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 اظدروس اخلصقصقة و سالضؿفا باظؿقصقؾ اظدرادل.
االبؿدائل ادلسؿقؼات اظؿعؾقؿقة: درادة عقداغقة سؾك 

  وادلؿقدط و اظـاغقي

م*إبراػقؿبغداد حمؿد 

 عؼدعة 

عقضعمجدالمبٔمعمؼدمومععورضمشلو،ممصقصقيطوغًمحصصماظدروسماً
متقدقعم معـ مظف متقصره مٌو ماظطوظى مأو ماظؿؾؿقذ مخدعي مؼب مأغفو مؼرى صوظؾعض

واظؾعضماآلخرمؼرىمصقفومعضقعيمظؾقضًمسؾكم اٌؽؿلؾوتمومإثرائفومومدسؿفو.
 حلوبمجفدماظؿؾؿقذمومضدرتفمسؾكماظؿقؿؾ.

ماظـفوئقيمإلصب ماألضلوم مسؾكمتالعقذ معؼؿصرة ماظظوػرة ودمحصصمطوغًمػذه
دسؿمؼبمبعضماٌقادماألدودقيماٌـودؾيمظؽؾمدبصصمادؿعدادامالجؿقوزماعؿقونم
معـم ماألخرى ماظؿعؾقؿقي ماٌلؿقؼوت مإظب ماظظوػرة مػذه ماغؿؼؾً مثؿم مماظؾؽوظقرؼو، مم م مم م مم مممممممممم م ممممم ممم م مم ممم مم ممم ممم م م مممممم ممم  م ممممممم ممم
اظؿعؾقؿ:ماٌؿقدطموماالبؿدائل،مومأصؾقًمتـفزمبؽؾمحرؼيمعـمررفماألدؿوذم

ماظزعون.ممأوماٌعؾؿمدقاءمؼبماخؿقورماٌضؿقن،ماٌؽونمأو

ممؼعؽسماغؿشورماظدروسماًصقصقيمبشؽؾمعذػؾممومربقممرمخاللماظلـقاتم مممم مممم م م مم  مم ممممم م مممم م م ممممم مم م ممم ممممممممم ممممم م مم
ماظيتم ماىورؼي ماإلصالحوت مو ماظذلبقؼي ماٌـظقعي مصشؾ معدى ماٌوضقي، اظعشر
مغعقدمضؾقالمإظبماظقراءمندمأنممجقؾماٌدرديم مممصورتمؼبمضػصماالتفوم.مصعـدعو مممممم مم م م  مم مم م مممممممم ممم ممممممممم ممممممممممم مم ممم ممم م مم ممم

مععم مو ماًصقصقي، مبوظدروس مغػلف مملمؼؽـمؼلوسد مخؾؼماظؼدْي ممذظؽ،مصنغمف مم م مممم م م م مم
مزوػرةم مععف ماغؿشرت ماإلصالحوت مجقؾ مأنم مشرل ماظعؾؿل. مبوٌلؿقى مممماالدؿــوء مم م مممم م مم مممم م مم م م م مم م مم م م  مم م م م مم مممممم م ممم مممم مممممم م م
م ماظدروسماًصقصقيمبشؽؾمرػقى،مصفؾمؼعقدمإظبمتدغلمعلؿقىماظطؾؾي؟مأممأنمم مممممممممم مممم ممم ممم ممممم مممممممم م ممم م مم ممم م م ممممم مم م ممم ممممم
األدوتذةمؼؾذظقنمأضؾمجفدمؼبمذرحماظدروسمحؿكمؼدصعقامبوظطؾؾيموماظؿالعقذمإظبم

                                                                                                         
*
 روبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي.ـظؾقٌمؼبماألغابوحٌمّرطزم   
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ماإلصالحو مأنم مأم معودي؟ مّؼوبؾ مدسؿ ممدروس م م م مم م  مم ممم مم مممم م مممم م مم مم م متؿقؿمؾمممم مو ماظغؿقض مؼشقبفو ممت مم  ممم مم م مممممم مم ممم مم م
معلموظقيماغؿشورماظظوػرة.مم

 اإلذؽــاظقة

مإظبم ماظؾقً معـ مإؼوبو مو مذػوبو معرتٔ مؼقعقو مؼؿـؼـمؾم معداردـو مؼب ماظؿؾؿقذ ممإنم مم م ممممم م مم مممممم مم مممم مم م مممم مممممم مؾب مممممم  ممم ممممم م م مممممممم م  م
ماظؽؿى مأغقاع مطؾ مهقي مربػظي مغبؾ مضبوول موػق مذبؾي اٌدردي؛ م)حلى

Pediatric Orthopaedicsمعوم مزفقرػؿ مسؾك مضبؿؾقن ماظؿالعقذ مبعض مصنن
معم%م43مؼعودل مظقؼضل مأوزاغفؿ( مؼؼوربعـ مؼبمم34مإظبم21مو مأدؾقسقو دوسي

دوسوتمؼبماظققم،مومػـوكممم6مإظبم5ماٌمدلي،محلىماظطقر،مأيمّعدلمعـ
مععدلم مظرلتػع ماًصقصقي ماظدروس محصص معـ مؼلؿػقد معـ ماظؿالعقذ عـ

ممدوسوتمومغصػم)أيمأغمفمْورسموزقػيمبدونمم7ماظلوسوتماظققعلمإظبمأطـرمعـ مممممممم ممم ممم مممم مم مممم م ممممم مم مم
م(:م1مؾموظقسمعـمأجؾمرؾىماظعؾؿ(،م)طؿومؼؾٔمذظؽماىدولعؼوب

 : جمؿقع داسات اظدرادة اظيت ؼؼضقفا اظؿالعقذ يف اظعؿؾ األطادميل.1 جدول رضؿ

 سدد داسات اظدرادة  + سدد داسات اظدروس اخلصقصقة قىادلسؿ

ماالبؿـدائل
حلىمم1د(15دوو2) دوم+م24دوموغصػ(محؿكمم1) دوم+م21عـم

ماٌلؿقى.

م2+مدوسؿٔمادؿدراكم33ماٌؿقدط

م3دوسوتم3دوسيم+مم34إظبم31عـمموغقياظـ

مسؾ ماظضغط مذدة مؼب متزؼد ماإلضوصقي مايصص مسـممكصفذه مغوػقؽ اظؿالعقذ،
دوسوتماظقاجؾوتماٌـزظقيماظيتمدبؿؾػمؼبمذدتفومعـمعلؿقىمآلخر؛موعـمصذلةم
ألخرى.مصوظؿؾؿقذمؼبمعداردـومأصؾحمرػقـيماظعؿؾماٌدردلمدقاءمؼبماٌدرديمأوم

مؼبماظؾقً.مم
مممممممممظذامتـمطرحماظؿلوؤالتماظؿوظقي م ممم ممممم مم م:ممممممؾب

                                                                                                         
م .2011جقانمم19اٌمرخمؼبمم16اظؼرارماظقزاريمرضؿمم1
م غػسماظؼرارماظلوبؼ.م2
3

  .2007عورسمم22اٌمرخمؼبمم369اظؼرارماظقزاريمرضؿم 
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العقذمؼبمعومػقمأثرماظدروسماًصقصقيمسؾكماظؿقصقؾماظدرادلمسـدماظؿم-
 عمدلوتـوماظذلبقؼيم؟مممممممممممممم

مممػؾمتمقمضمماظدروسماٌلوئقيمبـػسماألػؿقيمؼبمطؾمماظلـقاتماظدرادقيم- ممممممم مممم ممممم م مم ممممم م ممم ممممممممم مممم مؽبمممممم مؿب مممؽب م؟مم
م؟مػؾمدبؿؾػمعـماالبؿدائلمإظبماٌؿقدطمإظبماظـوغقيم-
مم؟معومػلماٌقادماظيتمؼفؿؿمبفوماظؿالعقذمبدرجيمأطدلم-
 اظدروسماًصقصقيمظدىماألدرةمبوخؿالفماٌلؿقؼوتم؟معومػلممتـالتم-

 عـففـقة اظؾقـث

مغؼصدم معوذا مأومال، ماٌػوػقؿ مضؾط معـ مالبدم ماظلوبؼي ماظؿلوؤالت مسـ مممظإلجوبي ممم ممممم م م ممم  ممم ممممم م مم م م مم ممم  م ممممم ممم م م ممم مممم م م م مممم م م
مبوظدروسماًصقصقي؟مومعومػلمأذؽوشلو؟مومعوذامغؼصدمبوظؿقصقؾماظدرادل؟م

م مثؿم ماٌؼورنمظـؼورنمبٔمذبؿقسوتمامم  ظؿالعقذمدقعؿؿدمسؾكماٌـفٍماظقصػلمو
حلىماٌؿغرلاتماظيتماحؿقتفومتلوؤالتماظدرادي،موماظيتمػل:مذؽؾماظدروسم
موطذظؽم مسؾقفو. مبوإلضؾول مهض ماظيت ماٌقاد ماغؿشورػو؛ مغلؾي اًصقصقي؛
ماظدرادلم ماظؿقصقؾ مبٔ مإحصوئقي مسالضي موجقد مسدم مأو موجقد مسـ اظؾقٌ

ماًصق ماظدروس معـ ماٌلؿػقدة ماجملؿقسي مّؼورغي ماًصقصقي صقيمواظدروس
معـفو؛ متلؿػقد مال ممتـالتمبلخرى مدرادي مدـقوول ماظـوظـي ماٌرحؾي مؼب ممممممممممو

 (les representations)متعؽسمم مظؽقغفو ماًصقصقي، ماظدروس محقل األوظقوء
مغقعماظعالضيممبٔماٌدرديموماألدرة.

