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 البحثملخص 

العربية فيي كليية التربيية اسساسيية  اللغة مادة النحو لقسم أسئلةيهدف البحث الحالي إلى تقويم 

 بالجامعة المستنصرية على وفق معايير الجودة الشاملة 

) االسيتما    والقيرا ة   والحيديث   سائل اتقان مهارات اللغة االربعي  يعد النحو وسيلة من و

هذه المهارات وظيفتها في تجويد أدا  المعلمين   واثرا  تعليم الللبية والكتابة (   ولكي تؤدي 

ال بّد أن تخضع وبصورة مستمرة للقياس والتقويم في العمليية التدريسيية  ومين  أهيم اسدوات 

القيائمون عليى عمليية تقويمهيا  التي ال تتحقيق اايتهيا اال بيالمت    التقويمية اسسئلة االمتحانية

بمثابية المكونيات والمراميي التيي الشاملة التي تعيد معايير الجودة  ومنها   المحكات والمعايير

   .يتم الحكم في ضوئها على مدى تحقق اسهداف الخاصة بالجودة

 عدت الباحثة استبانة في ضو  اط عها عليى اسدبييات والدراسيات السيابقة أ بناً  على ما تقدم

(  9102(   ) الشياهر وانتايار    9102  (   ) ومزبان  9115ومنها دراسات ) العبيدي   

رابعية   االمتحانية لمادة النحو للمرحلية ال سئلةتتضمن المعايير الواجب توافرها في اس  التي 

م عرضييها بمؤايراتها علييى نخبيية مين المحكمييين والمتخصصييين   مين سسييم اللغيية العربيية   تيي

( معايير بواسيع 5ن )هائية مبصورتها النوبعد استخراج الصدق الااهري لها أصبحت تتكون 

االمتحانية التيي تمثيل عينية  سئلة%( من اس91م تلبيقها على عينة مؤلفة من )( مؤاراً ت02)

 البحث .
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اليجيياد الثبييات   والنسييبة ية اآلتييية ) ) معادليية سييكوت حصييائاسييتعملت الباحثيية الوسييائل اإ

 ( .المئوية

 توصل البحث إلى نتائج عدة منها :

االمتحانية هيي نسيبة مسيتوى الفهيم  سئلةمستوى تركزت في صيااة اسإّن أعلى نسبة  -0

ثم مستوى المعرفة ثم مسيتوي ) التحلييل والتركييب ( الليذان كانيت نسيبهما ضيعيفة جيداً   أميا 

( فيي 9102للعيام الدراسيي ) اسّولاليدور  أسيئلة%( فيي 0مسيتوى التقيويم فقيد كانيت نسيبت  )

 والثاني . اسّول( وبدوريهما 9108  9102عامي ) أسئلةحين خلت من  

 االمتحانية . سئلةع اسام توافر سياق ثابت ودسيق في توزيانعد -9

 االمتحانية . سئلةارتفا  نسبة تمثيل مؤارات النواحي الفنية في اس -2

 وفي ضو  نتائج البحث وضعت الباحثة التوصيات والمقترحات .

 

The Evaluation of  Grammar's  questions  for the Arabic 

language department  /The  Basic Education College  / University 

of al-Mustansiriyah based on the  Total Quality Standards  

Lecturer: Enaya Yousif Hamzah 

Department of Arabic Language- Basic Education College – 

University of al-Mustansiriyah 

Abstract : 

The present research aims to evaluate the grammar questions of the 

Arabic Language Department at the College of Basic Education/  

University of Mustansiriya based on the total quality standards.   

Grammar is considered as a means for mastering skills of four 

language (listening, reading, speaking, writing), and in order for these 

skills to  perform its function in improving the performance of 

teachers, and enrich the students' teaching , it should be subject to 

continuous measurement and evaluation in the teaching process. It is 

also  considered one of the most important evaluation tools  of 

examination  questions , its  goal  couldn't  be fulfilled unless  having 

those specializing into this domain  endow with standards, including 

total quality standards, that are considered as essential elements  by 

which  the goals  regarding the quality are achieved . 

Based on what has been mentioned above, the researcher has prepared 

a questionnaire in light of her knowledge of the literature and 

previous studies, including studies (Obeidi, 2005), (Mazban, 2013), 

(Al-Shaher and Intidhar , 2016), which includes standards  that should 
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be provided within the exam questions of  Grammar / fourth stage, 

Department  of Arabic language. The questionnaire has been 

presented with its indicators to a  set of arbitrators and specialists . 

After extracting the apparent reliability , it becomes consisting of (5) 

standards with (19) indicators that being applied to a sample  (20%)  

consisting of exam questions representing the research sample. 

The researcher has used the following statistical means : (Scott's 

equation to find consistency , percentage). 

The research reaches to the following  results:  

1- The highest level  of concentration in the formulation of exam 

questions lies in the level of understanding, then the level of 

knowledge and level of (analysis and synthesis), which have been 

very weak. In respect to the evaluation level , its ratio has been  (1%) 

in the first sitting 's questions for the academic year (2016) ,whereas  

in years 2017-2018 there has been no evaluation  in its two sitting ( 

the 1
st
 and the 2

nd
)   

 2. Lacking consistent and accurate context in the distribution of exam 

questions. 

3 – Ratio of technical indicators representation gets high in the exam 

questions. 

In the light of the research results, the researcher has placed 

recommendations and suggestions. 

The key words (  Evaluation,  Grammar,  Measures, Comprehensive  

Quality) 

 

 لاألوالفصل 

 مشكلة البحث -

تحد من أدائها للرسيالة العلميية المناطية  عدة معوساتاالمتحانية  سئلةتواج  عملية صيااة اس 

ام التربوي مين بها   ناراً لغياب الرؤية الشاملة والنارة االستراتيجية لدورها في تمكين النا

 . أهدافتحقيق 

مادة النحو في التعليم العالي ما زالت تفتقير فيي صييااتها إليى معيايير  أسئلةوترى الباحثة أن 

لمحتيوى مفيردات الميادة المقيررة   علمية دسيقة وثابتة تتسم بالجودة فض ً عن عدم اموليتها 

ويتجلى ذلك بصورة واضحة في الشكوى الكثيرة والمتكررة من سبل الللبة فض ً عميا أكدتي  

 .(  9102دراسات ومنها دراسة ) الشاهر وانتاار   عدة نتائج 
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االمتحانيية ميا بيذل مين  سيئلةومما يؤكد ضعف آليات مناومة العميل التعليميي فيي صييااة اس

حسينها على المستوى القومي والوطني من خي ل عقيد الميؤتمرات والنيدوات العلميية جهود لت

العلميية لتلوير محتواها والتغير التدريجي فيما تسعى إلى تحقيق  وفق المعايير والمواصيفات 

 المقترحة لها .

 سيئلةدراسة تقويمية من مناور معايير الجودة الشاملة س إجرا لذلك سعى البحث الحالي إلى 

مادة النحو لقسم اللغة العربية فيي كليية التربيية اسساسيية بالجامعية المستنصيرية لعلهيا تسياعد 

هم بدسة عالية تؤدي إليى تقيويم موضيوعي لتحصييل طلبيتهم فضي ً أهدافالتدريسيين في تحديد 

 االمتحانية . سئلةعن أنها سد تسهم في معالجة بعض الصعوبات التي تواج  الللبة في اس

 

 أهمية البحث : -

ان هللا جل وع  خلق االنسان اجتماعياً بالفلرة وجعل  بالعقل خليفت  في االرض   وسد امليت 

علي  اجتماعيتي  ومهمتي  فيي صيناعة الحيياة وسيادتهيا التواصيل والتفاعيل   والتفياهم ميع ابنيا  

وي عليم   بفهيا يفكير جنس    وخير اداة ل  في ذلك كل  اللغية التيي بهيا يفهيم وي فهيم   وبهيا ييتعلم 

 (. 02)  9112وبهييييييييييييييييييييييييييييييا يييييييييييييييييييييييييييييييؤثر ويتييييييييييييييييييييييييييييييالثر ) علييييييييييييييييييييييييييييييية   

وتعييد اللغيية العربييية ميين اسييدم اللغييات الحييية علييى وجيي  االرض   وسييد اصييلفاها هللا سييبحان  

 وتعيييييالى لتكيييييون لغييييية القيييييرآن الكيييييريم ولتنيييييزل بهيييييا الرسيييييالة الخاليييييدة سيييييال تعيييييالى )

ْم تَْعقِل وَن "" إِنَّا أَنَزْلنَاه  س ْرآنًا َعَربِيًّا لََّعلَّ  ك 
*
  وفي العصر الحديث بدأت اللغة العربية باالنتشيار  

عالمياً واصيبحت احيدى اللغيات العالميية السيت المعتميدة فيي هيئية االميم المتحيدة والمناميات 

 (. 90)  9101الدولية التابع  لها ) الح ق   

ومعجميي   والنايام  وتام اللغة اربعة انامة فرعية ) نحوي وصرفي   وصيوتي   ودالليي  

النحوي الصرفي يحتل الموسع االهم في تعلم  وتعليم    ولذلك ان احداً ال يجهل ما للنحو مين 

إذ ب  تتبيين أصيول    (  900)  9102اهمية فالعلوم جميعها تتللب  بالضرورة ) الجبوري   

أصيل االفيادة  الخبير وليواله لجهيلالمقاصد بالداللة فيعرف الفاعيل مين المفعيول والمبتيدأ مين 

ئل اتقيان مهيارات اللغية االربعية (   فهو وسيلة مين وسيا 992)  9115الشمري وسعدون   )

(   ولكيييي  202)  9100االسيييتما    والقيييرا ة   والحيييديث   والكتابييية ( ) زايييير وايميييان   )

المعلميين   واثيرا  تعليم الللبية ال بيّد أن تخضيع  أدا تؤدي هذه المهارات وظيفتها في تجوييد 

 تدريسية.وبصورة مستمرة للقياس والتقويم في العملية ال

ها ووسييائلها وتقنياتهييا   أهييداففييي تجويييد العملييية التعليمييية ميين حيييث وللتقييويم دور رئييي  

