اظدروس اخلصقصقة و سالضؿفا باظؿقصقؾ اظدرادل.
درادة عقداغقة سؾك ادلسؿقؼات اظؿعؾقؿقة :االبؿدائل
وادلؿقدط و اظـاغقي
حمؿد بغداد إبراػقؿ*م

عؼدعة
طوغًمحصصماظدروسماًصقصقيمعقضعمجدالمبٔمعمؼدمومععورضمشلو،م
صوظؾعض مؼرى مأغفو مؼب مخدعي ماظؿؾؿقذ مأو ماظطوظى مٌو متقصره مظف معـ متقدقعم
اٌؽؿلؾوتمومإثرائفومومدسؿفو .واظؾعضماآلخرمؼرىمصقفومعضقعيمظؾقضًمسؾكم
حلوبمجفدماظؿؾؿقذمومضدرتفمسؾكماظؿقؿؾ.
طوغًمػذهماظظوػرةمعؼؿصرةمسؾكمتالعقذماألضلومماظـفوئقيمإلصبودمحصصم
دسؿمؼبمبعضماٌقادماألدودقيماٌـودؾيمظؽؾمدبصصمادؿعدادامالجؿقوزماعؿقونم
معـم
مم
ماألخرىم مم
مممممممممم مم م مم
ماٌلؿقؼوتم ماظؿعؾقؿقي
ممممم مممإظبم ممم ممممم
ماظظوػرة
مممم ممم
ماغؿؼؾًم مػذه
ممم مممممم
اظؾؽوظقرؼو،م مثؿم
ممم ممممممم
اظؿعؾقؿ:ماٌؿقدطموماالبؿدائل،مومأصؾقًمتـفزمبؽؾمحرؼيمعـمررفماألدؿوذم
أوماٌعؾؿمدقاءمؼبماخؿقورماٌضؿقن،ماٌؽونمأوماظزعون.مم
مرمخاللماظلـقاتم
مم
ؼعؽسماغؿشورماظدروسماًصقصقيمبشؽؾمعذػؾممومربقممممم م م مممم مممم
مم م ممممم ممممممممم ممم م مم ممممم م م ممممم ممممم
اظعشر ماٌوضقي ،معدى مصشؾ ماٌـظقعي ماظذلبقؼي مو ماإلصالحوت ماىورؼي ماظيتم
ممجقؾماٌدرديم
ممم
ممممنم م مم مممممم
صورتمؼبمضػصماالتفوم.مصعـدعومغعقدمضؾقالمإظبماظقراءمندمأ
ممم مم مممم ممم مم مممممممممممممممممممم ممم ممممممممم
مفمخؾؼم
مم
ممممم مم مم
ذظؽ،مصنغ
اظؼدْيمملمؼؽـمؼلوسدمغػلفمبوظدروس ماًصقصقي ،مو مععم مم م
مممم ممزوػرةم
مممممم
ماغؿشرتم مععف
ماإلصالحوتم مممم مم
مجقؾم مم م م م مم
مشرلم مأممنم م مم
ماظعؾؿل.مم م م
مبوٌلؿقىم مممممم
مممممم مممم ممم
االدؿــوء
مم
اظدروسماًصقصقيمبشؽؾمرػقى،مصفؾمؼعقدمإظبمتدغلمعلؿقىماظطؾؾي؟مأممأنمممم
ممممم ممم م مم ممممم م م ممممم م ممم م مممممممم ممممم ممم ممم مممم مممممممممم
األدوتذةمؼؾذظقنمأضؾمجفدمؼبمذرحماظدروسمحؿكمؼدصعقامبوظطؾؾيموماظؿالعقذمإظبم
*

بوحٌمّرطزماظؾقٌمؼبماألغـروبقظقجقوماالجؿؿوسقيموماظـؼوصقي.
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مممؾم
مم
متؿقؿ
مم ممم
ماظغؿقضم مو
مؼشقبفومم مممممم
ماإلصالحوممتم مم ممم
ممم مأممنم مم م م م
مم مأم
معودي؟
مّؼوبؾم مممم
مم م مممم
مدسؿ
دروسم مم
ممم
علموظقيماغؿشورماظظوػرة.ممم

اإلذؽــاظقة
ماظؾقًم مم مم
مإظبم
معـم ممممم
مممممم مم
مم مإؼوبو
مممممم مو
معرتٔم مذػوبو
مممممم مممم
ممممممؾمؾب مؼقعقو
ممم مؼؿـؼمـ
معداردـو
مممممممم ممؼبم ممممم
إمنم ماظؿؾؿقذ
اٌدردي؛ موػق مضبوول مغبؾ مربػظي مهقي مطؾ مأغقاع ماظؽؿى (حلى مذبؾيم
 Pediatric Orthopaedicsمصنن مبعض ماظؿالعقذ مضبؿؾقن مسؾك مزفقرػؿ معوم
ؼعودل م 43م %معـ مأوزاغفؿ) مظقؼضل معو مؼؼورب م 21مإظب م 34مدوسي مأدؾقسقو مؼبم
اٌمدلي،محلىماظطقر،مأيمّعدلمعـ م 5مإظب م 6ممدوسوتمؼبماظققم،مومػـوكم
عـ ماظؿالعقذ معـ مؼلؿػقد معـ محصص ماظدروس ماًصقصقي مظرلتػع مععدلم
مفمْورسموزقػيمبدونم
مم
مممم مم ممم ممم مممممممم
دوسوتمومغصػم(أيمأغ
اظلوسوتماظققعلمإظبمأطـرمعـم7م مم مم ممممم م مممم
عؼوبؾموظقسمعـمأجؾمرؾىماظعؾؿ)،م(طؿومؼؾٔمذظؽماىدولم:)1مم
جدول رضؿ  :1جمؿقع داسات اظدرادة اظيت ؼؼضقفا اظؿالعقذ يف اظعؿؾ األطادميل.
ادلسؿقى
االبؿـدائلم
اٌؿقدطم
اظـوغقيم

سدد داسات اظدرادة  +سدد داسات اظدروس اخلصقصقة
عـم21مدوم1( +مدوموغصػ)محؿكم24مدوم2( +دوو15د)1محلىم
اٌلؿقى.م
33م+مدوسؿٔمادؿدراك2م
عـم31مإظب34مدوسيم+م3مدوسوت3م

صفذه مايصص ماإلضوصقي متزؼد مؼب مذدة ماظضغط مسؾك ماظؿالعقذ ،مغوػقؽ مسـم
دوسوتماظقاجؾوتماٌـزظقيماظيتمدبؿؾػمؼبمذدتفومعـمعلؿقىمآلخر؛موعـمصذلةم
ألخرى.مصوظؿؾؿقذمؼبمعداردـومأصؾحمرػقـيماظعؿؾماٌدردلمدقاءمؼبماٌدرديمأوم
ؼبماظؾقً.ممم
ممممممممم:م
مطرحماظؿلوؤالتماظؿوظقي
ممممممؾب مم ممممم ممم م
ظذامتـ
1ماظؼرارماظقزاريمرضؿم16ماٌمرخمؼبم19مجقانم .2011م
2مغػسماظؼرارماظلوبؼ .م
 3اظؼرارماظقزاريمرضؿم369ماٌمرخمؼبم22معورسم.2007
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معومػقمأثرماظدروسماًصقصقيمسؾكماظؿقصقؾماظدرادلمسـدماظؿالعقذمؼبمعمدلوتـوماظذلبقؼيم؟مممممممممممممم
مممم؟م
مماظدروسماٌلوئقيمبـػسماألػؿقيمؼبمطؾمماظلـقاتماظدرادقي
مممؽبقمؿبضمؽبمممممم مممم ممممممممم ممم مممممم ممم ممممم مممم ممممممم
م مػؾمتممػؾمدبؿؾػمعـماالبؿدائلمإظبماٌؿقدطمإظبماظـوغقيم؟ممعومػلماٌقادماظيتمؼفؿؿمبفوماظؿالعقذمبدرجيمأطدلم؟مم-معومػلممتـالتماظدروسماًصقصقيمظدىماألدرةمبوخؿالفماٌلؿقؼوتم؟

عـففـقة اظؾقـث
معوذا ممم ممم
مغؼصدم
مال،م ممممم
ممم م
مممممممم مأو
مضؾطم ماٌػوػقؿ
معـم م مم
ممم مم
ممممم ممالبدم
ماظلوبؼي
ماظؿلوؤالتم ممم
مسـم مممم ممم م
مممم م م
ظإلجوبي
مم
بوظدروسماًصقصقي؟مومعومػلمأذؽوشلو؟مومعوذامغؼصدمبوظؿقصقؾماظدرادل؟مم
مممممدقعؿؿدمسؾكماٌـفٍماظقصػلموماٌؼورنمظـؼورنمبٔمذبؿقسوتماظؿالعقذم
ثؿ
حلىماٌؿغرلاتماظيتماحؿقتفومتلوؤالتماظدرادي،موماظيتمػل:مذؽؾماظدروسم
اًصقصقي؛ مغلؾي ماغؿشورػو؛ ماٌقاد ماظيت مهض مبوإلضؾول مسؾقفو .موطذظؽم
اظؾقٌ مسـ موجقد مأو مسدم موجقد مسالضي مإحصوئقي مبٔ ماظؿقصقؾ ماظدرادلم
واظدروس ماًصقصقي مّؼورغي ماجملؿقسي ماٌلؿػقدة معـ ماظدروس ماًصقصقيم
بلخرى مال متلؿػقد معـفو؛ مو مؼب ماٌرحؾي ماظـوظـي مدـقوول مدرادي ممتـالتمممممممممم
) (les representationsماألوظقوء محقل ماظدروس ماًصقصقي ،مظؽقغفو متعؽسم
غقعماظعالضيممبٔماٌدرديموماألدرة.م

سقـة اظدرادة

 )1ادلسؿــقى االبؿـدائلُ :ماخؿقورمعدردؿٔمّدؼـيمدقؼموالؼيمععلؽر؛م
ومػؿومعدرديمذقؼريمحؾقى ( 284متؾؿقذ)،مومعدرديماظؾشرلماإلبراػقؿل (48م
تؾؿقذمأيمضلؿوماظلـيماًوعليمابؿدائلمصؼط).
 )2اٌلؿقىماٌؿقدط:مُماخؿقورمثالثمعؿقدطوتمومػل:معؿقدطيمربؿدم
بـ مضودة معقؾقد ( 122متؾؿقذ)؛ معؿقدطي مبغداد مإبراػقؿ معقالي ( 38متؾؿقذ م)؛م
وعؿقدطيمعقلقم (63متؾؿقذ).
مممممممم (69مروظى).م
مماخؿقورمثوغقؼيمأغبدمزبوغي
ىماظـوغقي:مممُممم مممممممممممممم
 )3ماٌلـؿق مممممممم م
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جدول رضؿ  : 2سقـة تالعقذ االبؿدائل.
ادلدارس
ذقؼريمحؾقىم
اظؾشرلم
اإلبراػقؿلم
اجملؿــقعم

ادلسؿـقؼات
اظسـة  1اظسـة  2اظسـة  3اظسـة  4اظسـة 5
*

*

55

60

/

/

*

48
/

*

56

اجملؿــقعم

*

284

*

48

65
48

/

113

113

عالحظي:مم*متشرلمإظبمذبؿقعمضلؿٔمؼبمغػسماٌلؿقى.

