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 :بحث تربوي حول موضوع

 الرياضياتالتقويم الرتبوي يف مادة 

 
 

 علي تاموسيت :من إعداد األستاذ
 

 املنللة املغزبية

 وسارة الرتبية الوطيية و التعليه العالي و تلويً األطز و البحث العلني

 قطاع التعليه املذرصي

 األكادميية اجلهوية للرتبية و التلويً

 جهة صوس ماصة درعة

 يت ملولآ -ىيابة اىشك ََََََََََََاٌ  
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 تقويه الرتبوي يف   مادة الزياضياتال

 :تقذيه

ٚؼشف انزمٕٚى ثكَّٕ ػًهٛخ يمظٕدح ٔ يُظًخ رٓذف ئنٗ عًغ انًؼهٕيبد ػٍ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ٔ رفغٛش األدنخ 

يًب ٚغبػذ فٙ رٕعّٛ انؼًم انزشثٕ٘ ٔ ... ئطذاس أؽكبو رزؼهك ثبنًزؼهًٍٛ أٔ انًذسعٍٛ أٔ انجشايظ  ثًب ٚإد٘ ئنٗ

 .ارخبر اإلعشاءاد انًُبعجخ نزؾمٛك األْذاف انًشعٕيخ

 :يٍ خالل ْزا انزؼشٚف َخهض ئنٗ يب ٚهٙ

 ٚزى ػهٗ خطٕاد يززبنٛخ ٔ ال ٚزى فٙ خطٕح ٔاؽذح؛: انزمٕٚى ػًهٛخ 

 ى اإلػذاد نٓب يغجمب؛ٚز: ػًهٛخ يمظٕدح 

 ٚغزُذ ػهٗ أعظ ػهًٛخ؛: ػًهٛخ يُظًخ 

  ٗشٕاْذ ػُذ ئطذاس األؽكبو؛ ٚغزُذ ئنٗ أدنخ ٔ: عًغ انًؼهٕيبدػًهٛخ رٓذف ئن 

 ػًهٛخ شبيهخ؛: ػٍ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ 

 يؼبنغخ عٕاَت انؼؼف ٔ رذػٛى عٕاَت انمٕح: ارخبر اإلعشاءاد انًُبعجخ. 

انًؼٛبس انؾمٛمٙ نزشخٛض  نكَّٕانزؼهًٛخ -نًشركضاد األعبعٛخ فٙ انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخاأْى انزمٕٚى يٍ ٔ ثٓزا ٚكٌٕ 

 .يٕاؽٍ انؼؼف ٔ انمٕح فٙ أ٘ َظبو ثٛذاغٕعٙ

 أية عالقة؟: التقويم و التقييم و القياس

انمٛبط، ألٌ انزمٕٚى ْٕ انؾكى ػهٗ ػًم أٔ  شٙء أٔ ؽذس أٔ يًٓخ يُغضح  انزمٕٚى أػى يٍ انزمٛٛى ٔ ٚؼزجش

، .األعئهخ، اخزجبساد، سٔائض، فشٔ) ئخؼبػّ نطشائك لٛبعٛخػجش رمٛٛى انًُغض   يٍ خالل طذاس ؽكى لًٛخثا

بنمٛبط أٔل خطٕح ف ّيُ ٔ. أيب انزمٛٛى فٛؾٛم ػهٗ انمًٛخ أٔ انزمذٚش عٕاء انؼذد٘ يُّ أو انًؼُٕ٘...(. ايزؾبَبد

شبسح فمؾ أٌ أٚخ ػًهٛخ لٛبط ٚزخههٓب ْبيش ٔ نإل .انكٛفٙ داو خبػؼب نهمٛبط انكًٙ ٔ نهؾكى ػهٗ انًُغض يب

