطــى ي فـي وخــذة " مــذخل إلــى علــىم خطـىاث إعــذاد الاخخبــار الخدصــيل -

 التربيت"

ًخؼلدب الخخؼدُؽ العدلُم لىطدم الاخخجداس أن ًحدذد اإلاللدم بدادا ري الواًدت مدً 

الاخخجاس و رلٗ بالشجىق إلى ألاهذاي الخللُمُت التي جمٕىه مً بلىن هدزه الواًدت، و ٓدزلٗ 

لدت للمالحـدت و جىاهدب العدلىْ التدي جمثلهدا هدزه ألاهدذاي، لخٖدىن واحدحت و محدذدة ُاب

الُِدداط، ٓمددا ًيج دددي أن ًظددم اإلاللددم فدددي حعددابه أزىدداء مشحلدددت الخخؼددُؽ لالخخجدداس أهدددىاق 

دددا و جىـُمهدددا و الخللُمددداث التدددي حعدددهل كلدددى الؼالددددب  د د د د د د د د د د ِدددت صُاه هد ًِدددشاث الاخخجددداس و ػٍش

الخلامدل ملهددا، و جؼجُِهددا، و أظددلىب جصدحُحها و اظددخخشاج الىخدداب ، و ًيج ددي أن ٌعددجّ 

إكدذاد الاخخجداس ؤلاكدالن كدً جحذًدذ مىكدذ إجشائهدا حتدى ً هُدا الؼلجدت لده و ًخمٕىدىا  كملُدت

 مً ؤلاجابت لٌِشاجه ةلُذا كً الِلّ و الاسججاْ.

خم الؼلجت جحصُل لخُُِم كملُا جؼجُِا الخحصُلي، الاخخجاس وسُت حلخبر  بىاؤها ٍو

 ًلي: ما مىـمت وًّ كلمُت كملُت خؼىاث بئججاق

 جدذًذ الىظيفت أو الىظائف املراد مً الاخخبار أن ًؤديها:الخطىة ألاولى: -

ٔاهذ وؿٌُت الاخخجاس مثال جِىٍم دسجت ؤلاجِان إلاهاسة ملُىت، ًان اإلاهم هىا  ًئرا 

ددداسة أن  د د د د د د د د د ددددً للمهد د د د د د د د د د د د ىاث و ًِدشاث ًمٕد هى جحذًذ اإلاهاسة التي ظخِىم بذُت، و جصمُم جمٍش

دددا و الىصى٘ إلى جحذًذ اإلاعخىي الزي ٌلذ مِجدىم ٓخلجيدر لذسجدت الٌٕا د ًدت فدي جـهش خاللهد

 جلٗ اإلاهاساث.
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 الخطىة الثاهيت: جدذًذ ألاهذاف الخعليميت:  -

ًٌُدذ جحذًددذ ألاهددذاي الخللُمُدت فددي كجدداساث محددذدة واحدحت فددي تهُئددت اإلاددذسط 

ددددىاحي  ؽددددمل هددددزا الخحذًددددذ الىد وجىجيهدددده إلددددى ألاهددددذاي التددددي ًلتدددد م بُِاظددددها الاخخجدددداس، َو

ت الددزًً ظددُؼجّ كلدديهم الاخخجدداس مددً الخللُمُدت اإلاخخلٌددت اإلاددشاد ُُاظددها ومىاظددج ها للؼلجد

حُد  أكمدداسهم ومعدخىي حللددُمهم وزِداً هم والىخدداب  التدي ظددخترجب كلدى جؼجُددّ الاخخجدداس 

 وهير رلٗ مً اإلاللىماث والخٌاصُل التي جٖىن مشؼذا إلاؤلٍ ألاظئلت.

ًمًٕ للمذسط أن ًِِغ هخاب  جذَسعه إلاِشس في اللودت اللشتُدت دون أن م  ًمثال  

يراث في العدلىْ حهدذي إلدى جحُِِهدا، ًدئرا ٔدان مِدشس اللودت اللشتُدت حهدذي ٌلشي أي الخو

إلدى جىمُددت اإلاهدداسة فدي جىـددُم اإلاددادة اإلإخىتدت ًددان الاخخجدداس فدي هددزه الحالددت ًخخلدٍ كلهددا فددي 

 مِشس حهذي إلى جىمُت اإلاللىماث ألادبُت.

ًخحذًددددذ ألاهددددذاي الخللُمُددددت جٖددددىن مصددددادسها مخؼلجدددداث اإلاجخمددددم، مخؼلجدددداث 

ٔالعددً واإلاعدددخىي الخللُ،ددي، وجٖددىن ألاهدددذاي الخخ صددص، واإلاددذخالث التربىٍدددت للؼالددب 

دددت مددذي جحِِهددا وُُاظددها بذُددت الســعيذ حمـــال )واحددحت محددذدة حتددى ًددخمً مددً ملًش

 (22، ص2024عثمان، 

ددددي  دددا جدجدددداًً فد د ددددي الوالددددب ةؽددددٖل كام،وأجهد ددداح  فد ددددذاي الخللُمُددددت جد ٔاهددددذ ألاهد دددا  وإلاد

ألاولى في بىاء أي اخخجاس جحصُلي عي ُُام اإلاللم معخىٍاتها ودسجت حلُِذها،ًان ال ؼىة 