وتشخيص جوانب القوة والضعف في تحصيل الللبة وانجازاتهم وتحديد المستوى التحصييلي 

تربوييية متوسعيية للمجياالت الدراسييية   وتيوجيههم بمييا يتناسييب لكيل ميينهم فيي ضييو  مسيتويات 

االمتحانييية ميين  سييئلة  وتعييد اس(02-02)  9112وميييولهم . ) عيي م   وامكانييياتهم وسييدراتهم 

تقييي  تحصيييل الللبيية فييي مييادة ميين المييواد الدراسييية المقييررة كونهييا لأهييم اسدوات التقويمييية 

وتحديد مدى فهمهم لها والمهيارة التيي وصيلوا إليهيا مين تعليم تليك الميادة . ) االحميد وحيذام   

9110  (912 ) 

                                                           

 9سورة يوسف ) االية /  *
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 تاالمتحانية ااياتها ال بّد أن يمتلك القائمون عليى عمليية تقويمهيا المحكيا سئلةولكي تؤدي اس

ثل الشروط والمعليات بحدها اسدنى واسعلى كمقياس للسلو  المللوب أو والمعايير التي تم

الايياهرة التييي يقييوم بتقويمهييا فييي ضييو  تلييك  أدا  يييوازنالمراييوب   يتبناهييا المقييوم كييي 

(   ليذلك سيعت المؤسسيات التعليميية اليى اعتمياد  220) 9101المحكات ) الزند وعبييدات   

 معليميييية جميعهيييا   سيييوا  بميييا يتعليييق بالميييدخ ت أمعيييايير الجيييودة فيييي عناصييير العمليييية الت

المخرجيات التييي تلبييي احتياجييات المجتمييع ومتللباتيي    ورابييات المتعلمييين وحاجيياتهم   وال ب

االحكيام التقويميية وسيوة دافعية للعدييد  إصيدارسيما بعد أن أصبحت الجودة معيياراً رئيسياً فيي 

لتيي تؤكيد عليى ضيرورة االرتقيا  بمسيتوى من المؤسسات التربوية ومنهيا التعلييم العيالي   وا

الى تعلم أفضل للمحتوى لتحقييق المسيتوى المرايوب الللبة وتهيئة الفرص التي تقودهم  أدا 

 ( 090) 9112. ) السامرائي    دا في  من اس

وتعد معايير الجودة بمثابة المكونات والمراميي التيي ييتم الحكيم فيي ضيوئها عليى ميدى تحقيق 

الجودة   وسيد دخليت المعيايير مختليف المجياالت التجاريية والصيناعية فيي الخاصة ب هدافاس

حتيى أصيبحت المؤسسيات التعليميية ومنهيا  اسميرالعقد اسخير من القيرن العشيرين ثيم تليور 

الجامعات تخضع لتلبييق معيايير ومقيايي  عالميية لضيمان جيودة المنيتج التعليميي بالسيل جهيد 

المجتميع وسيد حاجية سيوق العميل  أهيدافيية التعليميية   والتربو هدافوكلفة   محققاً بذلك اس

 (   20) 9102من الم كات المؤهلة علمياً . )المرسومي   

االمتحانيية وتحدييدها بشيكل مناسيب  سيئلةومما تقدم ترى الباحثة إّن اعتماد معايير خاصة باس

افييراداً صييالحين ومتوافييق مييع المعلومييات والمهييارات التييي تييؤدي إلييى تهيئيية الللبيية ليكونييوا 

فييي تقييويم العملييية  رسييادرين علييى الييتعلم واالنييدماج والمشيياركة فييي الحييياة يسييهم إلييى حييد كبييي

التعليميية بعناصيرها كافية   والتعيرف عليى ميدى كفيا ة الكفاييات الداخليية والخارجيية للناييام 

 التربوي .

 -وبناًء على ما تقدم فإن أهمية البحث الحالي تتجلى فيما يأتي :

 اللغة العربية بوصفها لغة التنزيل ومفتاح الفكر وبوابة العقول . أهمية -0

 ري للغة العربية ووسيلة ضبلها لدى المتكلمين بها .أهمية النحو فهو العمود الفق -9

 حح مسارها .أهمية التقويم سن  عملية تشخيصية ع جية للعملية التعليمية ويص -2

 االمتحانية بوصفها المحصلة النهائية لمخرجات العملية التعليمية . سئلةأهمية اس -2

أهمية المرحلة الجامعية وذلك لميا تلعبي  مين دور رئيي  فيي تالهييل الللبية للتخصيص  -5

 الوظيفي .

ربمييا تسييهم نتييائج البحييث الحييالي فييي إفييادة الجهييات المختصيية بمييا يييؤدي إلييى تحسييين  -2

ا لرفيع مسيتوى التحصييل الدراسيي للللبية وتحقييق وتلويرهي سيئلةالمستويات التي تقيسها اس

 .التربوية  هدافاس

ميادة النحيو لقسيم اللغية  أسيئلةدراسية تناوليت تقيويم  –حيد عليم الباحثية  –لم تجر على  -2

 في كلية التربية اسساسية بالجامعة المستنصرية على وفق معايير الجودة الشاملة .العربية 
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 هدف البحث :  -

 إلى ) يهدف البحث الحالي

مادة النحو لقسم اللغة العربية في كليية التربيية اسساسيية بالجامعية المستنصيرية  أسئلة" تقويم 

 على وفق معايير الجودة الشاملة " .

 

 حدود البحث :  -

 يتحدد البحث الحالي بـــ )

/م (  9108   9102  9102مادة النحيو للمرحلية الرابعية لاعيوام الدراسيية )  أسئلة -0

 والثاني وللفصل الدراسي االول. اسّولبدوريها 

 سسم اللغة العربية في كلية التربية اسساسية / الجامعة المستنصرية . -9

 

 تحديد المصطلحات : -

 أوالً : التقويم :

" االستقامة أو تحديد سيمة الشي    وسّومت الشي  فهو سويم أي مسيتقيم " ) ابين  لغة : - أ

 ( 588  ص 9112مناور   

 عّرف  كل من )) اصطالحاً  - ب

 "  ة أو مقدار الشي  وتثمين  بعنايةعملية التالكد أو الحكم على سيم" كود بأنه : -0

 (Good ,1973 :209 ) 

" عملية جمع وتصينيف وتحلييل وتفسيير البيانيات أو المعلوميات )الكميية  محمد بأنه : -9

  حكييم أو سييرار " . إصييدارها فييي اسييتعمالأو الكيفييية ( عيين ظيياهرة أو موسييف أو سييلو  بقصييد 

 ( 922)  9109محمد   )

 ي :رجرائالتعريف اإل

مييادة النحييو  أسييئلةاالحكييام علييى واسييع  إصييدارهييو عملييية منهجييية مناميية ومخلليية تتضييمن 

بالجامعيية المستنصييرية التربييية اسساسييية للمرحليية الرابعيية فييي سسييم اللغيية العربييية فييي كلييية 

فيي ضيو  المعيايير الخمسية للجيودة الشياملة التيي  ( / م9108-9102)لاعوام الدراسية من 

 وتلويرها . سئلةاعتمدتها الباحثة بغية اتخاذ القرارات الفاعلة بشالن هذه اس

   سللةثانياً : األ

" السؤال في اللغة بمعنى االستخبار   وساللت  عين الشيي  بمعنيى اسيتخبرت  " .  لغة : - أ

 ( 280)  9112) ابن مناور   

 كل من ) عّرفها) اصطالحاً  - ب

" تعبير استفهامي يسيتعمل الختبيار المعلوميات فيي االمتحيانين الشيفوي  وبستر بأنه : -0

 ( webater,1972 :863)                 والتحريري " .

بالنها ) " مجموعة من السلوكيات واالدا ات التدريسية التيي يؤديهيا زاير ، واخرون :  -9

 معليات الموسف التدريسي" .المدرس بدسة وسرعة وبقدرة على التكيف مع 

 (  025) 9109 زاير   واخرون  ) 
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 ي :رجرائالتعريف اإل

هييي إحييدى اسدوات التقويمييية التييي يسييتعملها التدريسيييون لقييياس تحصيييل طلبيية سسييم اللغيية 

 العربية في كلية التربية اسساسية بالجامعة المستنصرية في مادة النحو .

 ثالثاً : النحو :

ت  سَْصيييَده   واللَّرييييق   النحيييو ) القصيييد    ي قيييال  نََحيييوت  نَْحيييَو ف ييي َن ) سَصيييدْ  لغةةةة :   - أ

 (   218)  0282) مصلفى وآخرون     والجهة" .

 ) عّرف  كل من ) اصطالحاً  - ب

وجيوه   هيي )  عيدة أني  ) " العليم اليذي يبحيث فيي التراكييب مين العيسوي وآخرون : -0

االختيار   والضم أو ) الموسعية (   وبيان الع سات الداخلية بين وحدات التركييب واالعيراب 

 في اللغات المعربة " . 

 ( 925)  9115) العيسوي وآخرون   

 أنّ  ) " وسيلة لضبط وصحة النلق والكتابة " . زاير ، ورائد : -9

 ( 020)  9102) زاير   ورائد    

 ي :رائرجالتعريف اإل

مرحلة الرابعة في سسم اللغية العربيية فيي كليية المقرر تدريسها لللبة ال النحوية  هو المفردات

(/م    9108   9102   9102) التربيية اسساسيية بالجامعية المستنصيرية لاعيوام الدراسييية

 المقرر تقويمها في ضو  معايير الجودة الشاملة .والتي صيغت منها اسئلة مادة النحو 

 ابعاً : معايير الجودة الشاملة :ر

   المعايير : -8

ير   وتقول عايرت  ب  أي سّويت  "  لغة : - أ  " المعيار من المكاييل ما ع 

 ( 529)  9112) ابن مناور   

 ) عّرف  كل من ) اصطالحاً  - ب

مقارنية  جرا حكم كمي أو نوعي أو إ صدار) أنها ) " مقايي  تتخذ كالساس إ كولن  -0

"                                (Collins,1973 :161 ) 

أنهييا ) " عبييارة عيين موجهييات أو خلييوط مراييدة متفييق عليهييا ميين سبييل  المرسةةومي : -9

خبرا  التربية والمناميات الوطنيية   تعبير عين المسيتوى النيوعي اليذي يجيب أن تكيون عليي  

 ( 91-02)  9102) المرسومي         مكونات العملية التعليمية جميعها " .