جدول رضؿ  : 3سقـة تالعقذ ادلؿقدط.
ادلؿقدـــطات

ادلسؿـــــقؼات
اظسـة  2م .اظسـة  3م .اظسـة  4م.

اجملؿـــقع

ربؿدمبـمضودةمعقؾقدم
عقلقممبـمسؾودم
بغدادمابراػقؿمعقاليم
اجملؿقعم
عالحظي:مم*متشرلمإظبمذبؿقعمضلؿٔمؼبمغػسماٌلؿقى.م**متشرلمإظبمذبؿقعمثالثمأضلوم.م
*

73
/
/

31
/
/

**

84
*
63
38
185

188
63
38
289

جدول رضؿ  : 4سقـة تالعقذ اظـاغقي.
اظـاغقؼات
أغبدمزبوغيم

اظعـــدد

اظشعؾة
ادلسؿقى
69
سؾقمم
اظلـيم3م
عالحظي:مم*متشرلمإظبمذبؿقعمضلؿٔمؼبمغػسماٌلؿقى.م
*

تعرؼػ ادلػاػقؿ إجرائقا
.1

6

اظدروس ماًصقصقي :مػل مطؾ مايصص اظؿعؾقؿقي ماظيت متـفز مخورجم
اٌدرديمومتؽقن ّؼوبؾمعؾؾغمعوظل.م

اظدروس اخلصقصقة و سالضؿفا باظؿقصقؾ اظدرادل .درادة عقداغقة سؾك ادلسؿقؼات اظؿعؾقؿقة....
.2

اظؿقصقؾ ماظدرادل :مو مؼؼصد مبف ماٌعدل ماظعوم ماظذي مضبصؾ مسؾقفم
اظؿؾؿقذمؼبمعودةمععقـي.م

اإلرار اظـظري ظؾؾقث
سرصً ماظدروس ماًصقصقي ماغؿشورا موادعو مؼب مطؾ مأسبوء ماظعومل ،موظؽـم
خصوئصفومدبؿؾػمعـمجفيمألخرى.مصػلماظدولماظعربقيمندػومتـؿشرمبطرؼؼيم
سشقائقي؛محقٌمظقسمػـوكمأدسمسؾؿقيمعؾـقيمسؾقفو،موالمضقاغٔمتضؾطفو.م
ممممم مممظؽـرةم
ممممم
ماظلؾؾقي
مممم ممم
معـم ممماآلثور
مأغفومم مم
مسؾكم ممم
مإظقفومم م مم
مم مممم
مصقـظر
ماٌؿؼدعي،م مممم
مولم مممممممم
ممممم
ممم ممؼبم ماظد
أعو
4
اظقاجؾوتماٌـزظقي اظيتمؼؽؾػمبفوماظؿؾؿقذمالمنوزػومخورجمدوسوتماظدرادي.م
ممزوػرةماظدروسماًصقصقيمأصؾقًمعقضعمجدالمحودمبٔمعـمؼرونم
مم
إمنم م ممممممممممم ممم م مم ممممم مم م مممم م مم ممم مم ممممم ممم ممممم
اظػوئدة معـفو ،مو مبٔ معـ مؼرون مسؽس مذظؽ .موْؽـ ماسؿؾورػو موجفو مآخرم
ظؾقاجؾوتماٌـزظقيمظؽقغفؿومتؿػؼونمؼبمسدةمخصوئصمومأػداف:
 صؿـ حقث اخلصائص جند أن:

ممممممممممممؾبؽمؾمػمؾبمم مممممممممممم مم
ممبفوماظؿؾؿقذمعـم
اٌػفقم:مصوظقاجؾوتماٌـزظقيمػلمأغشطيمتعؾقؿقيممؼ
 .1ممم ممم ممممممم ممم مممممممممم م مممم م
مذاتم
مم
متؽقنم ممم
مم مم مم
ماظدرادي،م مو
مدوسوتم مممممم مم
مخورجم م مم مم
ممممم م ممم
مممم مممانوزػو
محبقٌم مؼؿؿم
مممم م مم
ماألدؿوذ
ررفم مم م
مم
مروسماًصقصقيمصقؿؽـم
مم
ممممممم ممم م مم ممممممم م
مممممممممممموماظد
ممظفمعـمعقضقسوتمؼبماٌودة.مأع
ؾبممسمؾبممممم مممم مم مم مم
مممممدمر
سالضيمّومؼ
م مممم
تعرؼػفو مبلغشطي متعؾقؿقي متـفز معـ مررف ماظؿؾؿقذ مخورج مدوسوت ماظدرادي،م
هًمإذرافمأدؿوذمأومذكصمآخرمظقسمظفمسالضيمبوظعؿؾقيماظؿعؾقؿقيموتؽقنم
ّؼوبؾمعؾؾغمعوظلمععٔ.
 .2عـ محقٌ مزعـ مو معؽون محدوثفو :مند مطؾ معـ ماظدروس ماًصقصقيم
واظقاجؾوت ماٌـزظقي مهدث مؼب موضً مزعين معؿؼورب ،مأي مخورج مدوسوتم
اظدرادي،مومؼبماظؾققتمشوظؾو.

4

Harris Cooper, Department of Psychology, University of MissouriColumbia. (Homework Research and Policy:A Review of the Literature).
www.cehd.umn.edu/carei/reports/R.practice/summer94/default.html.
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 عـ حقث األػداف:

ػـوكمأػدافمإصبوبقيمغذطرمعـفو:متـؾقًمومتعزؼزماٌػوػقؿمـمتـؿقيمأدؾقبم
اظؿعؾؿماظذاتلمـماطؿلوبمعفوراتمعؿعددةمـمتـؿقيماإلبداع…م

اظدروس اخلصقصقة
مممنم ممم مممم
معقضقعم
ماظعربل،م مصن
ماظقرـم مممممم م
مممم ممؼبم مممم م
ماظذلبقي
مأدبقوتم ممم
ممم ممؼبم مممممم
ماٌقضقع
ممممم مممم
ممم مميداثي
مغظرا
اظدروسماًصقصقيمعومزالمحبوجيمإظب ماظؼقوممبوظؾققثماظعؾؿقيمواتؾوعمعـفٍم
سؾؿل مظفمادوظقىمؼلوسدمؼبمبـوءمإرورمغظريموخطقات موصؼمتلؾلؾ مالمؼـؾغلم
وووزهمّؿورديمسؿؾقوتمعالحظي،مهؾقؾموتػلرلمذاتقي،مصوظؾقٌماظعؾؿلمػقم
اظقدقؾيماظقحقدةمظدراديماظظقاػرماالجؿؿوسقيمواظذلبقؼي.م
ظذا مْؽـ مأن متعرف ماظدروس ماًصقصقي مبويصص ماظؿعؾقؿقي ماظيت متـفزم
خورج ماٌدردي معـ مررف ماظؿؾؿقذ مطوعؿداد مظؾعؿؾ ماٌدردل مسـد مغػس مأدؿوذم
اٌودة،مأومأدؿوذمآخرمّؼوبؾمعؾؾغمعوظلمععٔمؼدصعمذفرؼو.م
وْؽـمأنمؼؿؼوربمػذاماظطرحمععمزوػرةماظقاجؾوتماٌـزظقي،موذظؽمظؾؿشوبفم
ؼبمبعضماًصوئص،مواظيتمغذطرمعـفو:ماظؿطؾقؼمظؾؿعؾؿوتماٌؽؿلؾي،ماظؿقضرلم
ظؾقصصماٌدردقيمؼبماٌلؿؼؾؾمواالعؿداد مؼب متقزقػماظؿعؾؿوت معـمأجؾمحؾم
عشؽالتمععؼدة.5

صـقائد اظدروس اخلصقصقة

6

 .1اظؿقصقؾ و اظؿعؾؿ اظسرؼع
 شلومتلثرلمضقيمإصبوبلمسؾكمايػظموصفؿماٌودةماظيتمتغطقفو.
 هلٔمظؾؿفوراتماظدرادقي طوظؼراءةمواظؽؿوبيمواظؼدرةمسؾكمايلوب...
 تـؿقيماظؿػؽرلماظـوضد،متؽقؼـماٌػوػقؿ،مصرلورةماٌعؾقعوت،مإثراءماٌـفوج.
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

8

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

 .2اظػقائد اظوربقؼة رقؼؾة األعد:

 سؿؾقيماظؿعؾؿمعلؿؿرة،مهدثمرقالماظقضً؛مداخؾمومخورجماٌمدلي.
 هلٔماٌقاضػمواالووػوتماووهماٌدردي.
 اطؿلوبمسوداتمومعفوراتمحلـي.م

 .3اظػقائد اظغري األطادميقة (عفارات حقاتقة):
 اطؿلوبماظـؼيموماالدؿؼاللموماظؿقجفماظذاتل.
 االغضؾوطماظذاتل.
 اظؿـظقؿماىقدمظؾقضً.
 حىماالدؿطالع.
 حؾمعشؽالتمبلطـرمادؿؼالظقي.م

 .4ادلزؼد عـ اظؿؼدؼر عـ ررف اظقاظدؼـ و االػؿؿام بعؿؾقة
اظؿعؾقؿ.
اآلثار اظسؾؾقة ظؾدروس اخلصقصقة:

 .1اظعزوف.

 صؼدانماالػؿؿوممبؾعضماٌقادماألطودْقي.
 اظؿعىماظؾدغلموماظـػلل.

 .2احلرعان عـ احلصقل سؾك أوضات ظؾراحة واألغشطة
اجملؿؿعقة.
 اظضغطمإلطؿولماٌفوممبلداءمجقد.
 االسؿؿودمسؾكمعلؿقؼوتمأوظقيمعـماألػداف:ماالدذلجوعمواظؿطؾقؼ.