 X=V+E              : نهخطأ ؽٛش ٚؼجش ػُّ فٙ يغبل رمٕٚى انزؼهًبد ثبنظٛغخ انزبنٛخ

X : ؛(انُمطخ انزٙ ٚمشْب انًذسط نهًزؼهى ثبنُظش نؼًم يب)انُمطخ انًالؽظخ 

V :انُمطخ انؾمٛمٛخ انزٙ رًضم انًإشش انؾمٛمٙ ألداء انًزؼهى؛ 

E : ٔانخطأ انز٘ ٚؼجش ػٍ انًغبفخ ثٍٛ انُمطخ انؾمٛمٛخ ٔ انُمطخ انفؼهٛخ ٔ انزٙ ًٚكٍ أٌ ركٌٕ ػذدا عبنجب أ

 .يٕعجب

 اخلطأالنقطة احلقيقية=النقطة املالحظة

 :ٔ ًٚكٍ ئسعبع أعجبة انخطأ فٙ انمٛبط نؼٕايم ػذح َزكش أثشصْب

  ؛...(ػُٛخ األعئهخ، ٔػٕػ أعئهخ األداء، ؽٕل األداح،)أداح انمٛبط 

  ؛...(انًُبؿ انؼبو، رمذٚى ششٔػ ئػبفٛخ، اؽزشاو انًذح انضيُٛخ،)ظشٔف ٔ يغطشح رًشٚش األداح 

  ؛...(عٕدح انطجغ،)انزمذٚى انًبد٘ نألداح 
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 انًظؾؾٍٛ ٔ أدٔاد انزظؾٛؼ؛ 

  (.انؼٛبء، انؾبنخ انظؾٛخ،)ثؼغ انؼٕايم انفشدٚخ انؼبثشح انًزؼهمخ ثبنًزؼهى... 

 ٔ عٛزى يٍ خالل ْزِ انٕصٛمخ انزؼشع نجؼغ انظٕاْش انًزؼهمخ ثزظؾٛؼ أٔساق انفشٔع ٔ انزٙ رإصش ػهٗ

 .انُمطخ انًالؽظخ نُفظ انًزؼهى يٍ يظؾؼ ٜخش

 :تصييفات ميهجية

 قويم القبلي أو التنبؤي أو التشخيصيالت: 

 .لجم ثذاٚخ انزؼهى: رٕلٛزّ

 .لٛبط يذٖ اعزؼذاد انًزؼهًٍٛ ػهٗ يغبٚشح يشؽهخ رؼهًٛٛخ عذٚذح: ْذفّ

 .أَشطخ كزبثٛخ أٔ شفٕٚخ: شكهّ

 التقويم التكويين أو املرحلي أو التتبعي: 

 .أصُبء انزؼهى: رٕلٛزّ

 .اف انًزٕخبح فٙ يشؽهخ يؼُٛخ يٍ يشاؽم انزؼهىلٛبط يذٖ رًكٍ انًزؼهًٍٛ يٍ األْذ: ْذفّ

 التقويم اإلمجالي أو النهائي: 

 .َٓبٚخ انزؼهى: رٕلٛزّ

 .رمذٚش انُزبئظ انُٓبئٛخ انزٙ ؽظم ػهٛٓب انًزؼهًٌٕ: ْذفّ

 :أدوات التقويه

 شفٕٚخ؛األعئهخ ان 

 األػًبل انزطجٛمٛخ؛ 

 يشالجخ انذفبرش؛ 

  اإلعبثخ ثظؾٛؼ أو خطأ يغ  -ئٚغبد انخطأ -يزؼذدح االخزٛبساد األعئهخ-أعئهخ انزكًٛم)األعئهخ انكزبثٛخ

 (.انشٔائض-أعئهخ انًطبثمخ-رظؾٛؼ انخطأ

 :املزاقبة املضتنزة

فشٔع  -فشٔع يُضنٛخ  -أعئهخ شفٕٚخ أٔ كزبثٛخ )كم اإلعشاءاد انزمًٕٚٛخ انًٕاكجخ نهؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ انزؼهًٛخ 

 (.يشالجخ انذفبرش -يؾشٔعخ 

 شٔطؾٔ صالس فشٔع يؾشٔعخ، ؽٛش ٚغجك كم فشع ي( ال رؾزغت)صالس فشٔع يُضنٛخ ٚزخهم كم أعذط 

 .ُضنٙي فشع

 انًذح انًخظظخ نكم فشع يؾشٔط ْٙ عبػخ ٔاؽذح :األوىل و الجانية إعدادي السنتني. 