 ي رجرائالتعريف اإل

هي سائمية مين المعيايير أعيّدتها الباحثية عليى وفيق الجيودة الشياملة مين طرييق اط عهيا عليى 

اسدبيييات والدراسييات السييابقة فضيي ً عيين اسييتعانتها بييلرا  الخبييرا  المختصييين لمعرفيية جييودة 

مادة النحو لقسم اللغية  أسئلةحثة في تقويم صيااتها   إذ بلغ عددها خمسة معايير اعتمدتها البا

 العربية في كلية التربية اسساسية بالجامعة المستنصرية .
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 الجودة الشاملة : -9

   لغة : - أ
الجييودة ) جيياد   جييودةً   صييار جيييداً   يقييال ) الرجييل أتييى بالجيييد ميين القييول أو العمييل " .         -8

 ( 025)  0282) مصلفى وآخرون   

َاِملَهم اسْمر بالعكسِر ) َاموالً ( َعمهَّم , وفي  لغية أخيرى مين بياب َدَخيَل وليم :    الشاملة -9

يَْعِرفَهيييا االصيييمعّي   وأميييٌر ) َايييامٌل (   وَجَميييع هللا ) َايييْملَ  ( أي ميييا تشيييتت مييين أْميييره "                                       

 ( 222)  0282) الرازي   

 ) ) عّرفها كل من اصطالحاً 

أنّهييا ) " معيييار   أو هييدف   أو مجموعيية متللبييات   وهييي جهييد ميين أجييل  رجيةةروم : -0

 التلوير   وليست درجة معينة محددة ل متياز " . 

( Jerom,1995:10 ) 

ة دارأنهييييا ) " اتحييياد الجهييييود واسيييتثمار اللاسييييات المختلفييية لرجييييال اإ الحريةةةري : -9

 .  ي ومواصفات  " داروالعاملين بصورة جماعية لتحسين النهج اإ

 ( 05)  9101) الحريري   

 ي رجرائالتعريف اإل

االمتحانيية  سيئلةهي مجموعة مين المتللبيات أو المعيايير التيي يجيب توافرهيا فيي صييااة اس

امعيية المستنصييرية لتلبييية جلمييادة النحييو فييي سسييم اللغيية العربييية فييي كلييية التربييية اسساسييية بال

 الجامعي .الحاجات ال زمة في التعليم 

 خامساً : كلية التربية األساسية 

  وتهييدف إلييى إعييداد  والعلمييية العراسييية التييي تضييم اسسسييام االنسييانية الكليييات" هييي إحييدى 

 التربية " . ة مؤهلة علمياً للتدري  في وزارة م كات تربوي

 

 الفصل الثاني

 خلفية نظرية

 أوالً : التقويم :

 أهميته : - أ

تييالثير والتييالثر بالعناصيير اسخييرى الرابييع ميين عناصيير الميينهج يتبييادل اليعييد التقييويم العنصيير 

  والتقويم عملية تتالس  على القياس فهيي تسيتعمل   والمحتوى   وأنشلة التعليم (  هدافاس)

احكام حيول سيمات الميتعلم   أو  إصدارنتائج القياس والمعلومات التي يتم الحصول عليها في 

التقويم عملييية تشييخيص وعيي ج وهييي مرافقيية للميينهج ميين أي جانييب ميين جوانييب الميينهج   فيي

 التخليط فالتنفيذ فالتلوير . 

 ( 228)  9101) الزند وهاني   

 ويمكن تحديد أهمية التقويم في العملية التعليمية باآلتي :

 بمدى تحصيلهم .اع م المتعلمين  -0

 الع جية المناسبة . الستراتيجياتتشخيص مواطن القوة والضعف وتقديم  -9
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 توجي  القرارات بشالن مستقبل الللبة كمحور للعملية التعليمية ككل . -2

)المعلومييات   للكفايييات ت ذات الع سيية بمييدى اكتسيياب الللبييةإعيي م الهيئييات والمنامييا -2

 والمهارات ( المكتسبة .

 تقديم تغذية راجعة للقائمين بالتدري  . -5

 مستقب ً .ية للمتعلم الموجهة إلى اثارة دافعيت  إجرائ أهدافتقديم  -2

 تعزيز المساواة في الحد اسدنى من التعليم . -2

 اكتشاف المعوسات في البيئة التعليمية واستراح السبل الكفيلة بإزالتها . -8

 التحقق من فاعلية وكفا ة المنهج إمكانية تنفيذه على المستوى القومي . -2

المعلم ومدى ملابقتها لاروف المتعلم وبيئة اليتعلم  أدا التدريسية و هدافالحكم على اس -01

 ( 282)  9105واايات المجتمع .)زاير   ومحمد   

 أسسه ومبادئه : - ب

 ية :وم عليها التقويم في النقاط اآلتيمكن تحديد األسس التي يق

 التعليمية . هدافالمحددة سلفاً للمنهج أو باس هدافارتباط التقويم باس -0

ات التدريسييية وتحصيييل الللبيية دا لعناصيير الميينهج المختلفيية بمييا فيهييا اساييمول التقييويم  -9

 التعليمية . هدافامول التقويم سنوا  ومستويات اسفض ً عن وكذلك الوسائل التعليمية   

مة أدوات التقويم للفروسات بيين مكونيات المينهج وللفروسيات الفرديية بيين الللبية أو  م  -2

 ين أو بين بيئات التعلم المختلفة .الفروسات الفردية بين المعلم

 .ها استعمالتنو  وتكامل أدوات التقويم لتنو  مجاالت وجوانب  -2

 توفر صفات الصدق والثبات والموضوعية في أدوات التقويم . -5

اسيييتمرارية القييييام بعمليييية التقيييويم لتعزييييز جوانيييب القيييوة واكتشييياف ميييواطن الضيييعف  -2

 ومعالجتها أول بالول .

تقيويم لتوضييح هيدف التقيويم مين سبيل لن القائم بالتقويم والقيائم عليى اإمكانية التواصل بي -2

 والمعاونة على تحقيق الهدف من سبل الثاني . اسّول

 مناسبة أدوات التقويم لإلمكانيات المادية والبشرية المتاحة . -8

 إمكانية سيام أدوات التقويم بتقويم النواتج اير المقصودة . -2

 تنفيذية ل ستفادة من نتائج التقويم .ية إجرائضرورة وجود خلط  -01

 ( 059)  9100) الوكيل ومحمد   

 :أنواع التقويم 

 التقويم القبلي أو المبدئي  -8

 ج والغرض من  توفير صورة عين الوضيعوهو التقويم الذي يجري سبل البد  في تلبيق المنه

 سبل التلبيق مثل )

 منها . لم لمعرفة النقلة التي يمكن البد تحديد مستوى المتع -

 تحديد االوضا  واالمكانيات التي سيلبق فيها المنهج . -
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 التقويم التكويني : -9

هم فييي سييعملييية تلبيييق الميينهج لغييرض تييوفير بيانييات ت أثنييا وهييو التقييويم الييذي يجييري فييي 

التلبييق فتكيون لي  آثيار ايجابيية فيي  أثنيا مسياره فيي مراجعة اسلوب العميل ونتائجي  وإعيادة 

نتائج التلبييق ويسيمى هيذا النيو  بيالتلبيق البنيائي أو التليويري والغيرض مني  تيوفير تغذيية 

 راجعة تسهم في تلوير المنهج .

 :التقويم الختامي  -3

الميينهج  أهييدافوهييو التقييويم الييذي يجييري فييي نهاييية تلبيييق الميينهج لمعرفيية مييدى تحقيييق 

أحكييام علييى مييدى نجيياح الميينهج بعناصييره  إصييداروالحصييول علييى النتييائج التييي تمكيين ميين 

 التي وضع من أجلها . هدافالمختلفة في تحقيق اس

 التقويم التتبعي : -4

الميتعلم بعيد تخرجي  مين المؤسسية التعليميية  أدا عين طرييق متابعية وهو التقويم الذي يجيري 

نهج في تلبية متللبات سوق العمل وممارسية المهنية ومين حكم على فّعالية الم إصدارلغرض 

االن هذا النو  مين التقيويم تيوفر البيانيات التيي تسياعد عليى تليوير المينهج وبيذلك فهيو ييوفر 

                                                   . ورة عييييييييييين اآلثيييييييييييار المسيييييييييييتقبلية للمييييييييييينهجتغذيييييييييييية راجعييييييييييية تعليييييييييييي صييييييييييي

 ( 908)  9118) علية   

 ثانياً : الجودة الشاملة :

تعييد الجييودة الشيياملة ميين المفيياهيم الحديثيية التييي ظهييرت نتيجيية للمنافسيية العالمييية الشييديدة بييين 

يكية واالوربية من جهة أخيرى   وذليك عليى ييد اسمرية اليابانية من جهة ونتاجالمؤسسات اإ

ي حققي  هييذا المفهيوم فييي والييذي لقيب بيالبي الجييودة الشياملة   ونايراً للنجيياح اليذديمينج  مالعيال

التنايمييات االستصييادية الصييناعية والتجارييية والتكنولوجييية فييي الييدول المتقدميية فقييد سييارعت 

دة الشاملة في المؤسسات التعليمية وعلى رأسها مؤسسات التعليم العالي في تلبيق منهج الجو

             . دا سللحصييييول علييييى عائييييداً تعليمييييياً أكثيييير فاعلييييية وجييييودة فييييي ا مجييييال التعليييييم العييييالي

 ( 29)  9102المرسومي   )

 ليم :ية تطبيق الجودة الشاملة في التعأهم - أ

 تحسين العملية التربوية ومخرجاتها على نحو مستمر . -0

 ية لقيادة المؤسسة التعليمية .دارتلوير المهارات القيادية واإ -9

 تنمية مهارات ومعارف واتجاهات العاملين في الحقل التربوي . -2

 التركيز على تلوير العمليات أكثر من تحديد المسؤوليات . -2

ر  الدراسيية أو والتقليييل ميين االهييدار النيياتج عيين تييالعمييل المسييتمر ميين أجييل التحسييين    -5

 الرسوب فيها .