 سقـة اظدرادة

ُماخؿقورمعدردؿٔمّدؼـيمدقؼموالؼيمععلؽر؛م :ادلسؿــقى االبؿـدائل (1
م48) تؾؿقذ(،مومعدرديماظؾشرلماإلبراػقؿلم284) ومػؿومعدرديمذقؼريمحؾقى

 تؾؿقذمأيمضلؿوماظلـيماًوعليمابؿدائلمصؼط(.
مثالثمعؿقدطوتمومػل:معؿقدطيمربؿدم (2 اٌلؿقىماٌؿقدط:مُماخؿقور

معقؾقد مضودة مم122) بـ مإبراػقؿ مبغداد معؿقدطي م(؛مم38) عقاليتؾؿقذ(؛ تؾؿقذ
 تؾؿقذ(.م63) وعؿقدطيمعقلقم

ُمماخؿقورمثوغقؼيمأغبدمزبوغياٌلـؿقم (3 ممممممممىماظـوغقي:م مممممممممممممم م مم مم م مروظى(.م69) مممممممم
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 سقـة تالعقذ االبؿدائل.:  2 جدول رضؿ

 ادلدارس
 ادلسؿـقؼات

ماجملؿــقع
 5اظسـة  4اظسـة  3اظسـة  2اظسـة  1 اظسـة

60مذقؼريمحؾقى
* 

55
* 

48
* 

56
* 

65
* 

284 

اظؾشرلم

ماإلبراػقؿل
/ / / / 48

* 
48 

 113 113    ماجملؿــقع

 .عالحظي:مم*متشرلمإظبمذبؿقعمضلؿٔمؼبمغػسماٌلؿقى

 سقـة تالعقذ ادلؿقدط.:  3 جدول رضؿ

 ادلؿقدـــطات
 ادلسؿـــــقؼات

 اجملؿـــقع
 م. 4اظسـة  م. 3اظسـة  م. 2اظسـة 

73مربؿدمبـمضودةمعقؾقد
* 

31 84
** 

188 

63 / /مبـمسؾودمعقلقم
* 

63 

 38 38 / /مبغدادمابراػقؿمعقالي

 289 185  ماجملؿقع

لؿقى.م**متشرلمإظبمذبؿقعمثالثمأضلوم. ٔمؼبمغػسمٌا معالحظي:مم*متشرلمإظبمذبؿقعمضلؿ

 سقـة تالعقذ اظـاغقي. : 4 جدول رضؿ

 اظعـــدد اظشعؾة ادلسؿقى اظـاغقؼات

69مسؾقمم3اظلـيممأغبدمزبوغي
* 

لؿقى.عالحظي:مم ٔمؼبمغػسمٌا م*متشرلمإظبمذبؿقعمضلؿ

 تعرؼػ ادلػاػقؿ إجرائقا

م .1 مػاظدروس ماملاًصقصقي: م يصصطؾ مخورجمماظيتاظؿعؾقؿقي تـفز
م.ؼوبؾمعؾؾغمعوظلّ تؽقنومماٌدردي
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مسؾقفم .2 مضبصؾ ماظذي ماظعوم ماٌعدل مبف مؼؼصد مو ماظدرادل: اظؿقصقؾ
ماظؿؾؿقذمؼبمعودةمععقـي.

 ار اظـظري ظؾؾقثاإلر

م موظؽـمسرصً ماظعومل، مأسبوء مطؾ مؼب موادعو ماغؿشورا ماًصقصقي اظدروس
خصوئصفومدبؿؾػمعـمجفيمألخرى.مصػلماظدولماظعربقيمندػومتـؿشرمبطرؼؼيم
سشقائقي؛محقٌمظقسمػـوكمأدسمسؾؿقيمعؾـقيمسؾقفو،موالمضقاغٔمتضؾطفو.م
مظؽـرةم ماظلؾؾقي ماآلثور معـ مأغفو مسؾك مإظقفو مصقـظر ماٌؿؼدعي، ماظدمول مؼب مممممأعو مم ممممم ممم مممم مم م مم مم ممم م مم م مم مممم مم مممم م مممممممم م مممم م م م ممم

مخورجمدوسوتماظدرادي.مواظيتمؼؽؾػمبفوماظؿؾؿقذمالمنوزػ 4اجؾوتماٌـزظقياظق

ماظدروسماًصقصقيمأصؾقًمعقضعمجدالمحودمبٔمعـمؼرونم ممإنممزوػرة ممممم ممم مم ممم مم ممم مم م ممم م م مم ممممم مم م ممم ممممممممم مم م م  م
مآخرم موجفو ماسؿؾورػو موْؽـ مذظؽ. مسؽس مؼرون معـ مبٔ مو معـفو، اظػوئدة

 ظؾقاجؾوتماٌـزظقيمظؽقغفؿومتؿػؼونمؼبمسدةمخصوئصمومأػداف:

  اخلصائص جند أن :صؿـ حقث               

مماٌػفقم:مصوظقاجؾوتماٌـزظقيمػلمأغشطيمتعؾقؿقيمؼمؽمؾمػممبفوماظؿؾؿقذمعـم .1 مممممممممممم مؾبمم م م  ممممممممممممؾب م مممم م مممممممممم ممم ممممممم ممم ممم
مذاتم متؽقن مو ماظدرادي، مدوسوت مخورج مانوزػو مؼؿؿم محبقٌ ماألدؿوذ ممررف ممم م مم مم مم م مم مممممم م مم مم م م ممم م مم ممم مم مممم  م مم م مممم م مم م مم
ماظدمروسماًصقصقيمصقؿؽـم مظفمعـمعقضقسوتمؼبماٌودة.مأعمو مؼمدرمسم ممسالضيمّو م ممممممم مم م ممم ممممممممممم ممممم مم مم مم مم مممم ممممم مؾب ممممؾبمم  مممم م

ماظؿ مررف معـ متـفز متعؾقؿقي مبلغشطي ماظدرادي،متعرؼػفو مدوسوت مخورج ؾؿقذ
هًمإذرافمأدؿوذمأومذكصمآخرمظقسمظفمسالضيمبوظعؿؾقيماظؿعؾقؿقيموتؽقنم

 ّؼوبؾمعؾؾغمعوظلمععٔ.

ماًصقصقيم .2 ماظدروس معـ مطؾ مند محدوثفو: معؽون مو مزعـ محقٌ عـ
مدوسوتم مخورج مأي معؿؼورب، مزعين موضً مؼب مهدث ماٌـزظقي واظقاجؾوت

 .اظدرادي،مومؼبماظؾققتمشوظؾو

  

                                                                                                         
4 Harris Cooper, Department of Psychology, University of Missouri-

Columbia. (Homework Research and Policy:A Review of the Literature). 

www.cehd.umn.edu/carei/reports/R.practice/summer94/default.html. 
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  حقث األػداف:عـ 

ـمتـؿقيمأدؾقبمماٌػوػقؿتـؾقًمومتعزؼزممغذطرمعـفو:ميػـوكمأػدافمإصبوبق
م…تـؿقيماإلبداعماظؿعؾؿماظذاتلمـماطؿلوبمعفوراتمعؿعددةمـ

 اظدروس اخلصقصقة 

معقضقعم مصننم ماظعربل، ماظقرـ مؼب ماظذلبقي مأدبقوت مؼب ماٌقضقع ميداثي ممغظرا مم ممم م  ممم م م مممممم م م مممم م م مممم ممم م مممممم م م م مم مممم ممممم م ممم م
مزالمحبوجيمإظب اظؼقوممبوظؾققثماظعؾؿقيمواتؾوعمعـفٍمماظدروسماًصقصقيمعو

مؼـؾغلالمموصؼمتلؾلؾمتوخطقالوسدمؼبمبـوءمإرورمغظريمؼادوظقىمفمظمسؾؿل
مػقماظعؾؿلصوظؾقٌممذاتقي،مهؾقؾموتػلرل،معالحظيموووزهمّؿورديمسؿؾقوت

مدراديماظظقاػرماالجؿؿوسقيمواظذلبقؼي.حقدةمظقاظقدقؾيماظ

م متعرف مأن مْؽـ ماًصقصقيظذا ماظيتماظدروس ماظؿعؾقؿقي تـفزممبويصص
ماٌدردي ماٌدردلمخورج مظؾعؿؾ مطوعؿداد ماظؿؾؿقذ مررف مأدؿوذممعـ مغػس سـد
مآخرمّؼوبؾمعؾؾغمعوظلمععٔمؼدصعمذفرؼو.مذاٌودة،مأومأدؿو

وْؽـمأنمؼؿؼوربمػذاماظطرحمععمزوػرةماظقاجؾوتماٌـزظقي،موذظؽمظؾؿشوبفم
ؾؿعؾؿوتماٌؽؿلؾي،ماظؿقضرلمؼبمبعضماًصوئص،مواظيتمغذطرمعـفو:ماظؿطؾقؼمظ

معـمأجؾمحؾم متقزقػماظؿعؾؿوت مؼب مؼبماٌلؿؼؾؾمواالعؿداد ظؾقصصماٌدردقي
  .5عشؽالتمععؼدة

  6صـقائد اظدروس اخلصقصقة

 اظؿقصقؾ و اظؿعؾؿ اظسرؼع .1

 ضقيمإصبوبلمسؾكمايػظموصفؿماٌودةماظيتمتغطقفومتلثرلشلوم. 

 ٔواظؼدرةمسؾكمايلوب...طوظؼراءةمواظؽؿوبيم ظؾؿفوراتماظدرادقيمهل 

 اٌعؾقعوت،مإثراءماٌـفوج.مةاٌػوػقؿ،مصرلورمـتـؿقيماظؿػؽرلماظـوضد،متؽقؼ 

                                                                                                         
5 Yvonne, Eddy, Devoloping Homework policies, ERIC Clearinghouse on Elementary 

& Early Childhood Education Urbana IL. ED256473 ; 1984. 
6 Cooper, Harris, The Battle Over Homework, Corwin press, Thoussand Oaks, CA., 

2001, p.6  
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 اظػقائد اظوربقؼة رقؼؾة األعد: .2

 .سؿؾقيماظؿعؾؿمعلؿؿرة،مهدثمرقالماظقضً؛مداخؾمومخورجماٌمدلي 

 .هلٔماٌقاضػمواالووػوتماووهماٌدردي 

 اطؿلوبمسوداتمومعفوراتمحلـي.م 

 اظػقائد اظغري األطادميقة )عفارات حقاتقة(: .3

 .اطؿلوبماظـؼيموماالدؿؼاللموماظؿقجفماظذاتل 

 .االغضؾوطماظذاتل 

 .ًاظؿـظقؿماىقدمظؾقض 

 .حىماالدؿطالع 

 .محؾمعشؽالتمبلطـرمادؿؼالظقي

ادلزؼد عـ اظؿؼدؼر عـ ررف اظقاظدؼـ و االػؿؿام بعؿؾقة  .4
 اظؿعؾقؿ.

 اآلثار اظسؾؾقة ظؾدروس اخلصقصقة:

 اظعزوف. .1

 .صؼدانماالػؿؿوممبؾعضماٌقادماألطودْقي 

 .اظؿعىماظؾدغلموماظـػلل 

احلرعان عـ احلصقل سؾك أوضات ظؾراحة واألغشطة  .2
 اجملؿؿعقة.

 .اظضغطمإلطؿولماٌفوممبلداءمجقد 

 .االسؿؿودمسؾكمعلؿقؼوتمأوظقيمعـماألػداف:ماالدذلجوعمواظؿطؾقؼ 
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 اظؾفقء إدي االتؽاظقة سؾك اظغري .3

 .اظـؼؾ 

 .االسؿؿودمسؾكماظغرلمبؿؾينمأسؿولماآلخرؼـ 

اظزؼادة يف اظػرق بني اظـفؾاء و اظضعػاء يف اظؿقصقؾ  .4
 اظدرادل.