9

حمؿد بغداد ابراػقؿ

 .3اظؾفقء إدي االتؽاظقة سؾك اظغري
 اظـؼؾ.
 االسؿؿودمسؾكماظغرلمبؿؾينمأسؿولماآلخرؼـ.

 .4اظزؼادة يف اظػرق بني اظـفؾاء و اظضعػاء يف اظؿقصقؾ
اظدرادل.
ادلقاضػ اجتاه اظدروس اخلصقصقة
مغظرا ميداثي ماٌقضقع مسؾك ماٌلؿقى ماظؿعؾقؿل ماىزائري ،مصنغف مؼػؿؼدم
ظدرادوتمحووظًماظؽشػمسـمػذهماظظوػرةمومالمحؿكمسـماٌقاضػماووػفومعـم
ررفماألوظقوءموماألدوتذة.مم
أعومؼبماظدولماظرائدةمؼبمذبولماظعؾقمموماظؿؽـقظقجقي؛مصننماٌقاضػمطوغًم
اووه ماظقاجؾوت ماٌـزظقي ماظيت مؼػرضفو ماألدؿوذ مأو ماٌعؾؿ ،مألن ماظدروسم
اًصقصقي مالمؼقجد مشلو معؽونمؼبمػذه ماظدول مبوظصقرةماظيتمػلمسـدغو،مبؾم
ػـوكمعمدلوتمزبؿصيمظؿؼدؼؿمدروسمدسؿمسؾكماظشؾؽيماظعـؽؾقتٔ.م

اظعالضة بني اظدروس اخلصقصقة واظؿقصقؾ اظدرادل
مإنم ماظعالضيمبٔماظدروسماًصقصقيموماظؿقصقؾماظدرادلمؼبماألدبقوتمػقم
شرل محودؿ مجقػرؼو ،مإذ مػـوك ماووػون مزبؿؾػون محقل موجقد مسالضي مدؾؾقيم
بقـفؿو .مصوظدرادوت ماظلوبؼي مطوغً معؿػرسي مإظب مثالثي مِوذج معـ ماظدرادوتم
ظإلجوبيمسؾكماظؿلوؤلماٌطروح:مػؾ ػـاك سالضة بني اظـشاط اظؿعؾقؿل خارج
ادلدردة عـ جفة واظؿقصقؾ اظدرادل عـ جفة أخرى؟م
 اظـقعماألولمعـماظدرادوت؛ماسؿؿدمسؾكماٌؼورغيمظؾؿقصقؾماظدرادلمبٔم
تالعقذمؼؿوبعقنمدروسمإضوصقيمخورجماٌدردي،موبٔمتالعقذمالمؼلؿػقدونمعـم
ػذهماظدروس.مصؿـمبٔم 20مدراديمأجرؼًمعـذم 1962مؼبماظقالؼوتماٌؿقدة،م
ممصننمممم14معـفومطوغًمذاتماووهماصبوبل،مأيمػـوكمأثرمظؾـشوطماظؿعؾقؿلمخورجم
اٌدرديمسؾكماظؿقصقؾماظدرادل.مؼب محٔم 6مدرادوتمطوغًمغؿوئففومسؽلقيم
10

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

ظألوظب :مأي مال مؼقجد مأثر مظؾـشوط ماظؿعؾقؿل مخورج ماٌدردي مسؾك ماظؿقصقؾ.م
واألػؿمؼبمػذهماظدرادوت،مػقماألثرماظؽؾرلماظذيمتلؾىمؼبماالووهماإلصبوبلم
ظؾػرضقي ،مو ماظذي مطون مبلؾى مسوعؾ ماٌلؿقى ماظدرادل مظؾؿالعقذ ،مصػل مصػم
درادل (ضلؿ) مؼؾؾغ مدـ مأصراد ماظعقـي معـ م 14ـ  16دـي مؼؿوبعقن مدروسم
إضوصقي،مطونماألداءمظؾؿفؿقسيمأطـرمعـمذبؿقسيمأخرىمالمتلؿػقدمعـماظدروسم
اًورجقيمبـلؾيم % 69سؾكماخؿؾورمرؾؼمسؾكماجملؿقسؿٔ.م
أعومؼبمعلؿقىماٌؿقدط؛محقٌماظعؿرماظزعينمظؾؿالعقذمعومبٔم 11ـ  13دـي،م
صؿؿقدط مأثر ماظدرادي ماًورجقي مسؾك ماظؿقصقؾ ماشبػض مإظب ماظـصػ م(أيم
حقاظلم34م.)%م
أعومؼبماٌلؿقىماالبؿدائل؛مصؾؿمؼؽـمػـوكمأثرمسؾكماإلرالق.مممممم
 اظـقعماظـوغلمعـماظدرادوت،مأجرىمعؼورغيممبٔماظعؿؾمخورجماٌدرديم
(تالعقذ مؼلؿػقدون معـ ماظدروس ماإلضوصقي) مواظعؿؾ ماٌقجف مبداخؾفو م(تالعقذم
ؼلؿػقدونمعـمدراديمإضوصقيمداخؾماٌمدليمبؿقجقفمعـماألدؿوذ/ماٌعؾؿ).مصؽونم
سوعؾ ماٌلؿقى مػق ماحملدد مظؾـؿوئٍ محقٌ مؼب ماٌلؿقى ماالبؿدائل؛ مطون ماظعؿؾم
اٌقجفمداخؾماٌدرديمأطـرمأثرامسؾكماظؿقصقؾمعـماظدروسماًورجقي.م
أعو مؼب ماٌؿقدط؛ مطون ماظعؿؾ مخورج ماٌدردي مأطـر مصوئدة معـ ماظدسؿ مداخؾم
اٌدردي.م
أعو مؼب ماظـوغقي؛ مطون مأثر ماظدروس ماًصقصقي مطؾرل مجدا مسؾك ماظؿقصقؾم
اظدرادل.موعـمأػؿماظدرادوت،مغلخذمطؿـولم:مدراديمAdam Scott 2006م
هًمسـقانم7.Homework vs. In class Supervised study:م
 اظـقعماظـوظٌمعـماظدرادوت،محقاظلم50مدرادي؛محوولماظؾوحـقنمإصبودم
سالضيمبٔماظزعـماٌكصصمظؾدروسماًصقصقيموماظؿقصقؾماظدرادل.مصؽوغًم
اظـؿوئٍمذبؿقعم43مسالضيمارتؾورقفمبقـًمأغفمطؾؿومزادماظزعـماٌكصصمظؾدروسم
مممممممممممممممموم7مدرادوتماألخرىمملم
مماظؿقصقؾماظدرادلمظؾؿالعقذمؼزداد.مبقـؿ
ممممممممنممممم م مم ممممممم م ممممم
اإلضوصقيمصن
مم
تمطد مػذه ماظـؿوئٍ .مو مػـو مطذظؽ؛ متدخؾ مسوعؾ ماٌلؿقى مظؾؿالعقذ ،محقٌ مؼبم
7

Homework vs. In class Supervised study.
Adam Scott.2006.www.els.earlham.edu/gpe/files/31/151/adamS2007.pdf
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االبؿدائل؛ مطون معؿقدط ماظعالضي ماالرتؾورقي مبٔ ماظؿقصقؾ مو ماظعؿؾ ماإلضوؼبم
ععدوم.مم
أعومؼبماٌؿقدط؛مطونمععوعؾماالرتؾوطم r = +0.07م.م
بقـؿومؼبماظـوغقيمارتػعمإظبم 8. . 0.25+م()Cooper,1989&2006م
9
و معـ مبٔ ماظدرادوت؛ مغذطر مدرادي م Eren and Hendersonم)(2008
ودرادي م)،10Bett (1997مو مدرادي م Eren &Daniel J.Hendersonم)(2009م
 Ozkan11ماظذؼـ موجدوا ماظؿلثرل ماظؽؾرل مظعوعؾ ماظزعـ ماٌكصص مظؾدروسم
اًورجقي مسؾك ماظؿقصقؾ ماظدرادل مؼب معودة ماظرؼوضقوت ،مدون معقاد مأخرىم
(اظعؾقم؛ ماظؿورؼخ ،ماظؾغي) .مؼب محٔ مػـوك مدرادي مأخرى مأطدت مسؾك متلثرلم
اظدروسماًورجقيمؼبماظؼراءة مٌدةمعـمدوسيمإظبمدوسؿٔمؼبماظققممسؾكمسقـؿٔم
تؾؾغماألوظبمعـماظعؿرم 13مدـيموماألخرىم 17مدـيمسؾكماٌفورةماظؼرائقيمظدىم
اظؿؾؿقذ.12

خالصة اظدرادات اظسابؼة
أشؾى ماظدرادوت مايدؼـي متمطد مسؾك ماظعالضي ماإلصبوبقي مبٔ ماظعؿؾم
اًورجل (واجؾوت معـزظقي ،مدروس مخصقصقي) مظؾؿؾؿقذ مو مبٔ ماظؿقصقؾم
اظدرادل،مخصقصومؼبماٌقادماظيتمهضمبلػؿقيمطؾرلةمطوظرؼوضقوتم.م
ماٌربٔم
مم
متقصلم ممممم
مممممممم ممم م
مممم ممؼبم ماظؿعؾقؿ
محقلم ممماىقدة
ممممم م مم
ممممممممم مممايدؼـي
مأشؾىم ماظؿؼورؼر
مممنم مم مم
ممم مصن
ظذا
مممم مممأنمممم
ماٌـزظقي)؛م مطؿو
ماظقاجؾوتم ممممممممم
م(خصقصومم ممممم ممم
ممم مم م مم
بزؼودة ماظعؿؾ ماًورجل مظؾؿؾؿقذ
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
12
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اظـؼوذوتم؛مطوغًمحقلمأِوطماظعؿؾماٌـزظل (خورجماٌدردي)،مومصقصمغؿوئٍم
مصًمإظبمأنمم:مم
ومخؾمم م ممم ممم
مم مم
ممممممممممممممو.
اظؾققثمحقلمصعوظقؿفمومحفؿمػذاماظعؿؾمزعـقومومطؿق
ممم مم مم مم مممممممممممم م ممممممممممم
 اظعؿؾماًورجلمؼعؿدلمتؼـقيمتعؾقؿقيمصعوظيمعـمحقٌماظؿؽؾػي،مبؾمْؽـم
أنمؼؽقنمشلومتلثرلمإصبوبلمسؾكماظؿقصقؾ؛مومتـؿقيماظشكصقي؛مطؿومْؽـمأنم
ؼؽقنمحؾؼيموصؾمبٔماٌدرديموماألدرة.
 صبى مأن مؼؽقن مػـوك مأػداف مزبؿؾػي مؼب مزبؿؾػ ماٌراحؾ ،مصؾوظـلؾيم
ظؾؿالعقذماألصغرمدـو؛مؼـؾغلمتعزؼزماٌقاضػماإلصبوبقيموماظعوداتموماظصػوتم
متقلرلم ماممطؿلوب ماٌعرصي مؼب معقاضقعم
مؼـؾغلم ممم م
مظؾؾوظغٔ ممممم
مبوظـلؾي ممممممم م
اظشكصقي ،مأمممعممو ممممم ممم
مم م م ممم م
ربددة.م
 وترلةماظعؿؾماٌـزظل:م
ادلسؿــــقى