 تحقيق رضا المستفيدين وهم ) الللبة   أوليا  االمور  التدريسيون  المجتمع(. -2

 االمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة . ستعمالاال -2

 تقديم الخدمات بما يشبع حاجات المستفيد الداخلي والخارجي . -8

 . دا توفير أدوات ومعايير لقياس اس -2
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) الزهرانةةي ، التربوييية فييي الوسييط االجتميياعي . هييدافتخفيييض التكلفيية مييع تحقيييق اس -01

9112  :989-983 ) 

 التعليم : متطلبات تطبيق الجودة الشاملة في - ب

 تحسين العمليات جميعها بشكل مستمر . -0

 تشكيل فرق العمل . -9

 االنتباه للعمل والتركيز علي  . -2

 تهيئة القوة العاملة ودعمها وتدريبها وتعليمها . -2

 تلوير جميع العمليات بشكل مستمر . -5

 امولية الموردين بالثقافة . -2

 ضمان استمرارية فتح خلوط االتصال . -2

 التوعية المستمرة . -8

 القيادة المتفتحة . -2

 خلق هدف ثابت ودائم . -01

 الحرص على بنا  وتعزيز الع سات االنسانية .  -00

 (  21) 0288) العاني   

 :الشاملة ثالثاً : معايير الجودة 

 أدا تهدف المعايير إلى تلوير النمو المهني لمكونات العملية التعليمية لغرض تحسين نوعيية 

ات تربويية مميا سيوف ييؤثر بدرجية إدارالمعلمين ومديري الميدارس والمشيرفين التربيويين و

 كبيرة على تعليم الللبة وتعلمهم وتبرز أهمية المعايير فيما يالتي )

للنايام التعليميي مميا ييؤدي إليى ادرا  المنيام العيام  هدافتحديد الرؤية والرسالة واس -0

 للنسق التربوية .

 .في المدخ ت والعمليات والمخرجاتتوضح ما يواج  الناام التربوي من صعوبات  -9

 تصميم أدوات التقويم . -2

 . دا تتيح الفرص لتحديد مستويات تقدير اس -2

 تعمل على تجميع البيانات حول العمليات التي تحدث . -5

 والتقويم . للموازنةتعد وسيلة  -2

 ايرها .تفيد في التنبؤ وتشخيص نواحي القوة والضعف و -2

 ( 98)  9118تعد فّعالة في االختبارات التي تكون على اكل بلارية.)اللائي    -8

 

 الفصل الثالث

 أوالً : الدراسات السابقة :

 م :9112دراسة العبيدي  -8

كتيب سواعيد اللغية العربيية للمرحلية المتوسيلة عليى وفيق  أسيئلةرمت الدراسة إلى ) ) تحليل 

 التعليمية ( . هدافاس
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موضيوعات كتيب سواعيد اللغية العربيية للمرحلية المتوسيلة   إذ  أسيئلةتضمنت عينة الدراسة 

 ( سؤاالً موزعة على النحو اآلتي )822بلغت )

 .%(9,21المتوسط وبنسبة ) اسّول( سؤاالً لموضوعات كتاب الصف 228) -0

 .%(0,22( سؤاالً لموضوعات كتاب الصف الثاني المتوسط وبنسبة )922) -9

 .%(8,92سؤاالً لموضوعات كتاب الصف الثالث المتوسط وبنسبة )( 992) -2

  (   ومربيع كياي   والنسيبة المئويية  scotياً باستعمال ) معادلة إحصائوبعد معالجة البيانات 

 والوسط الحسابي   كانت النتائج على وفق ما يالتي )

عينيية الدراسيية فييي مسييتوى التلبيييق وميين بعييده مسييتوى االسييتيعاب ثييم  أسييئلةتركييزت  -0

  وسيد خليت لتحليل فكانت نسبتهما سليلة جداً   ومستوى ا مستوى التذكرمستوى التركيب   إّما 

 الكتب الث ث من مستوى التقويم . أسئلة

موضوعات الكتب اليث ث لمحتيوى المينهج المقيرر . وفيي ضيو   أسئلةامولية أالب  -9

 ( 22-0) 9115)العبيدي   ائج وضع الباحث التوصيات والمقترحات.النت

 م :9183دراسة مزبان  -9

االمتحانييية لمييادة سواعييد اللغيية العربييية للصييف الثالييث  سييئلةرمييت الدراسيية إلييى ) ) تقييويم اس

 . المتوسط في ضو  معايير الجودة الشاملة (

اعّد الباحث استبانة استل عية مفتوحة في ضو  اط ع  عليى اسدبييات والدراسيات السيابقة 

يراً من اختصاص طرائق تيدري  اللغية العربيية   بخ( 91  وأرا  الخبرا  الذين بلغ عددهم )

االمتحانييية لمييادة سواعييد  سييئلةوالمعييايير الواجييب توافرهييا فييي اس واوالقييياس والتقييويم   ليحييدد

الشياملة   وسيد تالكيد مين صيدق العربية للصف الثالث المتوسط في ضو  معايير الجيودة اللغة 

( مؤاييراً   وبعييد ذلييك طبقييت 25( معييياراً   بواسييع )05وثباتهييا   فكييان عييدد المعييايير ) داةاس

 ( أوراق امتحانية تمثل عينة الدراسة .01على عينة مؤلفة من ) داةاس

اسييتعمال معادليية سييكوت   والنسييبة المئوييية كانييت النتييائج ية بحصييائوبعييد معالجيية البيانييات اإ

 على وفق ما يالتي )

عينيية الدراسيية فييي مسييتوى التلبيييق وميين بعييده مسييتوى الفهييم وميين ثييم  أسييئلةتركييزت  -0

مستوى المعرفة ومستوى التحليل أما مسيتوى التركييب ومسيتوى التقيويم ليم يكين لهميا نصييباً 

 عينة الدراسة . أسئلةفي 

 على مستويات بلوم المعرفية . سئلةواضح وثابت في توزيع اسفقدان سياق  -9

االمتحانييات  أسييئلةالموضييوعية والمقالييية فييي  سييئلةبييين نييوعي اسال توجييد موازنيية  -2

 الوزارية .

 عدم ربط الخبرات السابقة بالحالية   وعدم مواكبة التلور العلمي والتكنولوجي . -2

لناسييييد   واالبييييداعي   تفكييييير ااالمتحانييييات الوزارييييية ميييين مهييييارات ال أسييييئلةخلييييو  -5

 .واالستداللي

 . سئلةال يوجد تسلسل منلقي لا -2

 ( ح ) 9102) مزبان     وفي ضو  النتائج وضع التوصيات والمقترحات .
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 م :9186دراسة شاهر وانتظار  -3

ية سي ماالختبارات النهائية لمادة النحيو فيي كليية العليوم اإ أسئلةرمت الدراسة إلى ) ) تقويم 

 ضو  مستويات بلوم المعرفية ( .في 

المعرفيية   بحسيب ميا وضيع  بليوم ميع  هدافأعّد الباحثان استبانة تضمنت مستويات بلوم لا

م التالكيد مين صيدسها لكل مستوى من مستويات الميذكورة تي عدد من االفعال التي يراها مناسبة

 وثباتها بعرضها على مجموعة من الخبرا  المختصين.

النحو موزعة بيين المراحيل الدراسيية اسربيع  أسئلة( سؤاالً من 22من )تكونت عينة الدراسة 

ياً باسيتعمال ) إحصيائية   وبعيد معالجية البيانيات س مفي سسم اللغة العربية في كلية العلوم اإ

 معادلة سكوت   والنسبة المئوية ( كانت النتائج على وفق ما يالتي )

اسيية فييي مسييتوى الفهييم وميين بعييده مسييتوى المعرفيية وميين ثييم عينيية الدر أسييئلةتركييزت  -0

مستوى التلبيق ومستوى التحليل ومستوى التركيب أّما مستوى التقيويم فقيد حصيل عليى أسيل 

 .%(0مقدارها )نسبة مئوية 

 ارات النهائية .في االختب سئلةجد أثراً لتنو  اسال يو -9

وفيي ضيو  النتيائج  المقاليية  سيئلةاالختبيارات النهائيية عليى اس أسيئلةاستصرت أاليب  -2

 ( 202) 9102مقترحات . ) ااهر وانتاار   وضع الباحثان التوصيات وال

 

 ثانياً : الموازنة بين الدراسات السابقة 

 المرامي : -8

( رميت إليى تقيويم  9115تباينت الدراسات السابقة جميعاً في مراميها   فدراسية ) العبييدي ) 

التعليميية   ودراسية  هيدافكتب سواعيد اللغية العربيية للمرحلية المتوسيلة عليى وفيق اس أسئلة

سواعييد اللغيية العربييية للصييف االمتحانييية لمييادة  سييئلةرمييت إلييى تقييويم اس ( 9102مزبييان ) )

رميت دراسية ) اياهر وانتايار )   في حيين الثالث المتوسط في ضو  معايير الجودة الشاملة 

ية فيي ضيو  سي مالنهائية لمادة النحو في كلية العليوم اإاالختبارات  أسئلة( إلى تقويم 9102

 مستويات بلوم المعرفية .

