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 ي 

أثر استخدام ملفات االنجاز على تحصيل واتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة 
  العربية في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

  إعداد
  شنار إسماعيلمازن  آالء

  إشراف
 علياء العسالي. د

  أيوبعبد الكريم . د
  الملخص

معرفة أثر استخدام ملفات اإلنجاز على تحصيل واتجاهات طلبة  إلىهدفت هذه الدراسة 

وذلك من خالل اإلجابة علـى  . الصف الخامس األساسي في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

  :األسئلة اآلتية

ق في تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس وهل يوجد فر - 

 ؟)اإلعتيادية، ملفات اإلنجاز(عزى لطريقة التدريس تالحكومية في مدينة نابلس 

تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس  ق فيوهل يوجد فر - 

 .؟جتماعيعزى للنوع االتالحكومية في مدينة نابلس 

ق في اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس وهل يوجد فر - 

 .؟)اإلعتيادية، ملفات االنجاز(عزى لطريقة التدريس تالحكومية في مدينة نابلس 

ق في اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس وهل يوجد فر - 

 ).طالب، طالبة(عزى للنوع االجتماعي تمدينة نابلس الحكومية في 

وقد استخدمت الباحثة المنهج شبه التجريبي، وتم تطبيق الدراسة على عينة قصدية مـن  

للبنـين   األساسـية في مدينة نابلس، وتم اختيار مدرسة ابن قتيبة  األساسيطلبة الصف الخامس 

مجموعة ضابطة لكال المدرستين، والبالغ ) أ(للبنات، وتم تحديد شعبتي  األساسيةومدرسة بيسان 

) ب(طالبة، وتم اختيار شـعبتي  ) 28(طالب و ) 44(طالب وطالبة مقسمين على ) 72(عددها 



 ك 

طالب وطالبة مقسـمين علـى   ) 76(لتمثل المجموعة التجريبية لكال المدرستين، والبالغ عددها 

  .طالبة) 29(طالب و ) 47(

لت أدوات الدراسة في اختبار قبلي، واختبار بعدي، ومقيـاس اتجاهـات، وملـف    وتمث

، ودليل معلم، ُأعدت خصيصاً لهذه الدراسة، وتم التأكد من صدق وثبـات األدوات حيـث   انجاز

، وهذه قيمة مناسـبة  )0.88(، بينما بلغت نسبة ثبات االستبانة )0.87(بلغت نسبة ثبات االختبار 

  .ألغراض الدراسة

  :النتائج اآلتية إلىوصلت الدراسة وت

داللة إحصائية بين متوسطي  ووجود فرق ذ الفرضية الصفرية، وهذا يدل على ترفض

والضابطة في اختبار التحصيل البعدي في مادة اللغة العربية وهذا الفرق  ،المجموعتين التجريبية

 .يعود لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام ملفات اإلنجاز

 الـذكور  بينذو داللة إحصائية  فرق دووج هذا يدل علىو الصفرية، الفرضية ترفض

 .اإلناث لصالح يعود الفرق وهذا واإلناث

 متوسطي بين إحصائية داللة وذ فرق وجود على يدل وهذا الصفرية، الفرضية ترفض

 التجريبيـة  للمجموعة يعود الفرق وهذا االتجاهات مقياس في والضابطة التجريبية تينالمجموع

 .اإلنجاز ملفات بطريقة درست التي

داللة إحصـائية بـين    ووجود فرق ذعدم  رفض الفرضية الصفرية، وهذا يدل علىلم ت

  .في مقياس االتجاهات باستخدام ملفات اإلنجاز الذكور واإلناثمتوسطي 

  :وقد أوصت الدراسة بعدة توصيات منها

ة أخرى كالرياضـيات  يملفات اإلنجاز في مواد تعليمالمزيد من البحوث المتعلقة ب إجراء

على واضعي المناهج العمل على ، ووالمواد االجتماعية لما لها من أثر واضح في تحصيل الطلبة

العمل على ، ومن المهارات التي يمكن للمعلم استخدامها لملفات اإلنجاز للطلبة ةتضمين مجموع



 ل 

، ات اإلنجاز وكيفية استخدامها وتطبيقها بشكل جيدعقد ورش عمل خاصة للمعلمين لتعريفهم بملف

ورش عمل خاصة بالمعلمين لتعريفهم بأساليب التقويم البديل وكيفية اجرائه حتى يتسـنى   وعقد

، وكذلك العمل على عقد ورش عمل للمجتمـع  لهم التطبيق الجيد لهذه االستراتيجيات بشكل جيد

 .ل في انجاز ملفات اإلنجاز كحلقة وصل بينهمالمحلي للطالب لمساعدتهم في التواصل مع االه

ملفات اإلنجاز، التحصيل، اتجاهات الطلبة، الصف الخامس، اللغة العربيـة،  : الكلمات المفتاحية

 .المدارس الحكومية
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  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  الدراسة  مقدمة

فـي سـلوك المتعلمـين،     حداث تغيرات مرغوبةإ إلىالتعلمية  التعليمية العمليةتهدف 
جل تحقيق هذه األهـداف  ، ومن أالمرغوبةواكسابهم المعلومات والمهارات واالتجاهات، والقيم 

باستراتيجيات التدريس، وطرائقه واساليبه، وامتالك القـدرة   الجيدةيتوجب على المعلم المعرفة 
التعليمية التعلميـة   من أجل تحسين مخرجات العمليةعلى استثمارها، وتوظيفها بكيفية مقصودة 

  .وتحسين تحصيل الطلبة األكاديمي

يعد التحصيل الدراسي أو األكاديمي محور اهتمام العديد من التربويين في كثير مـن  و

وبهذا ينصب تركيزهم عادة  ،الطلبة وتعلمهم محتوى دراسي معينمن حيث اكتساب  دول العالم

فهـذه   ،لمختلفـة لطلبة من المواد الدراسية اعلى المعلومات والحقائق والمعارف التي اكتسبها ا

المحدودة للتحصيل الدراسي ونواتج التعلم تتعلق ببعض الجوانـب المعرفيـة    اإلعتياديةالنظرة 

 المفهوم الضيق للتحصيل الدراسـي، وفي إطار  ،ي يسهل قياسها وتقويم مدى تحققهاالبسيطة الت

اآللـي، واسـترجاع الحقـائق     التذكر أصبحت االختبارات تقتصر على قياس قدرة الطلبة على

يـان  والمعلومات المتعلقة بالمحتوى، باستخدام اختبارات بسيطة ال عالقة لها في كثير من األح

 إلـى كما أن بناء االختبارات التحصيلية بوضعها الراهن يسـتند   ،بواقع حياة الطلبة وتوجهاتهم

فلسفة تربوية، تشجع التعلم التنافسي وتبرز الفروق الفردية بين الطلبة من أجل حصول الطالب 

على مركز متفوق بين أقرانه، دون التعرف على ما يمتلكه من مهـارات وأداءات وسـلوكيات   

إيجابية، وتشخيص جوانب قوته وضعفه لكي يستطيع المعلم مواجهتها، ويعمل على رفع كفـاءة  

لتعليمية، لتحقيق مستويات وأهداف ونواتج واضحة لصالح الطالب وخير مجتمعه ورقيه العملية ا

  ).2004عالم، (

للفلسـفة الحديثـة اهتمامـاً بالجانـب الوجـداني       اًوفق بونومن جانب آخر يولي المر

ومتضمناته يوازي االهتمام بالجانب المعرفي، وما االتجاهات إال واحدة من متضمنات الجانـب  
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والتي يجب غرسها وتنميتها لدى المتعلمين منذ المراحل الدراسية االولى، ولالتجاهات  الوجداني

أهمية كبيرة كونها تؤثر في سلوكهم ودوافعهم، وهي ناتجة عن الخبرة والتعلم، وأن للتعلم الدور 

 الكبير في تنميتها وتوجيهها االتجاه الصحيح، وللبيئة دوراً بارزاً أيضـاً، فـاألفراد يتشـربون   

المبادئ والقيم من البيئة التي يعيشون فيها ومن تصرفات األفراد البارزين في هذه البيئة مثـل  

، جمعـه و مـراد (المدرسين، فالمدرسين لهم دور أساسي في غرس هذه االتجاهات وتنميتهـا  

2006.( 

ومن الجدير بالذكر هنا أن العملية التربوية التي تتكون من مجموعـة مـن العناصـر    

التي تقوم فيما بينها عالقات تداخلية تفاعلية تبادلية، بحيث تشكل في النهايـة نظامـاً   والمهمات 

متكامل العناصر وأن عناصر العملية التربوية ينبغي دراستها والنظر إليها في إطار األهـداف  

علـى تحقيـق    اساً في مساعدة اإلنسانالتربوية التي تسعى هذه العملية لبلوغها والتي تتمثل أس

ة واالنفعاليـة والروحيـة   اإلجتماعيو السوي في جميع جوانب شخصيته الجسمية والعقلية والنم

والمتعلم يمثل محور العمليـة التربويـة    ،ميتهليصبح قادراً على خدمة مجتمعه والمساهمة في تن

بينما يسهم المعلم بدور فاعل وهام في تنظيم عملية تعلم التالميذ، وتتم هذه العملية مـن خـالل   

وعة من المؤسسات والوسائط التربوية وتتضمن مجموعة من العمليات والفعاليات المختلفة مجم

  ).2011الشوكي، و والسحفي والشقصي ةالخزاع( مثل التخطيط واإلدارة والمناهج والتقويم

شخاص أو األشياء أو األحداث فقد يكون إيجابيـاً أو  ويتكون االتجاه لدى الفرد إزاء األ

سلبياً، وما يهم في الميدان التربوي االيجابي منها، فالمدرسة الحديثة يجب أن ال يقتصر دورها 

على إكساب المتعلمين المعلومات وحسب بل تنمية الجوانب المهارية والوجدانية لـديهم وبنـاء   

االتجاه مكون داخلي كامن ومكتسب ويختلف في مدى  نسان متكامل من جميع الجوانب، ولكونإ

ختالف األشياء أو األشخاص أو األحداث التي يرتبط بها، لذا ال يمكـن  شدته وعموميته تبعاً إل

مالحظة امتالك المتعلم لها إال من خالل تعرضه لمواقف تعليمية تتطلب منه إصدار أحكام فـي  

 ).2006، هجمعو مراد(ضوء ما لديه من معتقدات وأفكار 
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حركـات إصـالح التقـويم     إلىإن المؤسسات التعليمية في كثير من دول العالم تتوجه 

ما يفرضه القرن الحالي من تحديات في مختلـف مجـاالت الحيـاة     إلىالتربوي، ويرجع ذلك 

المعاصرة، وما يتطلبه النظام العالمي الجديد من إمكانات بشرية تمتلك كفاءات متنوعة ومتميزة، 

الشكوى المستمرة في التأثيرات السلبية للمفهوم السائد فـي األوسـاط التربويـة     إلىرجع كما ي

، والعمليـات االختباريـة   اإلعتياديـة للتقويم بمنظوره الضيق والمنغلق المرادف لالمتحانـات  

جمـود   إلىالروتينية، التي ال تفيد في مراقبة التقدم الدراسي للمتعلمين ومتابعة نموهم بل تؤدي 

 ).2006هاشم، (ملية التعليمية الع

ويبحث كثير من المربين المعاصرين عن بدائل لالختبارات المألوفة كجزء من ثورة في 

الجامعة، وينادون باستخدام أدوات تقويم منوعة بدءاً  إلىالتقويم تهز التعليم من رياض األطفال 

 ).2002جابر، (المعارض  إلىالحظة من الم

 Authentic(الـواقعي   التربـوي  التقـويم  إلىوبرزت الحاجة في السنوات األخيرة 

Assessment ( أو التقويم التربوي البديل)Alternative Assessment ( كتوجه حديث يعالج

فالتقويم في المنظور الحديث يقوم على . التعلمية –إشكاليات التقويم الحالية في العملية التعليمية 

التقويم في عمليتي التعلم والتعليم وهو التقويم الذي يعكس إنجازات الطالب ويقيسها أساس دمج 

في مواقف حقيقية ويجعل الطلبة ينغمسون في مهمات ذات قيمة ومعنى بالنسـبة لهـم، فيبـدو    

 ).2009الزهراني، (كنشاطات تعلم وليس كاختبارات سرية 

تحول من المدرسة السـلوكية التـي   الواقعي؛ ال التربوي ومن أهم دواعي ظهور التقويم

أن يكون لكل درس أهداف محددة بدقة في صورة سلوكية قابلة للمالحظـة   تؤكد على ضرورة

المدرسة المعرفية التي تركز على ما يجري بعقل المتعلم من عمليات تـؤثر فـي    إلىوالقياس، 

تبارها مهارات شكالت؛ باعواالهتمام بعمليات التفكير العليا؛ كاتخاذ القرارات، وحل الم ،سلوكه

زيادة االهتمام بتعلـيم الطـالب كيفيـة     إلىويعود السبب في هذا التحول  ،عقلية ال غنى عنها

الحصول على المعرفة، وتنمية أنماط التفكير أكثر من تحصيلهم للمعرفة نفسها، ولهـذا فقـدت   

ماضي، وحل محلها مـا  األهداف السلوكية بريقها الذي استمر طيلة عقد الستينيات من القرن ال
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داءات يستطيع المتعلم أن أوالتي تكون في شكل ) Learning outcomes( يسمى بنتاجات التعلم

الـواقعي   التربـوي  داءات المطلوبـة، والتقـويم  ، ثم يقارن ما أنجزه بـاأل ها ذاتياًيقوم نفسه في

)Authentic Assessment(   الحديثـة  من أساليب التقويم التي تراعي تلك التوجهـات)  أبـو

  ).2007شعيرة، 

والتقويم الواقعي يشمل مجموعة من االستراتيجيات أهمها استراتيجية مراجعـة الـذات   

أو ) اإلنجـاز ملف (التي تتضمن استخدام استراتيجيات فرعية متنوعة، ومن أهمها ملف الطالب 

الجديـدة   التعليميـة  إحدى االستراتيجيات التقويمية اإلنجازويعد ملف  ،)Portfolio( ما يسمى

سـواء فـي المؤسسـات     األخيرةوالتي أصبحت تستخدم بكثرة في العديد من الدول في اآلونة 

في المؤسسات التعليميـة   اإلنجازالتعليمية أو المجاالت االقتصادية أو الفنية، وقد جاءت ملفات 

المعلـم الذاتيـة، إذ    المألوفة كاالمتحانات المعرفية وانطباعات اإلعتياديةكردة فعل على الطرق 

 .(Manning, 2000) الفعلي ئهموأدا مال يعكس عملهلتقييم من قبل المعلم يشعر الطلبة أن ا

من التطورات التربوية الهائلة التي افرزتها التوجهـات التربويـة    اإلنجازوتعد ملفات 
المعاصرة في القرن العشرين، إذ يعد مرآة تعكس اهداف ومفردات المنهج الدراسي، ومـا تـم   
التأكيد عليه في العملية التعلمية، حيث يعزز التعلم الصفي الحقيقي في الغرفة الصـفية والـذي   

ألداء الطالب من الصعب الحصول عليه من أي وسيلة تقويميـة  تقويم حقيقي  إلىيؤدي بدوره 
أخرى، فهو يسهم في تنمية مهارات التفكير العليا والقدرة على حل المشكالت، ويتطلب الـدمج  
بين المعارف والقدرة على تطبيقها، ولذلك يتميز بالتكاملية، حيث أنه يكامل بـين الممارسـات   

ئه وتحقيق اغراضه يصبح المتعلم مقوماً ذاتياً ألعماله كمـا  التدريسية والتقويمية فمن خالل بنا
تنميـة   إلىيشجع المتعلم على ممارسة مهارات ما وراء المعرفة لكي يعي بأدائه، هذا باإلضافة 

  ).2007الدغيدي، و عثمان( مهارات التعلم مدى الحياة

  شكلة الدراسة وأسئلتها وفرضياتهام

تعلو أصوات الشكوى من التأثيرات السلبية للمفهوم السائد في األوساط التربوية للتقويم 

، والعمليات االختبارية الروتينية، وما اإلعتياديةلمنظوره الضيق والمنغلق المرادف لالمتحانات 
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يـد  ينتج عنها من درجات اعتبارية ال تعبر في كثير من األحيان عن واقع عملية التعليم، وال تف

جمود العملية التعليمية،  إلىفي مراقبة التقدم الدراسي للمتعلمين، ومتابعة نموهم، وتؤدي بالتالي 

  ).2011أبو الفيعات، (تطوير العمل التربوي  وتعوق

مشـكلة   تتحددوفي ضوء ما سبق  ومن منطلق دراستي للكثير من الدراسات والمواد،

  :اآلتي يسالرئ الدراسة في السؤال

على تحصيل واتجاهات طلبة الصف الخامس األساسـي لمـادة    اإلنجازاستخدام ملفات  أثرما 

  ؟المدارس الحكومية في مدينة نابلساللغة العربية في 

  :يةتالسؤال األسئلة الفرعية اآلتفرع عن هذا 

لمدارس ق في تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في ارووجد فتهل  - 

 ).اإلنجاز، ملفات اإلعتيادية(عزى لطريقة التدريس تالحكومية في مدينة نابلس 

تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس  ق فيووجد فرتهل  - 

 .اإلجتماعيعزى للنوع تدينة نابلس الحكومية في م

لمدارس لمادة اللغة العربية في ااتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي  ق فيووجد فرتهل  - 

 ).اإلنجاز، ملفات اإلعتيادية(عزى لطريقة التدريس تالحكومية في مدينة نابلس 

ق في اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس ووجد فرتهل  - 

 .اإلجتماعيعزى للنوع تينة نابلس الحكومية في مد

 :يةالفرضيات الصفرية اآلتت من أسئلة الدراسة واشتق

فـي  ) α= 0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  : الفرضية األولى - 

متوسطات تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية 

  ).اإلنجاز، ملفات اإلعتيادية(في مدينة نابلس يعزى لطريقة التدريس 
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فـي  ) α= 0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مسـتوى الداللـة   : نيةالفرضية الثا - 

متوسطات تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية 

  ).طالب، طالبة( اإلجتماعيفي مدينة نابلس يعزى للنوع 

فـي  ) α= 0.05(لـة  ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مسـتوى الدال : الفرضية الثالثة - 

متوسطات اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغـة العربيـة فـي المـدارس     

  ).اإلنجاز، ملفات اإلعتيادية(الحكومية في مدينة نابلس يعزى لطريقة التدريس 

فـي  ) α= 0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  : الفرضية الرابعة - 

متوسطات اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغـة العربيـة فـي المـدارس     

 ).طالب، طالبة( اإلجتماعيالحكومية في مدينة نابلس يعزى للنوع 

  أهداف الدراسة

  :إلىهدفت هذه الدراسة 

على تحصيل واتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي في  اإلنجازملفات  استخدام أثر تبيان •

 .مادة اللغة العربية

طلبة الصف الخامس األساسي نحـو مـادة اللغـة    الفرق في التحصيل واالتجاهات لتبيان  •

  اإلجتماعيلمتغير النوع  تبعاً العربية

  أهمية الدراسة

 اإلنجـاز من الدراسات القليلة التي تناولت ملفات  ية الدراسة الحالية في كونهاتكمن أهم

عنين باستخدام هذه االستراتيجية، وتبـرز أهميـة هـذه    الم قد تفيدكأداة للتعلم والتقويم، وبأنها 

  :الدراسة في أنها تلقي الضوء على جانبين أساسيين هما
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  النظريةاألهمية : أوالً

اإلنجاز، كاستراتيجية تعلم واستراتيجية تقويم توفر اطاراً نظرياً حول استراتيجية ملف 
تمكين الباحثين والمهتمين من الوقوف على هذه االستراتيجية وتوظيفها في العملية . في آن واحد

  .التعليمية كاستراتيجية تتمحور حول المتعلم ودوره الفاعل في عملية التعلم

  التطبيقيةاألهمية : ثانياً

علـى جعـل جميـع    استخدامه وقدرته  أثرو اإلنجازملف الضوء على  هذه الدراسة تسلط - 
 .تقويمهم ألنفسهمتعلمهم وفي عملية  نالطالب يشاركو

 .تساعد على تحقيق األهداف التي تسعى العملية التعليمية لتحقيقها لدى الطلبة  - 

التقـويم ولملفـات   التعلـيم و  تفيد الباحثين في التربية والتعليم لتوجيه عناية أكثر لطرائق  - 
أساسـية فـي المرحلـة     يـة تقويمتعليمية ولتدريب المعلمين على استخدامها كأداة  اإلنجاز

 .األساسية

  حدود الدراسة

 :تقتصر الدراسة على الحدود اآلتية

 .نابلس-مدينةاألساسي في الخامس طلبة الصف : حدود بشرية

 .)2015-2014( ثانيالفصل الدراسي ال: انيةحدود زم

 .نابلس دينةالحكومية في مالمدارس : حدود مكانية

   مصطلحات الدراسة

  :وردت في الدراسة مجموعة من المصطلحات تم تعريفها اصطالحياً واجرائياً كما يلي

جمع منظم وهادف ألعمال التالميذ، في ملف يصنف تحت مهارات معينة، : اإلنجازمفهوم ملف 

إنجازاته وتقدمـه الدراسـي، ولـيس     إلىشير ، و ية لعمل التلميذثراومتك ،فهو مجموعة نامية
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، فالتعريفات تؤكـد  اء يحتوي على جميع أعمال التلميذ، أو أعمال منتقاة عشوائياً، أو وعحافظة

ؤديه ، وما يستطيع أن يتويات الملف يتم انتقاؤها بعناية؛ لتقدم دليالً على حدوث التعلمعلى أن مح

فبوجـود   ،وليس في المواقف االختباريـة قية، التلميذ في مجال دراسي معين، وفي مواقف حقي

، سيجد التلميذ بوضوح معـايير  واضحة لما يجب أن يعرض في الملف ، وأمثلةخطوط أساسية

، وهنا يصبح التلميذ متعلم ونشط؛ مما يجعله هو محور العملية التعليمية بـدالً مـن   للعمل الجيد

  ).2013الرويثي، ( المعلم

هو مجموعة المهام التي نفذها الطالب في مبحث  :إجرائياً اإلنجازملف  الباحثة وتعرف

   .اللغة العربية

ـ  المؤشر أو مجموعة المؤشرات التي يقصد بالتحصيل الدراسي: التحصيل الدراسيمفهوم  دل ت

على تحقيق األهداف أو المخرجات التعليمية المتوقع تحقيقها، وبالتالي تمثل قدرة الطالب علـى  

الدراسية من خالل تطبيق المعارف والمهارات واالتجاهات التي اكتسبها، والتي استيعاب المواد 

  ).2010 الغاوي،( يمكن قياسها بأدوات التقويم المختلفة

على انه الدرجات التي يحصلها الطالب من : إجرائياً التحصيل الدراسي الباحثة وتعرف

  . البعديخالل اجاباته على ملفات اإلنجاز وعلى فقرات االختبار 

هو تنظيم لمجموعة من المعارف المكتسبة بالخبرة فاالتجاه طاقة منظمة نسبياً  :االتجاهاتمفهوم 

حول معتقدات متداخلة مرتبطة بجوانب متعددة، فمنها ما يشتمل على الجانب االنفعالي، ومنها ما 

ارتباطات موجبة أو سالبة اً او تعلم، تصحبها تيشتمل على السلوك، وكل هذه المعتقدات تُعد تهيئ

  ). 2010بن دومي، و الشناق( نحو موضوع معين

هي الدرجة التي يحققها الطالـب مـن خـالل    : فهولالتجاهات  اإلجرائياما التعريف 

  .لهذه الدراسة اإلجابة على مقياس االتجاهات الذي اعد خصيصاً

 أحد صفوف وهو الدراسة عليه، طبقتالصف الذي  هو :إجرائياً الصف الخامسمفهوم 

  .ة والتعليم الفلسطينيةمعتمدة في التربي األساسية وهيمرحلة ال
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

 اإلطار النظري: أوالً

 الدراسات السابقة : ثانياً

 التعقيب العام على الدراسات السابقة : ثالثاً
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  الفصل الثاني

  السابقةاإلطار النظري والدراسات 
ـ وأغراضـها ، وفوائدها ،هميتها، وأاإلنجازملفات مفهوم  الفصل هذا ناوليت داف ، وأه
 نتناولوسومفهوم االتجاهات،  وتكوينها، وتقييمها، ،ومحتواها، وتخطيطها وأنواعها، ،استخدامها

  .والتعقيب عليهاواالتجاهات  اإلنجازملفات في هذا الفصل الدراسات السابقة التي تحدثت عن 

  اإلطار النظري: أوالً

مبادئ النظرية السلوكية التـي   إلىفي الوقت الذي كانت فيه عملية تقويم التعلم ترتكز 

عتمـاد علـى مبـادئ    اإل إلىعها المختلفة، بدأ التوجه تركز بشكل رئيس على االختبارات بأنوا

النظرية المعرفية في تفسير عمليات التعلم، وتبعاً لذلك شـهدت السـنوات األخيـرة تغيـرات     

وتوجهات في المجاالت التربوية ومنها مجال التقويم، إذ بدأت عملية قياس التحصيل األكـاديمي  

العملية التعليمية للطلبة وتقويم مدى تحسن تعلمهم وتقدمهم تتجه نحو الواقع والبيئة التي تحتضن 

التعلمية، حيث بدأت تركز على العمليات التي يتم من خاللها التعلم، أكثر من اإلجراءات التـي  

تستخدم لحدوث التعلم، وقد اقتضى ذلك التركيز على كفايات الطلبة ومتابعـة تحسـن أداءهـم    

ل تنمية ممارستهم ومراقبة تعلمهم، األمر الذي يعني ضرورة إشراكهم في عملية التقويم، من خال