سدد ادلفام

م  0ــ م 3

 0ــ 3

 01د ــ

05

د

م6

 2ــ 4

 05د ــ

45

د

7

ـ م

9

 3ــ 5

 45د ــ  75د

01

ــ م

02

 4ــ 5

د ــ  021د

م4

م
م

ادلدة

ـ

75

ػذا ماظؿؼلقؿ مإظزاعل مؼب مأعرؼؽو ،مو مؼػرض مسؾك ماألدوتذة مأن مؼعرصقا ماألؼومم
اٌـودؾيمإلسطوءماٌفومماًورجقي،موماٌدةماظزعـقيماظالزعيمظؽؾمعودة،موماظغرضم
عـمطؾمغشوط،موماظؿعؾقؿوتماحملددةموماظقاضقيمبوظـلؾيمظؾؿؾؿقذ.م
ممغؿوئٍمسؽلقيم
ممأيمزؼودةمؼبماظزعـماحملددمظؽؾمعلؿقى،مصلقمديمإظبم
إمنم مم مممممممم مممممم ممم ممممم م ممم ممم م ممم مممم ممم
مماشلدفمعـمػذهماظـؿوئٍم
مم
سؾكماظؿقصقؾ،مطؿومبقـًمذظؽمدرادوتمسدؼدة.13مإمنممم مم ممم مممممممممممم
مظؾذلطقزمواٌؿوبعي،م
مم
مععٔمعـماظزعـم ممم ممممممممممممم
مم ممم ممم مممممم
مماظطػؾمأوماظطوظىمظؽؾمعـفؿومحد
ممممنم ممم مم ممممممم ممم ممم م مممم مممم
ػقمأ
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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اظعؿؾ اظدرادل خارج ادلدردة يف اظؿعؾقؿ اجلزائري

وصؼومإلحصوئقوتم 2007ماظصودرةمسـم
ممععدلماظعؿؾماٌـزظلمظؾؿالعقذمؼبماىزائرمؼبمعودةم
ممممممم
ممممنم مممم مممممم ممممممم ممممم ممممم ممم مممممم
).Statistics (NCESمصن
اظرؼوضقوت؛مؼـؼلؿمإظبمثالثيمأغقاع:م
 غلؾي ماظؿالعقذ ماظذؼـ مؼؼضقن مأسؾك معدة مزعـقي مؼب ماظعؿؾ ماًورجل مػقم
 %35معـمذبؿقعماظؿالعقذمظؾلـيماظرابعيمابؿدائل،موذظؽمأطـرمعـم 30مدمعـم3
إظبم4معراتمؼبماألدؾقع.
% 11 مؼؼضقنمعدةم30مدمعرتٔمسؾكماألطـر.
% 54 ممعـماظؿالعقذممؼـقصرمبٔماجملؿقسؿٔماظلوبؼؿٔ،مغظرامإلجوبوتفؿم
اٌكؿؾػيمسـمأصرادماجملؿقسؿٔماظلوبؼؿٔ.
National Center of Education

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

غسؾة اظؿالعقذ اظؼائؿني
بأسؿال خارجقة

ادلدة اظزعـقة ظألسؿال اخلارجقة

عؿقدـــط
اظدرجــات

*

 30د × ( 3أوم 4عراتمؼبم
%35
األدؾقع).
إجوبوتمدبؿؾػمسـمعددمأصرادم
385
%54
اجملؿقسؿٔماألوظبمواظـوظـي.م
373
 30دمعرتونمسؾكماألطـر.
% 11
عؿقدط ماظدرجوت ماظعوٌل مظدرادي :م م م International Mathematics and Science
397

*

 )TIMSS( 2007Studyهو 469بوظـلؾيمظؾؿفؿقسيماألوظب 479 ،بوظـلؾيمظؾؿفؿقسيماظـوغقي،م
468مبوظـلؾيمظؾؿفؿقسيماظـوظـي..

عـماىدول؛مغالحظمأنماجملؿقسيماظيتمتلؿػقدمعـمحفؿمزعينمأطـرمعـم
األسؿول ماٌـزظقي ،مطون ماٌعدل مأطدل معؼورغي مبوجملؿقسوت ماظيت مطون مايفؿم
14

www.nces.ed.gov/programs/digest/d09/tables/dt09_405.asp
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اظدروس اخلصقصقة و سالضؿفا باظؿقصقؾ اظدرادل .درادة عقداغقة سؾك ادلسؿقؼات اظؿعؾقؿقة....

مفمطؾؿومارتػعًمعدةماظعؿؾماًورجل،مزادماظؿقصقؾم
مم
اظزعينمشلومأضؾ.مأي مأغمم مممممممممممم مممممممممم ممم ممم م م ممممممممم م مم
اظدرادلموػذامؼبماظلـيماظرابعيمابؿدائل.م
ممممفوم
ممم
مػل مأغ
مم مم م
مشرؼؾي؛م مو
ممممم م ممممم
ممممممزم مممبظوػرة
ممممم متؿؿق
ماًصقصقمميم ممسـدغو
ماظدروسم مم م مم
محصصم مممممم
إمنم م م م
مسمصقفومسددمعـم
مم
مم مممم ممم ممممم
هدثمؼبمبققتماٌعؾؿٔموماألدوتذة؛مؼبمشرفمضقؼيمؼؿؽد
مم مم ممممم ممممممم ممممم م ممممم مم مم مم مم ممممممم
اظؿالعقذموماظؿؾؿقذاتمعـ  10إظب  20حلىماظعدد،موػذامعومظقحظمأثـوءماظؼقومم
بوظدراديماٌقداغقيمّدؼـيمدقؼموالؼيمععلؽر،مومػذامؼبماالبؿدائلموماٌؿقدط،م
مماألدوتذةمادؿطوسقامتقصرلمعؽونمأودعمصقفمرووالتمومطرادلم
مم
ممممنم مم م ممممممم مم مم ممممممم ممم مم مممم م مممممم ممم م ممممممم م
ـوغقي؛مصن
مممممممم م
ممموماظ
أع
ومدؾقرةمحقٌمعـفؿمعـمىلمإظبمعراطزمخوصيم؛مدورماظشؾوب؛مأومعـوزشلؿمإنم
تقصرتماظظروفمظذظؽ.

اظدرادة ادلقداغقة
.1

االبؿدائل

صؾوظـلؾيمظعددماظؿالعقذماظذؼـمؼؾؿقؼقنمبوظدروسماًصقصقي،مغؾدأمّدرديم
ممسددم
مممم
ممممنم م
حؾقىماظيتمتؼعمؼبمعقضعمحضريمراقمؼبمودطماٌدؼـيمندمأ
ذقؼري م ممم مممم مممم مم ممممم مم م مم مممم مم ممم م ممممممممم
مممممم
مـمذظؽماىدولمرضؿ
مممممممممم مممم ممم ممم
اظؿالعقذماظذؼـمؼؿوبعقنماظدروسماًصقصقيمطؾرلامطؿومؼؾق
ممم ممممممممم مممممممم ممممممم ممم م مم مممممم
.6

اجلدول رضؿ  : 6سدد اظؿالعقذ اظذؼـ ؼؿابعقن حصص اظدروس اخلصقصقة
يف عدردة ذقؼري حؾقب.م
اظـلؾيماٌ
ؽقؼيم ذبؿقعم
اٌؾؿقؼٔم
طؾم
بوظدروسم
اًصقصقي اظؿالعقذ

اظؿالعقذم
ؼدردقنم
ّػردػؿ

اظؿالعقذم
اظؿالعقذم
ؼؿؾؼقنماظدسؿم اٌؾؿقؼقنم
بوظدروسم
عـماألوظقوء اًصقصقي

األضلوم
اظلـيم1
اظلـي 2
اظلـي 3
اظلـي 4
اظلـي 5

12
29
19
60
20,00%
22
24
23
69
31.88%
*28+26
*11+11
*15+17
54
51.85%
*26+22
* 19+9
*10+24
55
47.27%
*42+35
*20+20
*3+10
65
64.61%
اجملؿقع
130
303
42.90%
عالحظي:م*متشرلمإظبمسددماظؿالعقذماظذؼـمؼؿوبعقنماظدروسماًصقصقيمٌودةماظؾغيماظػرغلقي
15
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ممممممم مممممم م ممم ممممممم م مممممم ممم م مممممم مممم مم مممم ممممم ممم مم مم
مومعدرديماظؾشرلماإلبراػقؿل،موماظيتماخذلغومعـفومضلؿلماظلـيماًوعلي،م
أع
و مذظؽ مألن مغلؾي ماظؿالعقذ ماظذؼـ مؼؿوبعقن ماظدروس ماًصقصقي مضعقػي مجدام
عؼورغيمبوظعقـيماظلوبؼي،مومذظؽمغؿقفيماٌقضعماظذيمتؼعمصقفمعؼورغيمبوٌدرديم
األوظب.م
ممسددماظؿالعقذماظذؼـمؼؿوبعقنمحصصم
مم
مممنمم ممممممم ممممممممم مممممممم مم م م
؛مغالحظمأ
صؿـمخاللماىدولمرضؿم 7ممم م م
مقنماظدسؿم
ممم
ممممممم ممممم
.مؼبمحٔماظذؼـمؼؿؾؼ
اظدروسماًصقصقيمػقم،5مأيمبـلؾيم10.4 %مم مم م مممممم
عـمررفمأصرادماألدرةمبؾغم11متؾؿقذمأيمبـلؾيم.22.9 %م
اجلدول رضؿ  :7سدد اظؿالعقذ اظذؼـ ؼؿابعقن حصص اظدروس اخلصقصقة يف

عدردة اظؾشري اإلبراػقؿل ،ظغة سربقة و رؼاضقات.