ِددددت  دددُاه ها بؼٍش دددالي صد دددا، وتالخد ددداس بذساظددددت هددددزه ألاهددددذاي ومحاولدددت ًهمهد أو واطدددم الاخخجد

ُت حتى ٌعخؼُم أن ًظدم أظدئلت مالبمدت لهدا،ومً اإلاحداومث الودادة حدى٘ جصديٍُ  ظلٓى

ظدت والتدي جخمثدل فدي بلـىم( هزه ألاهذاي جلٗ اإلاحداومث التدي ُدام ذهدا ) زدالر مجدامث كٍش

ددد ،  وهٕددزا جصدددان ألاهدددذاي عي:اإلاجددا٘ اإلالشفدددي، اإلاجددا٘ الىجدددذاو ،اإلاجا٘ الىٌتددري الحٔش

ُت ًمٕددً جِىٍمهدددا فددي ظدددلىْ الؼلجددت، ومدددً أهدددم  اإلاددشاد ُُاظدددها فددي صدددىسة أهمدداغ ظدددلٓى

ُت التي هحا٘و ُُاظها في الاخخجاساث ما ًلي:  ألاهذاي التربىٍت العلٓى

 املجال املعرفي ( أ

ىجدده هحدددى  الخلددشي كلدددى مِدددذاس الخىمُددت فدددي ال بدددراث واإلاللىمدداث التدددي أمٕدددً  ٍو

إحذاثها مً خال٘ جذَسغ الؼلجت إلاىطىق ما ومذي اظدُلاذهم له، وفي هزا اإلاجا٘ ًىجه 

 هحى:
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ٍ والحِددابّ الخٌصددُلُت فددي  - آدعداب اإلاللىمدداث: أي أن الؼالددب ًحٌددف الخلداٍس

عترجلها كىذما ًؼلب مىه رلٗ، ًهىا ًخؼلد ب مدً الؼالدب جآُدذ مىطىق ما َو

خ ...الخ.  الخٌاصُل وألاظماء والخىاٍس

الٌهم: أي الِذسة كلى جٌعير اإلاللىماث التي اظخىكبها الؼالب وتىاء اظخيخاجاث  -

 جذًذة بىاء كلى الٌهم الٖامل للىحذة الذساظُت اإلاخللمت.

الخؼجُّ: أي ُذسة الؼالب كلى جؼجُّ ما حللمه في مىاٍُ هير جلٗ التي جلِاها  -

اإلاذسظدددت واظدددخخذام ال بددراث اإلاخللمدددت فدددي حدددل اإلاؽددٕالث التدددي جىاجهددده فدددي  فددي

 مىاٍُ الحُاة اإلاخخلٌت.

دددادة الذساظددددُت الددددى  - الخحلُدددل: أي الِددددذسة كلددددى جحلُددددل اإلاىاُددددٍ التددددي جخصددددل باإلاد

 كىاصشها ألاظاظُت وإدساْ اللالُاث اإلاخذاخلت بُلها.

لظددها بدددجلع للحصدددى٘ كلدددى أي الِدددذسة كلدددى ستددؽ كىاصدددش اإلادددادة الذساظدددُت ة التركيــب:

ت كامت مً  أؼٖا٘ ومىطىكاث جذًذة أو الِذسة كلى بىاء ًٕشي أو هـٍش

كىاصش ومجادا حلؼى للؼالب أو ًخمًٕ مً وطم خؼت ججين حعلعل كدذد مدً  -

 اللملُاث واللالُت بُلها.

الخِىٍم: أي ُذسة اإلادادة كلدى جٖدىًٍ الاججداه كىدذ الؼلجدت هحدى اإلاىطدىكاث التدي  -

دددابّ  جدددشججؽ باإلاددددادة الذساظدددُت وحشددددوُلهم كلدددى الىِددددذ اإلاىؼِددد  فددددي طدددىء الحِد

ألاظاظددُت، وإصددذاس الحٕددم أو إبددذاء الددشأي بىدداء كلددى محٖدداث مىطددىكُت ًُمدددا 

 ًِىمه.

 املجال السلىكي: ( ب

ُت جذًذة، وجمثل جلٗ  أي حذور حوُير ًللي في العلىْ وآدعاب أهماغ ظلٓى

 ألاهماغ إلى حذ ٓجير ػاةم العلىْ الخلِاة .

 الاهفعالي: املجال ( ث

أي أهمدداغ العدددلىْ اإلاخصدددلت بمؽددداكش واججاهدداث ودواًدددم ومُدددى٘ الؼلجدددت كىدددذ 

ت اإلاخخلٌت، هزا الخحذًذ ًؤخز ٓىِؼت الجذاًت في إكذاد الاخخجاس  .حللمهم جىاهب اإلالًش
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جددب أن ًٖدددىن ؼددامال حتدددى ًحِددّ الاخخجددداس الهددذي أو ألاهدددذاي اإلاشجددىة مدددً  ٍو

دددام الؼلجددددت  إجشابددده، ومددددم مالحـددددت أن أهددددذاي اإلاددددىاد الذساظددددُت جخخلددددٍ مددددً مجددددشد إإلاد

ُت  ُت إلى حوُير ًللي في العلىْ وهير اإلالشفي والىصدى٘ باألهمداغ العدلٓى بالوىاهب اإلالًش