للتقويم الذاتي وأداءهم للمهارات الحياتية المرتبطة بالتعلم، ولذلك أصبحت عملية التقويم أكثـر  

تنوع أغراض  إلىشمولية وتشاركية بين عدة أطراف كولي األمر والطالب واألقران، باإلضافة 

ف لديهم ومسـاعدتهم  التقويم كتحديد اتجاهات الطلبة واحتياجاتهم وجوانب القوة وجوانب الضع

على تحسين أدائهم، مما استدعى ذلك التنوع في أساليب التقويم وأدواته من أجل الحصول على 

قتـراب مـن   بتعاد عن األهـداف السـلوكية واإل  عية تركز على نتاجات التعلم واإلمعلومات نو

  ).2009، المحاسنةو مهيدات( األهداف التي تصف نتاجات التعلم التي تتخذ النمط األدائي

توجهاً جديداً فـي الفكـر   : )Alternative Assessment( يعد التقويم التربوي البديل

السائدة في قياس وتقويم تحصيل المتعلمين  اإلعتياديةالتربوي، وتحوالً جوهرياً في الممارسات 

  ).2004الدوسري، ( وأدائهم في المراحل التعليمية المختلفة
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  القياس والتقويم المدرسيديثة في أهمية االتجاهات الح

من خالل الجهود التي بذلت إلصالح نظام االمتحانات، وفي ضوء التطور في نظريات 

وأساليب القياس والتقويم النفسي والتربوي واستجابة لمقتضيات العصر ظهرت اتجاهات حديثـة  

فـي بنـاء    في القياس والتقويم ويمكن أن نوجز أهم هذه االتجاهات التي يمكن أن يستفاد منهـا 

  :نتائجها الستخدامها فيما يلي إلىاختبارات تحصيلية يطمئن 

 .الربط بين عملية التقويم وباقي عناصر العملية التعليمية - 

وهو استراتيجية حديثة للتقويم، يستمد أسسه مـن المرجعيـات   : الشاملينالقياس والتقويم  - 

 ).2014عالم، (والتوجهات الحديثة في التربية والتعليم والتقويم 

حيث تشير االتجاهات الحديثة فـي التقـويم   : االهتمام بقياس المستويات العليا من التفكير - 
المدرسي بضرورة أن يتسع ليشمل كافة جوانب شخصية الفرد مـن اتجاهـات وميـول    

 .وتفكير ناقد

 .االهتمام بقياس الفروق الفردية - 

اعتماد التقويم على المداخل الحديثة في التقويم التربوي التي تعتمد على تفسير درجـة  
الفرد في ضوء مدى ما تحقق من أهداف تعليمية محددة تحديداً إجرائياً، كما أن المداخل الحديثة 
أصبحت تهتم ببناء وتصميم االختبارات المدرسية في ضوء النظرية المعرفية بحيـث يتحـول   

اإلفادة من البيانات  إلىمن استخدام االختبارات في تقويم التحصيل العام للمتعلمين فقط  االهتمام
وأبو  ذوقان(اء عملية التعليم وتقويم المتعلمين واألساليب التعليمية أثرالمستمدة منها في تحسين و

  ).2014السميد، 

التوسع في استخدام االختبـارات   إلىوالميل : ركزية في عملية التقويماالتجاه نحو الالم
 إلـى اإلدارات المدرسـية، و  إلـى التي يقوم بإعدادها المدرس، وأن تنتقل المهام والمسؤوليات 

المعلمين أنفسهم حتى يتسنى لهم ابتكار وتكييف أساليب التقويم ونتائجها بما يتالءم مع ظـروف  
 ).2010جودة، (الطالب وحاجاتهم واألهداف التي يسعى لتحقيقها 
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استخدام أساليب تقويم تتسم بالمرونة وتعتمد على حسن العالقة بين المعلـم وطالبـه   و

وتعزز ثقة الطالب بأنفسهم كاالمتحانات التي يسمح فيه باستخدام الكتاب والمراجع واالمتحانات 

ي البيتية أو المكتبية واألبحاث والمشروعات، وغيرها من األساليب التي تعتمد على التقويم الذات

 .للطالب

فالتقويم ليس مجرد جمع معلومات وحقائق من الطالب : اعتبار االمتحانات موقفاً تعليمياً

قالب يمكن من  تحليل وربط ما تعلموه ثم وضعه في إلىسبق حفظها، بل إن الطالب يحتاجون 

اتخاذ  خالله اتخاذ القرارات المناسبة في حياتهم، وهذا النمط من التقويم المبني على أساس تعلم

القرارات سوف يساعد الطالب في تزويدهم بقدرات مناسبة للتمكن من معالجة األمور الصـعبة  

 .(Helen, 2005) والمعقدة والتي تواجههم في المستقبل

إيجاد أساليب ومداخل متنوعة لتقدير أداء الطالب كبديل لنظام الدرجات والذي ال يعطي 
اته، بحيث تصبح عملية التقييم جزءاً متفـاعالً مـع   توضيحاً إلمكانات الطالب ومواهبه ومهار

عملية التعلم والتدريس وقياس األداء بصورة مباشرة وعملية، وتعتمد على أن يكـون للطـالب   
دوراً هاماً في تقييمهم وتصبح عملية التقييم عملية تفاعلية بين المعلم والمتعلم، ومن أهـم هـذه   

وهو عبارة عن تجميع منظم وهادف ألعمـال   اإلنجازات التقييم الحقيبي أو تقويم ملف: المداخل
 ).2013صالح، (لفصل أو خارجه باعتماده على نفسه ها داخل االطالب وأنشطته التي قام بإنجاز

 )Portfolios(مفهوم ملفات اإلنجاز

 Alternative(إحـدى صـيغ التقـويم البـديل     ) Portfolios( اإلنجـاز تعد ملفات 

Assessment ( في المؤسسات التعليمية في العديـد مـن الـدول     تستخدم بكثرةالتي أصبحت

فهـذه   ،أغراض التقويم البديل بدرجـة جيـدة  المتطورة في اآلونة األخيرة؛ نظراً ألنها تناسب 

الصيغة تركز على عمليات تعلم مهمة يمكن تنميتها في إطار العمل المدرسي وخارجه، ومتابعة 

جات تعلمه، وتحصـيله لنطـاق واسـع مـن المعـارف      نمو الطالب عبر الزمن، وتحديد احتيا

كمـا تسـمح بمسـتويات     ،الب بمراقبة ومتابعة أدائه بنفسهوالمهارات الوظيفية، حيث يقوم الط

فكـاره فـي   متباينة لحل المشكالت التي تثير اهتمام الطالب، وتفكيره الناقد والمنتج، وتوليف أ
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علم المستمر، وتنمـي لـدى الطالـب حـس     وبذلك تحفز عمليات الت، سياقات واقعية أو أصيلة

واالنعكاسات او التأمالت الذاتية نحو تعلمه، وتعزز مشاركاته الفاعلة مع  المسؤولية الشخصية،

  .(Change, 2001) معلميه واقرانه، وتفي باحتياجاته كإنسان متفرد

 من التطورات التربويـة الهائلـة التـي افرزتهـا    ) Portfolios( اإلنجازملفات تعتبر 

التوجهات التربوية المعاصرة في القرن العشرين، حيث تعتبر مرآة تعكس أهـداف ومفـردات   

المنهج الدراسي وما تم التأكيد عليه في العملية التربوية، حيث أنه يسهم فـي تنميـة مهـارات    

التفكير العليا والقدرة على تطبيقها وذلك يتميز بالتكاملية حيث أنـه يكامـل بـين الممارسـات     

ألعماله كما يشـجع المـتعلم علـى     ذاتياً سية والتقويمية ومن خالله يصبح المتعلم مقوماًالتدري

ات ملف ومن ناحية أخرى تعتبر .)2007عثمان، و الدغيدي( ممارسة مهارات التعلم مدى الحياة

 نظيم الذاتي لمهارات تعلم الطـالب أداة لدعم عمليات التعلم األساسية لها تأثير على الت :اإلنجاز

)Elizebth, Meyer, 2010(.  عمـال المتعلمـين   أتجميع ألفضل  اهنأ: اإلنجازملفات وتعتبر

 ى تعلمهـم فـي مرحلـة مـا قبـل الخدمـة      نجازاتهم على مر الوقت وهو انعكـاس لمـد  إو

)2009Caceves,(. من المعلومات حول إنجازات الطالب الماضـية ووسـيلة    فاتمل وتعتبر

نهـا  أوتعد أيضا على . )2008زيدان، ( فعال لدراسة الكفاءات التعليمية لتنظيم استخالص تقييم

داة تقويم تنجز من قبل المتعلم وليس للمتعلم ويستطيع المتعلمين بالتالي تعلم كيفية تقويم وتثمين أ

 )Portfolios( اإلنجازملفات قد عرفت و .)2006االحمد، ( زالوا متعلمين نفسهم ماأملهم وهم ع

مـدى نمـوه    إلـى عماله ومنجزاته التي تشير أداء المتعلم بهدف ابراز أتحفظ  حقيبةنها أ على

الحوافز  وإبراز ،والثقافي ،واإلبداعي ،والمهاري ،واألكاديمي ،والنفسي ،اإلجتماعيو ،الطبيعي

 .)2001 البسـام، و بكار( أخرىو أي جهة أالمدرسة المادية والمعنوية التي منحت له من قبل 

دلة على تفكيره بهدف أ، وب التي تحكى عن جهود الطالبعمال الطالأمجموعة هادفة من هي و

  .)Klenowski،2002( مستوى الطالب في مجال التعلم ستنتاجإ

ما قـد   رغم :)Portfolios( اإلنجازسابقة لملفات تعريفات من من خالل ما تم عرضه 

، ومـن  ص نمو المتعلم وتقدمهنه يتم فحأعلى  نون جميعهم يؤكدأال إ –يكون بينها من تباينات 



15 

وم لما يق توثيقياً هو نشاطاً) Portfolios( اإلنجازملفات  استخدمتذا ما إن ما يتم القيام به إثم ف

 اإلنجازن ملفات أولعل الشيء المشترك بين التعريفات السابقة  ،به الطالب ويؤديه وكيف يؤديه

)Portfolios (  اإلنجـاز هـداف ملفـات   ألم وكـي تتحقـق   تجميع لعينات وانجـازات المـتع 

)Portfolios ( لمتابعة نمو المتعلم بشكل مستمر ن تكون بمثابة ملف شاملأيجب.  

 اإلنجازأسباب ظهور ملف 

فترات قديمة إذ أنه استعمل من قبل أصـحاب حـرف    إلى اإلنجازيعود استخدام ملف 

معينة مثل الرسامين، المهندسين، المصورين وغيرهم، ممن كانوا يحتفظون بملكات تظهر أفضل 

وظيفة جديدة أو عند الحاجـة   إلىأعمالهم لعرضها على المختصين أو المعنيين عندما يتقدمون 

المؤسسات  إلىينيات تطورت الفكرة حتى وصلت وفي نهاية الثمان ،للمنافسة أو المقارنة بغيرهم

التربوية وصارت من إحدى الوسائل البديلة والهامة بعملية تقييم التلميذ حيث انتشرت خالل العقد 

األخير في العديد من دول العالم الغربي خاصة في الواليات المتحدة وبرز في التربية الخاصـة  

ـ نالمألوفة كاالمتحانـات المب  اإلعتياديةى الطرق والعامة، وقد جاءت تلك الفكرة كرد فعل عل ة ي

وانطباعات المعلم الذاتية حيث يشعر التالميذ أن التقييم من قبل المعلم غير منطقي وال يعكـس  

  ).2004 ،حسين( عملهم

 :تيةتم إجمالها في النقاط اال أسباباً عديدة أسهمت في ظهوره يمكن القول أن هناك

عنى بقياس الجانب المعرفـي  التي تُ اإلعتياديةة االنتقادات التي وجهت ألدوات القياس كثر -1

 .متعلملل

بقياس جميع جوانب التلميذ  اإلنجاز، حيث يهتم ملف ق مبدأ التكامل بين أدوات القياستحقي -2

 .بأدوات عديدة متضمنة في الملف

، شـرفين ، والماألمـور كأوليـاء   ،جانـب المعلـم   إلـى مشاركة عدة أطراف في التقويم  -3

  ).2010 ،هاشم( نفسه متعلمالو ،والنفسيينين، اإلجتماعيواألخصائيين 
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 اإلنجازأهمية وفوائد ملفات 

من األساليب المهمة في تعليم وتقييم الطالب، ومـن أبـرز    اإلنجازستخدام ملفات ايعد 

المتعلم مباشرة بتعلمـه  تشغل انها وهو ) 2006توفيق، (ستخدام هذه الملفات ما ورد عن افوائد 

 ، وتعمل على بناء ثقة المـتعلم ، وتبين عملية التعلم وليس فقط نتائج التعلم، والشخصي وتقويمه

 .تمثل مقياساً شامالً للتعلم، وتمثل خبرة تعليمية بذاتها

بأن هذه االستراتيجية تقدم مزايا فريدة ) Smith, 2005( نقالً عن) 2005 عرم،( وأشار

تساعد الطلبة على أخذ ممتلكاتهم خالل تعلمهـم  ، وتركز على قوة الطالب و إنجازاتهأنها  وهي

تحتـوي  ، وتعطي المعلمين وسيلة لتواصل أكثر تأثيراً للوالدين حول تقدم الطالب، والخاص بهم

تظهر تقدم الطالب خالل فتـرة مـن   ، وعلى تنوع واسع من نماذج العمل ومؤشرات التحصيل

 .يغذي ترتيبها وعرضها التفكر الناقد وغيره من العمليات العقلية العلياو ،)فصل أو سنة(الزمن 

 تستخدم من أجل تحسين نوعية) Portfolios( اإلنجازعلى ما سبق نجد أن ملفات  بناءو

، وانتقـائهم ألعمـالهم الجيـدة    علمهم وتعزيز انعكاساتهم الذاتيـة اء تأثرأداء الطالب وو التعلم

للمعلم كأداة تقييم لقياس  اإلنجازلتضمينها في الملفات التي يتم تقويمها، أيضاً تتضح أهمية ملف 

ؤشـرات  مهارات المتعلم وإمكانياته المختلفة بمستوى عاٍل من الدقة والشمول الحتوائه علـى م 

  ).2014 أبو سميد،و ذوقان( متعددة لمستوى التعلم

  اإلنجازملفات أغراض 

 مفهوماً يتميز بالعمومية، حيث أنه يتضمن نطاقاً) Portfolio( اإلنجازيعد مفهوم ملف 

ويتخذ صيغاً وأشكاالً متعددة؛ لذلك فإن هذه الملفات يمكـن أن   ،واسعاً من المحتويات والنتاجات

  :(Chen, Ford, 2000) وضحهاأتُستخدم في أغراض متنوعة نوجز أهمها كما 

على العكس من االختبارات التي تقيس عدداً محدوداً من المهارات، فإن ملفات  :تعليميةأغراض 

التي يعتني الطلبة بإعدادها يمكن أن تساعد المعلم في تقييم أنشطة ومهام متعددة في آن  اإلنجاز

واحد، كما تساعده في مراقبة تقدم طلبته وتحسن أدائهم خالل العام الدراسي سواء في العمليات 
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جوانب  التي يجرونها، أو النتاجات التي يبتكرونها، وبذلك يمكنه تعزيز جوانب القوة، وتشخيص

كما تسمح هذه الملفات للطلبة بالتأمل في كل عمل من أعمـالهم،   ،ضعف كل منهم للتغلب عليها

، ولية تعلمهم، وتعرفهم احتياجاتهم وميولهمؤمما يزيد من دافعيتهم، وتحمل مس وتتبع تقدمهم ذاتياً

تفكير، كذلك تتيح هذه الملفات الفرصة لهم للتدريب على مهارات ال ،وتحسن مفهوم الذات لديهم

واالستدالل، وتحليل المهام واألعمال التي يقومون بها، ومقارنة هذه األعمال عبر الزمن، وكذلك 

ل محاكاة مهارات التقويم الذاتي، وفهم متطلبات العمل المنتج في مواقف الحياة الواقعية من خال

طلبـة، وأوليـاء   وتساعد هذه الملفات أيضاً في تنظيم لقاءات بين ال ،هذه المواقف في المدرسة

أمورهم، ومعلميهم لمناقشة أعمالهم، وتقديم عينات وأمثلة من هذه األعمال لكي يطلـع عليهـا   

أولياء األمور واألقران، ويتعرفون على المستويات المختلفة لهذه األعمال من أجل تجويد أدائهم 

 .وأعمالهم، مما يسهم في تكامل عمليتي التعليم والتقويم

تزايد االهتمام في اآلونة األخيرة باستخدام ملفات انجاز الطلبة في التقـويم   :ةالمساءلة التربوي

أصبح يستند إليها فـي تقـويم المـدارس والمعلمـين،      اإلنجازواسع النطاق؛ لذلك فإن ملفات 

ومساءلتهم عن مدى تحقق المستويات التربوية أو النواتج التعليمية المحددة، التي تـنعكس فـي   

وتزويد المجتمعات المحلية، واإلدارات التعليمية  ،تي يتم تجميعها في هذه الملفاتالأعمال الطلبة 

 ).2011قطامي، وأبو جابر و قطامي( علومات موثقة عن إنجازات المدارسبم

يهدف هذا التقويم للتعرف على مدى تحقـق المسـتويات أو النـواتج     :تقويم البرامج التربوية

لـى  واعتمد التقويم اعتماداً أساسياً في الماضي ع ،البرامج من أجلهاالتي صممت هذه التعليمية 
غير أنه تبين أوجه القصور المتعددة لهذه االختبارات فـي هـذا    ،االختبارات بأنواعها المختلفة
لتوسيع دور تقويم البـرامج فـي إلقـاء     اإلنجازاستخدام ملفات  إلىالشأن؛ لذلك برزت الحاجة 
 ).2004عالم، (ددة تتعلق بعمليتي التدريس والتعلم الضوء على متغيرات متع

  اإلنجازأهداف استخدام ملفات 

أولياء األمور على االطالع بشكل مباشر على  ةساعدم إلى اإلنجازيرمي استخدام ملفات 

 ،والتعاون معهم في حل أي مشكالت أو صـعوبات يواجهونهـا فـي تعلمهـم     ،أبنائهم وبناتهم
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تساعد في تقويم المتعلمين مـن عـدة    كما ،الموضوعات التي يدرسونهااسية في وأساليبهم الدر

تساعد وهي أيضاً  ،بما يساعد في متابعتهم ورعايتهم وتقدمهم، ،وفهمهم ،تحصيلهم :جوانب مثل

 في دراسة المواد ومجـاالت المتعلمين على التعرف على أنفسهم بواقعهم ومعاونتهم نحو التقدم 

 ).2014الزيون، وبن طريف وناصر ( و قوتهم فيهاأضعفهم 

تطوير القدرة الذاتية علـى  ، وإنجاز المهام بشكل أفضل إلى اإلنجازملفات تهدف  كماو

، تطوير القدرة علـى التفكيـر اإلبـداعي   ، والتقويم الذاتي، والتطوير الذاتي، واالرتقاء بالعمل

  .تطوير األداء مهارياًو

  اإلنجازأنواع ملفات 

فـي   أو ي مجـال التربيـة  ف سواءPortfolios ((اإلنجازيوجد العديد من أنواع ملفات 

  :منها )2005عرفان، (أخرى مجاالت 

 ملفات تقويم المعلم -

وهي تصف ماضي المعلم وحاضره بشكل دقيق ولما يمكن أن يقوم به مستقبالً، مرفقـة  

 إلىبمجموعة من االدلة والبيانات النظرية والعملية التي تدعم صحة هذا الوصف، بحيث نصل 

  .أفضل النتائج في العملية التعليمية وتطوير أداء المعلم من خالل هذا الملف لألفضل

 ملفات تقويم الطالب -

تضمن على أعمال الطالب وهو يمثل أهداف المتعلمين في تعلمهم وتشـجيعهم علـى   ي

  :ق األهداف، ويتكون هذا الملف منتقويم أعمالهم والطرق المستخدمة في تحقي

يحتوي على أعمـال  ، ولى أهداف الفصل وأهداف عمل الملفيتم تحديد مكوناته بناء ع

تشـتمل أعمـالهم   ، ومع في فترة زمنية محددةعينة، وتجمختلفة ينتجونها الطالب تحت شروط م

 والوجدانية أو على مجال واحد من المجـاالت  ،والمهارية ،والمعرفية ،على المجاالت السلوكية
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يحتوي ، والجانب العملي الذي ينجزه الطالبيشتمل على ، وحسب الهدف أو في مادة من المواد

 .اإلعتياديةعلى نتائج الطالب في االختبارات 

  ملفات تقويم الطالبأنواع 

وهو ذلك الملف الذي يقوم الطالب في جميع جوانـب  : ملف التقويم التراكمي العام الشامل •

 :وينقسم الى قسمين) المعرفي، والمهاري، والوجداني، واالجتماعي(السلوك اإلنساني 

وهو يتناول تقويم شخصية الطالب مـن جميـع جوانبهـا    : ملف التقويم الشامل العرضي -1

فصل دراسي، عام (رفية، والمهارية، والوجدانية، واالجتماعية، في فترة زمنية محددة المع

وتستخدمه عندما تكون كل مرحلة او فصل دراسي  .......)دراسي، مرحلة تعليمية محددة

  .مستقل عما قبله وما بعده في عملية التقويم

وهو يتفق مع النوع األول من حيث الشمولية فـي القيـاس    :ملف التقويم الشامل الطولي -2

لجميع جوانب الطالب، ولكنه يختلف عنه في كونه يتناول الطالب في جميـع الصـفوف   

والمراحل التعليمية، ويستخدم عندما نوجه الطالب في المراحل التعليمية الجديدة في ضوء 

  .نتائج التعلم السابقة

ى بجانب واحد او اكثر من جوانب الحصـة او المـادة او   وهي التي تعن :الملفات الخاصة •

 :اكثر من مادة من المواد الدراسية، ويضم هذا النوع خمس تصنيفات منها

تعكس شخصـيات أصـحابها ومكـانتهم وتطـوراتهم الذاتيـة      : ملفات التأمالت الذاتية -1

علم بقـدر  وهو ال يعنى بقياس أداء المـت وانطباعاتهم وتأمالتهم الشخصية حول أعمالهم، 

اهتمامه بمعرفة المتعلم بنفسه، حيث ان المتعلم كلما تأمل ناتج نفسه اكتشف نقـاط القـوة   

والضعف في أدائه، حيث يساعده في تطوير أدائه مستقبالً ويحقق تعلم أفضـل، وبطاقـة   

االنطباعات الذاتية هي األداة الرئيسية في بناء هذا النوع من الملفات، حيث تتضمن عـدة  

 .دفعه الى التأمل وتوجه المتعلم حول أدائه وباالجابة عليها يقوم اداءه بنفسهأسئلة ت
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تتضمن عينات من اجود االعمال التي اختارها : ملفات تقويم للعرض او الملفات المثالية -2

المتعلمون من أعمالهم بإشراف معلميهم، وهذه الملفات تكون للعـرض علـى المعلمـين    

اتها وتتضمن افضل عينات ادائية للمتعلم فـي المـواد   والمسؤولين وهي تختلف عن سابق

الدراسية التي يقومها هذا الملف، وهدفها تقديم نموذج ألفضل أداء للمتعلم في المواد مـن  

التربويين والمسؤولين وهذا النوع يعمل على  أجل عرضها على أولياء األمور والمشرفين

 .تعزيز تعلم الطالب وأداء المعلمين

يكون تنظيم محتويات ملف انجاز المتعلم في شكل قوائم مرتبة زمنياً، وأن كما يمكن ان 

  ).2004عالم، (تنظم طبقاً لتقسيم المجال المعرفي، أو المهاري، أو الوجداني 

 لمعلم والطالباملفات تقويم 

عبارة عن انتقاء متأني لمجموعة مـن الوثـائق    :وهي ملفات التقويم االلكترونية، وهي

كز على أفضل أعمال المعلم وإنجازاته إال أنه يختلف عنه في كونه يعتمـد علـى   النموذجية تر

طريقة الوسائط المتعددة التي تسمح للمعلم بعرض وثائق عمليتي التعليم والتعلم ووثائق التفكيـر  

  .)2005عرفان، ) (فيديو، بياني، نصصوتية، (التأملي في أشكال مختلفة 

  اإلنجازمحتوى ملفات 

، رعض التعيينـات، والمشـروعات، والصـو   ليس مجرد تجميـع لـب   اإلنجازن ملف إ

ولكنها تجميع هادف ومـنظم يكـون    ،لطالب أنها يمكن أن تُرضي المعلموالتمارين التي يرى ا

  .بمثابة نافذة على أداء الطالب ومهاراته وتقدمه وتحصيله الشامل في مجال دراسي معين

ما الذي يمكن أن تشتمل عليه ملفات انجاز : تساؤل وهوذهان المعلمين أ إلىوهنا يتبادر 

  .ةالطلبة، لكي تقدم أدلة عن تحقيقهم للمستويات أو النواتج المرجو

وفيمـا يلـي بعـض هـذه      ،بما يحقق أغراض التعلم والتقويم يمكن االختيار من بينها

 ).2014عالم، ( :المحتويات التي استخدمت في هذه الدراسة
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هناك مقابالت بين الطالب والمعلم تزيد من وعي الطالب تجاه تعلمـه   :تقارير عن مقابالت - 

وتقويمه ألدائه، وهناك مقابالت مع االقران، أو مع أفراد مدرسة أخـرى، أو مـع أفـراد    
 .المجتمع المحلي، في التعرف على اآلراء المختلفة فيما يتعلق بموضوع دراسي معين

ضوئي في تقديم أدلة تتعلـق بأعمـال الطلبـة    يمكن استخدام التصوير ال :الصور الضوئية - 
 .ونوعيتها، ألن هناك بعض األعمال التي يصعب تدوينها كتابة