غقع اظدسؿ
عؼابؾ عؾؾغ عاظل
األدرة
ذاتل
اجملؿقع

سدد اظؿالعقذ

اظـسؾة ادلؽقؼة

5
11
32
48

%10.41
% 22.91
% 66.7

اجلدول رضؿ  ،8ؼؾني سدد اظؿالعقذ اظذؼـ ؼؿابعقن حصص اظدروس
اخلصقصقة ظؾغة اظػرغسقة بـػس ادلدردة.
غقع اظدسؿ
عؼابؾ عؾؾغ عاظل
األدرة
ذاتل
اجملؿقع

سدد اظؿالعقذ

اظـسؾة ادلؽقؼة

9
10
29

%18.75
%20.83
%60.41

84

هؾقؾ مغؿوئٍ ماٌؼورغي مبٔ مذبؿقسوت ماظؿالعقذ موصؼ معؿوبعي ماظدروسم
)مغالحظمأنمممم
اًصقصقيمأومسدممعؿوبعؿفو.مصؿـماٌكططماظؿوظلم(اظشؽؾمرضؿم1ممم م م ممم
اجملؿقسي ماظيت مادؿػودت معـ محصص ماظدروس ماًصقصقي ،مطوغً مدرجوتفؿم
ؼبمعودةماظرؼوضقوتمعرتػعيمعؼورغيمبوجملؿقسوتماألخرى (.)7.78مطؿومغالحظم
16
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مطونم
مم
ماألدرة؛م ممم
مممممم مم م ممم
مم مأصراد
مررفم مممأحد
معـم م مم
مم مم
ماظدسؿ
معـم مممم
ممممم مم
ماظيتم مممتلؿػقد
مم ممم
ماجملؿقسي
أمنم مم ممم
اظؿقصقؾمأطدلمعـماجملؿقسيماظيتمالمودماظدسؿ ( 7.27عؼوبؾم.)6.28

اظشؽؾ رضؿ  : 1عؼارغة بني اجملؿقسات يف اظؿقصقؾ اظدرادل يف
اظرؼاضقات.
12

10

8

معدل
الرياضياث

6
7

4

2
47

0
32

ذات
ي

11

5

=N

األسر
دروس
ة
خصوصيت
العمل خارج المدرست في الرياضياث
والعربيت

مممنم مم ممم ممممم مم
مماجملؿقسيماظيتم
مممممممممممممممم؛مغالحظمعـماظشؽؾمرضؿم،2مأ
مومبوظـلؾيمظؾغيماظعربقي
مممممممم
أع
تلؿػقد معـ ماظدروس ماًصقصقي ،مطون ماظؿقصقؾ مظدؼفو مأطدل معؼورغيم
مماجملؿقسيماظيتمتؿؾؼكم
مم
بوجملؿقسوتماألخرى (ععدلماجملؿقسيم،)8.10مطؿومأمنممم ممم ممممم مممممم
مسؿمعـمأحدمأصرادماألدرةمطونماظؿقصقؾمظدؼفومأطدلمعـمتؾؽماظيتمالمودم
ممم
ممم مممم ممم مممممممممم م مممممم ممممم م مم ممممم ممممم ممم مممم مممم مم مم
اظد
اظدسؿم(6.30معؼوبؾم.)5.22م

17
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اظشؽؾ رضؿ  : 2عؼارغة بني اجملؿقسات يف عادة اظؾغة اظعربقة
10
18
14

8

معدل اللغت العربيت
6
7

4

40

2

0
32

11

ذاتي

األسرة

5

=N

دروس خصوصيت

العمل خارج المدرست في الرياضياث واللغت

مماجملؿقسوتماظيتم
مم
مممنممم ممم مم مممم
ممبوظـلؾيمظؾغيماظػرغلقيمغالحظمعـماظشؽؾمرضؿم،3مأ
ممموم
أع
تؿؾؼك ماظدسؿ مدقاء معـ ماظقاظدؼـ (ّعدل )6.13مأو معـ ماظدروس ماًصقصقي
ماظيتم ممالم ممصبدم
ممم
مم ممم
مبوجملؿقسي
ممممممم ممم ممم
مأطدلم معؼورغي
مظدؼفومم ممم
ماظؿقصقؾم مممم
مممنم مممم م مم
ّعدل م 5.66م)؛م مصن
سـوصرػوماظدسؿ (ععدلمأصرادمػذهماجملؿقسيم.)3.70مم

18
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اظشؽؾ رضؿ  : 3عؼارغة بني اجملؿقسات يف عادة اظؾغة اظػرغسقة.
10

الفرنسيت
معدل اللغت
8

6

4

2

0
29

10

ذاتي

األسرة

=N

9

دروس خصوصيت

العمل خارج المدرست في الفرنسيت

 .2ادلؿقدـــط:
 عودةماظرؼوضقوتم


عؿقدطة بغداد إبراػقؿ

اجلدول رضؿ  : 9غسب تقزؼع اظؿالعقذ وصؼ ذؽؾ اظعؿؾ اخلارجل.
نوع الدعم

عدد التالمير

النسبت المئويت

عؼابؾ عؾؾغ عاظل
األدرة
ذاتل
اجملؿقع

22
1
15

%57.9
% 2.6
% 39.5

84
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ممممسددم
ممذبؿقسيماظؿالعقذماظذؼـمؼلؿػقدونمعـماظدروسماًصقصقيم
مممنم م ممم مممممم ممممممممم ممم مممممم ممم ممممممم ممم م مم
غالحظمأ
ممم
أصرادػو م 22مأي مبـلؾي م % 57.9عـ مذبؿقع ماظعقـي ،مواظذؼـ متراوح مععدلم
اٌؿقدط مظؾؿفؿقسي مبـ م . 12.07مؼب محٔ ماظذؼـ مصبدون ماظدسؿ معـ مررف مأحدم
أصرادماألدرةمطونماظعددم( 01تؾؿقذمواحدمصؼط،مأيمبـلؾيم .)%2.6وماظـلؾيم
اظؾوضقي ()% 39.5مالمصبدونماظدسؿمومؼؽؿػقنمبوظعؿؾماظذاتل؛مومطونمععدلم
اجملؿقسيم20/8.07م(اظشؽؾمرضؿم.)4م
و مؼؿضح مٓو مدؾؼ مأن ماجملؿقسي ماظيت متلؿػقد معـ محصص ماظدروسم
اًصقصقيمطونماظؿقصقؾمظدىمأصرادػومأطدلمعـمتؾؽماظيتمملمتلؿػدمعـفو.م
اظشؽؾ رضؿ  : 4عؼارغة بني اجملؿقسات يف عادة اظرؼاضقات.
30

20

معدل الرياضياث
10

0
15

ذات
ي

23

العمل خارج
المدرست

=N

األسر
ة

 عؿقدطة حمؿد بـ ضادة عقؾقد:
محصصم
مم
معـم م م م
ماٌلؿػقدؼـم مم
مممم ممم مممممم
ماظؿالعقذ
ممم مممم
غالحظ معـ ماىدول مرضؿ م 10؛م مأممنم مممغلؾي
مممممقمؿبمنم
مم
ماظذؼـم مؼؿؾؼم
محٔم ممممم
ماظؿالعقذ،م ممؼبم م م
مممم مممم مممم
اظدروس ماًصقصقي م %40.21م معـم ممذبؿقع
مبـلؾيم
مممم
ماظؾوضلم مممأيم ممم
مممموم مممممم
مطوغًم م.%5.43م مأع
مم مممم
مغلؾؿفؿ
مممنم مم ممم
ماظعوئؾي؛م مصن
معـم مممممممم
مم مم
اظدسؿ
ممم
%54.34مالمصبدونماظدسؿمدقاءمأطوغًمدروسمخصقصقيمأممعـماظعوئؾي.م
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اجلدول رضؿ  : 10غسب اظؿالعقذ وصؼ غقع اظعؿؾ اخلارجل.
غقع اظدسؿ
عؼابؾ عؾؾغ عاظل
األدرة
ذاتل
اجملؿقع

سدد اظؿالعقذ

اظـسؾة ادلؽقؼة

37
5
50
48

%40.21
% 5.43
% 54.34

مممممممممممم مممممممم م ممم ممم ممم ممم ممممم مم مممممم مممم ممم م ممممممممم
موماٌؼورغيمؼبماظـؿوئٍ؛مصؽوغًماجملؿقسيماظيتمودماظدسؿمعـماألدرةمأطـرم
أع
ممم م 13.51معؼوبؾم
مر مبـ
ممممم
مظؾؿفؿقسي مؼؼد
مّؿقدطم مممم ممم مم
ماألخرىم م ممم م
ماجملؿقسوتم مم م مم
معـم مم ممم مم
هصقالم مم
م مم
معؿقدطم
مم
مطونم مممم م
مممممممم ممم
مم ماظـوظـي
ماجملؿقسي
مممموم مم ممم
ماًصقصقي،م مأع
ماظدروسم مم م مم ممم
مم مممممم
جملؿقسي
 12.35ممم
اظـؿوئٍمظؾؿفقسيم9.69م(اظشؽؾمرضؿم.)5

اظشؽؾ رضؿ  : 5عؼارغة بني اجملؿقسات يف عادة اظرؼاضقات.
20
18
16
14
12

معدل الرياضيات

10
8
6
4
2

35

4

ذاتي

األسرة
العمل خارج المدرست في الرياضياث
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اظؾغيماظػرغلقي

غالحظ معـ ماىدول مرضؿ م 11متقزؼع ماظؿالعقذ موصؼ مغقع ماظعؿؾ ماًورجل،م
حقٌ مند مغلؾي ماٌلؿػقدؼـ معـ محصص ماظدروس ماًصقصقي م %26.7؛م
مكماظدسؿم
ممم
ممممممم ممممم
مفمالمؼقجدمتؾؿقذمواحدمؼؿؾؼ
مممم مم مممم ممممممممممم
ؼعؿؿدونمسؾكمأغػلفؿ.مؼبمحٔمأغ
و %22م مممممم مم مم ممممم م مممم مم م
عـ ماظعوئؾي .مو مػذا مؼرجع مإظب مرؾقعي ماٌودة مطقغفو مظغي مأجـؾقي ،مطؿو متعؽسم
علؿقىماألدرةماظؿعؾقؿل.م