اإلإدعدجت إلددى حددذ ػدداةم العددلىْ الخلِدداة ، أي أن اإلاِددشساث الذساظددُت لددِغ الهددذي ملهددا 

٘ الؼلجت بِذس ما هى أظاط آدعاب مللىماث وخبراث جذًذة. و مم اخخالي  حؽى كِى

اإلاعدخىٍاث ال اصدت بٖدل مجدا٘ مدً هدزه اإلاجدامث وصدلىتت الىُدىي كلدى اإلاِصدىد بٖددل 

ُت التدي جٕخدب  ً كلى رلٗ، ًهىاْ اجٌاَ كلدى الصدُى العدلٓى معخىي ملها إم ةلذ والخمٍش

ً الحذود اإلاؼلىتت،  ذها ألاهذاي في ٔل حالت حتى ًاح  ًهم الخلمُز لها وإجابخه كليها طم

ُت الخالُت: ًحى٘، ًحعب، ًىحح، في حالت ال خؼجُّ مثال ًمًٕ اظخخذام الصُى العلٓى

ددددخخذم،  د د د د ددددل، ٌعد د د د د ددددشتؽ، ًحد د د د د ددددخ ، ًد د د د د ددددش، ًيد د د د ددددا، ًحظد د د د د ددددذ٘، ًخيجد د د د د ددددب، ٌلد د د د د ددددخخلص، ًٕدعد د د د ٌعد

 (.203،ص2023()سىاء مدمذ سليمان،ٌعخيخ ...

 الخطىة الثالثت: إعذاد جخطيط عام ملدخىياث الاخخبار

مً جؼجُّ الاخخجداس، ٌلدذ جخؼدُؽ ةلذ جحذًذ ألاهذاي التي ًشاد الىصى٘ إليها 

كددام بمحخىٍاجدده بحُددد  ٌؽددمل رلددٗ مدددادة الاخخجدداس وأظددئلخه وهدددىق الِددذساث التددي جخؼلدددب 

جشي جحذًذ محخىٍاث الاخخجاس.   ؤلاجابت كلها، ٍو

 مدخىي مادة الاخخبار : جدليل -

 إلى الذساظُت اإلاادة لخصيٍُ صممذ التي الٌىُت وؤلاجشاءاث ألاظالُب مجمىكت

م اإلاحخىي  للُِاط، جحلُل ُابلت أهذاي إلى ججضب ها زم بِعتس  مىطىكاث اظم  الىحذة )ُس

 ألاهذاي، اإلاالحـاث(، مثلما هى مىحح في الوذ٘و آلاح : الٌصل / الىحذة

 (: ًىضح جدليل مدخىي مادة الاخخبار2حذول ركم )

 

اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 الىخذة

 املالخظاث ألاهذاف املراد كياسها

ت ُب لجحلُ مِاسهت ًهم  جزٓش  ملًش  جٓش

 

        

مٕددً جىطدددُح هددزه ال ؼدددىة )جحذًدددذ ألاهددذاي الخللُمُدددت( مددً خدددال٘ وحدددذة             ٍو

 مذخل إلى كلىم التربُت ٓما ًلي:
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 (: ًىضح جدذًذ ألاهذاف الخعليميت ملدخىي وخذة مذخل علىم التربيت2حذول ركم )

 الخعليميت ألاهذاف صياغت مدخىي املادة )الىخذة(

 لخؼىس التربُت كبر اللصىس واإلاِاسهت  والحٌف الٌهم كبر اللصىس جؼىس التربُت 

ت اإلاِصىد بالتربُت وأهذاًها   وأهذاًها إلاٌهىم التربُت وًهم ملًش

 ألظغ التربُت والحٌف الٌهم أظغ التربُت

 التربُت إلاُادًً والخحلُل واإلاِاسهت الٌهم مُادًً التربُت

اث )الاججاهاث( التربُت اث التربُت والخحلُل ِاسهتواإلا الٌهم هـٍش  لىـٍش

 الخلشي والٌهم لىظابل التربىٍت  وظابل التربُت

 الخلشي والٌهم إلاؤظعاث التربىٍت)اإلاجاؼشة وهير اإلاجاؼشة(. اإلاؤظعاث التربىٍت

 مىاصفاث: حذول  بىاء -

حدذد ومهاساتهدا الٌشكُدت الخُِدُم بمجدامث للمحخدىي  ألاظاظدُت اللىاصدش ًدشتؽ مخؼدؽ  ٍو

٘  ولجىاء ملها لٖل ليعحُتا ألاهمُت  :آلاجُت ال ؼىاث هدجم اإلاىاصٌاث جذو

 للمادة. الذسا ري اإلاحخىي  جحلُل -

 ومهاساتها الٌشكُت. الخِىٍم مجامث جحذًذ -

 :خال٘ مً دساظُت وحذة ٔل وصن جحذًذ -

 .الذساظُت ألاهذاي كذد  -

 الصٌحاث. كذد -

 .اإلاخصصت الحصص كذد -

 .الخِىٍم مجامث مً مجا٘ ٔل وصن جحذًذ  -

 : جدذًذ ألاهميت اليسبيت لكل وخذة دراسيت 

َ  هىاْ ٘  في الذساظُت الىحذاث أوصان لخحذًذ ػش  :ملها اإلاىاصٌاث جذو
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  :ألاولى الطريلت