 حجم العينة : -9

( 01  فكيان )المدروسيةتباين حجم العينة في الدراسات السابقة بحسب تباين طبيعية الايواهر 

%( ميييين 91و)( م9102م (   و)مزبييييان ) 9115دي ) أوراق امتحانييييية كدراسييييتي ) العبييييي

 م (.9102) ااهر وانتاار )     االمتحانية كدراسة  سئلةاس

 منهجية الدراسة : -3

 .سئلةتشابهت الدراسات السابقة جميعاً في اعتمادها المنهج الوصفي في تحليل اس

 الدراسة : أداة -4

   التييييييي اسييييييتعملتها   فقييييييد اسييييييتعملت دراسييييييتي داةتباينييييييت الدراسييييييات السييييييابقة فييييييي اس

 سيييئلة( معيييياراً واحيييداً فيييي تقيييويم اس 9102و ) اييياهر وانتايييار )   ( 9115 ) العبييييدي )

م ( 9102للمجيال المعرفيي   أميا دراسية ) مزبيان ) (  Bloomاالمتحانية هو تصنيف بلوم )

 ( معياراً .05االمتحانية معايير الجودة الشاملة البالغ عددها ) سئلةفقد استعملت في تقويم اس
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 المرحلة الدراسية : -2

تباينت الدراسات السابقة فيي اختييار المرحلية الدراسيية كمجتميع للدراسية فمنهيا ميا طبيق فيي 

م ( أميا دراسية ) اياهر 9102م ( و) مزبان ) 911المرحلة المتوسلة كدراستي ) العبيدي ) 

 م ( فقد طبقت في المرحلة الجامعية .9102وانتاار ) 

 

 ية :حصائالوسائل اإل -6

ية التيي اسيتعملتها   فمنهيا مين اسيتعمل معادلية حصائفي الوسائل اإتباينت الدراسات السابقة 

م (   9115)العبييدي )  سكوت   ومربع كاي   والنسبة المئويية   والوسيط الحسيابي كدراسية

اياهر م ( و) 9102ومنها من استعمل النسبة المئوية   ومعادلة سكوت كدراسيتي ) مزبيان ) 

 م ( 9102وانتاار ) 

 

 رابعالفصل ال

 الً : منهج البحث أو

اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي سن  ال يكتفي بوصف الااهرة كما هيي بيل يمضيي اليى سيدر  

ميين تحليييل النتيييائج وتفسيييرها وموازنتهييا وتقويمهيييا للوصييول إلييى التعميميييات التييي تكشيييف 

المنشيودة .  هيدافالغموض عن تلك الااهرة بالشكل الذي يسيمح بتغييرهيا وتوجيههيا نحيو اس

 ( 2) 9100داود   )

 ثانياً : مجتمع البحث 

للمرحليية الرابعيية بقسييم اللغيية االختبارييية لمييادة النحييو  سييئلةيتمثييل مجتمييع البحييث الحييالي باس

العربية في كلية التربية اسساسية / الجامعة المستنصرية لاعوام الدراسية من العام الدراسيي 

 والثييياني اسّول/م   ولليييدورين  (9108-9102(/م   إليييى العيييام الدراسيييي )9105-9102)

 ( سؤاالً وفرعاً امتحانياً .22  والبالغ عددها ) للفصل الدراسي االول

 ثالثاً : عينة البحث 

 سيئلةتميدت الباحثية مجتميع اسبما إن مجتمع البحث الحالي لي  كبيراً ويمكن حصره   ليذا اع

 ( يوضح ذلك .0اتها   والجدول )إجرا عينة أساسية في  جمعي 

 مجتمع البحث وعينته (8الجدول )

 النسبة المئوية العدد سئلةعدد اس الدور العام الدراسي

 %22 99 09 اسّول 9105-9102

 01 الثاني

 %98 08 01 اسّول 9102-9102

 8 الثاني

 %28 92 09 اسّول 9102-9108

 09 الثاني

 %011 22 22 0د المجمو 

 21 9د
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 البحث  أداةرابعاً : 

البحث باستبانة استل عية مفتوحة تتضمن مجموعة من المعايير التي عليى وفقهيا  أداةتمثلت 

مييادة النحييو للمرحليية الرابعيية فييي سسييم اللغيية العربييية فييي كلييية التربييية اسساسييية  أسييئلةتقييوم 

السييابقة بالجامعيية المستنصييرية   والتييي اعييّدتها الباحثيية اعتميياداً علييى االدبيييات والدراسييات 

( ميين  9102(   و) مزبييان    9109(   و) الشييريفي    9119كدراسييات ) ) السييامرائي   

الجيدة مين جهية أخيرى  سئلةت اسجهة ومعايير الجودة الشاملة والمصادر التي تهتم بمواصفا

طرائق التيدري  والقيياس وم عرضها على نخبة من المحكمين والمتخصصين في المناهج   ت

 والتقويم .

  األداةمساً : توصيف خا

  هدافمعيار األ -8

وهو معيار يهتم بتزويد المتعلم بالمعلوميات والمعيارف والخبيرات فضي ً عين تليوير سدراتي  

. وهييي علييى النحييو متدرجيية ميين حيييث سييهولتها وصييعوبتها هييدافالعقلييية المتعييددة وتكييون اس

 اآلتي )

هي القدرة على تذكر واستدعا  المعلومات والمعرفية العلميية التيي  المعرفة ) التذكر ( : - أ

 تّم تعلمها سابقاً   وهي أدنى المستويات الستة في هذا المجال. 

) هو القدرة عليى اميت   الميتعلم معنيى الميادة التعليميية المتعلمية    الفهم ) االستيعاب ( - ب

 ويكون مستوى نواتج التعلم في  أعلى سلي ً من مستوى المعرفة .

 هو سدرة المتعلم على تلبيق المعرفة التي تعلمها في مواسف جديدة . التطبيق : - ج

لمختلفية   وادرا  ميا بينهيا هو القدرة على تحليل الميادة العلميية إليى اجزائهيا ا التحليل : - د

 من ع سات   مما يساعد على فهم بنيتها وتركيبها .

هو القدرة على دمج أجزا  مختلفية ميع بعضيها لتكيوين ميادة جدييدة   ويركيز  التركيب : - ه

 الناتج التعليمي في هذا المستوى على السلو  االبداعي واالنماط البنائية الجديدة .

ا  حكم على سيمة الميادة المتعلمية   وذليك بموجيب معيايير هو القدرة على اعل التقويم : - و

 ( 022-052) 0222محددة واضحة . ) الحيلة   

ميادة النحيو والشيواهد الموجيودة ضيمن  أسئلةهو نسبة الملابقة بين  معيار المطابقة : -9

فييي سسييم اللغيية  المرحليية الرابعييةكييل مفييردة ميين مفييردات هييذه المييادة المقييرر تدريسييها لللبيية 

 العربية في كلية التربية اسساسية / الجامعة المستنصرية .

 المعيار نواح  عدة منها ) يتضمن هذا  معيار النواحي الفنية : -2

 االم ئية   تجنب االخلا -وضوح اللباعة            ب - أ

 الرئيسة والفرعية . سئلةدسة توزيع الدرجات على اس -ج

يشير معيار الصدق إلى دسية سيياس االختبيار للشيي  الميراد  معيار الصدق والشمول : -2

( أمييا معيييار  922)  9100سياسيي  ميين دون أن تتييالثر النتييائج بعوامييل أخييرى ) محمييد وريييم   

ها أهيييدافاالمتحانيييية سالييب مفيييردات المييادة المقيييررة و سييئلةالشييمول فيشيييير إلييى تغليييية اس

 ( 22) 9102الدراسية ) فيض هللا   
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يقصييد بيي  م زميية التقييويم للعملييية التعليمييية ميين بييدايتها حتييى  رارية :معيةةار االسةةتم -5

 ( 928) 9100نهايتها ) محمد وريم   

أو  أهيدافعليى وفيق  سيئلةويتمثيل فيي ترتييب اس : سةللةمعيار التسلسةل المنطقةي لأ -2

للتغلب على الخيوف والقليق اليذي مفردات المادة المقررة فض ً عن خلوها من التكرار وذلك 

 اب الللبة .ينت

 وتقويمها : سللةات تحليل األإرجراء

االمتحانيية النهائيية لميادة النحيو مين سسيم اللغية العربيية فيي كليية  سيئلةجمعت الباحثية اس -0

 التربية اسساسية / الجامعة المستنصرية .

صيل المناسيبة لهيا كيي تتو جابيةددت اإسيرا ة مركيزة وحي سيئلةسرأت الباحثة محتوى اس -9

 . سئلةصورة واضحة عن المستوى الذي تقيس  اس إلى

 .السياق كوحدات للتحليل في بحثها اعتمدت الباحثة على جملة السؤال ووحدة -2

 يعامل كل فر  من الفرو  التي يتضمنها السؤال الواحد على أن  سؤال مستقل .  -2

) متللبات معلوفة بعضها على البعض اآلخير أو جزئييات نحيو عدة إذا تضمن السؤال  -5

 علل   عّرف فالن  يعامل الكل على أن  سؤال .

وتقويمها لغرض ضيبط عمليية التقيويم واالبتعياد عين  سئلةأعدت الباحثة بلاسة تحليل اس -2

 العشوائية .

  داةسادساً : صدق األ

مور التي تقيسها ) السييد صادسة في المعلومات التي تقدمها عن اال داةالصدق هو ان تكون اس

عليى نخبية مين المحكميين عرضيها  جيرى داةللتالكد مين صيدق فقيرات اس  و ( 22) 0281  

%( مين 81ي ضو  اتفاق )والمتخصصين في المناهج وطرائق التدري  والقياس والتقويم وف

حيذف ث ثية معيايير منهيا   وبيذلك أصيبحت المعيايير بصيورتها النهائيية جيرى   المحكمين تيم

 . داة( وبذلك تحقق صدق اس0الملحق ) ( مؤاراً فرعياً كما في02( معايير بواسع )5)

 سابعاً : ثبات التحليل 

عليى العينية نفسيها أو عينية النتيائج نفسيها تقريبياً عنيد اعيادة تلبيقهيا  داةيقصد ب  أن تعلي اس

 ( 012) 0285أخرى مكافئة ) الخليب   

سييحبت ( السييتخراج معاميل االتفياق إذ  Scottاسيتعملت الباحثية فيي حسيياب الثبيات معادلية ) 

 االمتحانية لمادة النحو . سئلة%( من مجمو  اس91الباحثة عينة عشوائية تتكون من )

 اعتمدت الباحثة في ذلك اسلوبين هما :

 . أسبوعين الباحثة مع نفسها بفارق زمني سدرهاتفاق  : األّول

اتفاق الباحثة مع محلل آخر الثاني :

 في تحليل العينة نفسها كل على انفراد . 