اجلدول رضؿ  :11تقزؼع اظؿالعقذ وصؼ غقع اظعؿؾ اخلارجل
غقع اظدسؿ

سدد اظؿالعقذ

اظـسؾة ادلؽقؼة

عؼابؾ عؾؾغ عاظل
األدرة
ذاتل
اجملؿقع

8
00
22
30

%26.70
% 00
%73.30

مم مأممنم مم ممم ممم
ماجملؿقسيم
ماظؿقصقؾ،م ممند
معلؿقىم مممم م مم م
ماجملؿقسوتم ممؼبم مم ممم
مممممممم مممبٔم مم ممم مم
ممموم ماٌؼورغي
أع
اٌلؿػقدةمعـكماظدروسماًصقصقي؛مطونمعؿقدطماظؿقصقؾمشلوم 13.07م؛مؼبم
حٔماجملقسيماظـوغقيمطونماٌؿقدطمم11.89مطؿومؼؾٔمذظؽماظشؽؾمرضؿم.06
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اظشؽؾ رضؿ : 06ادلؼارغة بني اجملؿقسات يف عسؿقى اظؿقصقؾ
20
12

18
16
14

معدل الفرنسيت

12

10
8
6
4
22

ذاتي

8

=N

دروس خصوصيت
العمل خارج المدرست



عودةماظؿؽـقظقجقو

مممنم مم مممممم مممممم ممم ممممممم ممم م مم مممم
ممغلؾيماٌلؿػقدؼـمعـماظدروسماًصقصقيم
غالحظمعـماىدولمرضؿم12؛مأ
مممممممممم%11.1؛موماظـلؾيم
موماجملؿقسيماظيتمتؿؾؼكماظدسؿمعـماظعوئؾيم
ممممممم ممم ممممم مممممم ممممم مممم
ػلم%39.8؛مأع
اظؾوضقيماٌؼدرةمبـم.%49.2م

اجلدول رضؿ  : 12تقزؼع اظؿالعقذ وصؼ غقع اظعؿؾ اخلارجل
نوع الدعم

عدد التالمير

النسبت المئويت

مقببل مبلغ مبلي
األسرة
ذاتي
المجموع

25
7
31
63

%39.7
% 11.1
%49.2
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مممممم مم
مكم
مماجملؿقسيماظيتمتؿؾؼ
ممممنم مم ممم ممممم
اجملؿقسوتمؼبماظؿقصقؾمندمأ
ممم ممم مم مم ممممم م مم مم
موماٌؼورغيمبٔم
ممممممممممممم
أع
مماجملؿقسيماظيتمتؿوبعم
مم
مممنممم ممم ممممم مممممم
،مؼبمحٔمأ
مم 16.01مم مم م
مسؿمعـمررفماظعوئؾيمبؾغماٌؿقدطم
ممم مممم مم مم مممممممممممم مممممم م
اظد
مممممممكم
مم
مماجملؿقسيماظيتمالمتؿؾؼ
مممنممم ممم ممممم مم
؛مؼبمحٔمأ
اظدروسماًصقصقيمطونماٌؿقدطم 15.78مم مم م
مم.10.25م(اظشؽؾمرضؿم)07م
مسؿ؛مطونماٌؿقدطم
ممم مم مممم مممممم م
اظد

اظشؽؾ رضؿ  :07ادلؼارغة بني اجملؿقسات يف اظؿقصقؾ.

 .3اظـاغقي:
ممم مممم ممممم
ماظؿالعقذم
 عادة اظرؼاضقات :مغالحظ معـ ماىدول مرضؿ م13؛م مأممنم مممغلؾي
اٌلؿػقدؼـمعـمحصصماظدروسماًصقصقيمبؾغًم%56.5؛مؼبمعؼوبؾم%43.5م
موماٌؼورغيمبٔماجملؿقسؿٔمؼبماظؿقصقؾم
مم
ممممممممممممممممم ممم ممم مم مم ممممم م مم
مماالسؿؿودمسؾكمأغػلفؿ.مأع
مممالممم م مممممم مم ممممم م
المصبدونمإ
مم ممم
صؿـم(اظشؽؾم)21مندماجملؿقسيماألوظبمعؿقدطماظؿقصقؾمشلومطونم20/9.86م؛م
ؼب معؼوبؾ م 20/7.71مظؾؿفؿقسي ماظـوغقي ،مو مػذا مؼؾٔ ماظؿقصقؾ ماظضعقػم
ظؾؿفؿقسؿٔمؼبمعودةماظرؼوضقوت.م

24

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

اجلدول رضؿ  :13غسب تقزؼع اظؿالعقذ يف اظـاغقي وصؼ غقع اظعؿؾ
اخلارجل.
غقع اظدسؿ

عدد التالمير

النسبت المئويت

عؼابؾ عؾؾغ عاظل
األدرة
ذاتل
اجملؿقع

39
00
30
69

%56.5
% 00
%43.5

اظشؽؾ رضؿ  :08عؼارغة اظؿقصقؾ بني اجملؿقسؿني يف عادة اظرؼاضقات.
30

20
1

معدل الرياضياث

10

0
30

ذاتي

39

=N

دروس خصوصيت

العمل خارج المؤسست مادة الرياضياث
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 عادة اظػقزؼاء:
محصصم
مم
معـم م م م
ماٌلؿػقدؼـم مم
مممم ممم مممممم
ماظؿالعقذ
ممم مممم
غالحظ معـ ماىدول م(رضؿ م)14م مأممنم مممغلؾي
ممم20/11؛م
ملماظؿقصقؾمشلوم
ممممم ممممم م مم مم
واظيتمطونمععد
اظدروسماًصقصقيمتعودلم %36.8ممم مممم
ؼب محٔ مأن مغلؾي ماظؿالعقذ ماٌلؿػقدؼـ معـ ماظدسؿ معـ ماألدرة م( %2.9تؾؿقذانم
مكماظدسؿ؛مندم
ممم
مممممم ممممم مم مم
موماجملؿقسيماظيتمالمتؿؾؼ
ممممممم ممم ممممم مم
صؼط)مومطونمععدلماٌودةم. 20/14.18مأع
غلؾؿفوم %60وطونمعؿقدطماظؿقصقؾمؼبماٌودةم( 20/9.83اظشؽؾمرضؿم.)09
اجلدول رضؿ  :14غسب تقزؼع اظؿالعقذ يف اظـاغقي وصؼ غقع اظعؿؾ
اخلارجل يف عادة اظػقزؼاء.
غقع اظدسؿ

سدد اظؿالعقذ

اظـسؾة ادلؽقؼة

عؼابؾ عؾؾغ عاظل
األدرة
ذاتل
اجملؿقع

25
02
41
69

%36.8
% 2.9
%60.3

اظشؽؾ رضؿ  :09عؼارغة اظؿقصقؾ بني اجملؿقسؿني يف عادة اظػقزؼاء
3
0

2
0

معدل الفيزياء

1
0

0
4
1

ذاتي

2

األسرة

العمل خارج المؤسست في الفيزياء
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عـاضشة اظـؿائج

 .1االبؿدائل

ممسددماظؿالعقذماٌلؿػقدؼـمعـمحصصماظدروسماًصقصقيمعرتؾطمبعوعؾٔم
مم
إمنمم ممممممم ممممممم مممممم ممم مم م م ممممممم ممم م مم مممممممم ممممممم
اثـٔ:م
 عقضع ماٌمدلي ماىغراؼب :محقٌ مػـوك معمدلوت مترتػع مصقفو مغلؾيم
اٌؾؿقؼٔمبفذهماظدروسمومذظؽمراجعمإظبماظعوعؾماالضؿصوديمظألدرماٌؿقاجدةم
بوظؼربمعـفو؛مإذمبؾغًماظـلؾيم%42معـمذبؿقعمطؾماظؿالعقذمؼبماٌمدلي.مؼبم
حٔمػـوكمعمدلوتمأخرىمؼبمعقضعمزبؿؾػمجغراصقو؛مندمأنمسددماظؿالعقذم
اظذؼـمؼلؿػقدونمعـمحصصماظدروسماًصقصقيمبؾغم5متالعقذمصؼطمعـمذبؿقعم
48متؾؿقذمؼبماظلـيماًوعلي.
مؼؿوبعقنم
مم
ماظذؼـم ممممممم
مممم ممممم
ماظؿالعقذ
مأشؾىم مممم
ممؾبجمدمؽب مأممنم مم مم
مظؾؿالعقذ:م موم
ماظدرادلم مممم مممم
اٌلؿقىم مممممم م
 مم ممم
حصص ماظدروس ماًصقصقي مػؿ معـ ماظلـي ماًوعلي؛ مأي مبداصع ماالدؿعدادم
ظالعؿقون.م
مومػؾمػـوكمارتؾوطمبٔماظؿقمصقؾماظدرادلمومعؿوبعيماظدروسماًصقصقي؟م
ممممم ممممم ممممممم ممم ممممم
أع
مفمظقسمعؼؾقالمإحصوئقو؛مومذظؽم
مم
صؿـمخاللماظـؿوئٍمؼظفرمارتؾوطمزوػرؼومومظؽـمم مممم مممممم ممم م ممممم مممممم
مم مم م م مممممممم ممم م مممممممم مم مممممممممم
ظعدةمأدؾوبمعـفو:م
 سددمأصرادماظعقـيمصغرلمٓومصبعؾماظـؿوئٍمعشؽقطومصقفو.
تدخؾمبعضماظعقاعؾماًورجقيمسؾكمتقجقفماظـؿوئٍ،مغذطرمعـفو؛مأنمممم
 مم م مممم مممممممم ممم ممم مممم مم مممم مممممممممم م ممممممممم مم ممم
اظؿالعقذمؼؿوبعقنم حصص ماظدروس ماًورجقيمسـدمغػسمأدؿوذماظؼلؿ،مومػذام
ؼعؿدلمذومحدؼـ؛مإعومإصبوبلمأومدؾيبمسـدعومتؿدخؾمذاتقيماألدؿوذ.
ومظؽـمبوظرشؿمعـمطؾمػذا،مػـوكمصرقمبٔماجملؿقسيماظيتمتلؿػقدمعـمػذهم
اظدروسموبٔمتؾؽماظيتمالمتلؿػقدمعـفو.مومذظؽ مؼبمطؾمعـمعودةماظرؼوضقوتم
مؾؾماظؿالعقذ.
ممممم
مممم ممممم
واظؾغيماظعربقيموماظػرغلقيمبوظذلتقىمعـمحقٌماألػؿقيمعـمض
مممممممممممممممممممممم ممممممم ممم ممم مم مم ممم ممممممم
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 .2ادلؿقدط