 الٖلُدت ألاهدذاي كدذد كلدى ُعدمخه زم الذساظُت، الىحذة في ألاهذاي كذد إًجاد

 100 في الىاج  وطشب للمحاطشاث

 الثاهيت: الطريلت

حاث كدذد إًجداد حاث  مجمدىق كلدى ُعدمخه زدم الذساظدُت حدذةالى  صٌد صدٌد

 100 في الىاج  وطشب اإلاحاطشاث

 الثالثت: الطريلت

 مجمدىق كلدى ُعدمخه زدم الذساظدُت الىحدذة لخدذَسغ اإلاِشسة الحصص كذد اًجاد

 100 في الىاج  وطشب للمحاطشاث اإلاِشسة الحصص

 حعب مثالىا:  للطريلت الثالثتولىاخز همىرج 

 اليسبيت لكل وخذة دراسيت ألاوزان جدذًذد الحصص مش (: ًىضح عذ3حذول ركم )
 

ــــص  املدخىي    ـ ـــذد الحصـ ـ ـ عـ

 امللررة

 أوزان الىخذاث الذراسيت 

الىخذة 

 ألاولى

جؼىس التربُت كبر 

 اللصىس

0 13.33 13% 

الىخذة 

 الثاهيت

اإلاِصىد بالتربُت 

 وأهذاًها

0 13.33 13% 

الىخذة 

 الثالثت

 %7 6.67 1 أظغ التربُت

الىخذة 

 رابعتال

 %7 6.67 1 مُادًً التربُت

الىخذة 

 الخامست

اث )الاججاهاث(  هـٍش

 التربُت

4 06.67 07% 

الىخذة 

 السادست

 %13 13.33 0 وظابل التربُت

الىخذة 

 السابعت

ت  %02 02 3 اإلاؤظعاث التربٍى

 200  15 مجمىع الحصص
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 :املىاصفاث حذول  فىائذ

 اإلاجامث ومهاساتها الٌشكُت مً مخخلٌت أهىاكا لدؽمل الاخخجاس ًِشاث ًىصق -

 .ٔاًت اإلاىطىكاث لدؽمل الاخخجاس ًِشاث ًىصق -

 .لالخخجاس كالُا صذُا ًىًش -

 .جحصُلُت أداة ٔىهه كلى كالوة حش ُصُت أداة الاخخجاس ًجلل -

 اإلادادة أجضاء مً جضء لٖل الحُِِ  الىصن ًُلؼ  وأهمُ ها اإلاىطىكاث كلى الضمً ًىصق -

 (299،ص2020ىدة،)حمعت أوالد خيم

 ولحساب عذد ألاسئلت:

 122 ×   اليعجت اإلائىٍت

  اليعجت الٖلُت

مىاصفاث الخخبار جدصيلي " ملذخل إلى علىم التربيت (: ًمثل حذول 4ركم )حذول 

 للسىت ألاولى علىم احخماعيت "

 

 

 

 

ددذو٘  د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د جد

 مىاصٌاث

 الاخخجاس

 عذد ألاسئلت املخىكعت ألاهذاف املطلىب كياسها مدخىي امللرر

 ملىاطيش امللرر

جؼىس التربُت كبر 

 اللصىس

لخؼىس التربُت واإلاِاسهت  والحٌف الٌهم

 كبر اللصىس

0 

اإلاِصىد بالتربُت 

 وأهذاًها

ت  0 وأهذاًها إلاٌهىم التربُت وًهم ملًش

 1 ألظغ التربُت والحٌف الٌهم أظغ التربُت

 1 التربُت إلاُادًً والخحلُل واإلاِاسهت الٌهم مُادًً التربُت

اث  هـٍش

 )الاججاهاث( التربُت

اث  والخحلُل واإلاِاسهت الٌهم لىـٍش

 التربُت

4 

ت وظابل التربُت  0 الخلشي والٌهم لىظابل التربٍى

ت ت اإلاؤظعاث التربٍى  3 الخلشي والٌهم إلاؤظعاث التربٍى
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 الخطىة الرابعت: صياغت ألاسئلت وجرجيبها -

جدداس ججددذأ خؼدددىة صددُاهت ألاظدددئلت، ةلددذ إكددذاد الخخؼدددُؽ اللددام إلاحخىٍددداث الاخخ

بحُددد  حوؼدددد  اإلاىطدددىكاث التددددي ًجددددب أن ٌؽدددملها الاخخجدددداس، وألاهدددذاي التربىٍددددت اإلاددددشاد 

ُُاظها، مم مشاكاة الىصن اليعبي للمىطدىكاث وألاهدذاي ٓمدا جدم جحذًدذها فدي ال ؼدىة 

خحددذد كددذد ألاظددئلت التددي ًخٖدددىن ملهددا الاخخجدداس ججلددا للمىطددىكاث وألاهدددذاي  العددابِت. ٍو

زلٗ ججلا إلاِذاس الدضمً اإلاِعدش، وهدزا الىُدذ ٌعدخوَش هالجدا مدا ا لتربىٍت اإلاشاد حوؼُ ها ٓو