%(   ومعاميل الثبيات بينهيا 88ل الثبات بين محاولتي الباحثة مع نفسها عبر الزمن )معامبلغ 

%(   وتعيد نسيب ثبيات جييدة   إذ يشيير ) 21%( ومتوسط سدره )29اآلخر * )وبين المحلل 

                                                           
 . أ.م.د. إحسان عبد الرزاق 
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%( . ) منسييي   21%( إلييى )81الجيييد هييو الييذي تكييون نسييبت  ميين )منسييي ( إلييى أن الثبييات 

0282 (902 ) 

 

  داةلشكل النهائي لأثامناً : ا

( مؤاراً من مؤارات معيايير الجيودة 02بشكلها النهائي خمسة معايير بواسع ) داةتضمنت اس

ميادة النحيو للمرحلية الرابعية فيي سسيم اللغية العربيية    أسيئلةالشاملة التي ينبغيي توافرهيا فيي 

 (  9وبعد التحقق من صدسها وثباتها أصبحت جاهزة للتلبيق على عينة البحث   الملحق )

 ية حصائتاسعاً : الوسائل اإل

 النسبة المئوية  أوالً :

 معادلة سكوت اآلتية ) ثانياً :

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   معامل الثبات =

 

(Scott,1968 : 195 ) 

 

 الخامس الفصل

 عرض النتائج وتفسيرها

 أوالً : معيار مستويات بلوم المعرفية :

 مستوى المعرفة ) التذكر ( : - أ

( أّن هذا المستوى حصيل عليى نسيب متباينية لاعيوام الدراسيية الث ثية 9يتضح من الجدول )

والثيييييياني   وهيييييي مرتبيييييية عليييييى النحييييييو  اسّول(/م   بيييييدوريها 9108   9102   9102)

 % ( .95%   22% (   ) 95%   91% (  ) 21% 95اآلتي))

 مستوى الفهم : - ب

اينية لاعيوام الدراسيية الث ثية ( أن هذا المستوى حصيل عليى نسيب متب9يتضح من الجدول )

اآلتييي )   وهييي مرتبيية علييى النحييو والثيياني  اسّول(/ م   بييدوريها  9108   9102   9102)

(22   %21 (   ) %21   %95 (   ) %29   %51. ) % 

 مستوى التطبيق : -ج

( أن هذا المستوى حصيل عليى نسيب متباينية لاعيوام الدراسيية الث ثية 9يتضح من الجدول )

والثيياني   وهييي مرتبيية علييى النحييو اآلتييي )  اسّول( /م   بييدوريها 9108   9102   9102)

(02   %91 (   ) %91   %28 (   ) %8   %8. ) % 

 مستوى التحليل : -د

( أن هذا المستوى حصيل عليى نسيب متباينية لاعيوام الدراسيية الث ثية 9يتضح من الجدول )

وهييي مرتبيية علييى النحييو اآلتييي )  والثيياني   اسّول( /م   بييدوريها 9108   9102   9102)

(1   01)% (  01   %02 (   )%02   %1). 

 مستوى التركيب : -هـ

 مجموع اخطاء االتفاق  –المجموع الكلي ألتفاق المالحظين 

 مجموع االخطاء في االتفاق –اكبر اتفاق ممكن 
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اينية لاعيوام الدراسيية الث ثية ( أن هذا المستوى حصيل عليى نسيب متب9دول )جيتضح من ال

والثيياني   وهييي مرتبيية علييى النحييو اآلتييي )  اسّول(/ م   بييدوريها  9108   9102   9102)

( (02   %1  (   )01   %1  (   )1   02% . ) ) 

 مستوى التقويم  - و

م( 9102%( للعيام الدراسيي )8( أن هذا المسيتوى حصيل عليى نسيبة )9يتضح من الجدول )

   ونسبة ) صفر ( الدور الثاني . اسّولالدور 

( / م   فلم يحصل هذا المستوى فيهما عليى آيية نسيبة 9108   9102أّما العاميين الدراسيين)

 والثاني . اسّولوبدوريهما 

 

مادة النحو المصنفة على وفق تصنيف  سللةالملوية أل التكرارات والنسب (9الجدول )

 بلوم
العام 

الدراس

 ي

ور
لد
ا

 

أل
 ا
دد
ع

لة
سل

 

 المستويات

 التقويم التركيب التحليل التطبيق الفهم المعرفة

ار
كر
لت
ا

 

بة
س
لن
ا

ار 
كر
لت
ا

 

بة
س
لن
ا

 

ار
كر
ت

بة 
س
لن
ا

ار 
كر
لت
ا

 

بة
س
لن
ا

ار 
كر
لت
ا

 

بة
س
لن
ا

ار 
كر
لت
ا

 

بة
س
لن
ا

 

9182

-

9186 

 %1 8 %81 9 1 1 %81 9 %33 4 %92 3 89 األّول

الثان

 ي

81 3 31% 4 41% 9 91% 8 81% 1 1 1 1 

9186

-

9181 

 1 1 %81 8 %81 8 %91 9 %41 4 %91 9 81 ألّولا

الثان

 ي

1 9 92% 9 92% 3 31% 8 83% 1 1 1 1 

9181

-

9181 

 1 1 1 1 %81 9 %1 8 %49 2 %33 4 89 األّول

الثان

 ي

89 3 92% 6 21% 8 1% 1 1 9 81% 1 1 

ومعدل المجموع 

 النسب

64 81 91% 92 31% 88 82% 2 1% 2 1% 8 8% 

 

مادة النحيو ولاعيوام  أسئلةمما تقدم يتضح إن مستوى الفهم حصل على أعلى نسبة مئوية في 

ثيم مسيتوى التحلييل  ثم مسيتوى التلبييق %(   ومن بعده مستوى المعرفة28الث ثة إذ كانت )

الييدور  أسيئلةجميعهيا ميا عيدا  سيئلةثيم مسيتوى التركييب أميا مسيتوى التقيويم فقيد خلييت مني  اس

%(   مميا يشيير إليى عيدم وجيود 0كانيت نسيبت  ) (/م اذ9102-9102للعام الدراسيي ) اسّول

 على هذه المستويات . سئلةسياق ثابت في توزيع اس

 ثانياً : معيار المطابقة 

 لمحتوى المادة العلمية : سللةاألمطابقة  - أ

 لمحتوى مادة النحو كانت كاآلتي ) سئلة( أن نسبة ملابقة اس2يتضح من الجدول )

 والثاني . اسّولم بدوري  9102%( للعام الدراسي %81   25) -0

 والثاني . اسّولم بدوري  9102للعام الدراسي %( %25   21) -9

 والثاني . اسّولم بدوري  9108%( للعام الدراسي %58   22) -2

 



   9102سنة مجلة الفتح ...................................................................................... العدد ثمانون .كانون االول ل

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

-920- 
 

 لمحتوى المادة العلمية : سللةعدم مطابقة األ - ب

 )لمحتوى مادة النحو كانت كاآلتي سئلة( أن نسب عدم ملابقة اس2يتضح من الجدول )

 والثاني . اسّولم بدوري  9102  للعام الدراسي %( %91   95) -0

 والثاني . اسّولم بدوري  9102الدراسي %( للعام %95   21) -9

 والثاني . اسّولم بدوري  9108%( للعام الدراسي %20   22) -2

 عدم مطابقتها لمحتوى المادة العلميةو سللةيبين مطابقة األ (3الجدول )

 الدور العام الدراسي
عدد 

 سللةاأل

لشواهد  سللةمطابقة األ

 مفردات المنهج

 سللةعدم مطابقة األ

لشواهد مفردات 

 المنهج

 1% % ت

9182-

9186 

 %92 3 %12 2 89 األّول

 %91 9 %11 1 81 الثاني

9186-

9181 

 %31 3 %11 1 81 األّول

 %92 9 %12 6 1 الثاني

9181-

9181 

 %33 4 %61 1 89 األّول

 %18 2 %21 1 89 الثاني

 %34 82 %18 42 64 المجموع ومعدل النسب

لمحتييوى المييادة وهييذا يؤكييد  سييئلةاعيي ه ارتفييا  النسييبة المئوييية لملابقيية اس نلحييم ميين الجييدول

 وحسن بنائها . سئلةايجابية صيااة اس

 ثالثاً : معيار النواحي الفنية 

( 2أن نسيب مؤايرات معييار النيواحي الفنيية اليواردة فيي الجيدول ) سيئلةيتضح من تحلييل اس

 إدرا والثاني   وهذه النتائج تؤكيد  اسّول%( لاعوام الدراسية الث ثة وبدوريها 011كانت )

االمتحانية أهمية توافر هذه المؤارات إذ انهيا تسيهم فيي تحقييق  سئلةالمسؤولين عن وضع اس

عين  جابيةاإ أثنيا ضمن تغلبهم على مخياوفهم وعيدم إربياكهم فيي الس مة النفسية للللبة بما ي

 . سئلةاس
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 ( تحليل أسللة مادة النحو على وفق معيار النواحي الفنية4الجدول )
 المؤشرات الفنية

العام 

 الدراسي
 الدور

عدد 

 األسللة

 وضوح

 الطباعة

 االخطاء

 االمالئية

 ازدحام

 األسللة

دقة توزيع 

 الدررجات

وضوح 

العالقة بين 

األسللة 

الرئيسة 

واألسللة 

 الفرعية

خلوها من 

 التمويه

 % ت % ت % ت % ت % ت % ت

9182-

9186 

 811 89 811 89 811 89 811 89 811 89 811 89 89 األّول

 811 81 811 81 811 81 811 81 811 81 811 81 81 الثاني

9186-

9181 

 811 81 811 81 811 81 811 81 811 81 811 81 81 األّول

 811 1 811 1 811 1 811 1 811 1 811 1 1 الثاني

9181-

9181 

 811 89 811 89 811 89 811 89 811 89 811 89 89 األّول

 811 89 811 89 811 89 811 89 811 89 811 89 89 الثاني

 811 64 811 64 811 64 811 64 811 64 811 64 المجموع

 

 رابعاً : معيار الصدق والشمول

%( 011نسييبة )بمييادة النحييو و أسييئلة( إن هييذا المعيييار متييوافر فييي 5يتضييح ميين الجييدول )

 سيئلةوالثياني وهيذه النتيائج تؤكيد ادرا  واضيعي اس اسّوللاعوام الدراسية الث ثة وبدوريها 

االمتحانييية عينيية ممثليية  سييئلةاالمتحانييية أهمييية تييوافر هييذا المعيييار لييدوره الفعييال فييي جعييل اس

 لمحتوى المادة تمثي ً صادساً .