 ادلقاضػ اجتاه اظدروس اخلصقصقة

مؼػؿؼدمم مصنغف ماىزائري، ماظؿعؾقؿل ماٌلؿقى مسؾك ماٌقضقع ميداثي غظرا
ظدرادوتمحووظًماظؽشػمسـمػذهماظظوػرةمومالمحؿكمسـماٌقاضػماووػفومعـم

مررفماألوظقوءموماألدوتذة.م

مؼبمذبولماظعؾ ماظرائدة مؼبماظدول ماظؿؽـقظقجققأعو مو ماٌقاضػمطوغًميم ؛مصنن
ماظدروسم مألن ماٌعؾؿ، مأو ماألدؿوذ مؼػرضفو ماظيت ماٌـزظقي ماظقاجؾوت اووه
مبؾم ماظيتمػلمسـدغو، مبوظصقرة ماظدول مػذه معؽونمؼب مشلو مالمؼقجد اًصقصقي

 ػـوكمعمدلوتمزبؿصيمظؿؼدؼؿمدروسمدسؿمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتٔ.م

 واظؿقصقؾ اظدرادل اظدروس اخلصقصقةاظعالضة بني 

م إنم اظعالضيمبٔماظدروسماًصقصقيموماظؿقصقؾماظدرادلمؼبماألدبقوتمػقممم
مدؾؾقيم مسالضي موجقد محقل مزبؿؾػون ماووػون مػـوك مإذ مجقػرؼو، محودؿ شرل
ماظدرادوتم معـ مِوذج مثالثي مإظب معؿػرسي مطوغً ماظلوبؼي مصوظدرادوت بقـفؿو.

ج ػؾ ػـاك سالضة بني اظـشاط اظؿعؾقؿل خارظإلجوبيمسؾكماظؿلوؤلماٌطروح:م
مادلدردة عـ جفة واظؿقصقؾ اظدرادل عـ جفة أخرى؟

 اظـقعماألولمعـماظدرادوت؛ماسؿؿدمسؾكماٌؼورغيمظؾؿقصقؾماظدرادلمبٔم
تالعقذمؼؿوبعقنمدروسمإضوصقيمخورجماٌدردي،موبٔمتالعقذمالمؼلؿػقدونمعـم

ؼبماظقالؼوتماٌؿقدة،مم1962دراديمأجرؼًمعـذمم20ػذهماظدروس.مصؿـمبٔم
م مصننمم عـفومطوغًمذاتماووهماصبوبل،مأيمػـوكمأثرمظؾـشوطماظؿعؾقؿلمخورجمم14مم

درادوتمطوغًمغؿوئففومسؽلقيمم6حٔمماٌدرديمسؾكماظؿقصقؾماظدرادل.مؼب
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ماظؿقصقؾ.م مسؾك ماٌدردي مخورج ماظؿعؾقؿل مظؾـشوط مأثر مؼقجد مال مأي ظألوظب:
ماظدرادوت وبلمػقماألثرماظؽؾرلماظذيمتلؾىمؼبماالووهماإلصب،مواألػؿمؼبمػذه

مصػم مصػل مظؾؿالعقذ، ماظدرادل ماٌلؿقى مسوعؾ مبلؾى مطون ماظذي مو ظؾػرضقي،
م درادل معـ ماظعقـي مأصراد مدـ مؼؾؾغ مدروسم 16ـ  14)ضلؿ( مؼؿوبعقن دـي

إضوصقي،مطونماألداءمظؾؿفؿقسيمأطـرمعـمذبؿقسيمأخرىمالمتلؿػقدمعـماظدروسم
مسؾكماخؿؾورمرؾؼمسؾكماجملؿقسؿٔ.   % 69اًورجقيمبـلؾيم

دـي،م 13ـ  11علؿقىماٌؿقدط؛محقٌماظعؿرماظزعينمظؾؿالعقذمعومبٔممأعومؼب
م)أيم ماظـصػ مإظب ماشبػض ماظؿقصقؾ مسؾك ماًورجقي ماظدرادي مأثر صؿؿقدط

م(.%م34حقاظلم

مأعومؼبماٌلؿقىماالبؿدائل؛مصؾؿمؼؽـمػـوكمأثرمسؾكماإلرالق.ممممم

 يماظـقعماظـوغلمعـماظدرادوت،مأجرىمعؼورغيممبٔماظعؿؾمخورجماٌدرد
ماإلضوصقي( ماظدروس معـ مؼلؿػقدون مبداخؾفوم)تالعقذ ماٌقجف )تالعقذممواظعؿؾ

صؽونممؼلؿػقدونمعـمدراديمإضوصقيمداخؾماٌمدليمبؿقجقفمعـماألدؿوذ/ماٌعؾؿ(.
ماظعؿؾم مطون ماالبؿدائل؛ ماٌلؿقى مؼب محقٌ مظؾـؿوئٍ ماحملدد مػق ماٌلؿقى سوعؾ

موسماًورجقي.اٌقجفمداخؾماٌدرديمأطـرمأثرامسؾكماظؿقصقؾمعـماظدر

مداخؾم ماظدسؿ معـ مصوئدة مأطـر ماٌدردي مخورج ماظعؿؾ مطون ماٌؿقدط؛ مؼب أعو
ماٌدردي.

ماظؿقصقؾم مسؾك مجدا مطؾرل ماًصقصقي ماظدروس مأثر مطون ماظـوغقي؛ مؼب أعو
م مطؿـولم:مدرادي ماظدرادوت،مغلخذ موعـمأػؿ مAdam Scott 2006اظدرادل.

مHomework vs. In class Supervised study.7هًمسـقانم:

 درادي؛محوولماظؾوحـقنمإصبودمم50اظـقعماظـوظٌمعـماظدرادوت،محقاظلم
سالضيمبٔماظزعـماٌكصصمظؾدروسماًصقصقيموماظؿقصقؾماظدرادل.مصؽوغًم

سالضيمارتؾورقفمبقـًمأغفمطؾؿومزادماظزعـماٌكصصمظؾدروسمم43اظـؿوئٍمذبؿقعم
مممممممممممممممماإلضوصقيمصننمماظؿقصقؾماظدرادلمظؾؿالعقذمؼزداد.مبقـؿ ممممم م ممممممم مم م م مممم مممممممم م درادوتماألخرىمملمم7موم

مؼبم محقٌ مظؾؿالعقذ، ماٌلؿقى مسوعؾ متدخؾ مطذظؽ؛ مػـو مو ماظـؿوئٍ. مػذه تمطد
                                                                                                         
7 Homework vs. In class Supervised study. 

Adam Scott.2006.www.els.earlham.edu/gpe/files/31/151/adamS2007.pdf 
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ماإلضوؼبم ماظعؿؾ مو ماظؿقصقؾ مبٔ ماالرتؾورقي ماظعالضي معؿقدط مطون االبؿدائل؛
 ععدوم.مم

م.م    r = +0.07أعومؼبماٌؿقدط؛مطونمععوعؾماالرتؾوطم

م(Cooper,1989&2006)م 8. . 0.25+بقـؿومؼبماظـوغقيمارتػعمإظبم

م مدرادي مغذطر ماظدرادوت؛ مبٔ معـ  9(2008)مEren and Hendersonو
م(2009)مEren &Daniel J.Hendersonمدراديمو،م10Bett (1997)مودرادي

Ozkan11مظؾدروسمم ماٌكصص ماظزعـ مظعوعؾ ماظؽؾرل ماظؿلثرل موجدوا اظذؼـ
م معقاد مدون ماظرؼوضقوت، معودة مؼب ماظدرادل ماظؿقصقؾ مسؾك أخرىماًورجقي

ماظؾغي( ماظؿورؼخ، متلثرلمم.)اظعؾقم؛ مسؾك مأطدت مأخرى مدرادي مػـوك محٔ ؼب
ٌدةمعـمدوسيمإظبمدوسؿٔمؼبماظققممسؾكمسقـؿٔمم اظدروسماًورجقيمؼبماظؼراءة

ماظؼرائقيمظدىمم17دـيموماألخرىمم13تؾؾغماألوظبمعـماظعؿرم دـيمسؾكماٌفورة
 .12اظؿؾؿقذ

 خالصة اظدرادات اظسابؼة

ماظدرادوت ماظعؿؾممأشؾى مبٔ ماإلصبوبقي ماظعالضي مسؾك متمطد ايدؼـي
ماظؿقصقؾم اًورجل مبٔ مو مظؾؿؾؿقذ مخصقصقي( مدروس معـزظقي، )واجؾوت

ماظدرادل،مخصقصومؼبماٌقادماظيتمهضمبلػؿقيمطؾرلةمطوظرؼوضقوتم.

ماٌربٔم متقصل ماظؿعؾقؿ مؼب ماىقدة محقل مايدؼـي ماظؿؼورؼر مأشؾى مصننم ممظذا ممممم م م ممم مممممممم م م مممم مم م مم م ممممم مم ممممممممم م مم مم م  ممم ممم
مظؾؿؾ ماًورجل ماظعؿؾ مأنممبزؼودة مطؿو ماٌـزظقي(؛ ماظقاجؾوت م)خصقصو م مؿقذ مم ممم م م ممممممممم م ممم ممممم مم مم م مم ممم

                                                                                                         
8 Cooper, Harris ; Robinson, J.C. & Patall, E.A., 2006, Does homework improve 

Academic Acheivement ? A synthesis of research,1987-2003. Review of educational 

Research,76(1). 
9 Econometrics Journal Volume 11, Issue 2, pages 326–348, July 2008 
10 Betts, J.R., “The Role of Homework in Improving School Quality,” Unpublished 

Manuscript, Department of Economics, University of California, San Diego, 1997. 
11 Ozkan, Eren & Henderson, Daniel J., 2009, 

www.unlv.edu/projects/RePEc/pdf/0907.pdf 
12

 Ward and others 1983؛ERIC Clearinghouse on Elementary and Early 
Childhood Education Urbana IL  .www.ericdigest.org. ED256473.1984 
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)خورجماٌدردي(،مومصقصمغؿوئٍم اظـؼوذوتم؛مطوغًمحقلمأِوطماظعؿؾماٌـزظل
ممم مماظؾققثمحقلمصعوظقؿفمومحفؿمػذاماظعؿؾمزعـقومومطؿقمو. مممممممممم مممممممم ممم م مممممممممممم مم مم مم مومخؾمصًمإظبمأنم: ممم م  ممم ممم م مم  ممم

 اظعؿؾماًورجلمؼعؿدلمتؼـقيمتعؾقؿقيمصعوظيمعـمحقٌماظؿؽؾػي،مبؾمْؽـم
إصبوبلمسؾكماظؿقصقؾ؛مومتـؿقيماظشكصقي؛مطؿومْؽـمأنمأنمؼؽقنمشلومتلثرلم

 ؼؽقنمحؾؼيموصؾمبٔماٌدرديموماألدرة.