دددا  دددا ٔلمدددا ػدددا٘ الدددضمً وكدددذد ألاظدددئلت ٔلمد بدددين ظددداكت واحدددذة و ظددداكخين لاجابدددت، وكمىمد

الاخخجدداس ٔدددان أٓثددر زجاجدددا. وكىددذ صدددُاهت ألاظددئلت فدددي صددىستها اإلاؼلىتدددت مددً الاخخجددداس ًِدددىم 

ألاظدئلت بحعددب معدخىٍاث اللجداساث فددي الاخخجداساث الخحصددُلُت، مصدمم الاخخجداس بترجِددب 

 . بحُ  جٖىن أظهل

اللجداساث أو ألاظددئلت فددي أ٘و الاخخجداس وأصددلبها فددي خخدشه، كلددى أن هددزا الترجِددب م 

ددداب  د د ددددل الىخد د د ددددب وجحلُد د د د ددددذ الخجٍش د دددا إم ةلد د د د ددددىن جهابُد د د ددددح أن ًٖد د ) مدمـــــــىد عبـــــــذ الحلـــــــيم ًصد

 (.209،ص2022مي   ،

لت أن ًجددذأ الاخخجدداس باألظددئلت اللامددت العددهلت أو التدددي إرن ًشاعددى فددي جشجِددب ألاظددئ

ًمٕدً أن جثيددر اهخمددام اإلاجحددىر زددم ًخددذسج ملهددا إلددى ألاظددئلت الصددلجت أو التددي جحخدداج إلددددى 

ددددش د  ( 224، ص2020) محي الذًً ألازهري، مجهىد ره ي أٓجد

 الخطىة الخامست: صياغت الخعليماث  -

ىاظدجت لهددا، بحُدد  حؽددمل كلددى جىطددُح وطدم الخللُمدداث اإلاىاظددجت فددي ألامٕىددت اإلا

 الهذي مً الاخخجاس ) مارا ًيج ي كلى الؼالب أن ٌلمل و ٍُٓ و أًً ًظم ؤلاجابت(.

 ججهيز أوراق ومفخاح الخصحيذ )إلاحابت الىمىرحيت( الخطىة السادست: -

ددددت  د دددداث اإلاخىُلد ددددت وؤلاجابد د ددددت الىمىرجُد ددددت ؤلاجابد د ددددئلت ٓخابد ددددم ألاظد د ددددى واطد ددددي كلد ًيج د

للالمدداث اإلاعدددخحِت كليهددا وتُدددان ؤلاجابدداث هيدددر اإلاِجىلددت. وُدددذ ًٖدددىن واإلاِجىلددت، وجىصَدددم ا

ا أو خلُا.   الخصحُح ًذٍو

 كىذ إكذاد ؤلاجابت الىمىرجُت ًشاعى ما ًاح  : 

 . ٘جحظير ؤلاجابت الىمىرجُت كىذ ٓخابت العؤا 

  .واطم ألاظئلت هى أًظل مً ًِىم بىطم ؤلاجابت الىمىرجُت 
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  ٍِت هٌعها إلاشاجلت وسُت ألاظئلت .جُُِم ؤلاجابت الىمىرجُت بالؼش 

 (2005)مدمذ السفيت  ،جىصَم كالمت العؤا٘ ةؽٖل ًخىاًّ ومخؼلجاجه 

 الخطىة السابعت: طبش الاخخبار في صىرجه ألاوليت: -

ةلدذ إكدذاد ألاظدئلت وجشجُبهددا وإكدذاد الخللُمداث الىاحددحت وججهيد  وسُدت ؤلاجابددت 

شاعدى أن جٖدىن ٓمُداث الؼجدم ُلُلدت وهمىرج ؤلاجابت، ًؼجم الاخخجداس فدي صدىسجه ألاو  لُدت، ٍو

بما ًدىاظب مم كذد أًشاد كُىت الخجٍشب، حُ  أهه مً اإلاحخمل أن ٌلذ٘ هدزا الاخخجداس 

 .(227،ص2023)سىاء مدمذ سليمان،مشة أو كذة مشاث أزىاء كملُت الخجٍشب

 الخطىة الثامىت: ججريب الاخخبار وجلىيىه  -

ويرة جمثدددل خصدددابص اللُىدددت التددددي ةلدددذ إكدددذاد الاخخجددداس، ًجدددشب كلدددى كُىدددت صددد

ظُؼجّ كليها الاخخجاس ةلذ إكذاده في صىسجه اللهابُت، زم جحلل هخاب  هزه اللُىدت جحلدُال 

ت مذي ظهىل ها  عخٌاد مً هزه ال ؼىة في أن ألاظئلت جحلل إلالًش إحصابُا مىطىكُا. َو

ًدذ الدضمً وصلىت ها ودسجت جمي ها، وهِاغ الظلٍ ًيها، ٓمدا ٌعدخٌاد ملهدا أًظدا فدي جحذ

اإلاىاظدب ألداء الاخخجدداس بذُددت، وفدي إجددشاء الخحلُددل ؤلاحصداة  للددذسجاث لخحذًددذ جىصَلهددا 

ددض والدؽددددذ ًيها،ٓمددا أجهددا جٌُدددذ فددي مددذي ًهدددم اللُىددت لخللُمدداث الاخخجددداس،  ومددذي الخمٓش

دب  ِدت الخصدحُح.وفي اإلاشحلدت ألاخيدرة مدً ججٍش وأظلىب جىصَم الذسجاث كلى ألاظئلت وػٍش

ِصذ بالخِىين الىُىي كلى مذي صذَ الاخخجاس وزجداث هخابجده، الاخخجاس ًجشي  جِىِىه ٍو

ومذي جحُِِه لدههذاي التي وطم لُِاظها،وحؽمل مشحلت الخِىين جحلُل ألاظئلت جحلُال 

إحصدابُا لخحذًدذ دسجدت الصدلىتت والخمُيد  لٖدل ظدؤا٘، وجحذًدذ دسجدت الثجداث والصدذَ 

 لالخخجاس.