 فٙ كم أعذط يٍ األعذعٍٛ ٚخظض نهفشػٍٛ األٔل ٔ انضبَٙ عبػخ ٔاؽذح ثًُٛب  :السنة الجالجة إعدادي

 .بنش يٍ كم أعذط ٚخظض نّ عبػزبٌانفشع انض
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 :يف مادة الزياضيات كيفية احتضاب املعذالت

 انًؼذل انذٔس٘ ْٕ انًؼذل انؾغبثٙ نهفشٔع انًؾشٔعخ انضالس ٔ  :األوىل و الجانية إعدادي السنتني

 .5ٚخظض نّ يؼبيم 

 السنة الجالجة إعدادي: 

 ٔع انًؾشٔعخ انضالس ٔ ٚخظض انًؼذل انذٔس٘ ْٕ انًؼذل انؾغبثٙ نهفش: انًشالجخ انًغزًشح

 .1نّ يؼبيم 

 ٙ1ٚخظض نٓزا االيزؾبٌ انًؼبيم : االيزؾبٌ انًؾه. 

 ٕ٘ٓ3ٚخظض نٓزا االيزؾبٌ انًؼبيم : االيزؾبٌ انغ. 

 .انًزؼهى رظجؼ نّ طفخ يزششؼ فٙ االيزؾبَبد اإلشٓبدٚخ رغذس اإلشبسح ثأٌ           

 :الفزوض امليشلية

زًكٍٛ انًزؼهى فٙ ئَغبص ػًم يؼٍٛ ثبعزمالنٛخ ربيخ ٔ فٙ ششٔؽ رغًؼ نّ رؼزجش انفشٔع انًُضنٛخ فشطخ ن

 :نًب ٚهٙ أعبعب رٓذف انفشٔع انًُضنٛخ فٙ يبدح انشٚبػٛبدثبالعزؼبَخ ثغًٛغ انًشاعغ ٔ انٕعبئؾ انًزبؽخ، ٔ 

 رٓٛٛئ انًزؼهى نهفشع انًؾشٔط؛ 

 انجؾش األكضش رؼًمب؛ 

 فٙ انشٚبػٛبد انزطشق نجؼغ انٕػؼٛبد انضبَٕٚخ سغى أًْٛزٓب. 

 :الفزوض احملزوصة

 مبادئ أساسية: 

 ٚشاد ثٓب أٌ ٚغطٙ انفشع كم انًغبالد انزٙ ٚغزٓذفٓب كًب ٔسدد ثبنًزكشح انًُظًخٔ  انزغطٛخ. 

 ٔ ٚشاد ثٓب اػزًبد دسعخ األًْٛخ انًؾذدح نكم يغبل يؼًَٕٙ ٔ يغزٕٖ يٓبس٘ فٙ  انزًضٛهٛخ

 . ثُبء انًٕػٕع 

 ٔ ػذو انخشٔط ػٍ انًمشس ٔػذو )يٍ يطبثمخ انٕػؼٛبد االخزجبسٚخ  ٚشاد ثٓب انزؾمك انًطبثمخ

ػًبٌ ششٔؽ اإلَغبص  –ئدساط يغزٕٚبد يٓبسٚخ غٛش رهك انًغطشح ٔ كزا لذساد غٛش يغطشح 

 ( .انًُظٕص ػهٛٓب

 الوثائق الضرورية: 

 انزٕعٛٓبد انزشثٕٚخ؛ 

 انزٕصٚغ انذٔس٘ نهجشَبيظ؛ 

 األؽش انًشعؼٛخ ناليزؾبَبد اإلشٓبدٚخ؛ 

 ًزكشاد انًُظًخ نهًشالجخ انًغزًشحان. 