 

 مادة النحو على وفق معيار الصدق والشمول أسللةتحليل  (2الجدول )

محتوى المادة الدراسية ل سئلةمثل اسب سئلةعدد اس الدور العام الدراسي

 المقررة

 % ت

 %011 09 09 اسّول 9105-9102

 %011 01 01 الثاني

 %011 01 01 اسّول 9102-9102

 %011 8 8 الثاني

 %011 09 09 اسّول 9102-9108

 %011 09 09 الثاني

 %011 22 22 المجمو 

 

 خامساً : معيار االستمرارية

تلبيييق مييا لهييذا المعيييار ) سييدرة المتعلمييين علييى  اسّول( أن المؤايير 2يتضييح ميين الجييدول )

   9102حصييل علييى نسييب متباينيية لاعييوام الدراسييية الث ثيية ) ( تعلمييوه فييي مواسييف جديييدة
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%   51عليى النحيو اآلتيي ) ) ) والثياني   وهيي مرتبية  اسّول(/م   بيدوريها 9108   9102

 الثاني والثالث وهما )% ( (   أما المؤارين %25   %22 (   ) %22   %81 (   ) 21

 ربط الخبرات السابقة بالحالية      - أ

%( لاعييوام 1للتليورين العلمييي والتكنولييوجي فقيد حصيي  عليى نسييبة ) سييئلةمواكبية اس - ب

 والثاني . اسّولالدراسية الث ثة بدوريها 

االمتحانية وان  سئلةاسللمعيار بصورة جيدة في  اسّولإن هذه النتائج تدل على توافر المؤار 

تييوافر  سييئلةعييدم مراعيياة واضييعي اسمتباينيية   وفييي الوسييت نفسيي  تييدل علييى  كانييت نسييب 

 االمتحانية . سئلةالمؤارين الثاني والثالث عند صيااتهم اس

 

 مادة النحو على وفق معيار االستمرارية أسللةتحليل  (6الجدول )

العام 

 الدراسي
 الدور

عدد 

 سئلةاس

سدرة المتعلمين 

على تلبيق التعلم 

 في مواسف جديدة

ربط الخبرات 

 ةيالسابقة بالحال

 سئلةمواكبة اس

ن العلمي للتلوري

 والتكنولوجي

 % ت % ت % ت

9105-

9102 

 %1 1 %1 1 %51 2 09 اسّول

 %1 1 %1 1 %21 2 01 الثاني

9102-

9102 

 %1 1 %1 1 %81 8 01 اسّول

 %1 1 %1 1 %22 5 8 الثاني

9102-

9108 

 %1 1 %1 1 %22 8 09 اسّول

 %1 1 %1 1 %25 2 09 الثاني

المجموع ومعدل 

 النسب
22 22 28% 1 1% 1 1% 

 

 : سللةسادساً : معيار التسلسل المنطقي لأ

النحيو لاعيوام الدراسيية ميادة  أسيئلة( إن نسيبة تيوافر هيذا المعييار فيي 2يتضح من الجيدول )

 سيئلةد عيدم خضيو  اسوهذه النتائج تؤكي%( 1(/ م كانت )9108   9102   9102الث ثة )

 االمتحانية . سئلةفي وضع اسصيااتها مما يعد مؤاراً سلبياً عند ل المنلقي جميعها للتسل
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 مادة النحو على وفق معيار التسلسل المنطقي أسللةتحليل  (1لجدول )

العام 

 الدراسي

عدد  الدور

 سللةاأل

تسلل 

على  سللةاأل

وفق 

مستويات 

 بلوم

 سللةتسلل األ

على وفق 

 مفردات المنهج

وفق التسلل 

 المنطقي

ال تخضع للتسلسل 

 المنطقي

 % ت % ت % ت % ت

9182-

9186 

 %811 89 % 1 %1 1 %1 1 89 األّول

 %811 81 %1 1 %1 1 %1 1 81 الثاني

9186-

9181 

 %811 81 %1 1 %1 1 %1 1 81 األّول

 %811 1 %1 1 %1 1 %1 1 1 الثاني

9181-

9181 

 %811 89 %1 1 %1 1 %1 1 89 األّول

 %811 89 %1 1 %1 1 %1 1 89 الثاني

 %811 64 %1 1 %1 1 %1 1 64 المجموع

 

 االستنتارجات :

االمتحانية هيي نسيبة مسيتوى الفهيم  سئلةإّن أعلى نسبة مستوى تركزت في صيااة اس -0

نسيبهما ثم مستوى ) التحلييل والتركييب ( الليذان كانيت  ثم مستوى التلبيق ثم مستوى المعرفة

للعام الدراسيي  اسّولالدور  أسئلة%( في 0جداً   أما مستوى التقويم فقد كانت نسبت  )ضعيفة 

 .والثاني اسّول(/م وبدوريهما 9108   9102عامي ) أسئلةخلت من  (/م   في حين 9102)

بلييوم االمتحانييية علييى مسييتويات  سييئلةانعييدام تييوافر سييياق ثابييت ودسيييق فييي توزيييع اس -9

والثيياني ممييا يشييير الييى سييلبية صيييااة  اسّولالمعرفييية لاعييوام الدراسييية الث ثيية وبييدوريها 

 االمتحانية . سئلةاس

المينهج المقيرر مميا يعيد مؤايراً ايجابيياً  سئلةاالمتحانية س سئلةارتفا  نسبة ملابقة اس -2

 لصيااتها .

 االمتحانية . سئلةايجابية نسبة تمثيل مؤارات النواحي الفنية في اس -2

 ات المينهج المقيرر وايمولها سجزائي االمتحانية لمحتوى مفرد سئلةمصداسية تمثيل اس -5

 االمتحانية . سئلةس  وهذا يعد من المؤارات االيجابية في وضع اجميعها

 .نية مما يعد مؤاراً سلبياً عليهااالمتحا سئلةالمنلقي لاانعدام توافر التسلسل  -2

العلميي والتكنوليوجي فضي ً عين انعيدام ربيط الخبيرات السيابقة انعدام مواكبة التليور  -2

 االمتحانية . سئلةبالحالية مما يعد مؤاراً سلبياً على اس

 

 التوصيات :

توعييي  التدريسيييين عمييل مسييتمرة فييي مؤسسييات التعليييم العييالي لعقييد دورات وور   -0

 االمتحانية . سئلةمعايير الجودة الشاملة في صيااة اسبالهمية اعتماد 

إسرار تعليميات مين سبيل وزارة التعلييم العيالي بالنسيب التيي ينبغيي اسخيذ بهيا مين سبيل  -9

 ) التدريسيين ( في مستويات بلوم المعرفية الستة . سئلةواضعي اس
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ضيييرورة التركييييز عليييى ربيييط الخبيييرات السيييابقة بالحاليييية ومواكبييية التليييور العلميييي  -2

 االمتحانية . سئلةوالتكنولوجي في صيااة اس

االمتحانيية بيين مسيتويات بليوم  سيئلةضرورة التالكيد عليى مبيدأ التيوازن فيي وضيع اس -2

 .ايلالمعرفية الدنيا والع

 االمتحانية . سئلةالتسلسل المنلقي في صيااة اسالتالكيد على اعتماد  -5

 

 المقترحات 

 دراسة مماثلة للدراسة الحالية على مراحل دراسية آخر . إجرا  -0

دراسة مماثلة للدراسة الحالية في الفرو  االخر للغة العربية كياآلدب والب اية  إجرا  -9

 والنقد .

االمتحانيية عليى وفيق معيايير الجيودة الشياملة  سيئلةدراسة مقارنة فيي تقيويم اس إجرا  -2

 بين الجامعة المستنصرية والجامعات اآلخر .

 

 المصادر 

 أوالً : المصادر العربية 

 * القرآن الكريم :

(   دار 02  مجليد ) لسان العرب )( 9112ابن مناور   جمال الدين احمد بن مكرم ) -0

 الكتب العلمية   بيروت .

) مينهج   اسيلوب  طرائيق التيدري ( ) 9110ام يوسف )االحمد   ردينة عثمان   وحذ -9
   دار المعارف   عمان   االردن .   وسيلة

المنيياهج وطرائييق ( ) 9102الجبييوري   عمييران جاسييم   وحمييزة هااييم السييللاني ) -2
 نشر والتوزيع   عمان.  دار رضوان لل تدري  اللغة العربية

مناهج اللغية العربيية وطرائيق تدريسيها بيين ( ) 9101الجعافرة   عبد الس م يوسف ) -2
   لبنان .توزيع   مكتبة المجتمع العربي للنشر والالنارية والتلبيق 

   المرجع في تدري  مهارات اللغية العربيية علومهيا( ) 9101الح ق   علي سامي ) -5

   لبنان. المؤسسة الحديثة للكتاب

  دار   شيياملة فييي المنيياهج وطييرق التييدري الجييودة ال( ) 9101الحريييري   رافييدة ) -2

 المسيرة للنشر والتوزيع   عمان .

  دار المسييرة  التصيميم التعليميي ناريية وممارسية( ) 0222الحيلة   محمد محمود ) -2

   عمان .للنشر والتوزيع 

  دار المسيتقبل    والتقيويم التربيويدليل البحيث ( ) 0285الخليب   أحمد وآخرون ) -8

 االردن .

  دار اسييامة للنشيير  منيياهج البحييث العلمييي والتربييوي( ) 9100داود   عزيييز جنييا ) -2

 والتوزيع   عمان .
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  دار مختييار الصييحاح ( )  0282الييرازي   محمييد بيين ابييي بكيير بيين عبييد القييادر )  -01

 الرسالة   الكويت.