 الخدليل إلاخصائي  -

لشي مذي صالحُت حتى ًخمًٕ اإلا ً جٌعير الىخاب  التي حصل كليها الؼلجت، َو للم م

 ألاظئلت وجحُِِها لدههذاي، ًجب أن ًؼلم كلى اإلالالم ؤلاحصابُت آلاجُت:

 

 

 



وعيمت مسرارةد/ ..م أ  

276 

 
 

  املخىسط الحسابي:

حعب في الصٍ الىاحذ ٓما ًاح : ِصذ به ملذ٘ كالماث ػالب صٍ ما ،ٍو  ٍو

 مجمىق كالماث ػالب الصٍاإلاخىظؽ الحعاث =    

 كذد ػالب الصٍ     د          د         

ٔاآلح :  أما اإلاخىظؽ الحعاث  للٌِشة أو العؤا٘ ًُحعب 

  مجمىق كالماث الؼلجت كلى العؤا٘)الٌِشة(        

  كذد الؼلجدت     د          د        

 الذالالث إلاخصائيت للمخىسط الحسابي:

ددداث  لللالمدددداث د٘ رلدددٗ - كلددددى أداء أًظددددل،  ٔلمدددا اسجٌلددددذ ُُمددددت الىظدددؽ الحعد

ت كالُت أدث إلى اسجٌاق الىظؽ الحعاث  . ْ ُُم مخؼًش  ةؽشغ أن م جٖىن هىا

ٔاهذ اللالماث مىصكت كلى جاهبي وظؼها الحعاث  ةؽٖل مخمازدل ومدعداو  - ٔلما 

ٔاؼٌا كً الٌشوَ بين الؼالب بصىسة أًظل.  ٔان الخىصَم ملخذم و

  معامل الصعىبت:

 ولٖل ظؤا٘ مً ألاظئلت اإلاِالُت ٓما ًلي :س مً مخلذد ،ًِشة مً هىق الاخخُاجحعب لٖل 

 %200×     مجمىع العالماث املدصلت للسؤال ) الفلرة (  معامل الصعىبت  =   

  عالمت السؤال× عذد الطالب      ـ      

 %(122 -ًٖىن مذي  ُُم ملامل الصلىتت )صٌش % 

ظددهل جددذا، أمددا إرا ٔددان % ًهددزا ًددذ٘ كلددى أن العددؤا٘ 122ًددئرا ٔددان ملامددل الصددلىتت 

 % ًهدددزا ًدددذ٘ كلدددى أن العدددؤا٘ صدددلب جذا،لهدددزا ًاهددده ًىصدددح 
ي
شا ملامدددل الصدددلىتت صددٌد

ٔان ملامل الصلىتت ًِم بين )   %( 72 -%   32بامحخٌاؾ بالٌِشة أو العؤا٘ إرا 

  معامل الخمييز:

 ًخم اظخخشاج ملامل الخمُي  للٌِشة أو العؤا٘ بئججاق ال ؼىاث آلاجُت:

 ث الؼالب الٖلُت جشجِجا جىاصلُا.جشجِب كالما -

%(وهدم مدً حصدلىا كلدى أكلدى اللالمداث والٌئدت الدذهُا 07جحذًدذ الٌئدت الللُدا ) -

  %(  وهم مً حصلىا كلى أدوى اللالماث.07) 
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 مج العالماث ) الفئت الذهيا( -مج العالماث ) الفئت العليا(معامل الخمييز= 

 عالمت السؤال× عذد الطلبت في إخذي الفئخين 

ِجل ملامل الخمُي  طمً اإلاذي    1.22 - 2.42ٍو

 دالالث معامل الخمييز

 ًهددزا ٌل ددي أن الددزًً أجددابىا كلددى الٌِددشة إجابدددت  •
ي
إرا ٔددان ملامددل الخمُيدد  ظددالجا

صدحُحت مدً الٌئدت الدذهُا أٓثدر مدً كددذد مدً أجدابىا كليهدا إجابدت صدحُحت مددً 

  الٌئت الللُا،لزلٗ جٖىن الٌِشة راث جمُي  ظالب وحعدجلذ.

( ًهزا ٌل ي أن كذد مً أجابىا كلى الٌِشة إجابت  •
ي
ٔان ملامل الخمُي )صٌشا إرا 

صدحُحت مددً الٌئددت الددذهُا ٌعداوي كددذد مددً أجددابىا كليهدا إجابددت صددحُحت مددً 

الٌئدت الللُددا، أو أهده لددم ًجدب أحددذ كليهدا إجابددت صدحُحت مددً الٌئخدين وفددي ٔلخددا 

 الحالخين جٖىن الٌِشة هير ممي ة وحعدجلذ.

