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 رروصف المق  

 
ر الحيثي ات المرتبطة بتقويم مناهج اللغة العربية وبرامجها, وبذا سيبدأ المقرر بتفكيك المصطلح  سيناقش المقرَّ

معنون للمقرر )تقويم مناهج اللغة العربية في التعليم العام( وذلك بتحديد مفهومات هذه االصطالحات وخصائصها, ال

م بها البرامج التعليمية عامة,  ومنها تحديد مفهوم المنهج, وتبن ِّي مفهومه كبرنامج, ومن ثم تقديم الكيفية التي تُقوَّ

أثناء مناقشة خطوات تقويم  م النظرية والتطبيق جنبا إلى جنبتُقدَّ س. ووبرنامج تعليم اللغة العربية بصفة خاصة

البرامج وإجراءاته. كذلك سيكون من اهتمام البرنامج مراجعة أدوات التقويم لمهارات اللغة العربية في 

كل  ة مع خصوصي   التقويم ومفاهيمه وأنواعه بشكل عام اصطالحاتمناهج/برامج تعليم اللغة العربية للتعليم العام: 

ر  تقويمُ  اأخيرو. التعليم العامتعليم اللغة العربية في  بموادنوع وربطها  والذي استيعاب الجانب النظري للمقر 

ب على سيكون ب ف على تطبيق مفاهيم التقويم النظرية التدر  مقررات اللغة العربية أساليب التقويم في وذلك بالتعر 

  اللغة العربية.  ل مي التقويمية لمع مع تشخيص العادات في التعليم العام

      

ر  أهداف المقر 

 :األولالمحور 

 سيقوم المحاضر بإعطاء محاضرات حول الموضوعات التالية:

 تحديد المفهوم لتقويم البرنامج/المنهج .1

 التقويمتحيد اإلجراء في تصميم  .2

ف على قضايا و .3  صياغة األسئلة للتقويم]كيفية[ التعرُّ

 متحديد النظرية للبرنامج المقو   .4

ف على نماذج التقويم ومكونات كل أنموذج ومزاياه وعيوبه .5  التعرُّ

ف على كيفية تقويم العمليات للبرنامج .6  التعرُّ

 توضيح كيفيّة قياس ومراقبة نواتج البرنامج, وأثره, وكفاءته .7

 

المحور الثاني: يقوم بها الطالب/ة بقراءة الفصول المحد دة من كتاب "التقويم التربوي المؤسسي" 

 م, وتلخيصها, وعرضها وق  المحاضرةلعال

 

 المحور الثالث: الموضوعات التالية يُتوق ع من الطالب والطالبات مراجعتها 

 
 تحديد مفهوم التقويم وأنواعه .1

 تقويم عناصر منهج تعليم اللغة العربية .2

 بدائلالالتعّرف على أساليب التقويم المعاشة في تعليم اللغة العربية مع اقتراح  .3

 يم أساليب التقويم داخل محتوى كتب تعليم اللغة العربية في التعليم العاموصف وتقو .4

 

ر:   موضوعات المقر 

 

 
  Curriculum/Program Evaluation تقويم المنهج/البرنامج . أ



 

 مقدمة في تقويم البرامج: المفهوم والتاريخ والخصائص .1

 تصميم التقويم .2

 التعّرف على القضايا وصياغة األسئلة .3

 متشخيص التقوي .4

 نظرية التقويم .5

 نماذج التقويم .6

 تقويم العمليات للبرنامج .7

 قياس ومراقبة نواتج البرنامج .8

 قياس أثر البرنامج وتحليله وتفسيره .9

 efficiencyقياس الكفاءة  .11

 

 

                                     ]قراءة وتلخيص[   تقويم المهارات اللغوية في منهج تعليم اللغة العربية  . ب

1 

 

أحجار الزاوية في اختبارات اللغة/تطوير : "والثاني أساسية أولية لالختبارات: الفصل األولمبادئ  .1

 (34-3مواصفات االختبارات" )
 (58-35قضايا مرتبطة باالختبارات: االستعداد لالختبارات وتأثيراتها ) .2

 (98-61تقويم مهارات االستقبال اللغوية )  .3

 (142-111تقويم مهارات اإلنتاج اللغوية ) .4

 (162-145) تقويم الكفاءة اللغوية على مستوى المفردات .5

 (182-165تقويم الكفاءة اللغوية على مستوى التحليل اللغوي ) .6

 (241-185التقويم البديل ) .7

 

 الُمتطلَّبات

 
 الدرجة                                                                                                                                العمل

 

  %14     لكل محاضرة(         درجة)  ومشاركة فاعلة )الحضور واالشتراك في مناقشات والتجهيز لها( حضور -

 %26    قراءة وتلخيص وعرض للمواد القرائية المحد دة                                                                      -

 %20                                          ختبار نظري فصلي                                                                     ا

 مشروع تقويمي لمحتوى لغوي )اختيار مادة من مواد تعليم اللغة العربية اختبار نهائي منزلي: -

                                       توى: وصف الموجود مع اقتراح بدائل( وتقديم تقرير وصفي للجانب التقويمي للمح

                                            20%   

 %20                                                                                     (                        )قاعة نهائياختبار -
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