يمكن تسجيل كثير من أنشطة الطلبـة باسـتخدام أجهـزة سـمعية      :مواد سمعية وبصرية - 

العمل الجماعي والمقابالت، وغير ذلك من األنشطة التي يمكن تضمينها في : وبصرية، مثل
 .ازاإلنجملف 

ـ يجب أن تعمل المدارس على تنمية المهارات والتفـاعالت   :أنشطة جماعية -  ة، اإلجتماعي

والتعلم التعاوني لدى الطلبة من خالل األنشطة الجماعية التي تتطلب المشاركة، وتوزيـع  
لذلك فإن تسجيل هذه األنشطة،  ،التعاون، وتوحيد الهدف، وغير ذلكالمسئوليات واالدوار، و

 .يمكن أن يوضح إسهام كل طالب في اطار الجماعة اإلنجازوتضمينها في ملف 

إن بعض مخرجات العملية التعليمية تحتـاج مشـاهدات    :تقديرات وتقارير حول مشاهدات - 

مباشرة يقوم بها المعلمين أو الطلبة، أو تقديرات تتعلق بإجراء الطالـب الرياضـة والفـن    
ة، وإلقاء الكلمات في اللقاءات المدرسية المختلفة؛ لذلك فإن تضمين حول اإلجتماعيمواد وال

المشاهدات والتقديرات في هذه المجاالت يمكن ان يوضح قدرة الطالـب و مهارتـه فـي    
 .البحث، والتخطيط، وااللقاء الشفوي، وغير ذلك

 ،مهـارات متعـددة للطالـب   حاً وتوظيف تتطلب كتابة التقارير جهداً واض :تقارير الطلبة - 

وتتضمن هذه التقارير ملخصات للكتب أو البحوث أو وقائع مؤتمر أو فيلم وثائقي، أو غير 
 .ذلك

أنواع مختلفة من المشروعات اما فرديـة أو   اإلنجازيمكن ان تتضمن ملفات  :مشروعات - 

الطالـب،   تقارير حول بيانات جمعها الطلبة، أو التقارير البحثية، كتابـات : جماعية، مثل
 .وغير ذلك
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، وهذه األوراق تساعد الطلبة اإلنجازلملفات  تعد أوراق العمل مدخالً مناسباً :أوراق العمل - 

تعرف الكلمات والمعـاني، والقـوانين،   : في ممارسة كثير من المهارات الضرورية، مثل

كما يمكن ان تشتمل على أنشطة حل مشكالت أكثر تعقيداً يتدرب عليها الطالب  ،ذلكوغير 

 .منفرداً او مع أقرانه

  اإلنجازتخطيط وتكوين ملفات 

طريقة تتطلب تخطيطاً جيداً قبل البدء في تكوين واعداد هذه الملفات  اإلنجازتعد ملفات 

 ).2014عالم، ( ستخدامها في تعليم وتقويم الطلبةوا

وهي الفئة المراد تعليمها وتقويمها من خالل ملفات اإلنجاز والتي  :الفئة المستهدفةتحديد  - 

  .ن تحتويها هذه الملفات ومدتها الزمنيةأعلى أساسها يتم تحديد محتوياتها التي يجب 

هو الغـرض   اإلنجازفي تجديد محتويات ملفات  األساس :اإلنجازتحديد الغرض من ملفات  - 

 .وتختلف هذه المحتويات باختالف الغرض من الملفات من اعداد هذه الملفات،

متعلقـة   اإلنجـاز يجب ان تكون محتويات ملفات  :تحديد المحتويات والمهارات المرجوة - 

ق هذه المخرجات، وهذه بمخرجات التعلم للفئة المستهدفة، بحيث تلقي الضوء على مدى تحق

 .هم الخطواتأالخطوة من 

خذ االعمال التي تعكس مدى تقدم الطالـب مثـل حـل    أتم ي :تحديد االعمال المراد جمعها - 

 .يضاًأعرضها عليهم المعلم واالختبارات المشكالت التي ي

بأنها تتيح كثير من الفرص للطلبة كـي   اإلنجازتتميز ملفات  :وضع خطة مشاركة الطلبة - 

 .نفسهمنفسهم واختيار االعمال التي تحتويها ملفاتهم، وأيضا في تقويم أأا في تعلم يشاركو

كوحدة واحـدة   اإلنجازتقدير درجات ملفات  :اإلنجازتحديد إجراءات تقدير درجات ملفات  - 

يتطلب إجراءات أكثر تعقيد، فهذا يعتمد على طبيعة المستويات أو المخرجـات التعليميـة،   

 .ومحتويات الملف
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ينبغي تعريف الطلبة واآلباء  :ونتائجها اإلنجازإلعالم األطراف المعنية بملفات  نشرةوضع  - 

والجمهور وغيرهم من األطراف المعنية بماهية هذه الملفات، والغـرض منهـا، وكيـف    

  .تُستخدم في تعليم وتقويم الطلبة

  اإلنجازتقييم ملفات 

 الطالـب  اسـتخدام يستند إليها في الحكم على  كاتمحاعداد  اإلنجازيتطلب تقييم ملفات 

ذه المحكـات للعمـل علـى    ن يكون الطلبة على علم بهأللمهارات والمعارف المرجوة، ويجب 

أكبر من تقيـيم الملفـات كوحـدة     باهتمامقد حظي  اإلنجازن تقييم محتويات ملفات أو ،تحقيقها

متكاملة، وذلك ألن تقييم المحتويات يساعد الطالب في تعرف جوانب القوة والضعف في أعماله 

تقـويم  ، ويعمل على تحسين أدائه في كل منها، ومراقبة تقدمه ذاتياً، مما يساعد فـي ال المتنوعة

  ).2014، الفتالوي( التشخيصي و البنائي للطلبة

ما تقييم الملف ككل يفيد في أغراض التقويم الختامي، حيث يمكن تقدير درجـة كليـة   أ

وهنـا   ،متوسط هذه التقـديرات اته، وإيجاد للملف كوحدة واحدة، أو تقدير درجة لكل من مكون

 ،ق، والثبات، والعدالة في التقـدير لضمان الصد اإلنجازينبغي الحيطة في تقدير درجات ملفات 

المعلومات التـي يـتم   فالطريقة المستخدمة في تقدير الدرجات وكيفية إجرائها تؤثر في نوعية 

، وتقييم مكوناته، ال يعد أمراً ككل اإلنجازوالحقيقة أن إعداد محكات تقييم ملفات  ،التوصل اليها

يسيراً، وعملية اصدار أحكام على هذه الملفات يعد من المشكالت الرئيسة في تقويم أداء الطلبة؛ 

  .(NCTM, 2000) ككل، وكذلك تقييم مكوناته اإلنجازلذلك فإنه يفضل تقييم ملف 

شـمولية  ، كاإلنجازوفيما يلي بعض المحكات التي يمكن االستدالل بها في تقييم ملفات 

عمق تفكير الطالب وعمق ، وتقييم الطالب ذاتياً ألعماله، وهائومات التي يحتويها الملف وثراالمعل

، االبداع في تكوين المحتويات، وومعارف الطالب عبر الزمن ،أدلة على نمو مهارات، وأعماله

  .)Painter, 2000( تنوع المحتوياتو
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  اإلنجازتقدير درجات ملف 

، فيمكن من الملف ، وتقدير درجاته وفقاً للغرضاإلنجازطرقً متعددة لتقويم ملف  توجد

تقـدير   إلـى للتوصل  الدرجات متوسط يوجد، ودرجة لكل محتوى من محتويات الملف درأن تق

، أو الهدف تعرف فاعلية عملية التعليم كان ككل إذا اإلنجاز، ويمكن وضع تقدير عام لملف عام

تقدير الدرجات وصفي، أو رقمـي لتقـويم ملـف     ميزانن ، ويمكن أن يكومتعلمقدم التمتابعة 

التقـارير،   :، مثلىعلى حد اإلنجازويمكن تقدير درجات كل من محتويات ملف ، ككل اإلنجاز

باستخدام قوائم المراجعة، ، متعلم، وعينات كتابات الوالتسجيالت الصوتية، والمرئية، والقصص

تنظم محكات األداء وفـق مسـتويات    ، أو الوصفية التيالرقمية، أو البيانيةأو موازين التقدير 

واصـفة لـألداء    ، وأن تكونهذه المحكات وفقاً ألهداف الملف من الضروري أن تبنىو ،معينة

ملـف  يقـدم  و ،تعلمه التلميذ ، وغيرهم ما الذيتويات متتابعة بحيث تُظهر لآلباءالمراد في مس

  .)2004،حسين( طوال العام الدراسي ء الطالبتكاملة عن أداصورة واقعية وم اإلنجاز

  تقويم مهارات اللغة العربية

للغة العربية دور عظيم في حياة األمة العربية اإلسالمية، فهي وسـيلة االنسـان فـي    

التفكير، بها يتم التواصل والتفاعل بينه وبين أفراد مجتمعه، وهي أداته للتعبير عما يجول فـي  

  .أفكار وما في وجدانه من مشاعر وانفعاالت، كما أنها وسيلته للتعلم والتعليمخاطره من 

واللغة العربية هي الوسيلة لحفظ التراث العقدي والثقافي لألمة العربيـة واإلسـالمية،   

بواسطتها تنتقل األفكار والمعارف من اآلباء إلى األبناء، ولوالها النقطعت األجيال بعضها عن 

  . ت األمة زاد اعتمادها على اللغة وكانت لغتها قويةبعض، فكلما ارتق

وهناك أنواع كثيرة من االختبارات تقيس جوانب االستماع والفهم : تقويم اإلستماع والفهم

إدراك المعاني عن طريـق تحديـد    -إدراك المعاني عن طريق تحديد المرادف -التعرف: مثل

فهـم   -االستجابة للتعليمات -تعبير لغوي اإلجابة عن سؤال مباشر بعد االستماع إلى -المضاد

 .الجملة
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تواجه الطفل مشكالت اإلعراب والبناء وقواعد التثنية والجمـع،  : تقويم النحو والصرف

أكثر مما يواجهه من مشكالت نطق الحروف من مخارجها الصحيحة، ولذلك يرسب الكثير من 

 .الطالب في القواعد

  :لقواعدأهم النماذج المستعملة في اختبارات ا

 -الشـرح والتمثيـل   –التركيـب أو إعـادة الصـياغة     -التكملة أو اإلختيار من بدائل

  .قراءة نص وإعراب بعض كلماته -بيان العلة والسبب -االستنتاج

وهي المخصصة لقياس تعرف وإدراك المعاني، وهناك أنـواع كثيـرة لهـذه     :تقويم المفردات

التكملـة عـن    -ان صح ذلك" تعريفها"للكلمة أو " القاموسي"تعرف المعنى : االختبارات أهمها

إعادة صياغة عبارة قصيرة مع المحافظة على المعنى وتغيير الكلمة  -طريق اختيار من متعدد

 .تعرف التضاد -تعرف الترادف -اختبار التعرف من صور -التي تحتها خط

تتضمن القراءة مهارتين أساسيتين وهما تعرف الكلمات، وفهم المعاني، ويتكون  :تقويم القراءة

اختبار القراءة عادة من عدة أقسام، يقيس كل قسم مهارات القراءة أو مجموعة منها، فهناك قسم 

لتعرف الحرف ثم الكلمة، وأخر لفهم الكلمة، وثالث لتعرف الجملة، ورابع لفهم الجملة، وأخيراً 

 .ة الفقرةتأتي قراء

تشتمل الكتابة على عناصر أساسية أهمها المحتوى والشكل والقواعـد النحويـة    :تقويم الكتابة

واألسلوب، وهناك أكثر من اختبار لمهارة الكتابة كاإلمالء والتعبير والخط، ويرى خبراء التقويم 

 .ء واإلنشاءأن االختبارات الموضوعية أفضل في قياس اختبارات الكتابة من اختبارات اإلمال

 وبذلك تحفز عمليات التعلم المستمر، وتنمي لدى الطالب حس المسـؤولية الشخصـية،  

قرانه، وتفي أواالنعكاسات او التأمالت الذاتية نحو تعلمه، وتعزز مشاركاته الفاعلة مع معلميه و

  ).2009الزهراني، ( باحتياجاته كإنسان متفرد
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  ة التقويم في مجال اللغة العربيةأهمي

التقويم في مجال تعليم اللغة العربية هو العملية التي يقوم بها المعنيون باألمر في دائرة "

اللغة العربية لمعرفة مدى تحقيق األهداف العامة لتدريس اللغة العربية في مرحلة من المراحـل  

م التعليمية، أو في سنة من السنوات الدراسية، كما يلجأون لتقويم المنـاهج والكتـب لترشـيده   

وهو ما يقوم به المشرف على تدريس اللغة العربية، لمعرفة مدى تحقيق األهـداف  " وتطويرهم

الخاصة لفرع من فروعها أو لموضوع من موضوعاتها، وهو ما يقوم به المعلـم فـي غرفـة    

  ).2014عالم، (الصف لمعرفة مدى تحقيق األهداف التي يرصدها لدروسه اليومية 

عربية يشمل تقويم األهداف، والمـنهج والكتـاب المدرسـي،    والتقويم في مجال اللغة ال

  :وطريقة التدريس، والوسائل التعليمية، ونتائج التعلم أو التحصيل

  تقويم أهداف تعلم اللغة العربية :أوالً

ال بد أن يسأل معلم اللغة العربية نفسه عن مدى عالقة األهداف الموضوعة لتعليم اللغة 

وميولهم واتجاهاتهم، وبالنمو اللغوي والمستوى العقلي، ثم ال بـد أن   العربية باحتياجات الطلبة

يعرف كيف يمكن تحديد اللغة التي يحتاجها الطالب، وتحديد األسلوب الذي تقدم به تلك اللغـة،  

ويعرف مدى وضوح األهداف المنشودة، ومدى إمكانية صياغتها، ومدى تكاملها واشتمالها على 

  ).2010جودة، (ياته جميع أنواع السلوك ومستو

وحتى يتأكد معلم اللغة العربية من صالحية الهدف التعليمي ال بد أن يتكلم عن مجموعة 

أن يكون محدداً لنوع السلوك ومستواه، أن يبني األهداف على أساس سلوك : من المعايير أهمها

  .المتعلم ال على أساس نشاط المعلم

  تقويم المنهج والكتاب المدرسي: ثانياً

عملية جمع للمعلومات والبيانات واألدلة والشواهد التي تشير : "رف تقويم المنهج بأنهيع

بعد حصرها وتحليلها وتفسيرها إلى نواحي القوة ونواحي الضعف في المنهج القائم، وهذا األمر 
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يشترك فيه المعلم والمتعلم واالداريون والموجهون والمديرون وأولياء األمور وكل من له عالقة 

  .(Barrett, 2000)" لمنهج المدرسيبا

  :وعملية تقويم المنهاج، ومن ضمنها تقويم الكتاب المدرسي عادة ما تكون باتجاهين

داخلي وتتواله الجهة التي وضعت المنهاج قبل البدء بتطبيق، أو استعمال الكتاب : األول

واله جهة خارجية لـم  فهو التقويم الخارجي للمنهاج، وتت: المدرسي من قبل الطالب، أما الثاني

تشارك في وضع المنهاج، وعادة ما يشترك في عملية التقويم هـذه المعلمـون أو المشـرفون    

  .التربويون، أو الطلبة أنفسهم

  تقويم التدريس: ثالثاً

وهو الحكم على كفاية المعلم من خالل دراسة سماته الشخصية : مجال التقويم التدريسي

حكم على كفاية التدريس من خالل العملية ذاتها، أي رصد مـا  وخصائصه العقلية والنفسية، وال

 .(Stiggins, 2001)يجري داخل الفصل من أحداث وتحليلها والحكم عليها بمنظور استقرائي 

 الدراسات السابقة: ثانياً

هناك العديد من الدراسات العربية واألجنبية التي تناولت استراتيجية ملف اإلنجاز، وفيما 

  :ألهم البحوث والدراسات وفق التسلسل التاريخي من األحدث إلى األقدميلي عرضاً 

استراتيجية  أثرالكشف عن  إلىهدفت هذه الدراسة  ):2014( أبو عوادو دراسة الشلبي

لدى طالبـات الصـف    وتعديل المفاهيم البديلة ،ي بناء المفاهيم العلمية السليمةف اإلنجازملفات 

طالبة من طالبات الصف الثالث فـي مدرسـة   ) 70(تكونت عينة الدراسة من  ،الثالث األساسي

ـ وقد  ،التابعة لوكالة الغوث في األردن إناث مخيم عمان االبتدائية  :مجمـوعتين  إلـى  واوزع

طبق عليهما االختبار القبلي في المفاهيم العلمية بعد التحقق  ،واألخرى ضابطة ،إحداهما تجريبية

لطالبـات  " المـادة وتغيراتهـا  "وتم تدريس وحـدة   ،المفاهيم البديلةللكشف عن  صهمن خصائ

نهاية تم تطبيق االختبار البعدي الوفي  ،اإلنجازستخدام استراتيجية ملفات المجموعة التجريبية با
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ذي داللـة   أثـر نتائج الدراسة وجـود   أظهرتو ،م العلمية على طالبات المجموعتينفي المفاهي

 .في أداء الطالبات على اختبار المفاهيم العلمية اإلنجازإحصائية الستراتيجية ملفات 

التعرف على مدى  إلىالدراسة هذه هدفت  ):2012( مباركو مارالحو دراسة المديرس

الميداني بقسم تكنولوجية رضا وتقييم الطالبات المتدربات للخطة الجديدة المتبعة لمقرر التدريب 

آراء الطلبة فقط بل شملت آراء أعضـاء هيئـة التـدريس بقسـم      هذه الدراسة لم تأخذ ،التعليم

 تكنولوجية التعليم وسوق العمل في دولة الكويت الممثلة بآراء التربـويين فـي وزارة التربيـة   

ملف  :خرجت الخطة بطريقة تدريس جديدة قائمة على أساس عدة أنشطة من بينهاوقد  ،والتعليم

تكونت عينـة   ،البحث االجرائي أسلوباستخدمت الدراسة وقد  ،، ورش العمل، وغيرهازاإلنجا

وعـددهم   )2011_2012(الدراسة من طالبات مقرر التدريب الميداني بالفصل الدراسي األول 

عضواً من أعضاء هيئة التدريس في قسم تكنولوجية التعليم بكلية  )14(طالبة وكذلك عدد  )38(

كما بينت النتـائج قبـول إيجـابي     ،لعامة للتعليم التطبيقي والتدريبالتربية األساسية في الهيئة ا

للخطة الجديدة المقترحة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالقسم والتربويين في سوق العمل وذلك 

  .اديمي والمهني للطالباتمن خالل االرتقاء األك

معرفـة تـأثير ملفـات     إلىالدراسة هذه هدفت  :),2011Odabaci( دراسة أودباسي

 فـي هـذه الدراسـة   ، ومتعلمين والمعلمينذ من وجهة نظر العلى عمليات تعلم التالمي اإلنجاز

ذكر جميع ، وقد متعلمينية مع االختبارات األسبوعية للكأداة تقويم اإلنجازملفات  باحثاستخدم ال

في  كانت عبئاً إضافياً ومضيعة للوقت اإلنجازتجميع ملفات  أن) ، ومعلمينمتعلمين( أفراد العينة

وفر تجربـة تعليميـة   كأداة للتقويم ي اإلنجازالبداية، ولكن مع الوقت أدركوا أن استخدام ملفات 

على عمليات التعلم، وتجعـل لهـا    متعلمينللمعلمين؛ إذ أنها تشجع ال ومرضية متعلمينمفيدة لل

، وتساعد على بقاء متعلمينتوفير تغذية راجعة فورية للقيمة، وتجعلها أكثر متعة، وتساعد على 

 .التعلم أثر

تناولت هذه الدراسة معوقات تطبيـق اسـتراتيجية    ):2010( غانمو دراسة أبو شعيرة

منظومة التقويم الواقعي على تالميذ الصفوف األربعة األولى من مرحلة التعليم األساسـي فـي   
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 قـاموا معلماً، ومديراً، ومشـرفاً تربويـاً   ) 363( من الدراسة تكونت عينةو محافظة الزرقاء،

نتائج أن أكثر معوقات تطبيـق اسـتراتيجية   أظهرت القد و ،اختيارهم بطريقة عشوائية طبقيةب

منظومة التقويم الواقعي هي معوقات اإلمكانيات المادية؛ حيث جاءت في المرتبة األولـى، فـي   

حين جاءت المعوقات المرتبطة ببرامج التدريب في المرتبة الثانية، أمـا المعوقـات المرتبطـة    

المعوقات المرتبطة بالمشـرف التربـوي،   بالمعلم فقد جاءت في المرتبة الثالثة، وأخيراً جاءت 

واإلدارة المدرسية على التوالي، كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   

 .تعزى لمتغير المؤهل العلمي والوظيفة )α= 0.05(الداللة 

تقصي واقع تطبيق  إلىهدفت هذه الدراسة ): 2010( الراشدو يمالبراهو دراسة القصير

تكونت عينة الدراسة من قد و ،متوسطة بمدينة الرياضفي المرحلتين االبتدائية وال اإلنجازملف 

 ،المتوسطة تخصـص الرياضـيات والعلـوم   معلمة من معلمات المرحلتين االبتدائية و )200(

ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثة بإعداد استبيان الستطالع أراء المعلمات حول واقع تطبيق 

من حيث مدى درايتهن بأهميته، وكيفية استخدامه، والصعوبات التي واجهتهن أثناء  زاإلنجاملف 

وتم استخدام التحليـل   ،من وجهة نظرهن اإلنجازتخدام ملف استخدامه، وإيجابيات وسلبيات اس

وكان من أهم نتائج هذه الدراسة اتفاق المعلمات على  ،ئي المناسب ومن ثم تحليل النتائجاالحصا

وخاصة في التقييم، وتأييدهن الستخدامه، ووجود صعوبات لدى جميع أفراد  اإلنجازأهمية ملف 

بعـض  ، كما اتفقت نسبة متوسطة علـى عـدم إدراك   اإلنجازعينة البحث أثناء استخدام ملف 

الدراسة عدم إلمام بعض المعلمات بكيفية استخدام كما اثبتت نتائج  ،اإلنجازالطالبات بأهمية ملف 

 .اإلنجازملف 

هـذه   هـدفت  :)Yurdabakan& Erdogan, 2010( أردوغانو دراسة يوردبكان

في تنميـة مهـارات   )Portfolios(اإلنجازاستراتيجية التقويم بملفات  أثراستقصاء  إلى الدراسة

تكونت عينة الدراسة من قد و ،الثانوية التحضيريةطلبة المدارس القراءة والكتابة واالستماع لدى 

تجريبية واالخرى ضابطة مـن الطلبـة الملتحقـين     الولىا ،مجموعتين تم اختيارهما عشوائياً

سـنة، إذ   )16_15( ركيا، ممن تتراوح اعمـارهم مـا بـين   بالمدارس الثانوية في ازمير في ت
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في حين تم توظيف أنشطة التقويم  اديةاإلعتيتعرضت المجموعة الضابطة الستراتيجيات التقويم 

مع المجموعة التجريبية، وأظهرت النتائج أن اسـتخدام   )Portfolios( اإلنجازباستخدام ملفات 

كان له تأثير كبير على مهارات الكتابة لدى الطلبـة،  ) Portfolios( اإلنجازاستراتيجية ملفات 

كما بين تحليل إجابات الطلبة  ،القراءة واالستماعيتعلق بمهارتي ولكن لم تكن النتائج مماثلة فيما 

طريقـة عادلـة مقارنـة بالتطبيقـات     ) Portfolios( اإلنجازعن االسئلة المفتوحة أن ملفات 

للتقويم، بل هو نهج واقعي يزيد من مسؤولية الطلبة ويحفزهم، ومن جهة أخرى فقـد   اإلعتيادية

، كما أن تقويم يستغرق وقتاً طويالً )Portfolios(اإلنجازكشفت بعض النتائج أن تطبيق ملفات 

 .مهمة صعبة على الطلبة الذات ومراجعة العمل وتصحيحه ذاتياً

اسـتخدام ملفـات إنجـاز     أثرمعرفة  إلىهدفت هذه الدراسة  :)2009( دراسة العبسي

في تحصيل طلبة الصف السـابع األساسـي فـي األردن فـي مـادة      ) Portfolios( الطالب

 ولتحقيق هذا الهدف تم تطوير ملف تقويمي وتطبيقه على عينة الدراسة المكونة منالرياضيات، 

تجريبيـة  األولى مجموعتين؛  إلىتم تقسيمهم طالبة، ) 71(طالب و ) 66( وطالبة طالباً) 137(

ضـابطة تعرضـت للتقـويم    الثانية و) Portfolios( اإلنجازتعرضت للتقويم باستخدام ملفات 

، وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية تعـزى لتطبيـق   اإلعتياديةبالطريقة 

طريقة التقويم لصالح طلبة المجموعة التجريبية الذين تعرضوا للتقويم باستخدام ملـف إنجـاز   

أو التفاعل بـين   لنوع االجتماعيذات داللة تعزى لفيما لم توجد فروق ) Portfolios( الطالب

 .نوع االجتماعيالطريقة وال

 اإلنجـاز بناء ملف  أثراختبار  إلىهدفت هذه الدراسة  :),2008Stone( دراسة ستون

طالباً معلمـاً،  ) 85( على التعلم، والتأمل الفكري للطلبة المعلمين في الجامعة، حيث بلغت العينة

تم اختيارهم عشوائياً، من البرامج التربوية المنتظمة التي تقدم من قبل كليـة التربيـة بجامعـة    

تعرف معلومات عن  إلىتعرض الدارسون في المجموعة األولى منذ بداية البرنامج  ،كاليفورنيا

التدريب على بنائه في بداية أخر فصل لتخرجهم،  إلى، وتعرضت المجموعة الثانية اإلنجازملف 