ٔان م • لامل الخمُي  أٓثر مً )صٌش( باججاه مىجدب، ًدئن هدزا ٌل دي أن كدذد إرا 

مدً أجدابىا كلددى الٌِدشة إجابددت صدحُحت مددً الٌئدت الللُددا أٓبدر مددً كدذد الددزًً 

  أجابىا كليها إجابت صحُحت مً الٌئت الذهُا،أي أن جمُي  الٌِشة جمي  مىجب.

ٔان ملامل الخمُي  أُل مً  •  جحزي الٌِشة )حعدجلذ(  2.19وإرا 

ٔان ملامل الخمُي  مً  •  ًخلذ٘ الٌِشة  2.39 - 2.02وإرا 

ٔان ملامل الخمُي  أٓثر مً •  ًخِجل الٌِشة 2.42وإرا 

( هددزا ٌل دي أن  أًددشاد الٌئددت 1إرا ٔدان ملامددل جمُيد  الٌِددشة أو العددؤا٘ حعداوي) •

الللُا جمُلهم ُذ أجابىا كليها إجابت صحُحت،وان أًشاد الٌئت الذهُا جمُلهم 

.)مدمــــذ الٌِددددشة راث جمُيددد  كددددا٘ جابددددت كلهدددا وهددددزا ٌل دددي أنُدددذ خؼئددددىا فدددي ؤلا 

  (2005السفيت ،

 الخطىة الخاسعت: اخرج الاخخبار في صىرجه النهائيت -

ددب الاخخجداس وحلذًلدده فددي صدىسجه اللهابُددت لدده، ًدخم ػجلدده بٕمُدداث جىاظددب  ةلدذ إجددشاء ججٍش

الصدىسة اللهابُدت اإلاجمىكاث التي ظُؼجّ كليها، زم إكذاد مٌخاش ؤلاجابت الزي ًخٌّ مم 

جددب  لالخخجاس،ٓمدا ًددخم إكدذاد وسُددت ؤلاجابدت فددي حالدت كددذم اظدخخذام ٓشاظددت ألاظدئلت، ٍو
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ِدت مؽدىُت ججدزب اهدجداه  مشاكاة جيعُّ وجىـُم ألاُعدام اإلاخخلٌدت ألظدئلت الاخخجداس بؼٍش

  (.228،ص2023سىاء مدمذ سليمان، الؼلجت وجثير حماظهم.)

ِت اللشض خالصت هزاو   اخخجاس جمثل أظئلت جىصلىا إلاجمىكت جحصُلي، ساخخجا بىاء لؼٍش

 إلدى بحاجدت الاخخجداس اجخماكُدت، و كلدىم كلدىم التربُدت العدىت ألاولدى إلدى مدذخل مدادة  فدي

 وفي جاهض الاخخجاس ًصجح زم ومً الخمُي  وملامل الصلىتت ملامل ُُاط أجل مً ججشتُه

 اللهابُت. صىسجه

 خـــاجمـــت:

ُت أٓثر أهدىاق الاخخجداساث ؼدُىكا و اظدخلمام و رلدٗ ٌلدىد إلدى حلخبر الاخخجاساث الخحصُل  

حلذد أهىاكها و الذُت في جصمُمها و ظهىلت إجشاءاث جؼجُِهدا و جصدحُحها، و ٓمدا جـهدش 

كلدى معدماها ًهدي تهددذي إلدى ُُداط مددا جحصدل كلُده الؼالدب مددً ملداسي و مللىمداث فددي 

ُلده إلددى معدخىي أ كلدى أو جحذًددذ اإلاجدا٘ اإلا ددي دساظدخه حتدى ًمٕددً كلدى طدىء هخابجهددا جًش

الخللُ،ي اإلاىاظب لِذساجه و اظخلذاداجه و مُىلده، و ٓدزلٗ اإلاعداكذة فدي حشد ُص هِداغ 

الظلٍ لذًه أو حتى لذي مى وه اللل،ي، لهزا مبذ كلى ألاظخار اظخلما٘ أظلم الؼَش 

، فدي اظدخلما٘ أدواث الخِدىٍم أًددً ًمٕدً مشاكاتهدا الىصدى٘ إلددى أًظدل الىخداب  و أحعددلها

دددادة لؼالبددده فددددي الٌصددددل  دددُلُت التدددي ٌلددددذها ألاظدددخار اإلاد ظدددىاء حللِددددذ بامخخجددداساث الخحصد

دت و اللملُدت، أو الاخخجداساث اإلاِىىدت و الاخخجداساث  ٍش ٔامخخجاساث الؽٌىٍت و الخحٍش الذسا ري 

 الدش ُصُت التي ٌلذها ألاخصابُين في كذد مً اإلاِشساث الذساظُت. 