االػؿؿوممبوظدروسماًصقصقيمؼظفرمسـد مغفوؼيماٌرحؾيماٌؿقدطيمادؿعدادم
العؿقون ماظلـي ماظرابعي معؿقدط؛ موذظؽ مبـلى متؼذلب معـ م %50معـ مذبؿقعم
اظؿالعقذ.م
ممموك ماػؿؿوم مّودة ماظرؼوضقوت ( %50عـ مذبؿقع ماظؿالعقذم
ممؾبجممدم مممأنم مػـ
ممم موم
طؿو
ممممممم
مممم% 39.7؛مثؿ
ممتلتلمعودةماظؿؽـقظقجقومبـلؾيم
ممممممممممم مممممممممم ممممم مممممم
ؼلؿػقدونمعـمدروسمخورجقي)مثؿ
م مممممم ممم ممممم مم ممم
اظؾغيماظػرغلقيمبـلؾيم.%26.7م
مومإنمطونمػـوكمعردودمسؾكماظؿقصقؾمّؿوبعيماظدروسماًصقصقي،مصؼدم
مممممم
ممممم مممم مم ممم مممممممم مم ممممم م مم مم مممممممممممم ممم م مم ممم
أع
ممممممممممممـم
مم
مجدمصرقمبٔماجملؿقسيماٌلؿػقدةموبٔمتؾؽماظيتمالمتلؿػقدمعـفو.مطؿومتؾق
ومؾب ممممم ممم ممم ممم ممممم ممممممممم مممم مممم مم ممم مممممممم
دورماألدرةمسؾكمهصقؾماظؿالعقذماظذؼـمؼؿؾؼقنماظدسؿمعـمأصرادػو؛محقٌمطونم
عؿقدطماظؿقصقؾمشلؿم 13.51مومػقمأسؾكمعـماجملؿقسيماٌلؿػقدةمعـمحصصم
مومؼبمعودةماظؿؽـقظقجقوم
مممم
ممممممم مممممممممم ممممم
وذظؽمؼبمعودةماظرؼوضقوت.مأع
اظدروسماًصقصقيم12.35م ممم مم مممممممممممم ممم
طونماظػرقمتؼرؼؾومععدوعومبٔمذبؿقسيماظؿالعقذماظذؼـمؼؿؾؼقنماظدسؿمعـماألدرةم
 16.01ؼبمعؼوبؾم15.89مجملؿقسيماظدروسماًصقصقي.م
ؼبمحٔماظؾغيماظػرغلقيمطونماظػرقمجملقسيماظدروسماًصقصقي م 13.51مؼبم
عؼوبؾم12.35مظؿالعقذماظدسؿمعـماألدرة.
تدخؾ مبعض ماظعقاعؾ ماًورجقي مسؾك مبعض ماظـؿوئٍ :ماظذاتقي م(األدؿوذ مأوم
األدرة )...حقٌمتظفرمصروقمظصوحلمتالعقذماجملؿقسيماظذؼـمؼؿؾؼقنماظدسؿمعـم
ممأصرادػومػؿمأدوتذةمبـػسماٌمدليمٓومصبعؾماظـؿوئٍمعشؽقطوم
ممممم
مممنمممممممممممممم ممممممممم ممممم م ممم ممم مم مممممممم ممم م
األدرةمبلؾىمأ
م م ممممم مم
صقفو،موبوظؿوظلماظػروقمشرلمعفؿي.

 .3اظـاغقي

معـم مممممم مم
ماظدروسم
ماٌلؿػقدؼـم مم
مممم ممم مممممم
ماظؿالعقذ
ممم مممم
مم مأممنم مممغلؾي
ماظـؿوئٍم ممند
مخاللم ممممممم
معـم م م م
اًصقصقي مبؾغً م %56.5مٌودة ماظرؼوضقوت مو مذظؽ مؼب ماظـفوئل موصؼم
ممػوتٔماٌودتٔم
مم
مممنممممم ممممممم
مممم36.8م.%ممأيمأ
ممعودةماظػقزؼوءمبـلؾيم
ممممؿممممممممممممممممم
اظؿكصصوتماظعؾؿقي،مث
ممم م م مم ممممممممم
تؾؼكمؼبمصدارةماالػؿؿوممعـمررفماظؿالعقذمومذظؽمبوألخذمبعٔماالسؿؾورمغقعم
اظؿكصص.مم
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ممممنم مم ممم ممممم ممم ممممممم مم
مماجملؿقسيماظيتمتلؿػقدمعـم
مومعـمحقٌماٌؼورغيمؼبماظؿقصقؾ،مندمأ
ممممم مم مم مممممممممم ممممم م مم م مم
أع
حصصماظدروسماًصقصقيمطونمعؿقدطماألصرادمّ 20/ 9.86ؼوبؾم20/7.71مؼبم
اظرؼوضقوت،مومػذاماظؿؼوربمؼبماٌلؿقىمؼعؽسمصعقبيماٌودةمعـمجفي،موعـم
جفيمأخرىمِطمسؿؾماألدوتذة؛مطقنماظؿالعقذمدقفؿوزونماعؿقونماظؾؽوظقرؼوم
مومؼدصعفؿمإظبماظعؿؾمبطرؼؼيمذػوصيمتعؽسممعلؿقىماظؿالعقذم
ممممم
ؼبمغفوؼيماظلـي،مممٓممممممم مممم مممممم ممم مممممم مممممممم م مممم ممم ممممم
ممم ممممممم ممم
ماظؿقصقؾم م 20/11ؼب معؼوبؾ معؿقدطم
معؿقدط مممم م مم
مصؽون مممم م م
ممممممممم مم مم م
ايؼقؼل.15م مأمممعممو ماظػقزؼوء
اجملؿقسيماألخرىم.20/9.83م

تصــقرات األدرة اجتاه اظدروس اخلصقصقة
ععمعراحؾمتعؾؿماألبـوء،مأيمأنمم
مم
مممدمم م ممممم م مممممممم ممممم ممم ممم
ممسالضيماألدرةمبوٌدرديمدائؿوممبوضطرا
إمنمم م ممممم م ممممممممم مممممممممممم م
ممظؿذلاجعمؼبم
مم
مممم ممم مم م مم
مشلو؛مثؿ
معلؿقىم م مم
ماالبؿدائقيمؼبمأسؾكم مم ممم
ممم مم ممممممممم ممم مم
مؼبماٌرحؾي
متؽقنم م ممممم
ممممممممم مم مم
ػذهماظـؼي
مماظعوئالتمأصؾقًمدبشكم
مم
اٌراحؾماظالحؼيم(ماٌؿقدطموماظـوغقي)،مومذظؽمألمنممممممم م ممم مم م مم م م
مممم م مممم م مممممممممم م مممممممممم مم مممممم مم
اظؾطوظي،ماظعـػ،ماٌكدرات...اخل.16
مجعؾم مػذهم
ممممم
دردي،م مٓمموم م مم
مممم مم مم
مممممم مبوٌ
معـم ممماالػؿؿوم
مممممم مم
مممممممم ماٌزؼد
مظدىم ماظعوئؾي
ماظؼؾؼم ممم
مممم ممممم
وظممممدم مػذا
اظعالضيمبٔماظعوئؾيموماألدرةمعقضعمدرادي؛مخصقصومؼبماظؿلعقـقوتمؼبمصرغلوم
مومؼبمأعرؼؽو؛مصؽونماظؿـوصسم(ايربم
مم
مممممممم مممممم مم ممم مم مممممممم مممم مم
(بعدمصدورمضوغقنماظؿقجقفماٌدردل).مأع
ممممم ممممممممم مممممم مممممممم م
اظؾوردة)مبٔمأعرؼؽوموماالهودماظلقصقوتلمخصقصومبعدمإرالقمػذاماألخرلمأولم
مـوصسمععماظقوبونمؼبم
مم
ممممممممم ممم مممممممم مم
غؿقفيماظؿ
ضؿرمصـوسلمدـيم،1957مومطذظؽ مدـيم 1980مممم
مموبوظؿوظلمزفقرمسالضيمم
ممممم
ماٌـزظل؛م ممممممممم مم م مممم م
مبوظعؿؾم مممممم م
مممممم مممممم
مدماالػؿؿوم
مممم ممم
مممٓمموموظ
اىوغىماظصـوسل.م
م ممم مممم ممم م
عضطربيمبٔماألدرةموماٌدردي؛مظذامندمسدةماغؿؼوداتمظػرضمدقوديماظعؿؾم
اًورجل(ماظقاجؾوتماٌـزظقي)معـمررفماشلقلةماظقصقي.م
مممممؿمؼي.م
مممم
بٔماألدرةموماٌدرديمهؿوجمإظبمدرادوتمعع
ممممم ممم م مممممممممم ممم ممم ممم ممممم مم
مماظعالضيم
ممممنممممم
مومسـدغو،مصن
مممم ممممم
ممأع
بوظرشؿمعـمذظؽ؛مصالمْـعمعـمإسطوءمحمليموجقزةمسـمػذهماظعالضيمهًمضقءم
اظعؿؾماًورجلمظؾؿؾؿقذ.م
 15حلى متصرؼح مأدؿوذؼـ مظؾؿودتٔ :ماظرؼوضقوت مو ماظػقزؼوء .مبوظـوغقؼؿٔ ماٌعـقؿٔم
بوظدرادي.
www.peep.fr
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مممممممممجم مممم ممم م مممممم مممممم مممممممممم
مفيمإظبماألدرةماظيتمؼؿوبعمأبـوؤػوم
ظذامطونمظزاعومسؾقـوماسدادمادؿؿورةمعق
مممممم مممممممم ممممممم مممممم
اظدروسماًورجقي ؛مومذظؽمظؾقضقفمسؾكمغظرةماألوظقوءمإظبمعقضقسـوم(اظدروسم
اًصقصقي) ؛مومبوظؿوظلمايصقلمسؾكماووػوتمومعقاضػمسبقماٌدردي.مسددم
أصرادماظعقـيمطونمسشرةمأدر.م
مممممممم20مصؼرةم؛متضؿمثالثيمأبعود:مم
مًماالدؿؿورةمم
مم ممم م
ضؿ
 تصقرمدورماٌدردي.
 اظـؼيمؼبمدورماٌدردي.
 تصقرمدورماظدروسماًصقصقي.م
صؽوغًماظـؿوئٍمطوظؿوظل:مم
معًماظؽـرلم
مم
مممممم مممم مم
مماٌدرديمضد
تصقرماألدرةماووهمدورماٌدردي:مصقؿومطبمصمممأممنمممممم
 .1م ممممم م ممممم مممممممممممم مم ممممممم
مممومدورماٌعؾؿمأوم
ممممممممممممممم
ألبـوئفؿ؛مصننمأصرادماألدرةماغؼلؿقامإظبمغصػٔمبـلؾيم .% 50أع
األدؿوذمصننمممم % 60ؼرونمأغفمؼؼقممبعؿؾمطؾرلمإلسداد مأبـوئفؿ مظؾؿلؿؼؾؾ.مؼبم
م م ممممممم
مفمظقسمعـمعلموظقوتفؿمعلوممسدةماٌعؾؿمؼبمتعؾقؿمأبـوئفؿ
مممم مممم ممم ممم ممممممم مممم
ؼرونمأغ
حٔمأنمممم % 40ممم
م ممم
معؾقؿلمظألدرة).
ممممم
ممممم مممم ممم م
(رّومؼرجعمذظؽمإظبماٌلؿقىماظؿ
مم ممممم م مممم ممم مممم ممم
 .2اظـؼيمؼبمدورماٌدردي:مأشؾىمأصرادماظعقـيمصؼدتماظـؼيمؼبمدورماٌدردي،م
مماألبـوءمضبؿوجقنمإظبماٌلوسدةمخورجماٌدرديمبـلؾيم
مممم
مممنم مم مممممم ممم مم ممم مممم مم مممم ممم مممممم ممممم
مكمذظؽمعـمخاللمأ
ممؼؿفؾمم مممم ممم مم م م
%100؛ مطؿو مأن ماظؿالعقذ مذبدلون مسؾك ماظؼقوم مبلسؿول مإضوصقي م(انوزم
واجؾوت؛ معراجعي ماظدروس مإجؾورؼو) إضوصي مإظب ماظدروس ماًصقصقي مبـلـؾيم
90م.%مم
مؼرونم مأممنمممم
ممممممم مممم
مممممم ماظعقـي
مطؾم مأصراد
ماًصقصقي:م مم
ماظدروسم مم م مم ممم
محقلم مممممم
ممم م مم
األدرة
 .3تصقر م م
مفومعػقدةمشلؿ؛مظلؾىم
مم
مممممممم ممممممممم مم ممم مم
أبـوءػؿمحبوجيمإظبمحصصماظدروسماًصقصقي؛مطؿومأغ
مممممممم مم مممم مم م م ممممممم ممم م مم ممم
مفؿمعشغقظقنمسـم
مم
مممممم مممم ممممم مم م
أغفؿمسوجزونمسؾكمصفؿماظقاجؾوتمّػردػؿ ( 70م %م)؛مومأغ
االػؿؿوممبلبـوئفؿم(90م.)%
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خالصة ساعة