 خطوات بناء فرض حمروس: 

 يب لجم انفشع انًؾشٔط: 

  ؛(انًؼبيٍٛ)رؾذٚذ انفمشاد 
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 ؛انمذساد انًغزٓذفخ 

 عشد انًفبْٛى ٔ انخبطٛبد؛ 

 رؾذٚذ دسعخ أًْٛخ كم يؾٕس ػهٗ شكم َغجخ يئٕٚخ. 

 ثُبء انفشع انًؾشٔط: 

 :مواصفات

  ؛(الؤو األعئهخ يغ األْذاف انًغطشح نٓبر)رطبثك َظٕص انزًبسٍٚ يغ انجشَبيظ 

 ؛ٔ انًغزٕٚبد انًٓبسٚخ، يشاػبح أًْٛخ انًفبْٛى 

 طٛبغخ األعئهخ ثذلخ ٔ عاليزٓب انهغٕٚخ ٔ ٔػٕؽٓب ؽزٗ ال رمجم أكضش يٍ رأٔٚم؛ 

 ػشٔسح رذسط األعئهخ يٍ انغٓم ئنٗ انظؼت ٔ انزًبسٍٚ كزنك؛ 

  ؛(األعئهخ انًغزمهخ)رغُت األعئهخ انًشرجطخ 

 ػشٔسح ثُبء فشع يؾشٔط ٚالئى انًذح انًخظظخ نّ؛ 

  ؛(يفظم)ٔػغ عهى رُمٛؾ يٕصع ؽغت انزًبسٍٚ ٔ األعئهخ 

 رالؤو انُمطخ انًًُٕؽخ نكم عإال يغ انغٓذ انز٘ ٚزطهجّ انغٕاة؛ 

  اعزؼًبل األدٔاد)كزبثخ َض انفشع ثكزبثخ ٔاػؾخ يغ ركش عًٛغ انزؼهًٛبد  ٔ

 (.انًؾغجخ يضال

 ٔطرُفٛز انفشع انًؾش: 

 ٚغزؾغٍ ئػالو انًزؼهًٍٛ ثًٕػذ انفشع انًؾشٔط ثأعجٕع ػهٗ األلم؛ 

  ػًبٌ ركبفإ انفشص( انًُبرطA  ٔB )...؛ 

  انزغٛت انًجشس ال ٚؼفٙ انًزؼهى يٍ انفشع انًؾشٔط ٔ كم غٛبة غٛش يجشس ٚغزؾك

 .ػهّٛ انًزغٛت َمطخ انظفش

بد انًذسعخ ثبنًالؽك انزٙ رًضم خطٕاد فٙ كم يٍ انًشؽهزٍٛ األٔنٗ ٔ انضبَٛخ ًٚكٍ اعزؼًبل انشجك  

 .ئعشائٛخ نجُبء انفشع انًؾشٔط

 تصحيح الفرض احملروس: 

 رظؾٛؼ أٔساق انزؾشٚش: 

 انجؾش األٔنٙ ػٍ ؽشٚك يؼبُٚخ أٔساق انزؾشٚش؛ 

 رطجٛك عهى انزُمٛؾ؛ 

 سطذ عًٛغ أخطبء انزاليٛز يغ رؾذٚذ األخطبء انشبئؼخ ٔ رظُٛفٓب. 