 الاكتراخاث:

اللملُت مبذ للوهاث اإلالىُت باخزهددا ةلين الاكخجدددداس   ً  الاُتراحاثجِذم الجاحثت ةلظا م

ٔالخالي :  و عي 

طدشوسة أن هخظدم ػالبىدا إلدى كملُدت الخِددىٍم التربدىي ةوُدت جحعدين و جؼدىٍش أدائهددم و  -1

يد ة ألاظاظدُت فدي اللملُدت  جحُِّ ألاهذاي التربىٍدت اإلايؽدىدة. ًدالخِىٍم التربدىي ٌلدذ الٓش

 لهزا ًجب الخللُمُت، 

وجب كلى ألاظخار أن ًلم ةلملُت الخِىٍم ووطم الاخخجاساث و ًخذسب كليها حتى ًِىم  -0

بخِدىٍم ػالبده كلدى أظدغ ظدلُمت.حلخبر كملُدت بىداء الاخخجداساث الخحصدُلُت مدً اللملُدداث 

 الٌىُت ألاظاظُت التي 



غىياث بىاء الاخخباراث الخدصيليت عرض همىرج كيفيت بىاء اخخبار في وخذة  الخلىيم التربىي و 

" علىم التربيتمذخل إلى  " 

279 

 
 

لددزي طدشوسة بىدداء أدواث جُِددُم راث معددخىي صدلىتت مالبددم لددُلٕغ معددخىي ألاداء ا-3

ذ لؼلجخٗ جحصُله.  جٍش

دذ أن ًشاهدا اإلادذسط فدي ػالبده  -4 ددداء التدي ًٍش د د د د د د ددددٕغ ألاؼُد د د د جؼدىٍش أدواث الخِدىٍم بحُد  حلد

ددددىن و ًخللمىن. د  كىذما ًذسظد

إكؼاء الؼلجت اخخجاساث ُصيرة مخٕشسة بحُ  حشولهم كلى مشاجلت اإلاللىماث كلى  -5

 أظاط مىـم.

ددددب أن ته -6 د د د د د ددددذي الاخخجاس ددًجد د  الخحصُل و الدش ُص و اللالج . إلدددى ُُاط الخحصُلاث د

 كائمت املراحش:

 ، اإلإخب الوامعي1تري والتربىي، غ(: الخِىٍم الىٌ 1999أحمذ محمذ الؼُب )  -

 الحذً ، ألاصاسػُت.

ٍ الثال  ، داس اللهظت اللشتُت، بيروث.0222أهىس كِل )  -   (: جِىٍم ػالب الص

(: الخِىٍم التربىي للمىـىمت الخللُمُت 0225كجذ العمُم ؼللت ) الومُل محمذ  -

 اججاهاث و جؼللاث، داس الٌٕش اللشث ، كمان، ألاسدن.

ً ميتري )  - ت  ، داس الٕىذي، ألاسدن، كمان.1(: الخِىٍم التربىي، غ 0220حع سمٍض

(: الخِىٍم و الُِاط الىٌتري و التربىي، الِاهشة، مٕخجت ألاهجلى  1988الوٍشب )

ت.  اإلاصٍش

(: أدواث جمم الجُاهاث في الجحىر الىٌعُت والتربىٍت ، 0213)ظىاء محمذ ظلُمان -

 كالم الٕخاب ، الؼجلت الثاهُت،الِاهشة.

ّ  0214ظلذ كلي صاًش و داود كجذ العالم صبري و محمذ هادي حعً ) - ( : ػشاب

 ، داس صٌاء لليؽش و الخىصَم، كمان1الخذَسغ اللامت، غ

(: الاخخجاساث الخحصُلُت ٓاداة للخِىٍم، مؤظعت 0214) العلُذ جما٘ كثمان -

 ػُجت لليؽش والخىصَم ، الؼجلت ألاولى، الِاهشة.

(: الُِاط و الخِىٍم في التربُت و الخللُم، داس الٕخاب  0220الصشاي ُاظم كلي )  -

 الحذً ، دون ػجلت، ألاسدن.
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اإلاِاًِغ، داس  بىاء و جِىين –(: الُِاط و الخِىٍم  0215كاد٘ محمذ اللذ٘ )  -

 ، الِاهشة.  1الٕخاب الحذً ، غ

ت 0227محمىد ميتري كجذ الحلُم )  - (: الخِىٍم التربىي، دون ػجلت، داس اإلالًش

ؼت.  الواملُت، ألاصاٍس

(: الُِاط و الخِىٍم في التربُت و الخللُم، داس صهشان 0226مؽلان هادي ستُم ) -

 لليؽش و الخىصَم، دون ػجلت، لُحُا.

ددددش   1998ذ الحلُم ) محمىد ميتري كج - د د د د د د ت الواملُدت لليؽد (: جِىٍم التربُت، داس اإلالًش

 ، الِاهشة.1و الخىصَم، غ

ت الواملُت 0211)محمىد كجذ الحلُم ميتري - (: مىاهج الجح  اللل،ي، داس اإلالًش

 ػجم ووؽش وجىصَم، الِاهشة 

ً ألاصهشي  - ٍ جخخ0212 )م ي الذً ُ اس ملها، داس (: وظابل جمم الجُاهاث، جصمُمها،ٓو

 الٌٕش اللشث  ، الؼجلت ألاولى ، الِاهشة.

ُتي - : خؼىاث بىاء الاخخجاس الوُذ، دابشة ؤلاؼشاي التربىي ُعم (0225)محمذ الًض

ت اللامت للتربُت والخللُم بمىؼِت الجاػىت ؼما.  اإلاهاساث الحُاجُت، اإلاذًٍش

 

 

 
 