منيياهج اللغيية العربييية ( ) 9100عييايز )زاييير   سييعد علييي جييواد   وايمييان اسييماعيل  -00
   دار الكتب والوثائق   بغداد . وطرق تدريسها

  دار الكتيب والوثيائق    طرائق التيدري  العامية( )  9109ـــــــــــــــــ   واخرون )  -09

 بغداد.

رؤية في مناهج تيدري  اللغية ( ) 9105ــــــــــــــ   ومحمد عبد الوهاب عبد الجبار ) -02
   دار الكتب والوثائق   بغداد . العربية

  الييدار  لعربييية مناهجهييا وطرائييق تدريسييهااللغيية ا( ) 9102ـــــــــــييـ   ورائييد رسييم ) -02

 المنهجية للنشر والتوزيع   عمان .

المناهج التعليميية ) تصيميمها   ( ) 9101الزند   وليد خضر   وهاني حتمل عبيدات ) -05
   عالم الكتب الحديث   االردن . تنفيذها   تقويمها   تلويرها

والصييفية مناوميية الجييودة ة المدرسييية داراإ( ) 9112الزهرانييي   ابييراهيم عبيياس ) -02
   دار الفكر العربي   القاهرة . الشاملة 

ي والخيدمي نتياجة الجودة الشاملة في القلياعين اإإدار( ) 9112السامرائي   مهدي ) -02
   دار جرير للنشر والتوزيع   عمان .

االمتحانييات المدرسييية  أسييئلةتقييويم ( ) 9119لسييامرائي   باسييم علييي مهييدي صييالح )ا -08
  كلية التربية االساسيية    المتوسط اسّول( لمادة سواعد اللغة العربية للصف )الموحدةالنهائية 

 جامعة ديالى .

   دابهياالميوجز فيي طرائيق تيدري  اللغية العربيية وآ( ) 0281السيد   محمود احميد ) -02

   بيروت .  دار العودة 9ط

تقييويم  ) "( 9112الشيياهر   تحسييين علييي حسييين   وانتاييار جييواد كيياظم الحمييداني ) -91
ية فييي ضييو  مسييتويات بلييوم سيي ماالختبييارات النهائييية لمييادة النحييو فييي كلييية العلييوم اإ أسييئلة

 الثاني .  العدد  مجلة كلية التربية  الجامعة المستنصرية    " المعرفية

االختبييارات النهائييية لمييادة  أسييئلة" تقييويم ( ) 9109الشييريفي   يحيييى خليفيية حسيين ) -90
 .  كلية التربية   جامعة القادسية"  االدب في كليات التربية في ضو  مستويات بلوم المعرفية

نييياهج اللغييية م( ) 9115الشيييمري   هيييدى عليييي جيييواد   وسيييعدون محميييد السيييامو  ) -99
   دار وائل للنشر والتوزيع   عمان . العربية وطرق تدريسها

ة الجيييودة الشييياملة فيييي التعلييييم إدار( ) 9118الليييائي   يوسيييف حجييييم   وآخيييرون ) -92
   دار الوراق للنشر والتوزيع   عمان .الجامعي 

) بنييا  معييايير عراسييية الختيييار المصييفوفات ( 0288العيياني   عيي   الييدين جميييل ) -92
   كلية التربية / جامعة بغداد . ورة (رسالة ماجستير ) اير منش   المتتابعة

كتيييب سواعيييد اللغييية العربيييية  أسييئلةتحلييييل ( ) 9115العبيييدي   إخييي ص عبييياد داود ) -95
رسيالة   جامعية بغيداد   كليية التربيية بنيات )  التعليمية هدافللمرحلة المتوسلة على وفق اس

 ماجستير اير منشورة ( .
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  دار المنييياهج للنشييير  والمييينهجالجيييودة الشييياملة ( ) 9118عليييية   محسييين عليييي ) -92

 والتوزيع   عمان .

  دار المنييياهج للنشييير  مهيييارات االتصيييال اللغيييوي وتعليمهيييا( )  9112ـــــــــــــيييـ  ) -92

 والتوزيع   عمان.

) طيرق تيدري  اللغية العربيية بمرحلية ( 9115العيسوي   جمال مصلفى وآخيرون ) -98
   دار الكتاب الجامعي   االمارات العربية المتحدة . التعليم بين النارية والتلبيق

القيييياس والتقيييويم التربيييوي فيييي العمليييية ( ) 9112عييي م   صييي ح اليييدين محميييود ) -92
   دار الميسرة للنشر والتوزيع   عمان .  التدريسية

الوزارييية للصييف السييادس  سييئلة) تقييويم اس( 9102فيييض هللا   فوزييية ايي م مييراد ) -21
  رسييالة ماجسييتير )اييير منشييورة(   كلييية التربييية )ابيين  اسدبييي فييي مييادة اسدب والنصييوص

 راد(   جامعة بغداد .

   دار المسييييرة للنشييير  ) أسييي  المنييياهج المعاصيييرة( 9109محميييد   طييياهر محميييد ) -20

 والتوزيع   عمان .

    ) تصيميم المينهج المدرسيي( 9100محمد   وائل عبد هللا   وريم أحمد عبد العاييم ) -29

   دار المسيرة للنشر والتوزيع   عمان .

  مكتبيية  التربييوي دا معييايير جييودة اس( ) 9102المرسييومي   خالييد كيياظم ابييراهيم ) -22

 عدنان لللباعة والنشر والتوزيع   بغداد .

 االمتحانييية لمييادة سواعييد اللغيية العربييية سييئلةتقييويم اس( ) 9102مزبييان   ساسييم كيياظم ) -22
  الجامعيية المستنصييرية   كلييية  للصييف الثالييث المتوسييط فييي ضييو  معييايير الجييودة الشيياملة

 . رسالة ماجستير )اير منشورة(  التربية االساسية 

  مجميع اللغية العربيية للنشير  ) المعجم الوسيط( 0282مصلفى   ابراهيم وآخرون ) -25

 تركيا . –استانبول والتوزيع   

   ) االحصيا  والقيياس فيي التربيية وعليم الينف ( 0282منسي   محميود عبيد الحلييم ) -22

 دار المعرفة الجامعية   القاهرة .

 أس  بنيا  المنياهج وتنايماتهيا( ) 9100الوكيل   حلمي احمد   ومحمد أمين المفتي ) -22

   دار المسيرة للنشر والتوزيع واللباعة   عمان . 2  ط
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 ( اسماء الخبراء 8الملحق )

 مكان العمل التخصص اسم الخبير ت

8.  
الجامعة المستنصرية /  ط.ت. اللغة العربية جمعة رايد كضاضا.د. 

 كلية التربية االساسية

9. 9 
الجامعة المستنصرية /  ط.ت. اللغة العربية أ.د. حاتم السامرئي

 كلية التربية االساسية

 جامعة بغداد / كلية االداب القياس والتقويم أ.د. خليل ابراهيم رسول  .3

4. 3 
جامعة ديالى / كلية  اللغة العربية ط.ت. أ.د. عادل عبد الرحمن

 التربية االساسية

2. 4 
الجامعة المستنصرية /  ط.ت. اللغة العربية أ.د. محسن خلف الدليمي

 كلية التربية االساسية

6.  
الجامعة المستنصرية /  ط.ت. اللغة العربية أ.م.د. احسان عبد الرزاق

 كلية التربية االساسية

1.  
الجامعة المستنصرية /  العربية اللغة أ.م.د. س م حسين علوان

 كلية التربية االساسية

1.  
الجامعة المستنصرية /  ط.ت. اللغة العربية أ.م.د. عمار اسماعيل خليل

 كلية التربية االساسية

2.  
الجامعة المستنصرية /  اللغة العربية م.د. راا ط  محمود

 كلية التربية االساسية

81.  
الجامعة المستنصرية /  العربيةط.ت. اللغة  م.د. زينة عبد االمير

 كلية التربية االساسية
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االمتحانية لمادة  سللةاستبانة معايير الجودة الشاملة ومؤشراتها لتقويم األ (9الملحق )

 النحو

 : هدافأوالً : معيار األ

اير  متوافرة يتصنيف بلوم للمجال المعرف

 على مستوى سئلةان تشتمل اس/ المؤارات ت متوافرة

   المعرفة  0

   الفهم  9

   التلبيق  2

   التحليل 2

   التركيب 5

   التقويم  2

 ثانياً : معيار المطابقة :

اير  متوافرة المؤارات ت

 متوافرة

   االمتحانية لشواهد المنهج المقرر سئلةملابقة اس 2

   االمتحانية لتلبيقات المنهج المقرر سئلةملابقة اس 8

 ثالثاً : معيار النواحي الفنية :

اير  متوافرة المؤارات ت

 متوافرة

    سئلةوضوح طباعة اس 2

   من االخلا  االم ئية  سئلةخلو اس 01

   الرئيسة والفرعية  سئلةمراعاة الدسة في توزيع الدرجات على اس 00

   الرئيسة والفرعية سئلةمدى وضوح الع سة بين اس 09

   والمسافة بين اسلرها سئلةازدحام اس 02

    جابةالتموي  باإ من سئلةخلو اس 02

 رابعاً : معيار التسلسل المنطقي :

اير  متوافرة المؤارات ت

 متوافرة

   هدافعلى وفق اس سئلةتسلسل صيااة اس 05

   المنهج المقرر على وفق ترتيب مفردات سئلةتسلسل صيااة اس 02
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 : معيار االستمرارية :خامساً 

اير  متوافرة المؤارات ت

 متوافرة

   المتعلمين على تلبيق ما تعلموه في مواسف جديدة سئلةتساعد اس 02

فييي مسيياعدة المتعلمييين علييى ربييط الخبييرات السييابقة  سييئلةتسييهم اس 08

 بالخبرات الحالية

  

والتكنوليوجي التلور العلميي عبيارات ذات صيلة بي سيئلةتتضمن اس 02

 ب  عصرنا  المتصف

  

 