 رمُٛبد رظؾٛؼ أٔساق انزؾشٚش: 

 رظؾٛؼ رًشٍٚ ثزًشٍٚ؛ 

  يالؽظخ : َُب َمٕو ػًم انًزؼهى ٔ نٛظ انًزؼهى يضالئ) انزٕعٛٓبدٔ  انًالؽظبدرمذٚى

 ؛"(ػًم ػؼٛف"ٚغزؾغٍ أٌ رؼٕع ة " ػؼٛف"
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  ؛(ًالؽكانأَظش )رغُت ثؼغ انًشٕشبد 

  األَشطخ انؼالعٛخ  -ئؽظبئٛبد -األخطبء)طٛبغخ رمشٚش ؽٕل ػًهٛخ انزظؾٛؼ

 (.انًمزشؽخ

  انغًبػٙانزظؾٛؼ: 

 فٙ ؽظخ ٔاؽذح؛ 

 رمذٚى ئعبثبد طؾٛؾخ فٙ انًمبو األٔل؛ 

 ؽظخ رٕاطم؛ 

  ٘ئال فٙ ؽبنخ )ئػطبء انفشطخ نهزاليٛز نهمٛبو ثبنؾم ػهٗ انغجٕسح نٛظ يٍ انؼشٔس

 ؛(األعٕثخ انًزًٛضح

 ػشع األخطبء انشبئؼخ؛ 

  ؛(انؾشاعخ انؼبيخ)ئػطبء األٔساق ػهٗ أعبط اعزشعبػٓب إلٚذاػٓب فٙ انًإعغخ 

 ػذو ئػبفخ أٔ ثزش َمؾ يٍ انُمطخ انًؾظم ػهٛٓب. 

 :املراجع املعتمدة

  بعض الوثائق املتعلقة ببياء الفزوض احملزوصة و االمتحاىات اإلشهادية للنفتض الرتبوي الضيذ

 عبذ اهلل وامحاٌ؛

 معاجه علوو الرتبية؛ 

 التوجيهات الرتبوية؛ 

 اإلطار املزجعي لالمتحاٌ املوحذ اجلهوي؛ 

 ؛2006مارس  31الصادرة بتاريخ  47وسارية رقه املذكزة ال 

  ؛2010دجيرب  13الصادرة بتاريخ  192املذكزة الوسارية رقه 

 دليل التقويه التلويين؛ 

 بعض املواقع الرتبوية. 
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 :املالحق
 :جذول ختصيص املضتويات املهارية

 َغجخ األًْٛخ انًغزٕٖ انًٓبس٘

 50% ...(.لبػذح، طٛغخ، يجشُْخ، خبطٛخ، شٚفرؼ)رطجٛك يجبشش نهًؼبسف انًغزٕٖ األٔل

 انًغزٕٖ انضبَٙ
، طٛغخ، يجشُْخ، رؼشٚف)اعزؾؼبس ٔرطجٛك نًؼبسف غٛش يؼهُخ

 .فٙ ٔػؼٛبد يأنٕفخ...( خٕاسصيٛخ، رمُٛخ، لبػذح
%30 

 انًغزٕٖ انضبنش
اعزؾؼبس ٔرطجٛك ٔرٕنٛف يؼبسف فٙ ٔػؼٛبد غٛش يأنٕفخ يٍ 

 .داخم انشٚبػٛبد أٔ يٍ خبسعٓب
%20 

 

 :جذول القذرات املضتهذفة للذروس اليت يصنلها الفزض احملزوس

 انًغًٕع انذسط انضبنش انذسط انضبَٙ انذسط األٔل انذسٔط

 

انمذساد 

 انًغزٓذفخ

1........ 

2........ 

3........ 

4........ 

1....... 

2....... 

3....... 

1....... 

2....... 

3........ 

4........ 

5........ 