 مصؾوظـلؾيم ماٌراحؾ، مزبؿؾػ مؼب مزبؿؾػي مأػداف مػـوك مؼؽقن مأن صبى
ماظصػوتم ماظعوداتمو ماٌقاضػماإلصبوبقيمو ظؾؿالعقذماألصغرمدـو؛مؼـؾغلمتعزؼز

ما متقلرل مؼـؾغل مظؾؾوظغٔ مبوظـلؾي مأعمو مماظشكصقي، م م ممم م ممممم م ممممممم ممم ممممم ممم م م ممم م م معقاضقعممم مؼب ماٌعرصي طؿلوب
مربددة.

 :موترلةماظعؿؾماٌـزظل

  ادلسؿــــقى  سدد ادلفام ادلدة 

د  05ــ   د 01 3ــ    0  3 مــ   0م    

د  45ــ   د 05 4ــ    2  6م   ـ  4م    

د 75ــ    د 45 5  ــ  3  9م    ـ  7م     

د 021ــ   د  75 5ــ    4  02  ــ م  01م     

م مؼعرصقا مأن ماألدوتذة مسؾك مؼػرض مو مأعرؼؽو، مؼب مإظزاعل ماظؿؼلقؿ األؼوممػذا
اٌـودؾيمإلسطوءماٌفومماًورجقي،موماٌدةماظزعـقيماظالزعيمظؽؾمعودة،موماظغرضم

معـمطؾمغشوط،موماظؿعؾقؿوتماحملددةموماظقاضقيمبوظـلؾيمظؾؿؾؿقذ.

مؼبماظزعـماحملددمظؽؾمعلؿقى،مصلقمديمإظبم مأيمزؼودة مإنم م مم م مممم مم م م ممم مم م م مم ممم مم م ممممم م م مممممم م مم م  غؿوئٍمسؽلقيمم
ممإنمماشلدفمعـمػذهماظـؿوئٍمم.13سؾكماظؿقصقؾ،مطؿومبقـًمذظؽمدرادوتمسدؼدة مممممممممم مم ممم مم م مم م

مواٌؿوبعي،م مظؾذلطقز مععٔمعـماظزعـ محد ماظطوظىمظؽؾمعـفؿو ماظطػؾمأو مأنم ممػق ممممممممم ممم م ممم م ممممم م مم م ممم مم م ممم ممم م م مم م ممم ممم ممم م مم ممم م  مم مم
 وأيمسؿؾمإضوؼبمدؿؽقنمغؿوئففمسؽلقيمٌومغلعكمظؿقؼقؼف.

                                                                                                         
13 Baker, David P. & Letendre, Gerald K., National differences, Global Similarities: 

World culture and the future of scooling, (ssStanford University Press, 2005. 
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 ارج ادلدردة يف اظؿعؾقؿ اجلزائرياظعؿؾ اظدرادل خ

 National Center of Educationاظصودرةمسـمم2007قوتموصؼومإلحصوئ

Statistics (NCES)مؼبمعودةم مؼبماىزائر مععدلماظعؿؾماٌـزظلمظؾؿالعقذ مصننم مممممم. م م ممممم مم م م مممم مممم م مممممم م ممممم م مممم م  ممم م
ماظرؼوضقوت؛مؼـؼلؿمإظبمثالثيمأغقاع:

  مػقم ماًورجل ماظعؿؾ مؼب مزعـقي معدة مأسؾك مؼؼضقن ماظذؼـ ماظؿالعقذ غلؾي
 3دمعـمم30عـمذبؿقعماظؿالعقذمظؾلـيماظرابعيمابؿدائل،موذظؽمأطـرمعـمم35%
 عراتمؼبماألدؾقع.م4إظبم

 11 %دمعرتٔمسؾكماألطـر.م30ؼؼضقنمعدةمم 

 54 %عـماظؿالعقذممؼـقصرمبٔماجملؿقسؿٔماظلوبؼؿٔ،مغظرامإلجوبوتفؿممم
 اٌكؿؾػيمسـمأصرادماجملؿقسؿٔماظلوبؼؿٔ.

تالعقذ اظسـة اظرابعة ابؿدائل وصؼ احلفؿ تقزؼع :  5 اجلدول رضؿ
 )يف ادلؾقؼ( .14ظؾعؿؾ ادلـزظل اظزعين

غسؾة اظؿالعقذ اظؼائؿني 
 بأسؿال خارجقة

 ادلدة اظزعـقة ظألسؿال اخلارجقة
عؿقدـــط 
 *اظدرجــات

35% 
عراتمؼبم 4أوم 3)× د  30

 األدؾقع(.
397 

54% 
إجوبوتمدبؿؾػمسـمعددمأصرادم

مواظـوظـي.اجملؿقسؿٔماألوظبم
385 

 373 .دمعرتونمسؾكماألطـر 30 %  11
مظدرادي: * ماظعوٌل ماظدرجوت م عؿقدط م  International Mathematics and Science  م

Study2007   (TIMSS) ماألوظب، 469هو مظؾؿفؿقسي ماظـوغقي،م 479 بوظـلؾي مظؾؿفؿقسي بوظـلؾي

 ..بوظـلؾيمظؾؿفؿقسيماظـوظـيم468

عـماىدول؛مغالحظمأنماجملؿقسيماظيتمتلؿػقدمعـمحفؿمزعينمأطـرمعـم
مايفؿم مطون ماظيت مبوجملؿقسوت معؼورغي مأطدل ماٌعدل مطون ماٌـزظقي، األسؿول

                                                                                                         
14www.nces.ed.gov/programs/digest/d09/tables/dt09_405.asp 
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مأ مأضؾ. ماظؿقصقؾممياظزعينمشلو ماظعؿؾماًورجل،مزاد مارتػعًمعدة مطؾؿو ممأغمف مم م مممم مممم م م م ممم مم م ممممم مممم م مممممم مممم م مم م
ماظدرادلموػذامؼبماظلـيماظرابعيمابؿدائل.

ماًصقصق ماظدروس محصص ممإنم مم م مم م مممممم م م م م م  مأغمفومم مػل مو مشرؼؾي؛ مبظوػرة متؿؿقمز مسـدغو مممي ممم  م م م مم م ممممم م ممم مم مم ممممم م ممممم م م
ماألدوتذة؛مؼبمشرفمضقؼيمؼؿؽدمسمصقفومسددمعـم ممهدثمؼبمبققتماٌعؾؿٔمو ممممم ممم مممم مم  ممممممم مم مم مم مم ممممم م مم ممم ممممممم ممممم مم مم

حلىماظعدد،موػذامعومظقحظمأثـوءماظؼقومم 20 إظب 10 اظؿالعقذموماظؿؾؿقذاتمعـ
بوظدراديماٌقداغقيمّدؼـيمدقؼموالؼيمععلؽر،مومػذامؼبماالبؿدائلموماٌؿقدط،م

ممـوغقي؛مصننمماألدوتذةمادؿطوسقامتقصرلمعؽونمأودعمصقفمرووالتمومطرادلممم ممممأعموماظ م ممم مممم م ممم مممممم م مممم مم ممم ممممممم مم مم ممممممم م م مم مممم م مممم
ومدؾقرةمحقٌمعـفؿمعـمىلمإظبمعراطزمخوصيم؛مدورماظشؾوب؛مأومعـوزشلؿمإنم

 . تقصرتماظظروفمظذظؽ

 اظدرادة ادلقداغقة

 االبؿدائل  .1

صؾوظـلؾيمظعددماظؿالعقذماظذؼـمؼؾؿقؼقنمبوظدروسماًصقصقي،مغؾدأمّدرديم
ممممحؾقىماظيتمتؼعمؼبمعقضعمحضريمراقمؼبمودطماٌدؼـيمندمأنممسددممذقؼري م م مممم ممممممممم م ممم مم مممم مم م مم ممممم مم مممم مممم ممم

ممممماظؿالعقذماظذؼـمؼؿوبعقنماظدروسماًصقصقيمطؾرلامطؿومؼؾقمـمذظؽماىدولمرضؿ ممم ممم مممم ممممممم  ممم مم مممم مم م ممم ممممممم مممممممم ممممممممم مممم
6. 

سدد اظؿالعقذ اظذؼـ ؼؿابعقن حصص اظدروس اخلصقصقة :   6 رضؿ اجلدول
م.يف عدردة ذقؼري حؾقب

 األضلوم

اظؿالعقذم
اٌؾؿقؼقنم
بوظدروسم
 اًصقصقي

اظؿالعقذم
ؼؿؾؼقنماظدسؿم

 عـماألوظقوء

اظؿالعقذم
ؼدردقنم
 ّػردػؿ

ذبؿقعم
طؾم

 اظؿالعقذ

ؽقؼيماظـلؾيماٌ
اٌؾؿقؼٔم
بوظدروسم
 اًصقصقي

 %20,00 60 19 29 12 1اظلـيم

 %31.88 69 23 24 22 2 اظلـي

 %51.85 54 15+17* 11+11* 28+26* 3 اظلـي

 %47.27 55 10+24* 19+9 * 26+22* 4 اظلـي

 %64.61 65 10+3* 20+20* 35+42* 5 اظلـي

 130 اجملؿقع
  

303 42.90% 

 عالحظي:م*متشرلمإظبمسددماظؿالعقذماظذؼـمؼؿوبعقنماظدروسماًصقصقيمٌودةماظؾغيماظػرغلقي



 حمؿد بغداد ابراػقؿ

16 

ممأعمومعدرديماظؾشرلماإلبراػقؿل،موماظيتماخذلغومعـفومضلؿلماظلـيماًوعلي،م مم ممم ممممم مممم مم مممم مممممم م ممم مممممم م ممم مممم ممم م مممممم مم ممممم
م ماظذؼـ ماظؿالعقذ مغلؾي مألن مذظؽ مجدامو مضعقػي ماًصقصقي ماظدروس ؼؿوبعقن

عؼورغيمبوظعقـيماظلوبؼي،مومذظؽمغؿقفيماٌقضعماظذيمتؼعمصقفمعؼورغيمبوٌدرديم
ماألوظب.

مم؛مغالحظمأنممسددماظؿالعقذماظذؼـمؼؿوبعقنمحصصم7صؿـمخاللماىدولمرضؿم م م مم مممممممم ممممممممم ممممممم م م ممم م م ممم
ممم.مؼبمحٔماظذؼـمؼؿؾؼمقنماظدسؿم10.4 %،مأيمبـلؾيم5اظدروسماًصقصقيمػقم ممممم مممممم م مممممم م مم مم

م.22.9% تؾؿقذمأيمبـلؾيمم11األدرةمبؾغممعـمررفمأصراد

سدد اظؿالعقذ اظذؼـ ؼؿابعقن حصص اظدروس اخلصقصقة يف : 7 اجلدول رضؿ
 عدردة اظؾشري اإلبراػقؿل، ظغة سربقة و رؼاضقات.