ممم مأصؾقً معـ مايوجوت ماألدودقي مظؿعؾؿ ماظؿالعقذم
ماًصقصقي
ماظدروسم مم م مم
إمنم مممممم
حلىمعومؼراهماآلبوء،مخصقصومؼبماظلـقاتماظيتمدبؿؿؿمبوعؿقونمصوصؾ،مدقاءم
ؼبماالبؿدائل،ماٌؿقدطمأوماظـوغقي.موظؽـماآلثورماظلؾؾقيماظيتمتؾقؼفومبوظؿؾؿقذم
مبفو،م
مم
ممممممم مم مم
ماظيتم متؼد
ممممم ممم
ماظطرؼؼي
محقٌم ممم
معـم م مم
ماظػقزؼقظقجلم مم
مم مممممممممم م
ماظـػللم مو
ماىوغىم ممممم م
معـم مم ممم
ممظفموماظظروفماظيتمتؿؿماظعؿؾقيمعـمخالشلو،مأصؾحمعـم
مم
ؾبمممؾبمممممممم ممم مممم ممممممممممممممم مم م م مم ممم مم ممم
ممممؼدم
ظذيمؼ
واحملؿقىمامم
ماٌرحؾيم
مممم
مخصقصومم ممؼبم مممم
ماظطوظى،م م م مم
مم ممم ممم م
مممممممم مو
ممممم ماظؿؾؿقذ
ماظلرؼعم ممإلغؼوذ
مممممخممؾم ممم ممم
اظضروريم ماظؿد
مم مممم
االبؿدائقي؛محقٌمطؾماظؿؼورؼرماظعؾؿقيمتشرلمإظبمسدممجدوىماظدروسماإلضوصقيم
مممم مغصػمدوسيم
ممتؿفووز
مممالمممم
ظؾؿالعقذمؼبماظلـقاتماظـالثماألوظبمعـماظدرادي،مسؾكمأ
ممم ممممم مممم مممم ممممم م ممم مم ممم ممممممم مم مم مم
ؼقعقومؼبماظلـقاتماظـالثماٌقاظقي.مم
مْؽـم
مم
ماظـوغقيم م م م
مممموم ممؼبم ممممممم
ماظلوسي،م مأع
ممممممىم ممم مم مم
مصبىم مأممالم متؿعد
ماظـوغلم م م
ممم مممممم
ماظطقر
ممموم ممؼبم ممم
أع
ماحملؿقىم مو ماظذلطقز مسؾكم
ممممم مم ممم
مممم ممماخؿقور
مم مممأنم مؼؿؿم
مذرؼطي
مم م ممم
ماظدسؿ
مدروسم مممم
معـم مممم
مممممم مم
االدؿػودة
مم
ماٌكؿؾػي،م اغطالضو معـ ماظؿطؾقؼ ماٌؾوذر مإظب ماظؿقؾقؾمم
مممممممم ممم ممممم
ماٌلؿقؼوتم ماٌعرصقي
ممممعم ممم ممممم
تـق
واظذلطقى واظذلطقزمسؾك محؾمعشؽالتمتؿـقعمؼبمدرجيماظصعقبي .طذظؽمصبىم
ؼب ماالبؿدائل متعزؼز ماٌقاضػ ماإلصبوبقي مو ماظعودات مو ماظصػوت ماظشكصقي اظيتم
تعؿدل مرطقزة مبـوء صرد معؿقازن معؽؿلى ظؽػوءات ماجؿؿوسقي :طوحذلام ماظغرلم
واالدؿؿوع مإظب ماآلخرؼـ مو متؼؾؾ ماخؿالف ماآلراء ،مواظؼدرة مسؾك ماظؿعؾرل مسؾكم
أصؽورهمومعلوسدةماظغرلموماٌلوواةمععماىؿقع...إضوصيمإظبمذظؽمطؾفمبـوءمجلؿم
دؾقؿ؛ مو مذظؽ مبوالػؿؿوم مبوظرؼوضي ماظؾدغقي مألغفو مربؾ ماػؿؿوم ماألرػول مو مػلم
ضرورؼيمظـؿقمدؾقؿ.مبعدمذظؽمْؽـماظؿػؽرلمؼبماىوغىماٌعرؼب،مومذظؽماغطالضوم
عـماٌلؿقؼوتماظرابعموماًوعس.م
ممممنمممم
موماألدرة،مصبىمتقسقيمأصرادػومبدورػؿماشلوممؼبمعلؿؼؾؾمأبـوئفؿ،موأ
ممممم م ممم مم م مممم مممممممممممممممممممم مممم ممم مممم ممممممم مم
أع
اٌدرديموحدػومالمتؽقنمضودرةمسؾكمهؼقؼماظغوؼوتمواألػدافماٌرجقة.موظقسم
تقصرل محصص مإضوصقي مبعد مدوسوت ماٌدردي مطػقؾ مبرصع ماٌلؿقى ماظعؾؿلم
ألبـوئفؿ،مطؿومصبىماظؿذطرلمدائؿومبلنماظؿؾؿقذمؼبماالبؿدائلمطبؿؾػمسـمذظؽم
اظذي مؼب ماٌؿقدط مأو ماظـوغقي معـ محقٌ ماًصوئص ماظـػلقي مواظؾققظقجقيم
مسالعوتم
مم
مسؾكم م م ممم
مايصقلم م مم
مصؼطم ممؼبم مم م مم
مظقلًم ممم
مممم ممم م
ماظذلبقي
مممم مأممنم ممم
ماٌكؿؾػي،م مطؿو
واظؼدراتم ممم ممممم
ممممممم
31
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عرتػعي مؼب مزبؿؾػ ماٌقاد ،مبؾ مػـوك معو مػق مأػؿ ،موؼؿفؾك مذظؽ مؼب ماطؿلوبم
ضدرات موصػوت مخوصي متعؽس معلؿؼؾؾ مصرد مضودر مسؾك متؼؾؾ متـقع ماألصؽورم
واالدؿؿوعمإظبماظغرلمواحذلامماظرأيماٌكوظػ....م
ادؿؿارة األدرة :أجب بـ :غعؿ أو ال .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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غعؿ

ػؾ حيؿاج ابـؽ إدي دروس خصقصقة؟
ػؾ تؼقم مبساسدة ابـؽ يف اظؼقام بقاجؾاتف؟
ػؾ ػذه ادلساسدة تؿؿـؾ يف اجناز أسؿاظف؟
ػؾ ػذه ادلساسدة تؿؿـؾ يف ذرح اظؿعؾقؿات؟
إضاصة إدي اظدروس اخلصقصقة ػؾ ؼدرس ابـؽ
طذظؽ يف اظؾقت؟
ــ إذا طان اجلقاب غعؿ:ػؾ إلجناز اظقاجؾات؟
ــ أم تػرض سؾقف أن ؼراجع طذظؽ يف اظؾقت؟
دلاذا ؼؾؿقؼ ابـؽ باظدروس اخلصقصقة .....
ــ ػؾ ألغؽ ال تسؿطقع عساسدتف؟
ــ ظقس ظدؼؽ اظقضت اظؽايف؟
ػؾ تؿصؾ بادلدرس عـ أجؾ ابـؽ؟
ػؾ ؼػفؿ ابـؽ اظقاجؾات مبػرده؟
ػؾ حيؿاج ابـؽ دلساسدة؟
ػؾ ترى اظدروس اخلصقصقة عػقدة البـؽ؟
ػؾ تعؿؼد أن ادلدردة ضدعت اظؽـري البـؽ؟
ػؾ تعؿؼد أن ادلدرس ؼؼقم بعؿؾ طؾري السداد ابـؽ
ظؾؿسؿؼؾؾ؟
ظقس عـ عسؤوظقؿؽ عساسدة ادلدرس يف تعؾقؿ ابـؽ
اظؼراءة و اظؽؿابة؟
سـد ذػابؽ إدي ادلدردة ؼؾدو أغف شري عرشقب صقؽ؟
ال خيربك ادلدردقن سـ عسؿقى ابـؽ إال بعد صقات
األوان؟

ال
10
6
5
2
10

0
4
1
0
0
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10
/
6
9
9
3
10
10
5
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0
/
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1
1
7
0
0
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7
3
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