فـي   زعت على المجموعتين استبانة لتقويم خبرات الطلبة المعلمين في بناء الملف، وتطويرهوو



31 

وبينت النتائج تمكن  ،ي لتحليل فقرات األسئلة المفتوحة، وقد استخدم المنهج الوصفية الفصلنها

الطلبة المعلمين في المجموعة األولى من إكمال الملف واستخدامه، أما المجموعة الثانيـة فلـم   

أداة للتعلم  اإلنجازمن المجموعة األولى أن ملف  )%75(وأكد  ،منهم )%20(يكمل الملف سوى 

من طلبـة المجموعـة    )%48(لموثق بالبراهين، ووسيلة إلنجازات التعلم، ويعتقد هذا االعتقاد ا

من المجموعـة   )%68(و  بة المعلمين في المجموعة األولىمن الطل )%75(الثانية، كما أشار 

  .تساعد على التفكير التأملي اإلنجازأن ملفات  إلىالثانية، 

التعرف على فاعلية التقـويم باسـتخدام    إلىهدفت هذه الدراسة  :)2007( دراسة السيد

على التحصيل والتفكير االبتكاري وخفض قلق االمتحان لدى تالميـذ المرحلـة    اإلنجازملفات 

تلميذ وتلميذة من الصـف الخـامس، تـم    ) 80(االبتدائية في مادة العلوم، وبلغت عينة الدراسة 

، واستخدمت الدراسـة اختبـاراً تحصـيلياً    )40(بطة وضا) 40( تقسيمهم لمجموعتين تجريبية

فـي التحصـيل    وجود فروق دالة احصائياً إلىواختباراً لقياس قلق االمتحان، واشارت النتائج 

  .والتفكير االبتكاري، ومستوى قلق االمتحان بين التجريبية والضابطة لصالح التجريبية

التقويم باسـتخدام ملفـات    أثر معرفة إلىهدفت هذه الدراسة  :)2006( دراسة توفيق

على التحصيل في مقرر الفروق الفردية واتجاهاتهم نحوها، وبلغت عينة  )Portfolios( اإلنجاز

واستخدمت  )70( وضابطة )70( طالب وطالبة تم تقسيمهم لمجموعتين تجريبية )140( الدراسة

وجود فروق  إلىشارت النتائج أتجاهات، ومقياس االداء، ولال ، ومقياساًالدراسة اختباراً تحصيلياً

  .في التحصيل واالتجاهات بين التجريبية والضابطة لصالح التجريبية دالة احصائياً

التحقق من فاعلية  إلىهدفت الدراسة  ):Ford, Chen &2000( وفورد دراسة شين

تايوان، واستخدم الباحـث   –في مادة اللغة اإلنجليزية بالمرحلة المتوسطة  اإلنجازاستخدام ملف 

عدة  اإلنجازطالباً وطالبة، واعتمد تطبيق ملف ) 67(المنهج شبه التجريبي على عينة مكونة من 

مهـارات اللغـة   ، ومهارات ما وراء المعرفـة،  اإلجتماعيالتعلم المعرفي، التواصل  :عناصر

ان، صـياغة  ، وتقـويم االقـر  التقويم الذاتي من التلميذ، )اع، المحادثة، القراءة، الكتابةاالستم(

 من التالميذ أكدوا علـى أن المعلمـين  %) 92(وقد أظهرت النتائج أن تقييمات من قبل المعلم، 
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في التقويم أصبحوا أكثر تفاعالً مع التالميذ، وأكثر توضيحاً ألهـداف   اإلنجازباستخدامهم ملف 

بوصفه أداة جيدة تصلح  اإلنجازالمادة، ومهاراتها، وأن التالميذ يفضلون تقويمهم باستخدام ملف 

، في تعزيز اإلنجازلقياس خبرات التعلم، وكشفت الدراسة عن آراء المعلمين حول استخدام ملف 

للمادة بعناصر قائمـة علـى    اإلنجازالثقة لدى التالميذ في تعلم اللغة اإلنجليزية عند دمج ملف 

كيـر الناقـد، ومهـارات الـتعلم     تدريس اللغة، حسب نظرية الذكاءات المتعددة، ومهارات التف

  .التعاوني

معرفة فعالية اسـتخدام ملفـات التقيـيم     إلىهدفت هذه الدراسة  ):2006( دراسة صقر

االلكترونية على تنمية المهارات التدريسية للطالب المتدربين بكلية المعلمين بالجوف واتجاهاتهم 

نحوها وقد أعد الباحث بطاقة مالحظة تقييم المشرف للطالب المتدرب وبطاقة مالحظـة تقيـيم   

الذاتي للطالب المتدرب واستمارة تقييم التلميذ  المعلم المتعاون للطالب المتدرب واستمارة التقييم

للطالب المتدرب ومقياس االتجاهات نحو برنامج التربية الميدانية وقد تكونت عينة الدراسة مـن  

طالباً متدرباً من جميع التخصصات واستخدم الباحث ملفات تقييم إلكترونية وقد توصـلت  ) 58(

ا داللة إحصـائية بـين األداء التدريسـي للمهـارات     وجود فرق ذ: النتائج التالية إلىالدراسة 

التدريسية لألداء القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي، استخدام ملفات التقييم االلكترونية يحقق 

التقييم الذاتي للطالب المتدرب، استخدام ملفات التقييم االلكترونية يحقق تأمل الطالب المتدرب في 

 .أعماله وإنجازاته

اسـتخدام التقـويم    أثرتحديد  إلىالدراسة هذه هدفت  ):2006( ،شرف وبخيتدراسة ا

األصيل على تنمية مهارات التواصل الرياضي، واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ المرحلـة  

لمجموعتين؛ تجريبية  وقد قسمواتلميذ؛ ) 108(تعلمهم، وبلغت عينة الدراسة  أثراالبتدائية، وبقاء 

تلميذ، واستخدمت الدراسة اختباراً للتواصـل  ) 53(ميذ، وضابطة مكونة من تل) 55(مكونة من 

عدم وجود فروق بـين   إلىالرياضي، وكذا مقياساً لالتجاه نحو الرياضيات، وتوصلت الدراسة 

التعلم، وكذا مهارات التواصل  أثروجود فروق بينهما في بقاء  إلىالمجموعتين في التحصيل، و

 .يةلصالح المجموعة التجريب
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استخدام حقائب العمل كطريقة  أثرتحديد  إلىهدفت هذه الدراسة  ):2004( دراسة لولو

من طرق التقييم األصيل في تقييم تعلم الطالبات المعلمات على تنمية اتجاهاتهن نحـو تـدريس   

) 30(طالبة معلمة منهن ) 60(العلوم، وتم استخدام المنهج التجريبي، حيث شملت عينة الدراسة 

من خالل تنفيـذ عـدة مهـام    طالبة مجموعة تجريبية تم تقويم تعلمهن باستخدام حقائب العمل 

طالبة مجموعة ضابطة تم ) 30( بأساليب مختلفة، وقد تم تزويدهن بالتغذية الراجعة المالئمة، و

تقويم تعلمهن بالطرق المعتادة، وقد قامت الباحثة بتصميم استبانة لقياس االتجاه نحـو تـدريس   

فعالية حقائب العمل  إلىراسة العلوم، وتم تطبيقها على العينة قبل التجريب وبعده، وتوصلت الد

 .في تنمية االتجاه نحو تدريس العلوم لدى الطالبات المعلمات

الدراسـة لتحديـد جـدوى     هذه هدفت ):Faith &Todd: 2004( وتود ثفاي دراسة

، من خالل رصد تفاعل الطـالب مـع   اإلعتياديةاستخدام طرق تقويم متعددة مقارنة بالطريقة 

طالباً بالمرحلة الثانوية بواليـة  ) 79( بلغت عينة الدراسةقد المستخدمة، ومختلف طرق التقويم 

تفضيل الطالب لطريقة التقويم الواقعي، مقارنة بالتقويم التقليدي،  إلىوأشارت النتائج  ،سلفانيابن

نمي لديهم روح االستقاللية، وكـذا إمكانيـة العمـل داخـل     يذلك بأن التقويم الواقعي  ظهرينم

  .كما أنه ينسجم مع أساليب تعلمهمجماعات، 

 اإلنجـاز التقييم باسـتخدام ملفـات    أثرالتعرف على  إلىهدفت  :)2004( دراسة سيد

)Portfolios(   في تحصيل واتجاهات تالميذ المرحلة االبتدائية في الرياضيات، وقد اسـتخدمت

 العشوائية والتي بلغت قصديةختيرت عينة البحث بالطريقة الالباحثة المنهج شبه التجريبي حيث ا

طالب وطالبة، وكانت أدوات الدراسة المستخدمة عبارة عن المسح المرجعي واختبـارات   )58(

، وكان من أهم النتائج أن التقويم باستخدام اإلنجازملفات  إلىتحصيلية في الرياضيات باإلضافة 

قد زاد من اتجاه وتحصيل أفضل من التقويم التقليدي للمجموعة الضابطة كما أنه  اإلنجازملفات 

  . التالميذ لمقرر الرياضيات عن المجموعة الضابطة

 إلـى هدفت هذه الدراسـة   :)Melissa and Maria, 2003(ميليسا وماريا  دراسة

الصف  طالبتقدم ؛ بغرض متابعة نمو و)Portfolios( اإلنجازتطبيق التقويم باستخدام ملفات 
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وقـد اسـتخدمت    )50(، والذي كان عددهم والرياضياتالكتابة،  األكاديمي في مادتي السادس

وقد بينت النتائج أن االباء والطالب  ،قصصية من مواقف الطالب؛ لتحليلهااالستبانة، وسجالت 

أصبحوا أكثر إدراكاً للنمو االكاديمي لطالبهم في مادتي الكتابة والرياضيات، وأكثر فهماً لتحقيق 

 ). Portfolios( طالب حول حقيبةاألهداف؛ من خالل انعكاسات أراء ال

اسـتخدام   أثـر إنشاء ودراسة  إلىهدفت هذه الدراسة  ):2003( محمودودراسة راشد 

) فيزياء /كيمياء( ملفات إلكترونية تستخدم في تقييم أداء واتجاهات الطالب المعلمين شعبة العلوم

السنة الرابعة بكلية التربية بصور، وقد استخدم الباحثان مقياس أداء الطالب المعلم في برنـامج  

التربية العملية ومقياس اتجاهاتهم نحو البرنامج من اعدادهم، وهكذا تم انشاء ملفات إلكترونيـة  

لفرقة الرابعـة  طالب وطالبة من طالب ا) 20( لكل طالب معلم من عينة البحث التي بلغ عددها

نتيجـة السـتخدام الملفـات     ارتفاع مستوى أداء الطالب المعلمـين  إلىوقد توصلت الدراسة 

االلكترونية في تقييم هؤالء الطالب مما يؤكد صحة الفرض الخاص بالدراسة، كمـا توصـلت   

جـابي  ان استخدام الملفات االلكترونية في تقييم الطالب المعلمين له تـأثير إي  إلىالدراسة أيضا 

  .كبير على أدائهم في برنامج التربية العملية داخل مدرسة التدريب

  لسابقةالتعقيب على الدراسات ا: ثالثاً

  من حيث األهداف

اختلفت طرق التدريس التي استخدمتها الدراسات السابقة، ولكنها اتفقت في أن هدفها هـو   - 

 .التقويمكأسلوب في  اإلنجازاستخدام ملف 

اسـتراتيجية   أثـر الكشف عن  إلى )2014( الهام، أبو عواد، فريال الشلبي، دراسةهدفت  - 

 .في بناء المفاهيم العلمية السليمة اإلنجازملفات 

على عمليات تعلم التالميذ  اإلنجازمعرفة تأثير ملفات  إلى )2011(أودباسي وهدفت دراسة  - 

 .من وجهة نظر التالميذ والمدرسين
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استراتيجية التقويم بملفات  أثراستقصاء  إلىهدفت ) 2009( أردوغانوودراسة يوردبكان،  - 

 .في تنمية مهارات القراءة والكتابة واالستماع )Portfolios( اإلنجاز

هدفت الى معرفة أثر استخدام ملف انجاز الطالب فـي تحصـيل   ) 2009(ودراسة العبسي  - 

 .الطلبة كأداة تقويم

بناء ملف اإلنجاز علـى الـتعلم والتأمـل    هدفت الى اختبار أثر ) 2008(اما دراسة ستون  - 

 .الفكري للطالب

هدفت الى معرفة أثر التقويم باستخدام ملفـات اإلنجـاز علـى    ) 2006(اما دراسة توفيق  - 

 .التحصيل

على تحصيل واتجاهـات   اإلنجازاستخدام ملفات  أثراما الدراسة الحالية هدفت الى معرفة  - 

، سعربية في المدارس الحكومية في مدينة نـابل طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة ال

  .واستخدمت ملفات اإلنجاز كأداة تدريس وتقويم معاً

  من حيث المنهج

في هذا المحور في استخدام المنهج شبه مع الدراسة الحالية اتفقت بعض الدراسات السابقة  - 

 ،)2006( ، ودراسـة صـقر  )2010(غانم، بسام مثل دراسة أبو شعيرة، خالد،  التجريبي،

، ودراسة )2004(، ودراسة سيد )2004(، ودراسة لولو )2006(ودراسة اشرف، وبخيت 

، مثـل دراسـة المـديرس،    المنهج التجريبـي  وبعضها استخدم ،)2003(راشد، ومحمود 

، وبعضها استخدم المنهج الوصـفي مثـل دراسـة القصـير،     )2012(والحمار، ومبارك 

  ).2003(ميليسا، وماريا  ، ودراسة)2010(والبراهيم، والراشد 

، وتختلـف مـع   المنهج شبه التجريبي تماستخد وتتفق الدراسة الحالية مع الدراسات التي  - 

 .الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي
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  الفصل الثالث
  منهجية الدراسة وإجراءاتها

فـي تنفيـذ   المتبعة  للطريقة واإلجراءات في هذا الفصل وصف مفصل ةالباحث تتناول

والتحقق مـن صـدق األداة وثباتهـا،     ،ج الدراسة، وأدوات الدراسةهالدراسة والتي تضمنت من

متغيـرات الدراسـة،    إلـى ومجتمع الدراسة، وعينة الدراسة، وإجراءات الدراسة، باإلضـافة  

  .في تحليل الدراسة التي استخدمت اإلحصائيةالجات والمع

  منهج الدراسة

اسـتخدام ملفـات    أثر التجريبي، لمعرفة شبه في هذه الدراسة المنهج ةالباحث تاستخدم

على تحصيل واتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس  اإلنجاز

تعلمـت   ةضابط إحداهما الحكومية في مدينة نابلس، وتم استخدام الضبط التجريبي لمجموعتين،

 . كأداة تعليم وتقويم اإلنجازملفات  استخدمتواألخرى تجريبية  ،اإلعتياديةبالطريقة 

  الدراسةمجتمع 

األساسي في المدارس الحكوميـة  الخامس تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف 

 ،)2015-2014( للعام الدراسـي  لثانيفي الفصل الدراسي ا ،نابلس دينةفي م واإلناث للذكور

 طالباً مـوزعين فـي  ، )1273( سنة، والبالغ عددهم) 12-10( بين والذين تتراوح أعمارهم ما

مدرسة، وفقاً إلحصائية مديريـة التربيـة   ) 31(، طالبة موزعين على )1070(مدرسة، و) 34(

  .)2015-2014(نابلس للعام  ديريةوالتعليم في م

  عينة الدراسة

إذ تم  ،نابلس دينةاألساسي في م الخامسمن طلبة الصف  عنقودية ةعين طبقت الدراسة

فـي   خـامس التجربة، وقد تم اختيار شعبتي الصـف ال للذكور لتطبيق  ابن قتيبة اختيار مدرسة

لتكـون  ) أ( تحديد شعبة تم مدرسوبالتعاون مع ال ة،المدرسة، وقد تم بالطريقة العشوائية البسيط

لتكـون  ) ب(طالبـاً، وشـعبة   ) 44(والبالغ عددها  اإلعتياديةتتعلم بالطريقة  ةمجموعة ضابط
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) 47(والبـالغ عـددها    اإلنجازتعلمت المحتوى نفسه باستخدام ملفات المجموعة التجريبية التي 

لتطبيق التجربة، وقد تم اختيار شعبتي الصف  مدرسة بيسان األساسية لإلناثتم اختيار و .طالباً

 تحديد شـعبة مدرسة وبالتعاون مع ال ة،في المدرسة، وقد تم بالطريقة العشوائية البسيط خامسال

ـ ) 28(والبالغ عددها ) اإلعتيادية( اإلعتياديةتتعلم بالطريقة  ةلتكون مجموعة ضابط) أ( ، ةطالب

 اإلنجـاز تعلمت المحتوى نفسه باستخدام ملفـات  لتكون المجموعة التجريبية التي ) ب(وشعبة 

  .ةطالب) 29(والبالغ عددها 

  توزيع عينة الدراسة على المجموعتين التجريبية والضابطة: )1(جدول 

 حجم العينة المجموعة الشعبة

 ذكور )أ( الخامس
 الضابطة

44 

  28  إناث) أ(الخامس 
 ذكور )ب(الخامس

 التجريبية
47 

  29  إناث) ب(الخامس
  148  المجموع

  وصدقها وثباتها أدوات الدراسة

  :أدواتها وهي ةالباحث تمن أجل تحقيق أهداف الدراسة، فقد أعد

  .اإلنجاز ملفدليل : أوالً -

  .للمجموعتين اإلنجازاختبار قبلي لقياس أداء الطلبة قبل استخدام ملف : ثانياً -

  .للمجموعتين اإلنجازاختبار بعدي لقياس أداء الطلبة بعد استخدام ملف : ثالثاً -

  .اإلنجازاتجاهات الطلبة نحو ملف مقياس : رابعاً -

  .ملف انجاز خاص للطلبة: خامساً -
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  اإلنجازملفات دليل : أوالً

في  اإلنجازبملف ما المقصود خاص إلرشاد وتعريف المعلمين والمعلمات  دليلإعداد تم 

تطبيق ملف اإلنجاز الذي صمم خصيصاً في  علموذلك لكي يساعد الم ،)11(هذه الدراسة ملحق 

  :وفق الخطوات اآلتية هوتم إعداد ،للوحدات الدراسية التي تم اختيارها للدراسة الحالية

 .ذات العالقة بملفات االنجازوالدراسات السابقة  النظري االطالع على األدب - 

صناعة (والوحدة العاشرة ) آباء لكل األبناء(الوحدة التاسعة : وهي اسيةالدرالوحدات اختيار  - 

، خـالل الفصـل   "الثاني الجزء األساسيالخامس صف للمن كتاب اللغة العربية " ) السفن

 ).2015-2014( من العام الدراسي الثانيالدراسي 

 .وأهميته ،وأنواعه ،اإلنجازمفهوم تحديد  - 

وقـد   ،اإلنجـاز طريقة ملفـات   ة في ضوءتحديد الخطة الزمنية لتدريس الدروس المختار - 

  :بالخطة الزمنية التالية ه الدراسةالتزمت هذ

 الخطة الزمنية لتدريس الدروس المنتقاة: )2(جدول 

  الزمن بالدقيقة  عدد اللقاءات  الوحدة
  440  11  )آباء لكل األبناء(التاسعة الوحدة 

  440  11  )صناعة السفن(الوحدة العاشرة 
  880  22  المجموع

  : حيث اشتمل على الدليلعداد عناصر إ

 .مقدمة �

 .اإلنجازملفات تعريف  �

 .اإلنجازهمية ملفات أ �
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 .اإلنجازأنواع ملفات  �

  ).11(حق المل تصميم الصورة األولية لدليل ملف اإلنجاز،

تم عرضه على مجموعة من المحكمين من أساتذة الجامعات فـي   صحة الدليلللتحقق من  - 

ومشرفي اللغة  ومعلمي اللغة العربية، ،وطرق التدريس والمناهج تخصصات اللغة العربية،

إلبداء ملحوظاتهم حـول   ،)14( ، كما هو واضح في الملحق)10(والبالغ عددهم  ،العربية

  .للدليلاللغوية المراجعة و، تنظيم المادة التعليمية

وبعد األخذ بملحوظات المحكمين، تم إجراء بعض التعديالت على سير المخطط التدريسـي   - 

  .على رأي أغلبية المحكمين بناء المقترح للمعلمين

  في اللغة العربية قبلي لقياس تحصيل الطلبة اختبار بناء: ثانياً

في اللغة العربية بهدف الوصول  قبلي لقياس تحصيل الطلبة اختبار قامت الباحثة بإعداد

 ثـاني األساسي للفصل الدراسي ال الخامسلدى طلبة الصف التحصيل  لقياس أداة موضوعية إلى

)2014-2015(.  

عشرة أسئلة لكل  إلىمكون من عدة فقرات، والتي وصلت في مجموعها  االختباروكان 

  .)6(، ملحق رجةد) 20( يكون المجموع الكلي لدرجات االختباربحيث  سؤال درجتين

  في اللغة العربية بعدي لقياس تحصيل الطلبة اختبار بناء: لثاًثا

في اللغة العربية بهدف الوصول  لقياس تحصيل الطلبة بعدي اختبار قامت الباحثة بإعداد

 ثـاني لاألساسي للفصل الدراسي ا الخامسلدى طلبة الصف التحصيل  لقياس أداة موضوعية إلى

)2014-2015(.  

عشرة أسئلة لكل  إلىمكون من عدة فقرات، والتي وصلت في مجموعها  االختباروكان 

  .)8(، ملحق درجة) 20( يكون المجموع الكلي لدرجات االختباربحيث  سؤال درجتين
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الخـامس  ختبـار للصـف   االتم إعداد ، ولكي يعكس االختبار األهداف المرجو تحقيقها

  : تيتينمن خالل المرحلتين األألساسي ا

  االختبار بناء خطوات: المرحلة األولى

 تحديد الهدف من االختبار �

بعد  -عينة الدراسة-تحصيل الطلبة قياس  إلى في الدراسة الحالية البعديختبار االهدف 

 .نياالثفي الدروس المختارة من كتاب اللغة العربية الجزء  اإلنجازلملف  استخدامهم

  وضع تعليمات االختبار �

ة األولـى مـن   صفحفي ال ،األساسي خامسلطلبة الصف ال االختبارتم وضع تعليمات 

اشتملت على البيانات الخاصة التي يجب على الطالب تدوينها عن نفسه مـن   إذ ،كراسة األسئلة

  .اإلجابة طريقةوشرح  ،وعدد فقرات االختبار ،االختبار

ا يـأتي وصـف لهـذه    وفيم ،اربمن صدق االخت حيث تم التأكدضبط االختبار  :المرحلة الثانية

  الخطوة

  صدق االختبار �

 ،تم عرض االختبار على مجموعة من أساتذة الجامعات في تخصصات اللغة العربيـة 

كما هو موضـح فـي   ) 10(وقد بلغ عددهم  ،ومعلمي اللغة العربية ،والمناهج وطرق التدريس

  : ألخذ آرائهم ومقترحاتهم حول، )14(الملحق 

لمسـتوى   مناسبة األسئلة ،التي وضعت ألجله المهارات والهدفاألسئلة مع  اتفاقمدى 

إضافة بنـود أو مقترحـات   ، المراجعة اللغوية ألسئلة االختبار، األساسي لخامسطلبة الصف ا

  .إتمام األداةتعمل على  أخرى

  .تم تعديل صياغة بعض الفقرات وتصحيحها لغوياً المشتركة رائهمآوفي ضوء 
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في هذه المرحلة قامـت الباحثـة بتحليـل    : المحتوى وفق مستويات بلوم المعرفيةتحليل  •

صـناعة  (والوحـدة العاشـرة   ) آباء لكل االبناء(سعة التي تحمل عنوان محتوى الوحدة التا

وتم إعداد جدول مواصفات الخاص باالختبار القبلي والبعدي فـي اللغـة العربيـة    ) السفن

  .الدراسية المحللة ةمستويات المعرفية على الوحديوضح توزيع ال) 3( والجدول رقم

بعد تحديد األهداف المعرفية وتصنيفها وفقـاً لمسـتويات بلـوم    : إعداد جدول المواصفات •

ـ  ،)المعرفة والتذكر، الفهم واالستيعاب، التطبيق، التحليل، التركيب، التقويم( المعرفية ي والت

للغـة  القبلي والبعـدي   ختبارالمواصفات ل، تم بناء جدول ظهرت على شكل فقرات اختبار

 :العربية حسب الخطوات األتية

للصف الخامس األساسي للدروس المختارة من كتاب اللغة العربية  تحديد النسبة المئوية

 المراد قياسها من كل درس مـن الـدروس المختـارة    المعرفية الجزء الثاني، وفقاً للمستويات

 :كاآلتي

عدد المستويات داخل كل درس=الوزن النسبي 

العدد الكلي للمستويات
 ×100% 

تم إعداد جدول مواصفات اختبار اللغة العربية من خالل تحديد فقرات كـل درس مـن   

 بـار الدروس المختارة من خالل ضرب الوزن النسبي للموضوع في العدد الكلي لفقـرات االخت 

  ).100(، وقسمة الناتج على )10(

  األساسي لخامسفي اللغة العربية للصف ا بعديقبلي وجدول مواصفات اختبار : )3(جدول 

المحتوى 
  التعليمي

  مستويات األهداف
مجموع 
  األهداف

الوزن 
النسبي 
  للمهارات

  التقويم  التركيب  التحليل  تطبيق  فهم  تذكر

  100  100  24  18  18  24  10  6  أباء لكل األبناء
  100  100  21  21  21  21  7  7  صناعة السفن
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  اإلنجازاتجاهات الطلبة نحو ملف مقياس بناء : رابعاً

ـ باتجاهـات الطلبـة و  بعد االطالع ومراجعة الدراسات واألدبيات ذات الصـلة    اتملف