 اظـسؾة ادلؽقؼة سدد اظؿالعقذ غقع اظدسؿ

 عؼابؾ عؾؾغ عاظل

 األدرة

 ذاتل

5 

11 

32 

10.41% 

22.91 % 

66.7 % 

  48 اجملؿقع

ؼؾني سدد اظؿالعقذ اظذؼـ ؼؿابعقن حصص اظدروس ، 8 اجلدول رضؿ
 .اخلصقصقة ظؾغة اظػرغسقة بـػس ادلدردة

 اظـسؾة ادلؽقؼة عقذسدد اظؿال غقع اظدسؿ

 عؼابؾ عؾؾغ عاظل

 األدرة

 ذاتل

9 

10 

29 

18.75% 

20.83% 

60.41% 

  84 اجملؿقع

ماظدروسم معؿوبعي موصؼ ماظؿالعقذ مذبؿقسوت مبٔ ماٌؼورغي مغؿوئٍ هؾقؾ
م م(مغالحظمأنمم1اًصقصقيمأومسدممعؿوبعؿفو.مصؿـماٌكططماظؿوظلم)اظشؽؾمرضؿم ممم م م ممم

مدرجوتفؿم مطوغً ماًصقصقي، ماظدروس محصص معـ مادؿػودت ماظيت اجملؿقسي
(.مطؿومغالحظم7.78) ؼبمعودةماظرؼوضقوتمعرتػعيمعؼورغيمبوجملؿقسوتماألخرى
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مطونم ماألدرة؛ مأصراد مأحد مررف معـ ماظدسؿ معـ متلؿػقد ماظيت ماجملؿقسي ممأنم مم م م ممم م مم مممممم مم مم م مم م م مم مم مممم م مم ممممم مم م ممم مم ممم مم م  م
 (.6.28عؼوبؾم 7.27) اظؿقصقؾمأطدلمعـماجملؿقسيماظيتمالمودماظدسؿ

اظؿقصقؾ اظدرادل يف  اجملؿقسات يفعؼارغة بني :   1 اظشؽؾ رضؿ
 .اظرؼاضقات

 

مبوظـلؾيمظؾغيماظعربقي ممممممممأعمو ممممم ممم ممممم ممم م مم،مأنمماجملؿقسيماظيتم2؛مغالحظمعـماظشؽؾمرضؿ ممم مم ممم مم م  مم م
معؼورغيم مأطدل مظدؼفو ماظؿقصقؾ مطون ماًصقصقي، ماظدروس معـ تلؿػقد

ممأنمماجملؿقسيماظيتمتؿؾؼكمم(،مطؿو8.10)ععدلماجملؿقسيم بوجملؿقسوتماألخرى مممممم ممممم ممم م مم م
ممماظدمسؿمعـمأحدمأصرادماألدرةمطونماظؿقصقؾمظدؼفومأطدلمعـمتؾؽماظيتمالمودم مم مم مممم مممم ممم م مممم ممممم مم م ممممم مم مممم م مممممممممم ممم مممم ممم 

م(.5.22عؼوبؾمم6.30اظدسؿم)
  

32 11 5 N = 

العمل خارج المدرست في الرياضياث  
 والعربيت

ذات
 ي

األسر
 ة

دروس  
 خصوصيت

معدل  
 الرياضياث

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
47 

7 
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 عؼارغة بني اجملؿقسات يف عادة اظؾغة اظعربقة:  2 اظشؽؾ رضؿ

 

 

مم،مأنمماجملؿقسوتماظيتم3بوظـلؾيمظؾغيماظػرغلقيمغالحظمعـماظشؽؾمرضؿممم ممأعموم مممم مم ممم م مم ممم
ماظقاظدؼـ معـ مدقاء ماظدسؿ ماًصقصقي6.13)ّعدل تؿؾؼك ماظدروس معـ مأو ) 

م مصبدم5.66ّعدل مال ماظيت مبوجملؿقسي معؼورغي مأطدل مظدؼفو ماظؿقصقؾ مصننم ممم(؛ م م م م ممم مم ممم ممم ممممممم م م مم مم مممم م مم م مممم م  ممم م م
م(.م3.70مأصرادمػذهماجملؿقسي)ععدلم سـوصرػوماظدسؿ

  

32 11 5 N = 

في الرياضياث واللغت العمل خارج المدرست  

 دروس خصوصيت األسرة ذاتي

معدل اللغت العربيت   

 

10 

8 

6 

4 

2 

0 

40 

14 
18 

7 
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 .عؼارغة بني اجملؿقسات يف عادة اظؾغة اظػرغسقة:  3 اظشؽؾ رضؿ

 

 ادلؿقدـــط:  .2

 معودةماظرؼوضقوت

 عؿقدطة بغداد إبراػقؿ 

 .غسب تقزؼع اظؿالعقذ وصؼ ذؽؾ اظعؿؾ اخلارجل : 9 ل رضؿدواجل

 النسبت المئويت التالميرعدد  نوع الدعم

 عؼابؾ عؾؾغ عاظل

 األدرة

 ذاتل

22 

1 

15 

57.9% 

2.6 % 

39.5 % 

  84 اجملؿقع

 

29 10 9 N = 

 العمل خارج المدرست في الفرنسيت

 دروس خصوصيت األسرة ذاتي

معدل اللغت الفرنسيت   

10 

8 

6 

4 

2 

0 
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ممممغالحظمأنممذبؿقسيماظؿالعقذماظذؼـمؼلؿػقدونمعـماظدروسماًصقصقيم مم م ممم ممممممم ممم مممممم ممم ممممممممم مممممم ممم م م ممم م م سددمم
م مم22أصرادػو مبـلؾي مععدلم % 57.9أي متراوح مواظذؼـ ماظعقـي، مذبؿقع عـ

م مبـ مظؾؿفؿقسي مأحدم12.07اٌؿقدط مررف معـ ماظدسؿ مصبدون ماظذؼـ محٔ مؼب .
وماظـلؾيم (.%2.6)تؾؿقذمواحدمصؼط،مأيمبـلؾيم 01أصرادماألدرةمطونماظعددم

مطونمععدلم% 39.5) اظؾوضقي مؼؽؿػقنمبوظعؿؾماظذاتل؛مو مو (مالمصبدونماظدسؿ
م(.4)اظشؽؾمرضؿمم8.07/20اجملؿقسيم

م محصص معـ متلؿػقد ماظيت ماجملؿقسي مأن مدؾؼ مٓو مؼؿضح اظدروسمو
ماًصقصقيمطونماظؿقصقؾمظدىمأصرادػومأطدلمعـمتؾؽماظيتمملمتلؿػدمعـفو.

 اظرؼاضقات. عؼارغة بني اجملؿقسات يف عادة:  4 اظشؽؾ رضؿ

 

 حمؿد بـ ضادة عقؾقد: ؿقدطةع 

م مرضؿ ماىدول معـ محصصم 10غالحظ معـ ماٌلؿػقدؼـ ماظؿالعقذ مغلؾي مأنم مم؛ م م م م مم م مممممم ممم مممم مممم ممم مم م  مم م
م ماًصقصقي مؼؿؾؼمقمنمم%40.21اظدروس ماظذؼـ محٔ مؼب ماظؿالعقذ، مذبؿقع ممعـ ممممم مؿب م ممممم م م م م م م مممم مممم م ممم م م م

م مطوغً مغلؾؿفؿ مصننم ماظعوئؾي؛ معـ ماظدسؿ م ممم م مم ممم مم م  ممم م مممممممم م مم مم مبـلؾيم%5.43ممم مأي ماظؾوضل مأعمو مممم. ممم م مم م مممممم ممم م م
مالمصبدونماظدسؿمدقاءمأطوغًمدروسمخصقصقيمأممعـماظعوئؾي.م54.34%

  

15 23 N = 

العمل خارج 
 المدرست

ذات
 ي

األسر
 ة

30 

20 

10 

0 

 معدل الرياضياث
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 غسب اظؿالعقذ وصؼ غقع اظعؿؾ اخلارجل.:  10 اجلدول رضؿ
 

 اظـسؾة ادلؽقؼة سدد اظؿالعقذ غقع اظدسؿ

 عؼابؾ عؾؾغ عاظل
 األدرة
 ذاتل

37 

5 

50 

 40.21% 

5.43 % 

54.34 % 

  48 اجملؿقع
 

ممممأعموماٌؼورغيمؼبماظـؿوئٍ؛مصؽوغًماجملؿقسيماظيتمودماظدسؿمعـماألدرةمأطـرم ممممم م ممم مممم مممممم مم ممممم ممم ممم ممم ممم م مممممممم مم مممممممممم
م مبـ مؼؼدمر مظؾؿفؿقسي مّؿقدط ماألخرى ماجملؿقسوت معـ مهصقال ممم مممم م مم ممم مممم م م ممم م م مم م مم م مم ممم مم م مم م مم عؼوبؾمم13.51م

معؿقدطم 12.35 مطون ماظـوظـي ماجملؿقسي مأعمو ماًصقصقي، ماظدروس ممجملؿقسي م مممم م مم م مممممممم مم ممم مم ممم م م ممم مم م مم م مممممم مم ممم
 (.5)اظشؽؾمرضؿمم9.69اظـؿوئٍمظؾؿفقسيم

 .بني اجملؿقسات يف عادة اظرؼاضقاتعؼارغة :  5 اظشؽؾ رضؿ

 

35 4 15 N = 

 العمل خارج المدرست في الرياضياث

دروس   األسرة ذاتي
 خصوصيت

20 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

 معدل الرياضيات
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 اظؾغيماظػرغلقي 

م مرضؿ ماىدول معـ ماًورجل،مم11غالحظ ماظعؿؾ مغقع موصؼ ماظؿالعقذ تقزؼع
م ماًصقصقي ماظدروس محصص معـ ماٌلؿػقدؼـ مغلؾي مند ؛م %26.7حقٌ

مممؼعؿؿدونمسؾكمأغػلفؿ.مؼبمحٔمأغمفمالمؼقجدمتؾؿقذمواحدمؼؿؾؼمكماظدسؿمم%22و ممممم ممممممم  ممممممممممم مممم مممم مم م مم مممم م ممممم مم مم مممممم
متعؽسم مطؿو مأجـؾقي، مظغي مطقغفو ماٌودة مرؾقعي مإظب مؼرجع مػذا مو ماظعوئؾي. عـ

معلؿقىماألدرةماظؿعؾقؿل.