 

 12 5 3 4 غًٕعانً

 

 :جذول التخصيص حضب الذروس

 انذسٔط 

 
 انًغًٕع انذسط انضبنش انذسط انضبَٙ انذسط األٔل

 يذح اإلَغبص انًمشسح

 فٙ انزٕصٚغ
N1 عبػخ N2 عبػخ N3 عبػخ 

N= N1+ N2+ N3 

 عبػخ

 انُغجخ انًئٕٚخ

 نكم دسط فٙ انفشع
1

1

N
P%= ×100

N
 2

2

N
P %= ×100

N
 3

3

N
P %= ×100

N
 

100%= P1+ P2+ 

P3 

 انُمطخ انًُبعجخ نكم دسط

 فٙ عهى انزُمٛؾ
1P

5
2P َمطخ 

5
3P َمطخ 

5
 20 َمطخ 
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 :بيية الفزض احملزوس

 

 انمذسح انذسط انغإال انزًشٍٚ أٔ انًغأنخ

 انًغزٓذفخ

 انًغزٕٖ انًٓبس٘ ٔ انُمطخ انًٕافمخ

 انضبنش انضبَٙ األٔل انؾشف انشلى

 

 

 األٔل

       

      

      

      

 

 

 انضبَٙ

       

      

      

      

      

 

 انضبنش

       

      

      

 

 

 انشاثغ
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 بعض اآلثار املواكبة لعنلية تصحيح أوراق فزض

 

 

 األصـــش ؽـجٛؼزـــّ الزشاؽبد نهزمهٛم يٍ يفؼٕنّ

انذزص عهى اإلنتشاو انصارو 

وتذكز و جىد هذا , بسهى انتُقٍط

خالل فتزة تصذٍخ , األثز

 .األوراق

ش فٙ انزًضالد انزٙ ٚكَٕٓب انًظؾؼ ػٍ انًزؼهى رإص

 :انُمطخ انًًُٕؽخ نّ

 .يٍ دٍث انًظهز انخارجً نهًًتذٍ*

 .يٍ دٍث انىضعٍت اإلجتًاعٍت نهًًتذٍ*

 .يٍ دٍث شكم ورقت انتذزٌز و درجت انعُاٌت بها*

 و وضىح األشكال, يٍ دٍث جًانٍت انخط*

 .و انزسىياث  

 

 

 أصش ْبسٔ

 

تذكز وجىد هذا األثز و انذزص 

عهى اإلنتشاو انصارو بسهى 

وإَجاس عًهٍت تصذٍخ , تُقٍطان

األوراق خالل يذة يعقىنت تجُبا 

و هُاك يٍ ٌقتزح إعادة . نإلرهاق

تصذٍخ األوراق يزة ثاٍَت فً 

 .انتزتٍب انًعاكس

 

 

انُمطخ انًًُٕؽخ نٕسلخ يؼُٛخ رزأصش ثبنُمؾ انًًُٕؽخ 

 .ئيب ئٚغبثب أٔ عهجب، نألٔساق انزٙ طؾؾذ لجهٓب

 

 

 صش انزؼبدأ

 ٔ انزشرٛت

وجىد هذا األثز وانذزص  تذكز

عهى اإلنتشاو انصارو بسهى 

وهُاك يٍ ٌقتزح , انتُقٍط

تصذٍخ األوراق دوٌ اإلطالع 

 .عهى أسًاء انًتعهًٍٍ

ٔ انز٘ ٚكَّٕ انًذسط ػٍ ، انًٕلف انًزغى ثبنغكٌٕ

 :يزؼهى يؼٍٛ ٚإصش فٙ رُمٛؾ أػًبل ْزا انًزؼهى

فانًصذخ ٌستذضز عُذ شزوعه فً تصذٍخ ورقت 

نًىاقف انجاهشة انتً كىَها عٍ انًتعهى ا, يعٍُت

انُقط انتً دصم عهٍها خالل فزوض )انًستهذف 

األيز انذي ٌؤثز فً , ...(,يشاركته داخم انقسى, سابقت

دٍث ٌسعى انًصذخ إنى تجُب انتفاوث , تُقٍطه

انىاضخ بٍٍ انُتائج انسابقت نهًتعهى انًستهذف و انُتٍجت 

 .انًذصم عهٍها خالل انفزض انزاهٍ

 

 

 

 

 أصش انمٕنجٛخ

 

 

 