اتجاهات ؛ لقياس ببناء استبانة ةالباحث تقام ا،واالستفادة منه ،دراسة األدوات المتوفرةو ،اإلنجاز

 : على النحو اآلتي )13(، ملحق اإلنجازالطلبة نحو ملف 

 اإلنجازاتجاهات الطلبة نحو ملف مقياس  بناء

وبعد  ،اإلنجازالطلبة نحو ملف  باتجاهات فقرة تتعلق) 15(أولية تتكون من  استبانة بناءتم  - 

وذلك لبيان مناسبة كـل   ،لى مجموعة من المحكمينع االستبانةبعرض  ةالباحث تذلك قام

مة كـل  ءومدى مال ،ووضوح الفقرة ،من ناحية الصياغة اللغوية االستبانةفقرة من فقرات 

 .ألفراد عينة الدراسة االستبانةفقرة من فقرات 

االطالع على ملحوظاتهم و، مينبجمع االستبانات المحكمة من قبل لجنة المحك ةالباحث تقام - 

بما يتالءم مع دراستها، ومدى اتفاق المحكمين على الملحوظـات،   وتوصياتهم واألخذ بها

، يوضح االستبانة في )13(األولية، وملحق في صورتها  االستبانةيوضح ، )12( والملحق

  . صورتها النهائية

المكون ( رباعيال) ليكرت(وفق سلم  االستبانةبتقسيم سلم اإلجابة عن فقرات  ةالباحث توقام - 

معيناً ألغراض التحليل كما هـو مبـين فـي     وقد مثلت كل درجة رقماً) درجات أربعمن 

 .الجدول

  االستبانةتوزيع سلم اإلجابة على فقرات 

  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً
4  3  2  1  

في المكان الذي يراه مناسباً أمام كل فقرة ) x(وقد طلب من كل طالب أن يضع عالمة 

  .)1(وأدنى عالمة للفقرة هي ) 4( أعلى عالمة للفقرة هيويتضح في الجدول السابق أن 
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  صدق األداة

 على مجموعة من المحكمين من أسـاتذة  االستبانةللتأكد من صدق األداة فقد تم عرض 

 وعلم النفس وقد بلغ عددهم ،واللغة العربية ،في تخصصات المناهج وطرق التدريسالجامعات 

 إلىتم إجراء التعديالت عليها بناء على ملحوظاتهم  إذ) 14(كما هو موضح في الملحق  ،)10(

  .النهائية بصورتهاأن أخرجت 

  ثبات األداة

لمعرفة ثبـات  ) ألفا باخكرون(استخدام معادلة ب ةالباحث تقام االستبانةللتحقق من ثبات 

بعـد   والقبلـي  ، فيما بلغ ثبات االختبار البعدي)0.88(لالستبانة  الثباتإذ بلغت قيمة  ،االستبانة

ألنها تخدم هدف الدراسة  مناسبة ألغراض الدراسةي قيمة وه(0.871) استخدام اختبار بيرسون

  .الحالية

  الخاص بالطلبة اإلنجازملف : خامساً

فقد قامـت الباحثـة بتصـميم المهـام     تائج دقيقة لهذه الدراسة من أجل الوقوف على ن

ة، وهذه الملفات تحتـوي علـى   الدراسة التجريبي على شكل ملفات انجاز ألفراد عينة المطلوبة

، والطالب ينفذ هذه المهام حسب المطلوب في كل إيجاد الحلول المناسبة لهاو من المهام مجموعة

  .منها

  متغيرات الدراسة

وتجريبية، وتكونـت متغيـرات    ةابطتجريبي على عينتين ض شبه تتبع الدراسة تصميم

  :الدراسة من

 .)االتجاهات، التحصيل(: المتغيران التابعان

 ).طالب، وطالبة( النوع االجتماعي .)، وباستخدام ملف انجازاعتيادية( :المتغير المستقل
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  إجراءات الدراسة

  :الخطوات واإلجراءات اآلتية، لتحقيق أهداف الدراسة، وهي ةالباحث تاتبع

 .تحديد مشكلة الدراسة، وجمع المعلومات المتعلقة بها - 

التي تحوي شعب طلبة  واإلناث مجتمع الدراسة في جميع المدارس الحكومية للذكور دتحدي - 

 .نابلس دينةاألساسي، وتحوي أكثر من شعبة، في م خامسالصف ال

، للذكور ابن قتيبةوهي مدرسة  يةاختيار المدرسة التي تناسب غرض الدراسة بطريقة قصد - 

 .الدراسة، ومناسبتها لمتطلبات ومدرسة بيسان لإلناث

) أ(الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة عن طريق القرعة، حيث مثلت شعبة  ةاختيار عين - 

 .المجموعة التجريبية) ب(المجموعة الضابطة ومثلت شعبة 

والوحدة العاشرة ) آباء لكل األبناء(الوحدة التاسعة المراد تدريسها  راسيةالددات حالواختيار  - 

 .)صناعة السفن(

 .اإلنجازخاص إلرشاد وتعريف المعلمين والمعلمات بملف  دليلإعداد  - 

على مجموعة من أساتذة الجامعات في تخصصات اللغة العربيـة والمنـاهج    الدليلعرض  - 

 .وطرق التدريس، ومعلمي المدارس في تخصص اللغة العربية

 .بناء جدول مواصفات - 

الختبار بعرضه على لجنة عند الطلبة والتأكد من صدق ا التحصيللقياس  قبلي إعداد اختبار - 

 ).6(محكمين كما في الملحق 

عند الطلبة والتأكد من صدق االختبار بعرضـه علـى    التحصيللقياس  بعدي إعداد اختبار - 

 ).8(لجنة محكمين كما في الملحق 
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 .تدريس الدروس المختارة قبلعلى عينة الدراسة،  لالختبار لقبليإجراء التطبيق ا - 

 .على مجموعتي الدراسة الختبارلإجراء التطبيق البعدي  - 

 ن ثم تحليلها، والخروج بالنتائج،، وم(SPSS)إدخال البيانات في برنامج التحليل اإلحصائي  - 

  .والخروج بالتوصيات ومناقشتها،

  المعالجة اإلحصائية

  :في تحليل النتائج المعالجات اإلحصائية اآلتية ةالباحث تاستخدم

االستبانة، واختبار بيرسون لحسـاب ثبـات االختبـار القبلـي     كرونباخ ألفا لحساب ثبات  - 

  .والبعدي

ختبـار  الالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لوصف متوسطات أداء الطلبة في ا - 

 .في اللغة العربية القبلي والبعدي

لبيان داللة الفـروق بـين    (One Way ANCOVA)تحليل التباين األحادي المصاحب  - 

 .الضابطة والتجريبيةموعتين المج

لعينتين منفصلتين لقياس المتوسطات الحسـابية   (Independent groups T.test)اختبار  - 

 .واالنحرافات المعيارية للمجموعتين الضابطة والتجريبية
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة
  

  سة وفرضياتهاالنتائج المتعلقة بأسئلة الدرا
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

علـى تحصـيل    اإلنجـاز استخدام ملـف   أثر علىالتعرف  إلىسعت الدراسة الحالية 

، واتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في مدارس مدينة نابلس الحكومية

، تم تطبيق أدوات الدراسة وجمع البيانات وترميزها ومعالجتها للكشـف  ولتحقيق هدف الدراسة

   :فتوصلت الدراسة الى النتائج االتيةعن نتائج الدراسة، 

  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة وفرضياتها

 ة بالسؤال األول والفرضية األولىالنتائج المتعلق

لمـدارس  تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في ا فيق ووجد فرتهل 

  ؟)اإلنجاز، ملفات اإلعتيادية(عزى لطريقة التدريس تالحكومية في مدينة نابلس 

  :لإلجابة على هذا السؤال تم وضع الفرضية التي تنص على

في متوسطات ) α= 0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية األولى

تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية فـي مدينـة   

 ).اإلنجاز، ملفات اإلعتيادية(لطريقة التدريس نابلس يعزى 

استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة  ب رضيةلتأكد من صحة الفتم او

والمجموعـة التجريبيـة    ،)اإلعتياديةلطريقة التي درست با(لتحصيل طلبة المجموعة الضابطة 

النتائج كما في  ، وكانت)والبعدي(، )القبلي(في االختبارين ) اإلنجازالتي درست باستخدام ملف (

  :الجدول التالي
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  لعينة الدراسة قبليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبار ال: )4( جدول

 المجموعة

 الضابطة التجريبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

8.76 3.04 9.02 2.87 

) 8.76(قبلياالختبار ال المجموعة التجريبية في أن متوسط) 4(ويتضح من الجدول رقم 

  .)9.02( القبلي في االختبار المجموعة الضابطةومتوسط 

  البعدي لعينة الدراسةالنحرافات المعيارية لالختبار المتوسطات الحسابية وا: )5( جدول

 المجموعة

 الضابطة التجريبية

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

14.23 2.19 12.54 2.83 

االختبـار   التجريبيـة فـي   المجموعـة  أن متوسـط ) 5(رقـم   الجـدول  ويتضح من

، ولبيـان داللـة   )12.54( البعـدي  في االختبار الضابطة المجموعةومتوسط ) 14.23(البعدي

الفروق بين متوسطي المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي فقد تم استخدام تحليل 

تحليـل   نتائج اسـتخدام  إلىيشير ) 6(والجدول رقم  (ANCOVA)التباين األحادي المصاحب 

  .التباين األحادي المصاحب

لفحص داللة الفروق بـين   ANCOVA)(نتائج تحليل التباين األحادي المصاحب : )6( جدول
  .متوسطي المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F قيمة
مستوى 
 الداللة

 0.001 11.109 66.152 1 66.152 البعدي

 *0.000 19.091 113.686 145 113.686 المجموعات

 ---  ----  863.460 1 863.460 الخطأ

 ----  ----  -----  148 1043.298 المجموع
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) 0.05(وهو أقـل مـن   ) 0.000=(لة الأن مستوى الد) 6(ويتضح من الجدول السابق 

وجود فرق ذي داللـة إحصـائية بـين     نرفض الفرضية الصفرية، وهذا يدل على ولذلك فإننا

والضابطة في اختبار التحصيل البعدي في مادة اللغة العربيـة   ،متوسطي المجموعتين التجريبية

  .اإلنجازوهذا الفرق يعود لصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام ملفات 

  بالسؤال الثاني والفرضية الثانيةالنتائج المتعلقة 

المـدارس  تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في  فيق وهل يوجد فر

  ؟اإلجتماعيدينة نابلس يعزى للنوع الحكومية في م

 : ولإلجابة على هذا السؤال تم وضع الفرضية التي تنص على

في متوسطات ) α= 0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثانية

تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية فـي مدينـة   

 ).طالب، طالبة( اإلجتماعينابلس يعزى للنوع 

لمجموعتين مستقلتين للمقارنة بين متوسطي عالمـات الطـالب    (T-test) نتائج :)7( جدول
  .والطالبات على مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة في اختبار التحصيل البعدي

المتغير 
 اإلحصائي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

) ت(
 المصحوبة

مستوى 
 الداللة

 2.49 13.75 طالب
146 2.025 0.045 

 2.83 12.85 طالبه

وبالتـالي  ) 0.05(وهو أقل من ) 0.045(ويتضح من الجدول السابق أن مستوى الداللة 

التي تدعي عدم وجود فرق في تحصيل طلبة الصـف الخـامس    نرفض الفرضية الصفرية فإننا

 الي يوجد فرق بين الذكور واالناث وهـذا ، وبالت)طالب، طالبة)اإلجتماعياألساسي يعزى للنوع 

  .الفرق يعود لصالح االناث
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 بالسؤال الثالث والفرضية الثالثةالنتائج المتعلقة 

اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية فـي المـدارس    ق فيهل يوجد فر

  .؟)اإلنجاز، ملفات اإلعتيادية(الحكومية في مدينة نابلس يعزى لطريقة التدريس 

 :وضع الفرضية التي تنص على ولإلجابة على هذا السؤال تم

في متوسطات ) α= 0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة : الفرضية الثالثة

اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية فـي مدينـة   

 ).اإلنجاز، ملفات اإلعتيادية(نابلس يعزى لطريقة التدريس 

من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة   وللتحقق

  .يظهر النتائج) 8(الستجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة والجدول رقم 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات افراد العينة على فقـرات  : )8(جدول 
  للمجموعتين الضابطة والتجريبيةاالستبانة في التطبيق البعدي 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة

 0.56 2.82 72 الضابطة

 0.43 3.60 76 التجريبية

أن متوسط المجموعة الضابطة في مقياس االتجاهـات  ) 8(ويتضح من الجدول السابق 

ولبيان داللة الفروق بين متوسطي ) 3.60(بينما بلغ متوسط المجموعة التجريبية ) 2.82(البعدي 

 Independentاختبـار   ة في تطبيق االستبانة فقـد اسـتخدم  المجموعتين الضابطة والتجريبي

Samples Test  اختبار  نتائج استخدام إلىيشير ) 9(والجدول رقمIndependent Samples 

Test:  

لفحص داللة الفرق بين متوسطي  Independent Samples Testاختبار نتائج : )9(جدول 
 .المجموعة الضابطة والتجريبية في مقياس االتجاهات

تين الضابطة المجموع
  والتجريبية

  F Sigقيمة  t Dfقيمة 
9.34  146.0  3.48  0.000  
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مـن   قـل وهو أ) 0.000(أن مستوى الداللة يساوى ) 9( يتضح من الجدول السابق رقم

وجود فرق ذي داللة إحصائية بين  الصفرية، وهذا يدل علىنرفض الفرضية  لذلك فإننا) 0.05(

وهذا الفرق يعـود للمجموعـة    بية والضابطة في مقياس االتجاهاتمتوسطي المجموعة التجري

  .اإلنجازالتي درست بطريقة ملفات  التجريبية

  بالسؤال الرابع والفرضية الرابعةالنتائج المتعلقة 

اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية فـي المـدارس    ق فيهل يوجد فر

  ).طالب، طالبة( اإلجتماعيالحكومية في مدينة نابلس يعزى للنوع 

 :ولإلجابة على هذا السؤال تم وضع الفرضية التي تنص على

فـي  ) α= 0.05(ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة    : الفرضية الرابعة

توسطات اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في م

 ).طالب، طالبة( اإلجتماعيمدينة نابلس يعزى للنوع 

وللتأكد من صحة الفرضية الرابعة للدراسة واختبارها تم استخراج المتوسطات الحسابية 

مجموعة الضابطة، والمجموعـة التجريبيـة،   واالنحرافات المعيارية التجاهات طلبة وطالبات ال

  :)10(رقم نت النتائج كما في جدول وكا

في متغير الدراسة التابع وهو االتجاهات نحو مـادة   اإلجتماعيالنوع  أثرنتائج : )10(جدول 
  اللغة العربية لطلبة المجموعة التجريبية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة

 0.30 3.55 47  ذكور

 0.59 3.67 29 اناث

بينمـا   ،)3.55(يساوي للذكور  المتوسط الحسابيأن ) 10(ويتضح من الجدول السابق 

ولبيان داللة الفروق بين متوسـطي المجمـوعتين   ) 3.67(من  أكثر وهو بلغ المتوسط الحسابي
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 Independent Samples Testاختبـار   الضابطة والتجريبية في تطبيق االستبانة فقد استخدم

  Independent Samples Testاختبار نتائج استخدام  إلىيشير ) 11(والجدول رقم 

لفحـص داللـة الفـرق بـين      Independent Samples Testاختبار نتائج : )11(جدول 
  .في مقياس االتجاهات الذكور واالناثمتوسطي 

المجموعتين الذكور 
  واالناث

  F sigقيمة  t Dfقيمة 
 -1.103  74.0  11.50  0.273  

من  اكثروهو ) 0.273(أن مستوى الداللة يساوى ) 11( يتضح من الجدول السابق رقم

وجـود فـرق ذي داللـة     عدم نرفض الفرضية الصفرية، وهذا يدل على ال لذلك فإننا) 0.05(

  .اإلنجازالتجاهات باستخدام ملفات في مقياس ا الذكور واالناثإحصائية بين متوسطي 
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصيات
  

  مناقشة نتائج أسئلة الدراسة وفرضياتها

 التوصيات
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  الفصل الخامس

  والتوصياتنتائج المناقشة 

تناولت الباحثة في هذا الفصل مناقشة النتائج التي تم التوصل اليها بعـد تطبيـق أدوات   

  .الدراسة، وتوصيات الدراسة ومقترحاتها

  أسئلة الدراسة وفرضياتهامناقشة نتائج 

  ئج السؤال األول والفرضية األولىمناقشة نتا

تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية فـي المـدارس    ق فيهل يوجد فر

 ؟)اإلنجاز، ملفات اإلعتيادية(الحكومية في مدينة نابلس يعزى لطريقة التدريس 

 :على تنص التي الفرضية وضع تم السؤال هذا على ولإلجابة

إحصائية عند مستوى الداللـة  التي تدعي عدم وجود فرق ذو داللة  :األولى الصفرية الفرضية

)0.05 =α (    في متوسطات تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغـة العربيـة فـي

 ).اإلنجاز، ملفات اإلعتيادية(المدارس الحكومية في مدينة نابلس يعزى لطريقة التدريس 

المتوسـطات  ، واالنحرافات المعياريـة فقد تم حساب  هذه الفرضية صحة وللتحقق من

التجريبية والضابطة كما هو موضح في الجـدول   ي الدراسةاالختبار لمجموعت لنتائج الحسابية

تحليـل التبـاين األحـادي    اختبـار  ب تم االستعانةفقد  الجدول،في نتائج الوبناء على  ،)5(رقم 

قـد  ف ،النتـائج هذه وبناء على  ،)6(في الجدول رقم  هو ظاهركما  (ANCOVA)المصاحب 

المجموعـة  عينـة  لصـالح   يوجد فرق أنه أي الفرضية الصفرية، إلى رفضتوصلت الدراسة 

معلمـي  أن  إلىالباحثة هذه النتيجة  رجعوت ،اإلنجازباستخدام ملفات  سهايتدر تم التجريبية التي

بأساليب  لديهم المعرفة التي تفي بالغرض في هذه الدراسةأصبح  المجموعة التجريبيةالطلبة في 

وذلك من خالل تعـرفتهم   التقويم البديل ومخرجاته باعتباره جزء ال يتجزأ من العملية التعليمية،

 رض، االمر الذي انعكس على أدائهمبعد اعطائهم دليل خاص اعد لهذا الغ اإلنجازبماهية ملفات 
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 وهـذا  ،اإلنجازمن األسباب ايضاً التنوع بالمهام التي صممت بملف و ،وطريقة التدريس لديهم

اندماج جميع الطـالب   إلىالتنوع أضاف جو من اإليجابية والحماسة داخل الصف والذي أدى 

، وكان هذا االمر الفت للنظر حيث كان تفاعل الطـالب  بغض النظر عن الفروق الفردية بينهم

حتى انهم كانوا يقوموا بإنجاز المهام بالوقـت المطلـوب    الذين يعانون من صعوبات التعلم جيد

على نتائج هذه  اليجابيما كان له االنعكاس ا وكانوا ينتظروا ان يحصلوا على المهمة التي تليها،

  .الدراسة

وجود  الدراسة نتائج أظهرتحيث  ،)2014(الشلبي  مع دراسة هذه الدراسة وهنا اتفقت

مع دراسة  تتفق أيضاًو، في أداء الطالبات على اختبار المفاهيم العلمية اإلنجازملفات  لصالح رأث

تقدم الطالبـات   إيجابي على أثرد يوج النتائج أنه أوضحت، حيث )2012(المديرس، وأخرون 

النتـائج   أبدتكما  ،)%100( إلى )%86,5(حيث معدل النجاح يتراوح ما بين  مهنياً وأكاديمياً

وأعضاء هيئة التدريس التربويين في سوق العمل  من قبلقبول إيجابي للخطة الجديدة المقترحة 

مـن حيـث اسـتخدام ملفـات      للطالبات المهني واألكاديميخالل االرتقاء  وذلك منفي القسم، 

تعـزى لتطبيـق    وجود فـروق  نتائجال بدتأ، حيث )2009(ويتفق مع دراسة العبسي  .االنجاز

طريقة التقويم لصالح طلبة المجموعة التجريبية الذين تعرضوا للتقويم باستخدام ملـف إنجـاز   

تفق وا .ن الطريقة والجنستعزى للجنس أو التفاعل بي فيما لم توجد فروق) Portfolios( الطالب

ري التفكيـر االبتكـا  وجـود فـروق فـي     إلىاشارت النتائج حيث  ،)2007( السيدمع دراسة 

تفق مع دراسة وا .، ومستوى قلق االمتحان بين التجريبية والضابطة لصالح التجريبيةالتحصيلو

بـين التجريبيـة    التحصـيل االتجاهـات و وجود فروق في  النتائج بدتأحيث  ،)2006(توفيق 

 أن التقـويم  يجـة كان أهم نت، حيث )2004(ويتفق مع دراسة سيد  .والضابطة لصالح التجريبية

أفضل من التقويم التقليدي للمجموعة الضابطة كما أنه قد زاد من اتجاه وتحصيل  اإلنجازملفات ب

تلفت هذه الدراسة مع دراسة اشـرف،  واخ. التالميذ لمقرر الرياضيات عن المجموعة الضابطة

الضـابطة   عدم وجود فروق بين المجموعتين إلىالدراسة هذه توصلت ، حيث )2006(وبخيت 

 تواصلمهارات ال لكالتعلم، وكذ أثروجود فروق بينهما في بقاء  إلىحصيل، وفي الت والتجريبية

 .لصالح المجموعة التجريبية كان
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  والفرضية الثانية مناقشة نتائج السؤال الثاني

تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية فـي المـدارس    د فرق فيهل يوج

 ؟)طالب، طالبة( اإلجتماعيالحكومية في مدينة نابلس يعزى للنوع 

 :على تنص التي الفرضية وضع تم السؤال هذا على ولإلجابة

فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   التي تدعي عدم وجود :الثانيةالصفرية  الفرضية

)0.05 =α (    في متوسطات تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغـة العربيـة فـي

 ).طالب، طالبة( اإلجتماعيالمدارس الحكومية في مدينة نابلس يعزى للنوع 

وللتحقق من صحة هذه الفرضية فقد تم حساب المتوسـطات الحسـابية، واالنحرافـات    

والضابطة كما هو موضح في الجدول رقـم  المعيارية لدرجات االختبار للمجموعتين التجريبية 

لمجموعتين مستقلتين للمقارنة بين متوسطي عالمات الطالب والطالبات على مجمـوعتي   ،)7(

ئج التي توصلت لهـا  ، وبناء على النتالضابطة في اختبار التحصيل البعديالدراسة التجريبية وا

فرق في النتائج، وظهر الفـرق  التي تدعي عدم وجود  الفرضية الصفريةالدراسة فقد تم رفض 

 سـواء ن الطلبـة  أ إلىالباحثة هذه النتيجة  ، وترجعمجموعة االناث على عكس الذكور لصالح

المتغيرات التي  اختالفيكونوا متساويين في التحصيل، وذلك من خالل ال كانوا ذكور أو إناث 

كأسـلوب   اإلنجازالكاملة باستراتيجيات ملفات  الذكور على دراستهم، وعدم معرفة معلميتؤثر 

ثر اإليجابي على تحصيل واأل ،الذكورفي تحصيل  المعاكس ثروهذا ما كان له األ البديل، مالتقيي

وعدد الطلبـة داخـل    ،تأثير بعض المتغيرات الدخيلة مثل مكان المدرسة إلىباإلضافة  ،اثاإلن

يضاً المرحلة العمرية لها أو على مجريات التفاعل في المهام التعليمية، أثرالصف التعليمي الذي 

ور رغـم تسـاوي العمـر    الذك حيث تكون الطالبات في هذه المرحلة انضج من الطالب دورها

 عـدم  نه تم مالحظة هذا الفرق من خالل التعامل مع الطلبة بشـكل مباشـر، اذا  الزمني، اال أ

وهذا مـا أظهرتـه نتـائج     ناثوالذي كان ذلك لصالح اإل اثتحصيل الذكور واالنالتساوي في 

  .الدراسة الحالية
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 الى وجـود  النتيجة أشارتحيث ، )2009( مع دراسة العبسيهذه الدراسة  وهنا اتفقت

باستخدام  همتقويم تم الذين )التجريبية(الثانية لصالح طلبة المجموعة و ق ذات داللة إحصائيةوفر

عزى للجنس أو التفاعل بـين الطريقـة   يفرق  يظهرفيما لم ) Portfolios( ملف إنجاز الطالب

 .والجنس

  السؤال الثالث والفرضية الثالثة مناقشة نتائج

اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية فـي المـدارس    ق فيهل يوجد فر

 ؟)اإلنجاز، ملفات اإلعتيادية(الحكومية في مدينة نابلس يعزى لطريقة التدريس 

 :على تنص التي الفرضية وضع تم السؤال هذا على ولإلجابة

ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   التي تدعي عدم وجود فرق :الثالثـة الصفرية  الفرضية

)0.05 =α (    في متوسطات اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغـة العربيـة فـي

 ).اإلنجاز، ملفات اإلعتيادية(نابلس يعزى لطريقة التدريس  المدارس الحكومية في مدينة

صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة   وللتحقق من

التي توصلت لهـا   يظهر النتائج) 8(الستجابات افراد العينة على فقرات االستبانة والجدول رقم 

فقد تم حساب المتوسطات الحسـابية، واالنحرافـات   وللتحقق من صحة هذه الفرضية  الدراسة،

المعيارية لدرجات االختبار للمجموعتين التجريبية والضابطة كما هو موضح في الجدول رقـم  

لبيان الفروق لصـالح أي مـن   ) Independent Samples T-Test(اختبار  مااستخدتم  ،)9(