 تقزؼع اظؿالعقذ وصؼ غقع اظعؿؾ اخلارجل :11 اجلدول رضؿ

 

 اظـسؾة ادلؽقؼة سدد اظؿالعقذ غقع اظدسؿ

 عؾؾغ عاظل عؼابؾ

 األدرة

 ذاتل

8 

00 

22 

 26.70% 

00 % 

73.30% 

  30 اجملؿقع

 

ماجملؿقسيم مأنم مند ماظؿقصقؾ، معلؿقى مؼب ماجملؿقسوت مبٔ ماٌؼورغي مممأعمو ممم مم م  مم مم م م م مم م مممم م ممم مم م م م مم ممم مم م مم مممممممم مم م
م معـكماظدروسماًصقصقي؛مطونمعؿقدطماظؿقصقؾمشلو ؛مؼبمم13.07اٌلؿػقدة

  .06طؿومؼؾٔمذظؽماظشؽؾمرضؿمم11.89حٔماجملقسيماظـوغقيمطونماٌؿقدطمم
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 ادلؼارغة بني اجملؿقسات يف عسؿقى اظؿقصقؾ : 06رضؿ اظشؽؾ

 

 عودةماظؿؽـقظقجقو 
مممم؛مأنممغلؾيماٌلؿػقدؼـمعـماظدروسماًصقصقيم12غالحظمعـماىدولمرضؿم مم م ممم ممممممم ممم مممممم مممممم م مم ممم

مممممممممم؛مأعموماجملؿقسيماظيتمتؿؾؼكماظدسؿمعـماظعوئؾيم%39.8ػلم مممم ممممم مممممم ممممم ممم ؛موماظـلؾيم%11.1مممم ممم
م.%49.2اظؾوضقيماٌؼدرةمبـم

 تقزؼع اظؿالعقذ وصؼ غقع اظعؿؾ اخلارجل:  12 اجلدول رضؿ
 

 النسبت المئويت عدد التالمير نوع الدعم

 مقببل مبلغ مبلي

 األسرة

 ذاتي

25 

7 

31 

 39.7% 

11.1 % 

49.2% 

  63 المجموع
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 العمل خارج المدرست
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ماٌؼورغيمبٔم مأعمو م مم مممممممم مماجملؿقسوتمؼبماظؿقصقؾمندمأنمماجملؿقسيماظيتمتؿؾؼمكممم م ممممم  م ممم مم ممم مم م  مم مم م م مم م مممم م م م مم ممم م
مماظدمسؿمعـمررفماظعوئؾيمبؾغماٌؿقدطم م مممممم مممممممممممم مم مم مممم مم،مؼبمحٔمأنمماجملؿقسيماظيتمتؿوبعم16.01ممم  مممممم ممممم ممم م مم ممم م مم مم

مم؛مؼبمحٔمأنمماجملؿقسيماظيتمالمتؿؾؼمكم15.78اظدروسماًصقصقيمطونماٌؿقدطم مممممم  مم ممممم ممم م مم ممم م مم مم
مماظدمسؿ؛مطونماٌؿقدطم م مممممم مم مم مم م(07.م)اظشؽؾمرضؿم10.25ممم 

 ادلؼارغة بني اجملؿقسات يف اظؿقصقؾ. :07 اظشؽؾ رضؿ

 

 اظـاغقي: .3

 معادة اظرؼاضقات مرضؿ ماىدول معـ مغالحظ ماظؿالعقذم13: مغلؾي مأنم ممممم؛ مممم ممم مم م  مم م
م%43.5؛مؼبمعؼوبؾم%56.5اٌلؿػقدؼـمعـمحصصماظدروسماًصقصقيمبؾغًم

ممالمصبدونمإالمماالسؿؿودمسؾكمأغػلفؿ.مأعموماٌؼورغيمبٔماجملؿقسؿٔمؼبماظؿقصقؾم مم م ممممم مم مم ممم ممم مممممم ممممممممممم م ممممم مم مممممم م م مم ممم ممم مم
؛مم9.86/20(مندماجملؿقسيماألوظبمعؿقدطماظؿقصقؾمشلومطونم21صؿـم)اظشؽؾم

م معؼوبؾ ماظضعقػمم7.71/20ؼب ماظؿقصقؾ مؼؾٔ مػذا مو ماظـوغقي، ظؾؿفؿقسي
مظؾؿفؿقسؿٔمؼبمعودةماظرؼوضقوت.
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غسب تقزؼع اظؿالعقذ يف اظـاغقي وصؼ غقع اظعؿؾ : 13 اجلدول رضؿ
 اخلارجل.

 النسبت المئويت عدد التالمير غقع اظدسؿ

 عؼابؾ عؾؾغ عاظل
 األدرة
 ذاتل

39 

00 

30 

 56.5% 

00 % 

43.5% 

  69 اجملؿقع
 

 عؼارغة اظؿقصقؾ بني اجملؿقسؿني يف عادة اظرؼاضقات.: 08 اظشؽؾ رضؿ
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 العمل خارج المؤسست مادة الرياضياث

 دروس خصوصيت ذاتي 
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 :عادة اظػقزؼاء 

م م)رضؿ ماىدول معـ محصصم14غالحظ معـ ماٌلؿػقدؼـ ماظؿالعقذ مغلؾي مأنم مم( م م م م مم م مممممم ممم مممم مممم ممم مم م  مم م
م %36.8اظدروسماًصقصقيمتعودلم مممواظيتمطونمععدملماظؿقصقؾمشلو مم مم م ممممم ممممم  مم مم ؛م11/20ممم

م ماألدرة معـ ماظدسؿ معـ ماٌلؿػقدؼـ ماظؿالعقذ مغلؾي مأن محٔ م)تؾؿقذان %2.9ؼب
ممم.مأعموماجملؿقسيماظيتمالمتؿؾؼمكماظدسؿ؛مندم 14.18/20صؼط(مومطونمععدلماٌودةم مم مم ممممم مممممم  مم ممممم ممم مممم ممم

 .(09)اظشؽؾمرضؿم 9.83/20وطونمعؿقدطماظؿقصقؾمؼبماٌودةم %60غلؾؿفوم

غسب تقزؼع اظؿالعقذ يف اظـاغقي وصؼ غقع اظعؿؾ : 14 رضؿ اجلدول
 .اخلارجل يف عادة اظػقزؼاء

 ادلؽقؼةاظـسؾة  سدد اظؿالعقذ غقع اظدسؿ

 عؼابؾ عؾؾغ عاظل
 األدرة
 ذاتل

25 

02 

41 

 36.8% 

2.9 % 

60.3% 

  69 اجملؿقع

 

 اظػقزؼاء عؼارغة اظؿقصقؾ بني اجملؿقسؿني يف عادة: 09 اظشؽؾ رضؿ
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 العمل خارج المؤسست في الفيزياء

 دروس خصوصيت األسرة ذاتي

3
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2
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1
0 

0 

 معدل الفيزياء



 ....ادلسؿقؼات اظؿعؾقؿقةدرادة عقداغقة سؾك  اظدروس اخلصقصقة و سالضؿفا باظؿقصقؾ اظدرادل.

27 

 عـاضشة اظـؿائج

 االبؿدائل .1

ممإنممسددماظؿالعقذماٌلؿػقدؼـمعـمحصصماظدروسماًصقصقيمعرتؾطمبعوعؾٔم ممممممم مممممممم مم م ممم ممممممم م م مم ممم مممممم ممممممم ممممممم م م م
ماثـٔ:

 مغلؾيم مصقفو مترتػع معمدلوت مػـوك محقٌ ماىغراؼب: ماٌمدلي عقضع
ماظدروسمومذظؽمراجعمإظبماظعوعؾماالضؿصوديمظألدرماٌؿقاجدةم اٌؾؿقؼٔمبفذه

عـمذبؿقعمطؾماظؿالعقذمؼبماٌمدلي.مؼبمم%42بوظؼربمعـفو؛مإذمبؾغًماظـلؾيم
محٔمػـوكمعمدلوتمأخرىمؼبمعقضعمزبؿؾػمجغراصقو؛مندمأنمسددماظؿالعقذ

تالعقذمصؼطمعـمذبؿقعمم5اظذؼـمؼلؿػقدونمعـمحصصماظدروسماًصقصقيمبؾغم
 تؾؿقذمؼبماظلـيماًوعلي.م48

 مؼؿوبعقنم ماظذؼـ ماظؿالعقذ مأشؾى مأنم مومجمدم مظؾؿالعقذ: ماظدرادل مماٌلؿقى ممممممم م ممممم مممم مممم م مم مم م  مم مؽب م  ممؾب م مممم مممم م م مممممم م ممم مم
ماالدؿعدادم مبداصع مأي ماًوعلي؛ ماظلـي معـ مػؿ ماًصقصقي ماظدروس حصص

 ظالعؿقون.م

مأعمومػؾمػـوكمارتؾوطمبٔماظؿق ممممم ممم ممممممم ممم مم م صقؾماظدرادلمومعؿوبعيماظدروسماًصقصقي؟ممم مم
ممصؿـمخاللماظـؿوئٍمؼظفرمارتؾوطمزوػرؼومومظؽـمفمظقسمعؼؾقالمإحصوئقو؛مومذظؽم مممممم ممممم م ممم مممممم مم مممم مممممممم مم مم مممممممم م ممم مممممممم م م مم مم

مظعدةمأدؾوبمعـفو:

 .سددمأصرادماظعقـيمصغرلمٓومصبعؾماظـؿوئٍمعشؽقطومصقفو 

 م متدخؾمبعضماظعقاعؾماًورجقيمسؾكمتقجقفماظـؿوئٍ،مغذطرمعـفو؛مأنمم ممم مم ممممم ممم م م ممممممم ممم مممم مم مممم ممم ممم مممممممم ممم م م مم
مؼؿوبعقنم مػذاماظؿالعقذ ماظؼلؿ،مو مغػسمأدؿوذ مسـد ماًورجقي ماظدروس حصص

 ؼعؿدلمذومحدؼـ؛مإعومإصبوبلمأومدؾيبمسـدعومتؿدخؾمذاتقيماألدؿوذ.

ومظؽـمبوظرشؿمعـمطؾمػذا،مػـوكمصرقمبٔماجملؿقسيماظيتمتلؿػقدمعـمػذهم
ماظرؼوضقوتمماظدروسموبٔمتؾؽماظيتمالمتلؿػقدمعـفو.مومذظؽ ؼبمطؾمعـمعودة

مممممواظؾغيماظعربقيموماظػرغلقيمبوظذلتقىمعـمحقٌماألػؿقيمعـمضمؾؾماظؿالعقذ. ممممم ممم م مممممم م ممم مم مم ممم ممم ممممممم  مممممممممممممممممممممم
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 ادلؿقدط .2

غفوؼيماٌرحؾيماٌؿقدطيمادؿعدادممداالػؿؿوممبوظدروسماًصقصقيمؼظفرمسـ
م معـ متؼذلب مبـلى موذظؽ معؿقدط؛ ماظرابعي ماظلـي مذبؿقعمم%50العؿقون عـ

ماظؿالعقذ.