 وجود فرق ذي داللة إلى وبناء على النتائج توصلت الدراسة المجموعتين التجريبية والضابطة،

، حيث جاءت اتجاهاتهم نحو مادة اللغـة العربيـة أعلـى    إحصائية لصالح المجموعة التجريبية

 اإلنجـاز ملفـات   نحو واتجاهاتها المجموعة التجريبيةدوافع ن أ إلى الباحثة هذه النتيجة ترجعو

حيـث أن   االتجاهـات،  مقياستحصيل عالمات عليا في  االمر الذي انعكس على مرتفعةكانت 

ن الطلبة كانوا لوا بشكل واضح مع هذه الدراسة األمر الذي وجدته الباحثة بأأفراد العينة قد تفاع

الحصـص التعليميـة األخـرى    بفارغ الصبر على عكـس   اإلنجازينتظرون حصص ملفات 
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التنوع فـي   وذلك بسبب ،اإلنجازملفات من خالل تطبيقهم لمهام  ، وهذا كان واضحاًاإلعتيادية

فـي   تأثـر ط ووسـائل متعـددة   واستخدامهم وسائ اإلنجازالمهام التي عرضت عليهم بملفات 

اتجاهاتهم، وعملت على تنمية مجموعة من المهارات لديهم، كمهارات القراءة والكتابة والمحادثة 

  .والبحث، وعملت على تنمية وزيادة الحصيلة اللغوية لديهم

، طـالب ( أفراد العينـة  اجتمعحيث  ،)2011( أودباسيمع دراسة دراسة  ت هذهتفقاو

، ولكن مع عبئاً إضافياً ومضيعة للوقتفي البداية  كان اإلنجازتجميع ملفات  أنعلى ) ومعلمين

مفيـدة  غنيـة و كأداة للتقويم يوفر تجربة تعليمية  اإلنجازأن استخدام ملفات  توصلوا الىالوقت 

التالميذ على عمليات التعلم، وتجعـل لهـا    ساعدأنها ت ذللمعلمين؛ إومساعدة للتالميذ ومرضية 

للتالميـذ،  ودائمـة  متعة، وتساعد على توفير تغذية راجعة فوريـة  اثارة وقيمة، وتجعلها أكثر 

لجوء الالنتائج أن أوضحت  ،)2010(دراسة يوردبكان، وأردوغان  .التعلم أثروتساعد على بقاء 

كان له تأثير كبير على مهارات الكتابـة  ) Portfolios( اإلنجازاستخدام استراتيجية ملفات الى 

ـ  ،مهارتي القراءة واالستماع خصفيما ي شابهةطلبة، ولكن لم تكن النتائج ملدى ال  أوضـح ا كم

طريقة عادلة مقارنة ) Portfolios( اإلنجازسئلة المفتوحة أن ملفات تحليل إجابات الطلبة عن األ

للتقويم، بل هو نهج واقعي يزيد من مسؤولية الطلبة ويحفزهم، ومن جهة  اإلعتياديةبالتطبيقات 

، يستغرق وقتاً طـويالً  )Portfolios(اإلنجازملفات  استخدامرى فقد كشفت بعض النتائج أن أخ

دراسـة سـتون    .مهمة صعبة على الطلبة كما أن تقويم الذات ومراجعة العمل وتصحيحه ذاتياً

النتائج تمكن الطلبة المعلمين في المجموعة األولى من إكمال الملـف   حيث أوضحت، )2008(

مـن   )%75(وأكـد   ،مـنهم  )%20(واستخدامه، أما المجموعة الثانية فلم يكمل الملف سـوى  

التعلم، ويعتقد هذا  إلنجاز اهأدللتعلم الموثق بالبراهين، و أداة اإلنجازالمجموعة األولى أن ملف 

مـن الطلبـة المعلمـين فـي      )%75(من طلبة المجموعة الثانية، كما أشار  )%48(االعتقاد 

تمهيد الطريق  على عملت اإلنجازأن ملفات  إلىمن المجموعة الثانية،  )%68( المجموعة األولى

في  د فرقانه يوج إلى هانتائجشارت أ ،)2006(توفيق  دراسةاما  .التفكير التأملي للوصول الى

ودراسـة اشـرف، وبخيـت     .بين التجريبية والضابطة لصالح التجريبية واالتجاهاتالتحصيل 

 انه إلىق بين المجموعتين في التحصيل، وفر انه ال يوجد إلىتوصلت الدراسة ، حيث )2006(
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. المجموعة التجريبيةلصالح كانت لتواصل التعلم، وكذا مهارات ا أثرق بينهما في بقاء د فريوج

حقائب العمل في تنمية االتجاه نحو تـدريس   ودور فعالية إلى توصلت، )2004(ودراسة لولو 

تفضـيل   إلـى  هـا نتائجأشارت ، )2004(ودراسة فايس، وتود  .العلوم لدى الطالبات المعلمات

نمـي  يالواقعي  ذلك بأن التقويم ظهرينالتقويم التقليدي، معلى لطريقة التقويم الواقعي، الطالب 

، كما أنه ينسجم مـع  او فريق لديهم روح االستقاللية، وكذا إمكانية العمل داخل جماعاتويزيد 

التقـويم باسـتخدام ملفـات     ، توصلت هذه الدراسة الى ان)2004(دراسة سيد  .أساليب تعلمهم

من اتجاه وتحصيل  وعزز أفضل من التقويم التقليدي للمجموعة الضابطة كما أنه قد زاد اإلنجاز

  .التالميذ لمقرر الرياضيات عن المجموعة الضابطة

  السؤال الرابع والفرضية الرابعة مناقشة نتائج

اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية فـي المـدارس    ق فيهل يوجد فر

 ).طالب، طالبة( اإلجتماعيالحكومية في مدينة نابلس يعزى للنوع 

 :على تنص التي الفرضية وضع تم السؤال هذا على ولإلجابة

فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   ودوج التي تدعي عدم :الرابعة الصفرية الفرضية

)0.05 =α (    في متوسطات اتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغـة العربيـة فـي

 ).طالب، طالبة( اإلجتماعيالمدارس الحكومية في مدينة نابلس يعزى للنوع 

تم استخراج المتوسـطات  صحيحة،  مقياسهالفرضية الرابعة للدراسة وا من ان وللتأكد

النتائج  ظهرتالمجموعة التجريبية، و وطلبة طالبات افات المعيارية التجاهاتالحسابية واالنحر

 )Independent Samples T- Test(اختبـار نتـائج  يبين ذلك،  ،)10(كما في الجدول رقم 

 قبول إلى، وقد توصلت في مقياس االتجاهات ناثالذكور واإللفحص داللة الفرق بين متوسطي 

الـذكور  داللة إحصائية بين متوسـطي   ود فرق ذوجي أنه ال الفرضية الصفرية، وهذا يدل على

وبما أن نتائج السـؤال الثالـث كانـت    ، اإلنجازفي مقياس االتجاهات باستخدام ملفات  واالناث

الفـرق  سـيظهر   السؤال الرابع بناء عليه، وهنـا  المجموعة التجريبية، لذلك تم صياغةح لصال
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قد  وهنادون اخذ المجموعة الضابطة،  ،لطالباتلم ألطالب لصالح من في المجموعة التجريبية ل

اس االتجاهـات  يفي مق ،اإلنجازنحو ملفات  ساوي في دوافع واتجاهات الطالبات والطالبتم الت

كانوا طالبات  ن طلبة المجموعة التجريبية سواءأن الباحثة الحظت أ، حيث اإلنجازحول ملفات 

عكس مـا  يجابية والتفاعل والحماسة مليئة باإل تصرفاتهم وسلوكاتهماتجاهاتهم و و طالب كانتأ

  .حدث مع طالبات وطالب المجموعة الضابطة

، طـالب ( جميع أفراد العينة قام، حيث )2011(مع دراسة أودباسي  وتتفق هذه الدراسة
، ولكن عبئاً إضافياً ومضيعة للوقتبدايتاً كانت  اإلنجازتجميع ملفات عملية  أنبذكر ) ومعلمين

غنية كأداة للتقويم يوفر تجربة تعليمية  اإلنجازدركوا أن استخدام ملفات استطاعوا أن يمع الوقت 
تشجع التالميذ على عمليات التعلم، وتجعل لها للمعلمين؛ إذ أنها وداعمة مفيدة للتالميذ ومرضية و

على بقاء  عملذية راجعة فورية للتالميذ، وتعلى توفير تغ عمل، وتجعلها أكثر متعة، وتأكثر قيمة
   .التعلم أثر

 حيث أظهـرت ، مع الدراسة الحالية )2010(دراسة يوردبكان، وأردوغان وهنا اتفقت 
ات كبيـر علـى مهـار   واضح وكان له تأثير ) Portfolios( اإلنجازملفات  النتائج أن استخدام

تحليل  أظهركما  ،فيما يتعلق بمهارتي القراءة واالستماع لها أثركن يالكتابة لدى الطلبة، ولكن لم 
عادلـة  جيـدة و طريقـة  ) Portfolios( اإلنجازإجابات الطلبة عن االسئلة المفتوحة أن ملفات 

حفزهم، ومن تزيد من مسؤولية الطلبة وت ةواقعي طريقةللتقويم، بل هو  اإلعتيادية طرقمقارنة بال
، وقتاً طويالً حتاجي )Portfolios(اإلنجازبعض النتائج أن تطبيق ملفات  أظهرتجهة أخرى فقد 

  .مهمة صعبة على الطلبة كما أن تقويم الذات ومراجعة العمل وتصحيحه ذاتياً

  التوصيات

من المهـارات التـي يمكـن للمعلـم      ةعلى تضمين مجموععلى واضعي المناهج العمل  •
 .للطلبة اإلنجازاستخدامها لملفات 

وكيفية استخدامها وتطبيقها بشكل  اإلنجازعمل خاصة للمعلمين لتعريفهم بملفات  عقد ورش  •
 .جيد
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حتـى   جرائـه عمل خاصة بالمعلمين لتعريفهم بأساليب التقويم البديل وكيفية ا عمل ورش •

 .جيد لهذه االستراتيجيات بشكل جيديتسنى لهم التطبيق ال

عمل للمجتمع المحلي للطالب لمساعدتهم في التواصل مع االهـل فـي انجـاز     عقد ورش •

 .كحلقة وصل بينهم اإلنجازملفات 

  المقترحات

ة أخـرى كالرياضـيات   ياجراء المزيد من البحوث المتعلقة بملفات اإلنجاز في مواد تعليم •

 .والمواد اإلجتماعية لما لها من أثر واضح في تحصيل الطلبة

 .عمل دراسة عن استخدام ملفات البورتفوليو في تنمية بعض مهارات التعلم الذاتي •

 .لمعرفة نقاط القوة والضعف في استخدامه خرى عن استخدام ملفات االنجازعمل دراسات أ •

  .على مهارات التفكير الناقد لدى الطالب والمعلم اسة عن تأثير ملفات االنجازعمل در •
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  المراجعقائمة المصادر و

  العربية المراجع

، 2طبعـة  . اعداد وتأهيل المعلمين واالسس التربوية والنفسـية ). 2011(أبو الفيعات، زكريا 

 .األردن، دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان

األردن، دار المجتمع : عمان. التربية المهنية الفاعلة ومعلم الصف). 2007(أبو شعيرة، خالد 

 .العربي للنشر والتوزيع

معيقات تطبيق استراتيجية منظومة التقويم الـواقعي  ). 2010(أبو شعيرة، خالد وغانم، بسام 

. على تالميذ الصفوف األربعة األولى من مرحلة التعليم األساسي في محافظة الزرقـاء 

 .، فلسطين)3(، عدد )24(مجلد  ).العلوم اإلنسانية(النجاح لألبحاث مجلة جامعة 

التوجهات المستقبلية للتقويم النفسي والتربوي وتطبيقاتها في مجال ). 2007(أبو هاشم، محمد 

 .، العدد الحادي عشرالمجلة العربية للتربية الخاصةالتربية الخاصة، 

فـي تنميـة   ) البورتفوليو(استخدام ملفات اإلنجازفاعلية ). 2006(األحمد، عبد الهادي عبداهللا 

مهارات التدريس واالتجاهات نحو مهنة التدريس لدى طالب دبلوم التأهيـل التربـوي   

دراسـات تربويـة   . تخصص التجارة واالقتصاد بكلية التربية جامعة السلطان قـابوس 

 ).12(المجلد . وإجتماعية

على تنمية ) البورتفوليو(م التقويم األصيل أثر استخدا). 2006(أشرف، محمود وبخيت، مؤنس 

بعض مهارات التواصل الرياضي واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

دراسة مقدمة في المؤتمر العلمي الثامن عشر مناهج التعلـيم وبنـاء    .وبقاء أثر تعلمهم

الضيافة، المجلد األول، ، جامعة عين شمس، دار 2006يوليو ) 26-25(االنسان العربي 

 .179-137ص 
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 .األساليب غير اإلعتيادية في التقويم الصفي). دودين، حمزة(ترجمة ). 2005(انجلو، كروس 

 .االمارات، دار الكتاب الجامعي للنشر والتوزيع: دبي

االردن، دار : عمان. استراتيجيات في تعليم وتقويم تعلم الرياضيات ).2003(بدوي، رمضان 

 .الفكر

البورتفوليو كأحد معالم تطوير التعليم في القرن الحـادي  ). 2001(بكار، نادية، البسام، منيرة 

 ).163-143(، ص )2(مجلة . مجلة العلوم التربوية .والعشرين

أثر استخدام التقويم البورتفوليو على التحصيل في مقرر الفروق ). 2006(توفيق، نجاة عدلي 

مجلة الجمعية المصرية للدراسـات  . واتجاهاتهم نحو المادةالفردية لدى طالب الجامعة 

 ).351_223(، ص)16(العدد الثالث والخمسون، المجلد . النفسية

. اتجاهات وتجارب معاصرة في تقويم أداء التلميذ والمدرس). 2002(جابر، جابر عبد الحميد 

 .مصر، دار الفكر العربي: القاهرة

 .األردن، دار الفكر العربي: عمان. لم العربيابداعات المع). 2010(جودة، جهان 

فعالية برنامج تدريبي في استخدام ملفات انجاز الطالب كأداة للتقـويم  ). 2004(حسين، عادل 

 ).14(المجلد ). 45(العدد . مجلة الجمعية المصرية للدراسات النفسية .الحقيقي

مبادئ في ). 2011(، عساف الخزاعة، محمد، والشقصي، عبداهللا، والسحفي، حسين، والشويكي

 .األردن، دار صفاء للطباعة والنشر والتوزيع: عمان. علم التربية

األردن، دار الفكر العربي : عمان. القياس والتقويم التربوي الحديث ).2004(الدوسري، حمادة 

 .للنشر والتوزيع

الطـالب المعلمـين   استخدام المحافظ االلكترونية لتقييم ). 2003(راشد، علي ومحمود، أمال 

السنة الرابعة بكلية التربية بصور في سلطنة عمان فـي  ) فيزياء /كيمياء(شعبة العلوم 
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مجلة دراسـات فـي   . برنامج التربية العلمية وأثرها على أدائهم فيه واتجاهاتهم نحوه

 .194-131، ص )84(، العدد وطرق التدريس المناهج

 .الفـوق معرفـي   تعلم التدريس من منظور التفكيرلارؤيا جديدة في ). 2013(الرويثي، ايمان 

 .األردن، دار الفكر للنشر والتوزيع: ، عمان2ط

تصور مقترح لتطوير أدوات قياس تحصيل الطالب وفق ). 2009(الزهراني، محمود بن راشد 

رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعـة ام   .معايير الجودة الشاملة بوزارة التربية والتعليم

 .السعودية: كةالقرى، م

تأثير استخدام ملف اإلنجاز على تحصيل طـالب تمـريض الرعايـة    ). 2008(زيدان، ايمان 

 .رسالة ماجستير، كلية التمريض، جامعة اإلسكندرية، اإلسكندرية، مصر. الحرجة

فلسطين، دار : غزة. رياضيات الطفولة المبكرة. ترجمة عرم، صالح). 2005(سميث، سيسان 

 .الكتاب الجامعي

فاعلية التقويم بملفات التعلم في تنمية التحصـيل والتفكيـر االبتكـاري    ). 2007(السيد، علياء

مجلـة التربيـة   . وخفض قلق االمتحانات في مادة العلوم لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

 )114_87(، ص )10(العدد الرابع، المجلد  .العملية

م البورتفوليو وأثره على نمو تحصيل تالميذ تقييم التحصيل باستخدا). 2004(سيد، هبه زيدان 

رسالة ماجسـتير، كليـة التربيـة    . المرحلة االبتدائية في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها

 .مصر: بالوادي الجديد، جامعة أسيوط

أثر استراتيجية البورتفوليو فـي بنـاء المفـاهيم    ). 2014(الشلبي، الهام، وأبو عواد، فريال 

مجلـة  . ديل المفاهيم البديلة لدى طالبات الصف الثالـث األساسـي  العلمية السليمة وتع

 ).30(العدد  .العلوم االنسانية واالجتماعية
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اتجاهات المعلمين والطلبة نحـو اسـتخدام الـتعلم    ). 2010(الشناق، قسيم، بني دومي، حسن 

 ).2(المجلد  .مجلة جامعة دمشق. االلكتروني في المدارس الثانوية األردنية

األردن، دار : ، عمان3طبعة. االتجاهات المعاصرة في تعليم الرياضيات). 2013(ماجدة صالح، 

 .الفكر للنشر والتوزيع

فعالية استخدام ملفات التقيـيم االلكترونيـة علـى تنميـة المهـارات      ). 2006(صقر، محمد 

. ميةمجلة التربية العل. التدريسية للطالب المتدربين بكلية المعلمين بالجوف واتجاهاتهم

 . 156-121، ص )3(العدد ) 9( مجلة

أثر استخدام ملف اعمال الطالب في تحصيل طلبة الصف السابع فـي  ). 2009(العبسي، محمد 

 .المجلة التربوية. مادة الرياضيات

استراتيجيات التدريس والتقـويم فـي القـرن    ). 2014(عبيدات، ذوقان، وسهيلة، أبو السميد 

 .األردن، دار الفكر للنشر والتوزيع: ، عمان3ط .الحادي والعشرين

العالقة بـين تحقيـق أغـراض الحقيبـة الوثائقيـة      ). 2007(عثمان، سلوى والدغيدي، هبة 

والقدرة على الحوار والتفاوض الفكري لدى طالب الدراسات العليا بكليـة  ) البورتفوليو(

 . 126 -91، ص )120(العدد  .مجلة دراسات في المناهج .التربية

مـدخل تكـاملي   : بورتفوليو طالب المرحلة الثانوية). 2008(لوى، والدغيدي، هبه عثمان، س

المؤتمر القـومي لتطـوير التعلـيم    قدمت كورقة عمل في  .لنظام القبول بالتعليم العالي

 .مصر: القاهرة. الثانوي وسياسات القبول بالتعليم العالي

. البورتفوليو ومعوقات استخدامه في مدارسناالتقويم التراكمي الشامل ). 2005(عرفان، خالد 

 .مصر، دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع: القاهرة

التقويم التربوي البديل اسسه النظريـة والمنهجيـة وتطبيقاتـه    ). 2004(عالم، صالح الدين 

 .مصر، دار الفكر العربي: القاهرة. الميدانية
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: ، عمـان 4طبعـة . المقاييس التربوية والنفسـية االختبارات و). 2014(عالم، صالح الدين 

 .األردن، دار الفكر للنشر والتوزيع

 .رسالة التربية. اليات واسس تشخيص وقياس التحصيل الدراسي). 2010(الغاوي، احمد 

 .تفريد التعليم في اعداد وتأهيل المعلم، أنموذج في القياس والتقويم). 2014(الفتالوي، سهيلة 

 .، دار الشروقاألردن: ، عمان2ط

واقع تطبيق ملف اإلنجاز في المرحلتين ). 2008(القصير، أروى والبراهيم، هند والراشد، غادة 

 . كلية التربية، جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية. االبتدائية والمتوسطة

: ، عمـان 4طبعـة . تعليم التدريس). 2011(قطامي، نايفة وأبو جابر، ماجد وقطامي، يوسف 

 .األردن، دار الفكر للنشر والتوزيع

: غـزة . ملف اإلنجاز المهني دليل المعلم للتميز). 2004(كوستنيتو، باتريكيا، ماري، لورنيزو 

 .فلسطين، دار الكتاب الجامعي

أثر استخدام حقائب العمل في تقويم تعلم الطالبات المعلمات على تنميـة  ). 2004(لولو، فتحية 

جامعة األقصى، ). الجامعات والتنمية(المؤتمر العلمي الخامس  .اتجاهاتهن نحو التدريس

 .غزة، فلسطين

قياس أثر ادخـال منهجيـة الـتعلم    ). 2012(المديرس، عبداهللا والحمار، أمل ومبارك، رابحة 

التعاوني والملف اإلنجازي االلكتروني على مقرر التدريب الميـداني لقسـم تكنولوجيـا    

القسم والتكيف مع احتياجات سوق العمـل فـي دولـة    التعليم بغرض تحسين مخرجات 

 .العدد التاسع، الجزء األول. مجلة الطفولة والتربية .الكويت

دراسة العالقة بين االتجـاه نحـو مـادة الكيميـاء     ). 2006(مراد، عبد الستار، جمعة، علي 

 .جامعة دياال ،كلية التربية والتحصيل الدراسي لطلبة الصف السادس العلمي،
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األردن، دار : عمان. التقويم الواقعي). 2009(ات، عبد الحكيم، والمحاسنة، إبراهيم محمد مهيد

 .جرير
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  المالحق
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  )1(ملحق 

  عنوان األطروحة وتحديد المشرفكتاب موافقة الجامعة على تحديد 

  

   



73 

  )2(ملحق 

  خطاب الجامعة لمديرية التربية والتعليم في نابلس لتسهيل المهمة
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  )3(ملحق 

  الدراسة ابن قتيبة األساسية لتطبيقخطاب مديرية التربية والتعليم في نابلس لمدرسة 
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  )4(ملحق 

  األساسية لتطبيق الدراسةخطاب مديرية التربية والتعليم في نابلس لمدرسة بيسان 

  

   



  االختبار القبلي في اللغة العربية

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

على تحصيل واتجاهات  اإلنجازاستخدام ملفات 

  .طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

، أضع بين أيديكم هذا االختبار بغرض تحكيمه 

  وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

  االء الشنار
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  )5(ملحق 

االختبار القبلي في اللغة العربيةبطاقة تحكيم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  نابلس -النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا 

  قسم المناهج وطرق التدريس

  .......ة/المحترم...... ة/حضرة الدكتور

  ....تحية طيبة وبعد

  ة/المحترم..................................

..........................مكان العمل.....................................

استخدام ملفات  أثر: "بإعداد دراسة بعنوان ةقوم الباحث

طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

، أضع بين أيديكم هذا االختبار بغرض تحكيمه قبلي في اللغة العربيةويتطلب ذلك إعداد اختبار 
  :وذلك من حيث

  .تفاق األسئلة مع هدف الدراسة

  .ألسئلة االختبارالمراجعة اللغوية 

  .األساسي خامسمناسبة األسئلة لمستوى طلبة الصف ال

وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

النجاح الوطنية جامعة

كلية الدراسات العليا 

قسم المناهج وطرق التدريس

  

حضرة الدكتور

تحية طيبة وبعد

..................................ة/السيد

.....................................الدرجة العلمية

  

قوم الباحثت
طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

ويتطلب ذلك إعداد اختبار 
وذلك من حيث

تفاق األسئلة مع هدف الدراسةمدى إ -

المراجعة اللغوية  -

مناسبة األسئلة لمستوى طلبة الصف ال -
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  ـــــــــــــــــــ :االسم

  ـــــــــــــــــــ:التاريخ

  :تيةبلغتي الخاصة عن الكلمات األ عبرأ. س1

  _____________________________________________________:الزريبة

  ____________________________________________________:انهلتني

  ____________________________________________________:االشرعة

  ______________________________________________________طاقم

  واالمهات في المدارس؟ اآلباءتشكيل مجلس أوضح ما الهدف من . س2

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

  كتب ما اعرفه عن ناجي علوش؟أ. س3

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

  فسر بطء القوارب قديماً؟ أ. س4

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

  وضح الفرق بين السفينة والباخرة؟ أ. س5

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

ناقش أهمية اختراع االنسان في العصر الحـديث للمحركـات التـي تعمـل بـالوقود؟      أ. س6

____________________________________________________________
_________________________________________________________  
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  :بة في الفراغ المناسب فيما يأتيضع الصيغة المناسأ. س7

  )ضخمأرخص، أكبر، أصغر، أكبر، أ(

  .من السفينة________ القارب ) ا

  .السفينةمن ________ الباخرة ) ب

  .من الباخرة________ البارجة ) ج

  .السفن الحربيةمن ________ البوارج العمالقة ) د

  .من المواصالت األخرى________ تعد المواصالت البحرية )ه

  :ما جموع المفردات االتية. س8

 _______ :طفل

 _______: زميل

  :أسمي بيت كل من. س9

 _____________________________________________________: الغنم

 ___________________________________________________: الدجاج

 ____________________________________________________: األسد

 __________________________________________________: العصفور

  :يلي قرأ ثم أجيب على كل مماأ. س10

 -:ضع ظرف المكان المناسب في كل فراغ من الفراغات االتيةأ

 .اعراب إلىالكلمات التي تحتاج __________ يظهر الخط 

الكعبة_________ جاج يطوف الح.  

 :يأتيميز ظرف المكان من ظرف الزمان فيما ُأ

 ____________________________________.ن السفر عند المغربوصل أبي م

 ___________________________________________.مكتبةسأنتظرك عند ال
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 :لفراغ فيما يأتي، كما في المثالكمل اُأ

 .آوى اهللا الضعفاء .اهللا إلىأوى الضعفاء : المثال

 .الجرح المصاب________ ) أ  .ألم المصاب من الجرح) أ

الصـديق صـديقه علـى    ________ ) ج .أخذ الصديق على صديقه تقصيره في الدراسة)ب
 . تقصيره في الدراسة

  -:ضع خطاً تحت المثنى في الجمل االتيةأ

  ."ولمن خاف مقام ربه جنتان:" لىاقال تع* 

  .نطق المؤمن بالشهادتين* 

   -:عرب ما تحته خطأ)ه

  .العالمان جائزتين ناَل* 

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

 *وضع محمد الطاولة فوقَ الكتاب.  

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

  مع أمنياتي لكم بالنجاح
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  )6(ملحق 

  اللغة العربية القبلي للصف الخامساختبار 

  دولة فلسطين
  وزارة التربية والتعليــم
 مديرية التربيـة والتعليم

  نابلس

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  امتحان يومي

    المبحث
    الصف

    اسم الطالب
    التاريخ

  :عزيزي الطالب

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد؛

فقرات وكل فقرة رصد لها عالمتان، عليـك أن تجيـب   ) 10(يتكون هذا االختبار من 

  .عليها جميعها

  مع فائق االحترام والتقدير

  االء الشنار 
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  ـــــــــــــــــــ :االسم

  ـــــــــــــــــــ:التاريخ

   -:عبر بلغتي الخاصة عن الكلمات التاليةأ. س1

  _____________________________________________________:الزريبة

  ____________________________________________________:نهلتنيأ

  ____________________________________________________:شرعةاأل

  ______________________________________________________ طاقم

  واالمهات في المدارس؟ اآلباءأوضح ما الهدف من تشكيل مجلس . س2

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

  كتب ما اعرفه عن ناجي علوش؟أ. س3

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

  فسر بطء القوارب قديماً؟ أ. س4

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

  وضح الفرق بين السفينة والباخرة؟ أ. س5

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

ناقش أهمية اختراع االنسان في العصر الحـديث للمحركـات التـي تعمـل بـالوقود؟      أ. س6

____________________________________________________________
_________________________________________________________  
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  :ة في الفراغ المناسب فيما يأتيضع الصيغة المناسبأ. س7

  )ضخمأرخص، أكبر، أصغر، أكبر، أ(

  .من السفينة________ القارب ) ا

  .من السفينة________ الباخرة ) ب

  .من الباخرة________ البارجة ) ج

  .السفن الحربيةمن ________ البوارج العمالقة ) د

  .من المواصالت األخرى________ تعد المواصالت البحرية )ه

  -:ما جموع المفردات االتية. س8

 _______ :طفل

 _______: زميل

  -:أسمي بيت كل من. س9

 _____________________________________________________: الغنم

 ___________________________________________________: الدجاج

 ____________________________________________________: األسد

 __________________________________________________: العصفور

  -:يلي اقرأ ثم أجيب على كل مما. س10

 -:ضع ظرف المكان المناسب في كل فراغ من الفراغات االتيةأ

 .اعراب إلىالكلمات التي تحتاج __________ يظهر الخط 

الكعبة_________ جاج يطوف الح.  

 -:ميز ظرف المكان من ظرف الزمان فيما يأتيُأ

 ____________________________________.وصل أبي من السفر عند المغرب

 ___________________________________________.سأنتظرك عند المكتبة
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 :لفراغ فيما يأتي، كما في المثالكمل اُأ

 .آوى اهللا الضعفاء .اهللا إلىأوى الضعفاء : المثال

 .الجرح المصاب________ ) أ  .ألم المصاب من الجرح) أ

الصـديق صـديقه علـى    ________ ) ج .أخذ الصديق على صديقه تقصيره في الدراسة)ب
 . تقصيره في الدراسة

  -:ضع خطاً تحت المثنى في الجمل االتيةأ

  ."ولمن خاف مقام ربه جنتان:" لىاقال تع* 

  .نطق المؤمن بالشهادتين* 

   -:عرب ما تحته خطأ)ه

  .العالمان جائزتين ناَل* 

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

 *وضع محمد الطاولة فوقَ الكتاب.  

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

  مع أمنياتي لكم بالنجاح

   



  في اللغة العربية

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

على تحصيل واتجاهات  اإلنجازاستخدام ملفات 

  .طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

في اللغة العربية، أضع بين أيديكم هذا االختبار بغرض تحكيمه 

  وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

  االء الشنار
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  )7(ملحق 

في اللغة العربية االختبار البعديبطاقة تحكيم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعه النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا 

  قسم المناهج وطرق التدريس

  .......ة/المحترم...... ة/حضرة الدكتور

  ....تحية طيبة وبعد

  ة/المحترم..................................

..........................مكان العمل.....................................

استخدام ملفات  أثر: "بإعداد دراسة بعنوان تقوم الباحثة

طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

في اللغة العربية، أضع بين أيديكم هذا االختبار بغرض تحكيمه  ويتطلب ذلك إعداد اختباراً بعدياً

  :وذلك من حيث

  .مدى اتفاق األسئلة مع هدف الدراسة

  .المراجعة اللغوية ألسئلة االختبار

  .مناسبة األسئلة لمستوى طلبة الصف الخامس األساسي

وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

جامعه النجاح الوطنية

كلية الدراسات العليا 

قسم المناهج وطرق التدريس

 

حضرة الدكتور

تحية طيبة وبعد

..................................ة/السيد

.....................................الدرجة العلمية

تقوم الباحثة

طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

ويتطلب ذلك إعداد اختباراً بعدياً

وذلك من حيث

مدى اتفاق األسئلة مع هدف الدراسة -

المراجعة اللغوية ألسئلة االختبار -

مناسبة األسئلة لمستوى طلبة الصف الخامس األساسي -
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  ______________:التاريخ_____________:الشعبة________________:االسم

  -:اآلتيةعبر بلغتي الخاصة عن الكلمات أ. س1

 ____________________________________________________: العراك

مقاًزو :____________________________________________________ 

 _____________________________________________________: زغب

نهاتْم :____________________________________________________ 

  وما أهميته؟، واألمهاتالهدف من تشكيل مجلس اآلباء  أبين. س2

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

  ولد، أين توفي، وما أشهر دواوينه؟أعرفُ من هو ناجي علوش، متى وأين . س3

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

  .أقارن بين القوارب الشراعية والسفن الكبيرة. س4

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

أعبر بلغتي الخاصة عن أهمية اختراع االنسان في العصر الحديث للمحركات التي تعمل . س5

  .بالوقود

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

  -:أكمل الفراغ فيما يأتي، كما في المثال. س6

  .الظالم آثم .َأثم الظالم: المثال

أ .أزِفَ النصر ( النصر________. 

هَل البيتُ بسكانالبيتُ ) ب .أه ________هبسكان.  
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  :المفردتين اآلتيتين ما جمع. س7

 _____________________________________________________: قصة

 ______________________________________________________: ولد

  -:عن كّل مما يأتي ثم أجيب ،أقرأ. س8

  -:الفراغات اآلتيةأضع ظرف المكان المناسب في كل فراغ من ) أ

 .الشجرة________ شاهدت القطة

 .السور________ يثب اللص 

 .المرآة_______ وقفت 

  -:أميز ظرف المكان من ظرف الزمان فيما يأتي)ب

   ________ _______ .المدرسة قبل قرع الجرس إلىوصلت ) 1

  _______ _______ .يقع بيتنا قبل المدرسة) 2

   -:أكمل الجدول كما في المثال) أ.س9

  كتابين  كتابان  كتاب: المثال

      طبيب

    مهندسان  

  مسطرتين    

      دفتر

 :اً تحت المثنى في الجمل التاليةأضع خط

 .قرأ محمد كتابين

 .زرتُ ضريحين من أضرحة الصحابة

 .درس الطالبان الدرس
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  :أعرب ما تحته خط. س10

 .الطالبان ذكيان

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

 .وضع كريم الكرة تحت الكرسي

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

  مع أمنياتي لكم بالنجاح
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  )8(ملحق 

 اختبار اللغة العربية البعدي للصف الخامس

  دولة فلسطين
  وزارة التربية والتعليــم
 مديرية التربيـة والتعليم

  نابلس

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  امتحان يومي

    المبحث
    الصف

    اسم الطالب
    التاريخ

  :عزيزي الطالب

  عليكم ورحمة اهللا وبركاته وبعد؛ السالم

فقرات وكل فقرة رصد لها عالمتان، عليـك أن تجيـب   ) 10(يتكون هذا االختبار من 

  .عليها جميعها

  مع فائق االحترام والتقدير

  االء الشنار
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. س1______________:التاريخ_____________:الشعبه________________:االسم

  -:اآلتيةعبر بلغتي الخاصة عن الكلمات أ

 ____________________________________________________: العراك

مقاًزو :____________________________________________________ 

 _____________________________________________________: زغب

نهاتْم :____________________________________________________ 

  وما أهميته؟، واألمهاتالهدف من تشكيل مجلس اآلباء  أبين. س2

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

  أعرفُ من هو ناجي علوش، متى وأين ولد، أين توفي، وما أشهر دواوينه؟. س3

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

  .أقارن بين القوارب الشراعية والسفن الكبيرة. س4

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

أعبر بلغتي الخاصة عن أهمية اختراع االنسان في العصر الحديث للمحركات التي تعمل . س5

  .بالوقود

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

  -:يأتي، كما في المثال أكمل الفراغ فيما. س6

  .الظالم آثم .َأثم الظالم: المثال

أ .أزِفَ النصر ( النصر________. 

هَل البيتُ بسكانالبيتُ ) ب .أه ________هبسكان.  
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  :المفردتين اآلتيتين ما جمع. س7

 _____________________________________________________: قصة

 ______________________________________________________: ولد

  -:ثم أجيب عن كّل مما يأتي ،أقرأ. س8

  -:أضع ظرف المكان المناسب في كل فراغ من الفراغات اآلتية) أ

 .الشجرة________ شاهدت القطة

 .السور________ يثب اللص 

 .المرآة_______ وقفت 

  -:فيما يأتيأميز ظرف المكان من ظرف الزمان )ب

  _______ _______ .المدرسة قبل قرع الجرس إلىوصلت ) 1

  _______ _______ .يقع بيتنا قبل المدرسة) 2

   -:أكمل الجدول كما في المثال) أ.س9

  كتابين  كتابان  كتاب: المثال

      طبيب

    مهندسان  

  مسطرتين    

      دفتر

 :اً تحت المثنى في الجمل التاليةأضع خط

 .كتابينقرأ محمد 

 .زرتُ ضريحين من أضرحة الصحابة

 .درس الطالبان الدرس
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  :أعرب ما تحته خط. س10

 .الطالبان ذكيان

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

 .وضع كريم الكرة تحت الكرسي

____________________________________________________________
_________________________________________________________  

  مع أمنياتي لكم بالنجاح

   



  في اللغة العربية

  ..........................مكان العمل

على تحصيل واتجاهات  اإلنجازاستخدام ملفات 

  .طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

بغـرض تحكيمـه    ، أضع بين أيديكم هذا الملف

  وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

  االء الشنار 
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  )9(ملحق 

في اللغة العربية اإلنجازملف  بطاقة تحكيم

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعه النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا 

  قسم المناهج وطرق التدريس

  .......ة/المحترم...... ة/حضرة الدكتور

  ....تحية طيبة وبعد

  ة/المحترم..................................

مكان العمل.......................................

استخدام ملفات  أثر: "الباحثة بإعداد دراسة بعنوان

طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

، أضع بين أيديكم هذا الملفويتطلب ذلك إعداد ملف انجاز في اللغة العربية
  :وذلك من حيث

  .اتفاق الملف مع هدف الدراسة

  .اإلنجازالمراجعة اللغوية للملف 

  .مناسبة الملف لمستوى طلبة الصف الخامس األساسي

  .إضافة أي بنود تراها مناسبة

وتقبلوا فائق االحترام والتقدير

جامعه النجاح الوطنية

كلية الدراسات العليا 

قسم المناهج وطرق التدريس

 

حضرة الدكتور

تحية طيبة وبعد

..................................ة/السيد

................الدرجة العلمية

الباحثة بإعداد دراسة بعنوانتقوم 
طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

ويتطلب ذلك إعداد ملف انجاز في اللغة العربية
وذلك من حيث

اتفاق الملف مع هدف الدراسة مدى -

المراجعة اللغوية للملف  -

مناسبة الملف لمستوى طلبة الصف الخامس األساسي -

إضافة أي بنود تراها مناسبة -
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  )1(المهمة 

  :مفيدةأستخرج معاني الكلمات التالية من المعجم، ثم أضعها في جمل 

  _______________________________________________________: مترنم

  _______________________________________________________: يحز

  _______________________________________________________: بديعة

  _______________________________________________________: زغب

  ________________________________________________________: ضنى

  )2(المهمة 

ما الفرق بين البيت العربي القديم يعيش الناس في بيوت سواء كان قديماً أو حديثاً، لذلك 

جيب عن هذا السؤال عن طريق تجميع ثم أ. ؟وما هي محتوياتهما ؟والبيت العربي الحديث

. واكتب رأي بذلك) CD(هم على صور لكال البيتين واضع
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________  

  )3(المهمة 

اجيب على هذه األسئلة بعد طرحها . ؟ا يتكون وما أهدافه وأهميتهمجلس اإلباء واالمهات مم

 .على والدي وعلى احد المدرسين داخل مدرستي
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  
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  )4(المهمة 

قف والدي خالد تجاه زيارة المدرسة والمشاركة في مجلس االباء اناقش انا وزمالئي مو

 .واالمهات ثم نلخص افكارنا ويقرأها احدنا على مسمع المدرس وباقي الزمالء
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

  )5(المهمة 

  :أتيجيب عما يأنترنت عن الشاعر ناجي علوش وبحث على اإلأ

  ._________________________________________________ ؟متى وأين ولد

  ____________________________________________________ ؟ين درسأ

  ________________________________ ؟هم المناصب التي شغلهاأعمل وما ين أ

  ________________________________________________ ؟ين ومتى توفيأ

  _________________________________________________ ؟دواوينهشهر أ

  ___________________________________ ؟سمهإما هي المقولة التي ارتبطت ب

  )6(المهمة 

  :أختار ظرف المكان، وأضعه في الفراغ المناسب

  .)بين ،جوار ،مامأ ،فوق ،تحت(

 .الغصن____________ تقف الطيور 

 .الشجرة____________ جلس الراعي 

 .أصدقائه فرحاَ____________ حمد أجلس 

 .جوار علي____________ يسكن محمد 

  .الجيش____________ يقف القائد 
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  )7(المهمة 

  :تحته، ثم أبين نوعه قرة أستخرج الظرف منها، وأضع خطاًبعد قراءة الف

المنزل ظهـراً،   إلىمام العلم، وعادت أالمدرسة، ووقفت  إلىاستيقظت فاطمة صباحاً، وذهبت 
  .ووضعت الحقيبة فوق المنضدة

___________________________.  

___________________________.  

  )1(المهمة 

خص ما شاهدت بما ال يقل عن بعد مشاهدتك لفيديو تطور السفن مع زمالئك داخل الصف، ل

  .سطرين

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

  )2(المهمة 

  .كل وسيلة من وسائل المواصالت األتية اكن سير وسائل المواصالت، ونوعأم أذكر

  ._____________________________________ :السيارة

  ._____________________________________ :الطيارة

  ._____________________________________ :القطار

  ._______________________________ :السفينة الشراعية

___________________________________________.  

___________________________________________.  

___________________________________________.  

___________________________________________.  
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  )3(المهمة 

  :المعجم ثم أضعها في جمل مفيدةأستخرج معاني الكلمات التالية من 

  ______________________________________________________ :المجداف

  _______________________________________________________ :طور

  _____________________________________________________ :المحركات

  ______________________________________________________ :تقتصر

  )4(المهمة 

ر عزيزي الطالب اإلجابة على اليوتيوب، اخت) المثنى :الصف الخامس(بعد حضور فيديو 

  الصحيحة

  -:سم مثنى هيإالجملة التي اشتملت على 

 .نريمان عملها جيد

 .في الحديقة شجرة مثمرة

 .في الميناء سفينتان

 .و رامي يدرسان في المدرسةحمد أ

  -:هما مذكر واألخر مؤنث هياحدإسمين مثنيين إالجملة التي احتوت على 

 .في الغرفة طاولتان وكرسيان

 .ختان تجلسان في حديقة البيتاأل

 .الالعبان يلعبان في الملعب

  .رأيت الولدين يدرسان

 -:وعالمة جرهاسم مجرور ) الموظفين(المثنى ) مررت بالموظفين في مكتبهما(

 .الكسرة

 .النون
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 .الياء والنون

  .الياء

 -:سم المثنى في الجملة السابقة هواإل) المكتبة وخرجا بعد العصر إلىذهب الطالبان (

 .العصر

 .الطالبان

 .ذهب

  .خرجا

 -:سم مرفوع وعالمة رفعهإ )الطالبتان(سم المثنى اإل )امت الطالبتان بقراءة الدرسق(

 .ثبوت النون

 .والنونلف األ

 .الضمة

  .لفاأل

   



  في اللغة العربية

  ..........................العمل

على تحصيل واتجاهات  اإلنجازاستخدام ملفات 

  .طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

ملف لمساعدتكم علـى  ، أضع بين أيديكم هذا ال

  رام والتقدير

  االء الشنار
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  )10(ملحق 

في اللغة العربية اإلنجازبطاقة ملف 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  نابلس - جامعه النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا 

  قسم المناهج وطرق التدريس

  .......ة/المحترم...... ة/حضرة الدكتور

  ....تحية طيبة وبعد

  ة/المحترم..................................

العملمكان .........................................

استخدام ملفات  أثر: "تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان

طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

، أضع بين أيديكم هذا الويتطلب ذلك إعداد ملف انجاز في اللغة العربية
  .القيام بالمهام المنظمة والمتعلقة بالوحدات الدراسية

رام والتقديروتقبلوا فائق االحت

 

جامعه النجاح الوطنية

كلية الدراسات العليا 

قسم المناهج وطرق التدريس

 

حضرة الدكتور

تحية طيبة وبعد

..................................ة/السيد

..........الدرجة العلمية

 

تقوم الباحثة بإعداد دراسة بعنوان
طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة نابلس

ويتطلب ذلك إعداد ملف انجاز في اللغة العربية
القيام بالمهام المنظمة والمتعلقة بالوحدات الدراسية
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  )1(المهمة 

  :أستخرج معاني الكلمات التالية من المعجم، ثم أضعها في جمل مفيدة

  _______________________________________________________ :مترنم

  _______________________________________________________ :يحز

  _______________________________________________________ :بديعة

  _______________________________________________________ :زغب

  ________________________________________________________ :ضنى

  )2(المهمة 

جيب عن أثم . ؟وما هي محتوياتهما ؟ما الفرق بين البيت العربي القديم والبيت العربي الحديث

. بذلك يكتب رأيأو) CD(ضعهم على أهذا السؤال عن طريق تجميع صور لكال البيتين و
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________  

  )3(المهمة 

جيب على هذه األسئلة بعد طرحها أ. ؟واالمهات مم يتكون وما أهدافه وأهميته اآلباءمجلس 

 .حد المدرسين داخل مدرستيأعلى والدي وعلى 
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  
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  )4(المهمة 

باء موقف والدي خالد تجاه زيارة المدرسة والمشاركة في مجلس اآلوزمالئي  أنا ناقشأ

 .حدنا على مسمع المدرس وباقي الزمالءأ هاأفكارنا ويقرأمهات ثم نلخص واأل
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

  )5(المهمة 

  :جيب عما يليأنترنت عن الشاعر ناجي علوش واإل فيبحث أ

  _________________________________________________ ؟متى وأين ولد

  ____________________________________________________ ؟ين درسأ

  __________________________________ ؟هم المناصب التي شغلهاأين عمل وما أ

  ________________________________________________ ؟يين ومتى توفأ

  _________________________________________________ ؟شهر دواوينهأ

  ___________________________________ ؟ما هي المقولة التي ارتبطت باسمه

  )6(المهمة 

  :أختار ظرف المكان، وأضعه في الفراغ المناسب

  .)بين ،جوار ،مامأ ،فوق ،تحت(

 .الغصن____________ تقف الطيور 

 .الشجرة____________ جلس الراعي 

 .أصدقائه فرحاً____________ حمد أجلس 
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 .علي____________ يسكن محمد 

  الجيش____________ يقف القائد 

  )7(المهمة 

  :تحته، ثم أبين نوعه خطاً ثم أضعة الفقرة أستخرج الظرف منها، بعد قراء

المنزل ظهـراً،   إلىام العلم، وعادت أمالمدرسة، ووقفت  إلىاستيقظت فاطمة صباحاً، وذهبت 
  .ووضعت الحقيبة فوق المنضدة

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

_________________________________________________________  

  :مهمة خاصة

اء معلوماتك ثرهذه الورقة مرفقة لتكتب أي مهمة أخرى قمت بها أل ة\عزيزي الطالب 

  .بخصوص الوحدة

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

  .هذه الورقة مرفقة بالملف كي تكتب عليها رأيك بالمهام السابقة ة\عزيزي الطالب 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________  
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  )1(المهمة 

ك داخل الصف، لخص ما شاهدت بما ال يقل عن ئبعد مشاهدتك لفيديو تطور السفن مع زمال

  .سطرين

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________  

  )2(المهمة 

م جوية، أم بحرية أوأكتب نوعها هل هي برية  ،أذكر أماكن سير وسائل المواصالت التالية

  .وأذكر وسائل مواصالت أخرى غير مذكورة

  ___________________________________________________ :السيارة

  ___________________________________________________ :الطيارة

  ___________________________________________________ :القطار

  ____________________________________________ :السفينة الشراعية

  )3(المهمة 

  :أستخرج معاني الكلمات التالية من المعجم ثم أضعها في جمل مفيدة

  ___________________________________________________ :المجداف

  ________________________________________________________: طور

  ____________________________________________________ :المحركات

  ______________________________________________________ :تقتصر
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  )4(المهمة 

ر عزيزي الطالب اإلجابة ختإعلى اليوتيوب، ) المثنى :الصف الخامس(حضور فيديو  بعد

  :الصحيحة

 :سم مثنى هيإالجملة التي اشتملت على 

 .نريمان عملها جيد

 .في الحديقة شجرة مثمرة

 .في الميناء سفينتان

 .حمد و رامي يدرسان في المدرسةأ

 :مذكر واألخر مؤنث هيحدهما ألة التي احتوت على اسمين مثنيين الجم

 .في الغرفة طاولتان وكرسيان

 .ختان تجلسان في حديقة البيتاأل

 .الالعبان يلعبان في الملعب

  .رأيت الولدين يدرسان

 :سم مجرور وعالمة جرهإ) الموظفين(المثنى ) في مكتبهمامررت بالموظفين (

 .الكسرة

 .النون

 .الياء والنون

 .الياء

 :سم المثنى في الجملة السابقة هواإل) ا بعد العصرالمكتبة وخرج إلىذهب الطالبان (

 .العصر

 .الطالبان

 .ذهب

 .خرجا
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 :سم مرفوع وعالمة رفعهإ )الطالبتان(سم المثنى اإل )امت الطالبتان بقراءة الدرسق(

 .ثبوت النون

 .لف والنوناأل

 .الضمة

  .لفاأل

  :مهمة خاصة

اء معلوماتك ثرهذه الورقة مرفقة لتكتب أي مهمة أخرى قمت بها أل ة\عزيزي الطالب 

  .بخصوص الوحدة

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________  

  .هذه الورقة مرفقة بالملف كي تكتب عليها رأيك بالمهام السابقة ة\عزيزي الطالب 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________  

  

  

  



  اإلنجاز

وكيفية التخطيط له وإعداده موجه لمعلمي 
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  )11(ملحق 

اإلنجازملف بمعلم تعريف ال دليل

  جامعه النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا

  قسم المناهج وطرق التدريس 

وكيفية التخطيط له وإعداده موجه لمعلمي  اإلنجازدليل للمعلم لتعريفة بملف 
  الصف الخامس األساسي

  إعداد

  االء الشنار

 

  إشراف

  علياء العسالي. د

  عبد الكريم أيوب. د

  

  ثانيالفصل الدراسي ال

2014-2015  

 

جامعه النجاح الوطنية

كلية الدراسات العليا

قسم المناهج وطرق التدريس 

 

 

  

دليل للمعلم لتعريفة بملف 
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 مقدمة

يلجأ المعلمون إلى أساليب التقويم اإلعتيادية للتحقق من ان المعارف والمهـارات التـي   

بالمفـاهيم والمهـارات   يدرسها المتعلمين قد تم اتقانها قبل تقديم معارف جديدة، ومعرفة المتعلم 

لمادة ما ال تعني بالضرورة قدرة المتعلم على تطبيق تلك المفاهيم والمهارات، ومن هنا ظهرت 

الحاجة إلى تقويم أصيل حقيقي يساعد على معرفة مدى اتقان المتعلم لمهام محددة ينفذها بشـكل  

  ).2004الدوسري، (عملي 

 Authentic(لتقـويم األصـيل   احـدى صـيغ ا  ) Portfolios(وتعد ملفات اإلنجاز 

Assessment (  التي أصبحت تستخدم بكثرة في المؤسسات التعليمية في العديد من الدول فـي

فهذه الصيغة تركز على . اآلونة األخيرة؛ نظراً ألنها تناسب أغراض التقويم البديل بدرجة جيدة

ابعة نمو المتعلم عبـر  عمليات تعلم مهمة يمكن تنميتها في إطار العمل المدرسي وخارجه، ومت

  .الزمن، وتحديد احتياجات تعلمه، وتحصيله لنطاق واسع من المعارف والمهارات الوظيفية

 كوين ملفات اإلنجازتخطيط وت

تعد ملفات اإلنجاز طريقة تتطلب تخطيطاً جيداً قبل البدء في تكوين واعداد هذه الملفات 