مػـ مأنم مومجمد ممطؿو م م  مم م م ممؾب ماظرؼوضقوتممم مّودة ماػؿؿوم ماظؿالعقذم %50) وك مذبؿقع عـ
ممممؼلؿػقدونمعـمدروسمخورجقي(مثؿممتلتلمعودةماظؿؽـقظقجقومبـلؾيم مممممم ممممم مممممممممم ممممممم مممم ممم مم ممممم ممم مممممم مممم م؛مثؿمم% 39.7م

م.%26.7اظؾغيماظػرغلقيمبـلؾيم

ممممممأعمومإنمطونمػـوكمعردودمسؾكماظؿقصقؾمّؿوبعيماظدروسماًصقصقي،مصؼدم ممم مم م ممم مممممممممممم مم مم م ممممم مم مممممممم ممم مم مم مم مم ممم
ممومجدمصرقمبٔماجملؿقسيماٌلؿػقدةموبٔمتؾؽماظيتمالمتلؿػقدمعـفو.مطؿومتؾقمـم ممممممم  مممم مممممممم ممم مم مممم مممم ممممممممم ممممم ممم ممم ممم ممممم مؾب
دورماألدرةمسؾكمهصقؾماظؿالعقذماظذؼـمؼؿؾؼقنماظدسؿمعـمأصرادػو؛محقٌمطونم

ػقدةمعـمحصصمومػقمأسؾكمعـماجملؿقسيماٌلؿم13.51عؿقدطماظؿقصقؾمشلؿم
مممموذظؽمؼبمعودةماظرؼوضقوت.مأعمومؼبمعودةماظؿؽـقظقجقومم12.35اظدروسماًصقصقيم ممممم مممممممممم ممممم مم ممم مممممممممممم مم ممم

طونماظػرقمتؼرؼؾومععدوعومبٔمذبؿقسيماظؿالعقذماظذؼـمؼؿؾؼقنماظدسؿمعـماألدرةم
مجملؿقسيماظدروسماًصقصقي.م15.89ؼبمعؼوبؾم 16.01

ؼبمم13.51مؼبمحٔماظؾغيماظػرغلقيمطونماظػرقمجملقسيماظدروسماًصقصقي
 ظؿالعقذماظدسؿمعـماألدرة.م12.35عؼوبؾم

م مبعض مسؾك ماًورجقي ماظعقاعؾ مبعض ماظذاتقتدخؾ مأوممياظـؿوئٍ: )األدؿوذ
حقٌمتظفرمصروقمظصوحلمتالعقذماجملؿقسيماظذؼـمؼؿؾؼقنماظدسؿمعـم األدرة...(

ممماألدرةمبلؾىمأنممأصرادػومػؿمأدوتذةمبـػسماٌمدليمٓومصبعؾماظـؿوئٍمعشؽقطوم مم م ممم مممممممم مم ممم ممم م ممممم ممممممممم مممم ممم م مممممم ممم مم ممممم م م
 وبوظؿوظلماظػروقمشرلمعفؿي.صقفو،م

 اظـاغقي .3

ماظدروسم معـ ماٌلؿػقدؼـ ماظؿالعقذ مغلؾي مأنم مند ماظـؿوئٍ مخالل ممعـ مممممم م مم م مممممم ممم مممم مممم ممم مم م  مم مم م م ممممممم م م م م م م
م مبؾغً موصؼمم%56.5اًصقصقي ماظـفوئل مؼب مذظؽ مو ماظرؼوضقوت ٌودة

مممماظؿكصصوتماظعؾؿقي،مثؿممعودةماظػقزؼوءمبـلؾيم مممم ممممممممممممممممم ممممممممم مم م م ممأيمأنممػوتٔماٌودتٔمم.%م36.8ممم ممممممم ممم م م ممم م
تؾؼكمؼبمصدارةماالػؿؿوممعـمررفماظؿالعقذمومذظؽمبوألخذمبعٔماالسؿؾورمغقعم

ماظؿكصص.م
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معـمحقٌماٌؼورغيمؼبماظؿقصقؾ،مندمأنمماجملؿقسيماظيتمتلؿػقدمعـم ممأعمو مم ممممم مم م ممم مم ممم مم م  مم مم م م م مم م مممم م م مممممممم م مم م م مم مم م
ؼبمم7.71/20ّؼوبؾم 20/ 9.86حصصماظدروسماًصقصقيمطونمعؿقدطماألصرادم

ماظؿؼوربمؼبماٌلؿقىمؼعؽسمصعقبيماٌودةمعـمجفي،موعـم اظرؼوضقوت،مومػذا
جفيمأخرىمِطمسؿؾماألدوتذة؛مطقنماظؿالعقذمدقفؿوزونماعؿقونماظؾؽوظقرؼوم
ٓمومؼدصعفؿمإظبماظعؿؾمبطرؼؼيمذػوصيمتعؽسممعلؿقىماظؿالعقذم مممممؼبمغفوؼيماظلـي،م ممممم ممم مممم م مممممممم مممممم ممم مممممم مممم م مممممم مم ممم ممممممم ممم

م15ايؼقؼل ماظؿقصقؾ معؿقدط مصؽون ماظػقزؼوء مأعمو م. م مم م مممم م م مممم م مم مم ممممممممم ممم م معؿقدطم 11/20م معؼوبؾ ؼب
م.9.83/20اجملؿقسيماألخرىم

 ات األدرة اجتاه اظدروس اخلصقصقةتصــقر

مممإنممسالضيماألدرةمبوٌدرديمدائؿوممبوضطرا م مممممممممممم ممممممممم م ممممم م م م م مععمعراحؾمتعؾؿماألبـوء،مأيمأنممممدم ممم ممم ممممم مممممممم م ممممم م
مظؿذلاجعمؼبم مثؿم مشلو؛ معلؿقى مؼبمأسؾك ماالبؿدائقي مؼبماٌرحؾي متؽقن ماظـؼي ممػذه م م م مم ممم ممم  م مم م م ممم مم م مم مم م م مممممممم مم ممم مممم م م م مم مم مممممم ممم
مماٌراحؾماظالحؼيم)ماٌؿقدطموماظـوغقي(،مومذظؽمألنمماظعوئالتمأصؾقًمدبشكم م م مم م مم ممم م م مممممم م مم مممممم مم مممممممممم م مممممممممم م مممم م مممم

 .16اظؾطوظي،ماظعـػ،ماٌكدرات...اخل

مبوٌ ماالػؿؿوم معـ ماٌزؼد ماظعوئؾي مظدى ماظؼؾؼ مػذا مممموظممد ممممم م مم م مم مممممم مممممممم م ممم م ممممم ممم م مػذهممم  م مجعؾ ٓمو م ممممدردي، م م مم م م م م م مم مم
اظعالضيمبٔماظعوئؾيموماألدرةمعقضعمدرادي؛مخصقصومؼبماظؿلعقـقوتمؼبمصرغلوم
مم)بعدمصدورمضوغقنماظؿقجقفماٌدردل(.مأعمومؼبمأعرؼؽو؛مصؽونماظؿـوصسم)ايربم مم مممم مممممممم مم ممم مم مممممم مممممم مم م مممممممم مممممم ممممممممم ممممم
اظؾوردة(مبٔمأعرؼؽوموماالهودماظلقصقوتلمخصقصومبعدمإرالقمػذاماألخرلمأولم

ممغؿقفيماظؿمـوصسمععماظقوبونمؼبمم1980دـيمم،مومطذظؽ1957ضؿرمصـوسلمدـيم مم مممممممم ممم مممممم ممم ممم
مسالضيمم موبوظؿوظلمزفقر م ماٌـزظل؛ مبوظعؿؾ ماالػؿؿوم موظمد ٓمو م ممممماىوغىماظصـوسل. م م ممم م م م مممممممم م م م مممممم م مممممم ممممم م مم م ممم  م م م مم م ممم ممم م ممم م
عضطربيمبٔماألدرةموماٌدردي؛مظذامندمسدةماغؿؼوداتمظػرضمدقوديماظعؿؾم

ماًورجل)ماظقاجؾوتماٌـزظقي(معـمررفماشلقلةماظقصقي.

ممممأعمومسـدغو،مصننمماظعالضيممم م مممم مممم ممممم ممممم ممممبٔماألدرةموماٌدرديمهؿوجمإظبمدرادوتمععؿمؼي.ممم مم مم ممممم ممم ممم ممم مممممممممم م ممم م
بوظرشؿمعـمذظؽ؛مصالمْـعمعـمإسطوءمحمليموجقزةمسـمػذهماظعالضيمهًمضقءم

ماظعؿؾماًورجلمظؾؿؾؿقذ.

                                                                                                         
ماٌعـقؿٔم 15 مبوظـوغقؼؿٔ ماظػقزؼوء. مو ماظرؼوضقوت مظؾؿودتٔ: مأدؿوذؼـ متصرؼح حلى

  .بوظدرادي
16 www.peep.fr 
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ماظيتمؼؿوبعمأبـوؤػوم معقجمفيمإظبماألدرة ماسدادمادؿؿورة مسؾقـو مطونمظزاعو مممظذا مممممم م ممممم م ممم ممم م مم م مم مم م  ممم مممممم مم مممم مم ممممم م مممممم م مم م ممم
إظبمعقضقسـوم)اظدروسم؛مومذظؽمظؾقضقفمسؾكمغظرةماألوظقوءم اظدروسماًورجقي

مد؛مومبوظؿوظلمايصقلمسؾكماووػوتمومعقاضػمسبقماٌدردي.مسد اًصقصقي(
مأصرادماظعقـيمطونمسشرةمأدر.