  .واستخدامها في تعليم وتقويم المتعلمين

االطالع على العديد من الدراسات التي تناولت ملفات اإلنجاز واستخدامها كـأداة  وبعد 

، )2004عـالم، (ودراسـة   ،)2008زيـدان،  (للتعليم والتقييم الفعال للمتعلمين، مثـل دراسـة  

، يمكـن وضـع مجموعـة مـن     )Caseres, 2009(، ودراسة )Robert H, 2010(ودراسة

  :الخطوات لتصميم ملفات اإلنجاز كما يلي

األساس في تحديد محتويات ملفات اإلنجاز هو الغرض : تحديد الغرض من ملفات اإلنجاز - 

  .من اعداد هذه الملفات، وتختلف هذه المحتويات باختالف الغرض من الملفات

 .تحديد أهداف التعلم - 



107 

يجب ان تكون محتويات ملفـات اإلنجـاز متعلقـة    : تحديد المحتويات والمهارات المرجوة - 

لم للفئة المستهدفة، بحيث تلقي الضوء على مدى تحقق هذه المخرجات، وهذه بمخرجات التع

 .الخطوة من اهم الخطوات

وهي الفئة المراد تعليمها وتقويمها من خالل ملفات اإلنجاز والتـي  : تحديد الفئة المستهدفة - 

 .على أساسها يتم تحديد محتوياتها التي يجب ان تحتويها هذه الملفات ومدتها الزمنية

يتم اخذ االعمال التي تعكس مدى تقدم المـتعلم مثـل حـل    : حديد االعمال المراد جمعهات - 

 .المشكالت التي يعرضها عليهم المعلم واالختبارات ايضاً

تتميز ملفات اإلنجاز بأنها تتيح كثير من الفرص للمتعلمين : وضع خطة مشاركة المتعلمين - 

ي تحتويها ملفاتهم، وأيضـا فـي تقـويم    كي يشاركوا في تعلم انفسهم واختيار االعمال الت

 .أنفسهم

تقدير درجات ملفات اإلنجاز كوحدة واحـدة  : تحديد إجراءات تقدير درجات ملفات اإلنجاز - 

يتطلب إجراءات أكثر تعقيد، فهذا يعتمد على طبيعة المستويات أو المخرجـات التعليميـة،   

 .ومحتويات الملف

ينبغي تعريـف المتعلمـين   : إلنجاز ونتائجهاوضع خطة إلعالم األطراف المعنية بملفات ا - 

واآلباء والجمهور وغيرهم من األطراف المعنية بماهية هذه الملفات، والغرض منها، وكيف 

 .تُستخدم في تعليم وتقويم المتعلمين

  تقييم ملفات اإلنجاز

يتطلب تقييم ملفات اإلنجاز اعداد محكّات يستند إليها في الحكم على قدرة المـتعلم فـي   

استخدامه للمهارات والمعارف المرجوة، ويجب أن يكون المتعلمين على علم بهـذه المحكـات   

للعمل على تحقيقها، وأن تقييم محتويات ملفات اإلنجاز قد حظي بإهتمام أكبر من تقييم الملفـات  

كوحدة متكاملة، وذلك ألن تقييم المحتويات يساعد المتعلم في تعرف جوانب القوة والضعف في 
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ماله المتنوعة، ويعمل على تحسين أدائه في كل منها، ومراقبة تقدمه ذاتياً، مما يسـاعد فـي   أع

  .التقويم التشخيصي و البنائي للمتعلمين

أما تقييم الملف ككل يفيد في أغراض التقويم الختامي، حيث يمكن تقدير درجـة كليـة   

وسط هذه التقـديرات، وهنـا   للملف كوحدة واحدة، أو تقدير درجة لكل من مكوناته، وإيجاد مت

ينبغي الحيطة في تقدير درجات ملفات اإلنجاز لضمان الصدق، والثبات، والعدالة في التقـدير،  

فالطريقة المستخدمة في تقدير الدرجات وكيفية إجرائها تؤثر في نوعية المعلومات التـي يـتم   

وتقييم مكوناته، ال يعد أمراً التوصل اليها، والحقيقة أن إعداد محكات تقييم ملفات اإلنجاز ككل، 

يسيراً، وعملية اصدار أحكام على هذه الملفات يعد من المشـكالت الرئيسـة فـي تقـويم أداء     

  ).2004عالم، (المتعلمين؛ لذلك فإنه يفضل تقييم ملف اإلنجاز ككل، وكذلك تقييم مكوناته

اإلنجاز، كشـمولية  وفيما يلي بعض المحكات التي يمكن االستدالل بها في تقييم ملفات 

المعلومات التي يحتويها الملف وثرائها، وتقييم المتعلم ذاتياً ألعماله، وعمق تفكير المتعلم وعمق 

أعماله، وأدلة على نمو مهارات ومعارف المتعلم عبر الزمن، واالبداع في تكوين المحتويـات،  

  .وتنوع المحتويات

  تقدير درجات ملف اإلنجاز

يم ملف اإلنجاز، وتقدير درجاته وفقاً للغرض من الملف، فيمكن توجد طرقً متعددة لتقو

أن تقدر درجة لكل محتوى من محتويات الملف، ويوجد متوسط الدرجات للتوصل إلـى تقـدير   

عام، ويمكن وضع تقدير عام لملف اإلنجاز ككل إذا كان الهدف تعرف فاعليـة عمليـة الـتعلم    

أن يكون ميزان تقدير الدرجات وصفي، أو رقمي لتقويم  والتعليم، أو متابعة تقدم المتعلم، ويمكن

: ملف اإلنجاز ككل، ويمكن تقدير درجات كل من محتويات ملف اإلنجاز علـى حـدة، مثـل   

التقارير، والتسجيالت الصوتية، والمرئية، والقصص، وعينات كتابات المتعلمين، باستخدام قوائم 

يانية، أو الوصفية التي تنظم محكـات األداء وفـق   المراجعة، أو موازين التقدير الرقمية، أو الب

مستويات معينة، ومن الضروري أن تبنى هذه المحكات وفقاً ألهداف الملف، وأن تكون واصفة 
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لألداء المراد في مستويات متتابعة بحيث تُظهر لآلباء، وغيرهم ما الذي تعلمه المـتعلم، ويقـدم   

  ).2013حسين، (المتعلم طوال العام الدراسي ملف اإلنجاز صورة واقعية ومتكاملة عن أداء 

مما سبق يتضح أن ملف اإلنجاز يمر في عدة مراحل، األولى وهـي األهـم مرحلـة    
التخطيط حيث يتم تحديد هدف ومحتوى الملف، وتحديد طرق التعليم والتقويم المناسبة، المرحلة 

الملف، والمرحلة الثالثـة   الثانية مرحلة بناء الملف وفيها يحدد محتوى الملف بناء على غرض
مرحلة التقويم وفيها يتم تقويم الملف من حيث الصدق وتحديد جوانب القـوة والضـعف لـدى    

 .المتعلم والشمول والتنوع والفاعلية

  اإلنجاز التي استخدمت في الدراسةالهدف من ملفات 

يمـه،  هدف ملف اإلنجاز المستخدم الى دمج واشراك تلميذ الصف الخامس في عملية تقي
ودعم مراحل عملية التعلم على اشكالها، وتشجيع التجارب الناجحة وتطويرها، ودعم االفكـار  
والمشاريع التعاونية من خالل تطوير عمل المتعلمين وتشجيعهم للعمل كفريق تعاوني، وتوثيـق  

  ).2002زياد، (مدى التقدم الشخصي للمتعلم 

  نتاجات التعلم

كما يصبح لديه مستويات متباينـة  . متابعة أدائه بنفسهالمتعلم قادر على مراقبة و يصبح
لحل المشكالت التي تثير اهتمام المتعلم وتفكيره الناقد والمنتج، وتوليف أفكاره في سياقات واقعية 

 وتحفز عمليات التعلم المستمر، وتنمي لدى المـتعلم حـس المسـؤولية الشخصـية،     ،أو أصيلة

و تعلمه، وتعزز مشاركاته الفاعلة مع معلميه واقرانه، وتفي واالنعكاسات او التأمالت الذاتية نح
  ).2004عالم، (باحتياجاته كإنسان متفرد 

  وصف المهام

المهمة األولى استخراج معاني كلمات مأخوذة من درس آباء لكل األبناء ووضـعها فـي    )1
 جمل مفيدة، وهذه المهمة تعمل على تطوير مهارة البحث عن معاني الكلمات في المعجـم 

 .لدى المتعلمين
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المهمة الثانية إيجاد الفرق بين البيت العربي القديم والبيت الحديث، ومعرفـة محتويـاتهم    )2

، وبعد اإلجابة علـى  (CD)والبحث عن صور لكال البيتين على االنترنت ووضعهم على 

هذه المهمة قد يصبح لدى المتعلم القدرة على استخدام االنترنت بالبحث عليـه، ومعرفـة   

 .والقدرة على التمييز بين البيت القديم والحديث (CD)كيفية النسخ على 

المهمة الثالثة جمع معلومات عن مجلس اآلباء واالمهات من خالل طرح السـؤال علـى    )3

مدرسيه، ومن خالل هذه المهمة سيصبح لدى المتعلم معلومات واضحة والدي الطفل وأحد 

 .عن المجلس ويؤدي الى جعل المتعلم أكثر جرأة على محادثة الكبار واجراء المقابلة

المهمة الرابعة وضع أراء المتعلمين تجاه موقف والدي خالـد تجـاه زيـارة المدرسـة      )4

هذه المهمة هو تدريب المتعلمين على والمشاركة في مجلس اآلباء واالمهات، المرجو من 

 .الحوار وسماع أراء بعضهم البعض وتقبلهم لهذه األراء، وطرح هذه اآلراء للنقاش

المهمة الخامسة جمع معلومات عن الشاعر ناجي علوش متى وأين ولد، أين درس، وأين  )5

ولـة  عمل وما أهم المناصب التي شغلها، وأين ومتى توفي، وأشهر دواوينه ومـاهي المق 

التي ارتبطت باسمه، المطلوب من هذه المهمة هو تعـرف المتعلمـين علـى الشـاعر     

الفلسطيني ناجي علوش من خالل البحث على االنترنت لمعرفة معلومات أكثر عنه مـن  

 .المعلومات الموضوعة في الكتاب

المهمة السادسة عبارة عن تدريب عن ظرف المكان يقدم للمتعلمين بعد أن يـتم شـرح    )6

 .ف المكان لهم لمعرفة مدى فهمهم لظرف المكانظر

 .المهمة السابعة عن ظرف الزمان والمكان، للتمييز بين ظرف المكان وظرف الزمان )7

المهمة الثامنة مهمة خاصة لكل المتعلم يستطيع كتابة أي مهمة قام بهـا خـالل دراسـته     )8

 .ونه وتفاعلللوحدة، وهذه المهمة تعطي المتعلم مساحة خاصة به وتجعله أكثر مر

 .المهمة التاسعة تعطي المتعلم حيز للتعبير عن رآيه بما سبق من مهام )9
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المهمة العاشرة جمع معلومات عن السفن وصناعتها وتطورها من خالل مشاهدة فيلم يتم  )10

عرضه بحضور جميع المتعلمين المستهدفين، هذه المهمة تضيف الى المتعلمـين القـدرة   

 .ه بلغتهم ومفرداتهم الخاصةعلى إعادة صياغة ماتم مشاهدت

المهمة الحادية عشرة مهمة عن وسائل المواصالت لمعرفة أنواعها والتعرف على وسائل  )11

 .مواصالت أخرى

المهمة الثانية عشرة استخراج معاني الكلمات المذكورة من المعجم ووضعها فـي جمـل    )12

 .مفيدة لتطبيق عملية البحث بالمعجم بشكل أفضل

اختيار اإلجابة الصحيحة لمجموعة أسئلة عن المثنـى بعـد مشـاهدة    المهمة الثالثة عشر  )13

الفيديو الذي سيتم عرضه داخل الصف، الهدف من هذه المهمة أن يفهم المتعلمين المثنـى  

 .من خالل مشاهدة هذا الفيديو ويصبحوا قادرين على إجابة األسئلة المطروحة

ي مهمة قام بهـا خـالل تطبيـق    المهمة الرابعة عشر مهمة خاصة ليقوم المتعلم بذكر أ )14

 .الوحدة

 .المهمة الخامسة عشر مهمة وضعت ليكتب المتعلم رأيه بالمهام التي وضعت للوحدة )15

  مالحظة

استراتيجية ملفات اإلنجاز تعمل على كسر الروتين داخل الصف وإخراج المتعلمين من الطريقة 

ية يوجـد فيهـا طـرق مختلفـة     االعتيادية للتدريس الى طريقة مختلفة أكثر مرونه وغير تقليد

للحصول على المعلومة، وهذا سيؤدي الى تفاعل المتعلمين بشكل إيجابي مع هذه المهام وربطها 

بالواقع وترسيخها بشكل أفضل لدى المتعلم، وهي أداة تقويم فعالة وهي أداة تواصل بين المتعلم 

  .فه وقوته اثناء تقييمه ألدائهوالمعلم، وتنمي ثقة المتعلم بنفسه، وتعرف المتعلم على نقاط ضع

  الء الشنارآ



  اإلنجازبطاقة تحكيم مقياس اتجاهات الطلبة نحو ملف 

  اإلنجازتحكيم مقياس اتجاهات الطلبة نحو ملف 

علـى تحصـيل    اإلنجازاستخدام ملفات 

واتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة 

الماجستير في المناهج وطرق التدريس من جامعـة  
وفق المعايير  اإلنجازبة نحو ملف 

  .اإلنجازمدى قدرة المقياس على التعرف على اتجاهات الطلبة نحو ملف 

 الشنار الءا
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بطاقة تحكيم مقياس اتجاهات الطلبة نحو ملف 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعه النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا 

  قسم المناهج وطرق التدريس

  ة/المحترم..................... ة/الدكتور: 

  وبعد،

تحكيم مقياس اتجاهات الطلبة نحو ملف  :الموضوع

استخدام ملفات  أثر إلىالتعرف  إلىتقوم الباحثة بدراسة تهدف 

واتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة 

الماجستير في المناهج وطرق التدريس من جامعـة  وذلك استكماالً للحصول على درجة 
بة نحو ملف النجاح الوطنية، لذا يرجى التكرم وتحكيم مقياس اتجاهات الطل

مدى قدرة المقياس على التعرف على اتجاهات الطلبة نحو ملف 

  .وضوح العبارات وسالمة اللغة

  .بهدف الدراسةمدى ارتباط المقياس 

  .مناسبة المقياس لطلبة الصف الخامس األساسي

  .إضافة أي بنود تراها مناسبة

  مع فائق الشكر والتقدير

جامعه النجاح الوطنية

كلية الدراسات العليا 

قسم المناهج وطرق التدريس

: حضرة السيد

وبعد،تحية طيبة 

تقوم الباحثة بدراسة تهدف 
واتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة 

وذلك استكماالً للحصول على درجة . نابلس
النجاح الوطنية، لذا يرجى التكرم وتحكيم مقياس اتجاهات الطل

  :اآلتية

مدى قدرة المقياس على التعرف على اتجاهات الطلبة نحو ملف  -

وضوح العبارات وسالمة اللغة-

مدى ارتباط المقياس -

مناسبة المقياس لطلبة الصف الخامس األساسي -

إضافة أي بنود تراها مناسبة -



113 

 اإلنجازمقياس اتجاهات الطلبة نحو ملف 

  نادرا  أحياناً  غالبا  دائما  االتجاه  الرقم

1  
حـول أدائـي    معلومات دقيقة اإلنجازملفات  عطيت

  .وانجازاتي المدرسية
        

2  
على احترام الذات لدى الطلبـة   اإلنجازتعمل ملفات 

 .وإحساسهم بالكفاءة االيجابية اتجاه المادة التعليمية
        

3  
وتجعـل   ويمعن الظلم في التق اإلنجازتبعدني ملفات 

  .أكثر موضوعية عالماتي
        

4 
لالختالفات الشخصـية بـين    اإلنجازتجيب ملفات 

  .األطفال في قدراتهم وتطوير أساليب تعلمهم
        

5  
الطالب على التعرف على مشـاكلهم   ملفاتتساعد 

التعليمية والعمل على حلها بالتعـاون مـع المعلـم    
  .وأولياء األمور

        

6  
المتعلمين على التعرف علـى   اإلنجازتساعد ملفات 

أنفسهم بواقعهم ومعاونتهم نحو التقدم فـي دراسـة   
  .ضعفهم او قوتهم فيها المواد ومجاالت

        

7  
على إنجاز المهـام بشـكل    اإلنجازتساعدنا ملفات 

أفضل، وتطوير القدرة الذاتية على االرتقاء بالعمل، 
  .والتطوير الذاتي

        

8  
على تطوير القـدرة علـى    اإلنجازتساعدنا ملفات 

  .اإلبداعي، وتطوير األداء التفكير
        

9  
على تبـادل الخبـرات بـين     اإلنجازتساعد ملفات 

  .المتعلمين
        

10  
 اإلنجـاز بالرضا الشخصي من خالل ملفات  نشعر

  .وتعكس التجديد
        

11  
الطلبة علـى العمـل بشـكل     اإلنجازتساعد ملفات 

  .تعاوني
        

12  
الطلبة على االنخراط في تعلمهم بشكل فعال تساعد 

  .من خالل تبادل الخبرات
        



114 

  نادرا  أحياناً  غالبا  دائما  االتجاه  الرقم
          .تساعد الطلبة في حل المشكالت والتفكير الناقد  13

14  
تقديم المهام والمعلومات بطريقة محببـة وواضـحة   

  .للطلبة
        

15  
على تكامل المواد مع بعضـها   اإلنجازتعمل ملفات 

  .البعض
        

  

   



  اإلنجاز

  اإلنجازمقياس اتجاهات الطلبة نحو ملف 

علـى تحصـيل    اإلنجازاستخدام ملفات 

واتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة 

وذلك استكماالً للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس من جامعـة  
تحـت  ) صـح (بوضع إشارة  باالستجابة على فقرات المقياس

 الشنار الءا 
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اإلنجازمقياس اتجاهات الطلبة نحو ملف 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعه النجاح الوطنية

  كلية الدراسات العليا 

  قسم المناهج وطرق التدريس

  ة/المحترم..................... ة/الدكتور: 

  تحية طيبة وبعد،

  

مقياس اتجاهات الطلبة نحو ملف  :الموضوع

استخدام ملفات  أثر إلىالتعرف  إلىتقوم الباحثة بدراسة تهدف 

واتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة 

وذلك استكماالً للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس من جامعـة  
باالستجابة على فقرات المقياسالنجاح الوطنية، لذا يرجى التكرم 

  .التدريج الذي يناسبك في سلم التدريجات

  مع فائق الشكر والتقدير

 

جامعه النجاح الوطنية

كلية الدراسات العليا 

قسم المناهج وطرق التدريس

  

: حضرة السيد

تحية طيبة وبعد،

تقوم الباحثة بدراسة تهدف 
واتجاهات طلبة الصف الخامس األساسي لمادة اللغة العربية في المدارس الحكومية في مدينة 

وذلك استكماالً للحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس من جامعـة  . نابلس
النجاح الوطنية، لذا يرجى التكرم 

التدريج الذي يناسبك في سلم التدريجات
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 اإلنجازمقياس اتجاهات الطلبة نحو ملف 

  نادرا  أحياناً  غالبا  دائما  االتجاه  الرقم

1  
معلومات دقيقة وحقيقية حـول   اإلنجازتقدم ملفات 

  .أدائي وانجازاتي المدرسية
        

2  
على احترام الذات لدى الطلبة  اإلنجازتعمل ملفات 

 .وإحساسهم بالكفاءة االيجابية اتجاه المادة التعليمية
        

3  
عن الظلم في التقييم وتجعل  اإلنجازتبعدني ملفات 

  .عالماتي حقيقية وأكثر موضوعية
        

4 
لالختالفات الشخصية بـين   اإلنجازستجيب ملفات 

  .األطفال في قدراتهم وتطوير أساليب تعلمهم
        

5  
الطالب على التعرف علـى   اإلنجازتساعد ملفات 

مشاكلهم التعليمية والعمل على حلها بالتعاون مـع  
  .المعلم وأولياء األمور

        

6  
المتعلمين على التعرف على  اإلنجازتساعد ملفات 

أنفسهم بواقعهم ومعاونتهم نحو التقدم فـي دراسـة   
  .ضعفهم او قوتهم فيها المواد ومجاالت

        

7  
على إنجاز المهـام بشـكل    اإلنجازتساعدنا ملفات 

أفضل، وتطوير القدرة الذاتية على االرتقاء بالعمل، 
  .والتطوير الذاتي

        

8  
على تطوير القـدرة علـى    اإلنجازتساعدنا ملفات 

  .التفكير اإلبداعي، وتطوير األداء مهارياً
        

9  
على تبادل الخبـرات بـين    اإلنجازتساعد ملفات 

  .المتعلمين
        

10  
 اإلنجـاز بالرضا الشخصي من خالل ملفات  نشعر

  .وتعكس التجديد
        

11  
الطلبة على العمـل بشـكل    اإلنجازتساعد ملفات 

  .تعاوني
        

12  
تساعد الطلبة على االنخراط في تعلمهم بشكل فعال 

  .من خالل تبادل الخبرات
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  نادرا  أحياناً  غالبا  دائما  االتجاه  الرقم

          .المشكالت والتفكير الناقدتساعد الطلبة في حل   13

14  
تقديم المهام والمعلومات بطريقة محببة وواضـحة  

  .للطلبة
        

15  
على تكامل المواد مع بعضها  اإلنجازتعمل ملفات 

  .البعض
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  قائمة بأسماء أعضاء هيئة التحكيم

  مكان العمل  التخصص  االسم  الرقم
  جامعة النجاح الوطنية  مناهج وطرق تدريسدكتوراه   محمود رمضان. د  -1
  جامعة النجاح الوطنية  دكتوراه مناهج وطرق تدريس العلوم  محمود الشمالي. د  -2
  جامعة النجاح الوطنية  دكتوراه قياس وتقويم  صالح ياسين. د  -3
  مديرية التربية والتعليم  بكالوريوس لغة عربية  يوسف العابد. أ  -4
  مديرية التربية والتعليم  بكالوريوس لغة عربية  مجد الحلبي. أ  -5
  جامعة النجاح الوطنية  دكتوراه نحو  بشير رواجبة. د  -6
  جامعة النجاح الوطنية  ماجستير إدارة تربوية  منى شعث. أ  -7
  جامعة بيت لحم  ماجستير لغة عربية  عمار الوحيدي. أ  -8
  تربية نابلسمديرية   بكالوريوس لغة عربية  سليمان أبو عقل. أ  -9

  مديرية التربية والتعليم  بكالوريوس لغة عربية  جمانة خلف. أ  - 10
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Abstract 

The study aimed at knowing the effect of using portfolio on the 

achievement and attitudes of the basic fifth grade pupils in the 

governmental schools in the city of Nablus through giving answers to the 

following questions: 

1. Are there achievement differences among the pupils of the basic fifth 

grade related to the method of teaching (Habitual, Portfolio)? 

2. Are there differences in the achievement of basic fifth grade pupils in 

the Arabic subject in the governmental schools in the city of Nablus 

related to social gender?  

3. Are there difference in the attitudes of pupils at the basic fifth grade for 

Arabic language in the governmental schools in the city of Nablus 

related to the method of teaching (Habitual, Portfolio)? 

4. Are there differences in the attitude of pupils in the basic fifth grade in 

governmental schools in the city of Nablus related to the social gender?  

The researcher has used the semi-experimental methodology and the 

study was applied on an intentional sample of pupils in the basic fifth grade 
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in the city of Nablus. Two schools have been chosen for that: Ibn Qutaybeh 

basic school for boys and Bisan basic school for girls.  

(A) Section, in both schools has been defined as controlling group 

for both schools with a total of 72 pupils, 44 boys and 28 girls. Also (B) 

sections have been chosen to represent the experimental group in both 

schools with a total of 76 pupils, 47 boys and 29 girls.  

The study tools have included a pre-test, an end test, attitudes scales, 

a portfolio and a teacher manual purposefully prepared for this study. The 

stability and authenticity of the tools have been verified. The test stability 

percentage has been (0.87) while the questionnaire stability percentage has 

been (0.88). This value is considered suitable for the purpose of the study.  

Outcomes of the study: 

1.Rejection of the zero assumption. This shows the existence of a 

difference of statistical significance between the two averages of the 

experimental and the controlling groups in testing the dimensional 

achievement in Arabic language. This difference is in favor at the 

experimental group. 

2.Rejection of the zero assumption: This shows the existence of a 

difference of statistical significance between males pupils and females 

pupils, and this difference is in favor of females pupils.  

3. Rejection of the zero assumption. This shows the existence of a 

difference of statistical significance between the two averages of the 
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experimental and the controlling groups in measuring attitudes. This 

difference refers to the experimental group that studied in the portfolio 

method. 

4. Rejection of the zero assumption. This doesn’t show the existence of a 

difference of statistical significance between the two averages of males 

pupils and females pupils in measuring attitudes by using the portfolio 

method. 

The study recommends the following: 

Do more research on portfolio in other teaching areas such as 

mathematics and social subjects since it has a clear effect on pupils 

achievement. Curriculum designers must include a group of skills which 

teachers can apply in the portfolio. It is important to convene workshops 

for teachers to acquaint them with the portfolio and how to apply it in the 

best way. Moreover, it is important to do special workshops for teachers to 

acquaint them with alternative correction methods and how to carry it out 

for the purpose of good application of these strategies. Finally, to convene 

workshops for local community and pupils to help them in communicating 

with parents for the sake of accomplishing the portfolio as a common core 

point among them.  

  