ممممممممضؿمًماالدؿؿورةمم م ممم مصؼرةم؛متضؿمثالثيمأبعود:مم20مم 

  .تصقرمدورماٌدردي 

  .اظـؼيمؼبمدورماٌدردي 

  .متصقرمدورماظدروسماًصقصقي

مصؽوغًماظـؿوئٍمطوظؿوظل:م

ممتصقرماألدرةماووهمدورماٌدردي:مصقؿومطبصممأنمماٌدرديمضدمعًماظؽـرلم .1 مم مممم ممممم م م ممممم م مم م ممممممم مم مممممممممممم ممممم م ممممم م
مم مممممممممممممممأعمومدورماٌعؾؿمأوم .% 50ألبـوئفؿ؛مصننمأصرادماألدرةماغؼلؿقامإظبمغصػٔمبـلؾيم

م مصننم ماألدؿوذ م  ممم مممم م م%  60م مأغف مبعؿؾمطؾرلمؼرون مؼبمظؾؿلؿؼؾؾمأبـوئفؿمإلسدادؼؼقم .
م محٔمأنمم ممم ممؼرونمأغمفمظقسمعـمعلموظقوتفؿمعلو%  40م مممم ممممممم ممم ممم مممم مممم   سدةماٌعؾؿمؼبمتعؾقؿمأبـوئفؿممم

ممممم)رّومؼرجعمذظؽمإظبماٌلؿقىماظؿمعؾقؿلمظألدرة(. م ممم ممممم مممم ممم مممم ممم مممم م ممممم  مم

اظـؼيمؼبمدورماٌدردي:مأشؾىمأصرادماظعقـيمصؼدتماظـؼيمؼبمدورماٌدردي،م .2
ممممؼؿفؾمكمذظؽمعـمخاللمأنمماألبـوءمضبؿوجقنمإظبماٌلوسدةمخورجماٌدرديمبـلؾيم ممممم مممممم ممم مممم مم مممم ممم مم ممم مممممم م مم ممم م م مم ممم مممم مم  مم

م100% ماظؼقوم مسؾك مذبدلون ماظؿالعقذ مأن مطؿو م)انوزم؛ مإضوصقي بلسؿول
مإجؾورؼو( ماظدروس معراجعي مبـل واجؾوت؛ ماًصقصقي ماظدروس مإظب ؾيمـإضوصي

م.م%م90

مأنمم تصقر .3 مؼرون ماظعقـي مأصراد مطؾ ماًصقصقي: ماظدروس محقل م ماألدرة مم م مممم ممممممم مممممم م م م م ممم مم م مم م مممممم م مم م ممم م م
ممأبـوءػؿمحبوجيمإظبمحصصماظدروسماًصقصقي؛مطؿومأغمفومعػقدةمشلؿ؛مظلؾىم مم ممم مم ممممممممم مممممم  مم ممم مم م ممم ممممممم م م مم مممم مم ممم ممممم

ماظقاجؾوتمّػردػؿ مأغمفؿمعشغقظقنمسـم%م70) أغفؿمسوجزونمسؾكمصفؿ مم(؛مو م م م ممممم مم مم ممم  مم م م
 (.%م90االػؿؿوممبلبـوئفؿم)
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 خالصة ساعة
ماًصقصقي ماظدروس مممإنم مم م مم م مممممم م  ماظؿالعقذممم مظؿعؾؿ ماألدودقي مايوجوت معـ أصؾقً

حلىمعومؼراهماآلبوء،مخصقصومؼبماظلـقاتماظيتمدبؿؿؿمبوعؿقونمصوصؾ،مدقاءم
مبوظؿؾؿقذم ماظـوغقي.موظؽـماآلثورماظلؾؾقيماظيتمتؾقؼفو ؼبماالبؿدائل،ماٌؿقدطمأو
مبفو،م متؼدمم ماظيت ماظطرؼؼي محقٌ معـ ماظػقزؼقظقجل مو ماظـػلل ماىوغى ممعـ مم مم مممم م م ممم ممممم ممم م مم م م مم م م مممممممممم مم م م ممممم م ممم مم م م

ممظذيمؼمؼدممممظفموماظظروفماظيتمتؿؿماظعؿؾقيمعـمخالشلو،مأصؾحمعـمواحملؿقىما ممم مم ممم مم م م مم ممممممممممممممم مممم ممم مممؾبمم مؾبمممممممم مم
ماٌرحؾيم مؼب مخصقصو ماظطوظى، مو ماظؿؾؿقذ مإلغؼوذ ماظلرؼع ماظؿدخمؾ مممماظضروري مممم م م مم مم م م م م ممم ممم مم مممممممم ممممم م م ممم ممم م م  ممممم م مممم مم
االبؿدائقي؛محقٌمطؾماظؿؼورؼرماظعؾؿقيمتشرلمإظبمسدممجدوىماظدروسماإلضوصقيم

ممممظؾؿالعقذمؼبماظلـقاتماظـالثماألوظبمعـماظدرادي،مسؾكمأالممتؿفووز م ممم ممم مم مم مم ممممممم ممم مم ممم م ممممم مممم مممم ممممم غصػمدوسيممممم
مؼقعقومؼبماظلـقاتماظـالثماٌقاظقي.م

مْؽـم ماظـوغقي مؼب مأعمو ماظلوسي، متؿعدمى مأالم مصبى ماظـوغل ماظطقر مؼب ممأعمو م م م م ممممممم م م ممم م م مم مم ممم م ممممم  م  مم م م م م مممممم ممم ممم م م مم م
ماحملؿقى ماخؿقور مؼؿؿم مأن مذرؼطي ماظدسؿ مدروس معـ ماالدؿػودة ممم مم ممممم مم مممم  م مم مم ممم م مم مممم م مممم م مم مممممم م مسؾكممم ماظذلطقز و

ماٌكؿؾػي، ماٌعرصقي ماٌلؿقؼوت متـقمع ممممم ممم مممممممم م ممممم ممم م ماظؿقؾقؾمم ممم  مإظب ماٌؾوذر ماظؿطؾقؼ معـ اغطالضو
طذظؽمصبىم حؾمعشؽالتمتؿـقعمؼبمدرجيماظصعقبي.مكواظذلطقزمسؾ ذلطقىواظ

م ماالبؿدائل ماظعؼب مو ماإلصبوبقي ماٌقاضػ ماظشكصقيوتعزؼز ماظصػوت مو اظيتم دات
مبـوء مرطقزة معؽؿلى تعؿدل معؿقازن ماجؿؿوسقي صرد ماظغرلم: ظؽػوءات طوحذلام

ماظؿع مسؾك مواظؼدرة ماآلراء، ماخؿالف متؼؾؾ مو ماآلخرؼـ مإظب مسؾكمواالدؿؿوع ؾرل
أصؽورهمومعلوسدةماظغرلموماٌلوواةمععماىؿقع...إضوصيمإظبمذظؽمطؾفمبـوءمجلؿم
مػلم مو ماألرػول ماػؿؿوم مربؾ مألغفو ماظؾدغقي مبوظرؼوضي مبوالػؿؿوم مذظؽ مو دؾقؿ؛

ذظؽمْؽـماظؿػؽرلمؼبماىوغىماٌعرؼب،مومذظؽماغطالضوممدضرورؼيمظـؿقمدؾقؿ.مبع
معـماٌلؿقؼوتماظرابعموماًوعس.

مبدورػؿماشلوممؼبمعلؿؼؾؾمأبـوئفؿ،موأنمم ماألدرة،مصبىمتقسقيمأصرادػو م مأعمو ممم م مم مممممم م مممم مم م م ممم مم مم ممممم مم مممممم ممم ممم م م م م ممم م مم مم م
اٌدرديموحدػومالمتؽقنمضودرةمسؾكمهؼقؼماظغوؼوتمواألػدافماٌرجقة.موظقسم
ماظعؾؿلم ماٌلؿقى مبرصع مطػقؾ ماٌدردي مدوسوت مبعد مإضوصقي محصص تقصرل

ؿؾػمسـمذظؽمألبـوئفؿ،مطؿومصبىماظؿذطرلمدائؿومبلنماظؿؾؿقذمؼبماالبؿدائلمطب
مواظؾققظقجقيم ماظـػلقي ماًصوئص محقٌ معـ ماظـوغقي مأو ماٌؿقدط مؼب اظذي
مسالعوتم مسؾك مايصقل مؼب مصؼط مظقلً ماظذلبقي مأنم مطؿو ماٌكؿؾػي، ممواظؼدرات ممم م م م مم م م مم م مم م م م ممم م م ممم مممم ممم م  مم ممم م م ممممم ممم م ممممممم
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ماطؿلوبم مؼب مذظؽ موؼؿفؾك مأػؿ، مػق معو مػـوك مبؾ ماٌقاد، مزبؿؾػ مؼب عرتػعي
ماأل متـقع متؼؾؾ مسؾك مضودر مصرد معلؿؼؾؾ متعؽس مخوصي موصػوت صؽورمضدرات

مواالدؿؿوعمإظبماظغرلمواحذلامماظرأيماٌكوظػ....

 

 ادؿؿارة األدرة: أجب بـ: غعؿ أو  ال .            غعؿ          ال

 1 ػؾ حيؿاج ابـؽ إدي دروس خصقصقة؟  10 0 

 2 ػؾ تؼقم مبساسدة ابـؽ يف اظؼقام بقاجؾاتف؟  6 4 

 3 ػؾ ػذه ادلساسدة تؿؿـؾ يف اجناز أسؿاظف؟ 5  1 

 4 ػؾ ػذه ادلساسدة تؿؿـؾ يف ذرح اظؿعؾقؿات؟ 2  0 

إضاصة إدي اظدروس اخلصقصقة ػؾ ؼدرس ابـؽ  10  0 
 طذظؽ يف اظؾقت؟

5 

 6 ــ إذا طان اجلقاب غعؿ:ػؾ إلجناز اظقاجؾات؟  9  1 

 7 ــ أم تػرض سؾقف أن ؼراجع طذظؽ يف اظؾقت؟ 10  0 

 8 ..... دلاذا ؼؾؿقؼ ابـؽ باظدروس اخلصقصقة /  / 

 9 ــ ػؾ ألغؽ ال تسؿطقع عساسدتف؟ 6  2 

 10 ــ ظقس ظدؼؽ اظقضت اظؽايف؟ 9  1 

 12 ػؾ تؿصؾ بادلدرس عـ أجؾ ابـؽ؟ 9  1 

 13 ػؾ ؼػفؿ ابـؽ اظقاجؾات مبػرده؟ 3  7 

 14 ػؾ حيؿاج ابـؽ دلساسدة؟ 10  0 

 15 ػؾ ترى اظدروس اخلصقصقة عػقدة البـؽ؟ 10  0 

 16 ػؾ تعؿؼد أن ادلدردة ضدعت اظؽـري البـؽ؟ 5  5 

ػؾ تعؿؼد أن ادلدرس ؼؼقم بعؿؾ طؾري السداد ابـؽ  6   4
 ظؾؿسؿؼؾؾ؟

17 

ظقس عـ عسؤوظقؿؽ عساسدة ادلدرس يف تعؾقؿ ابـؽ  4  6 
 اظؼراءة و اظؽؿابة؟

18 

 19 سـد ذػابؽ إدي ادلدردة ؼؾدو أغف شري عرشقب صقؽ؟ 7  3 

خيربك ادلدردقن سـ عسؿقى ابـؽ إال بعد صقات  ال 3  7 
 األوان؟

20 
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