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 أهداف الربنامج

:اهلدف العام للربنامج»

يتوقع من املشارك يف نهاية الربنـامج أن يكـون  
ْ

قادراـــ بــإذن اهللا ـ علــى إعــداد أســئلة الرتبيــة 
ً

الوطنية وفقا ألهداف املادة
ً

 



 تابع أهداف الربنامج

:األهداف التفصيلية للربنامج»

أن يتمكن املشارك من بيان الفرق بني التقويم والتقييم
ْ

. 
أن يتعرف املشارك على التقويم الرتبوي

ْ
. 

أن يبين املشارك الفرق بني التقويم يف الرتبية الوطنية واملوا
ِّ َ ُ ْ

د 
 .اآلخرى

أن يعدد املشارك مستويات اهلدف الوجداني
ْ

. 
 



:األهداف التفصيلية للربنامجتابع »

أن يعطي املشارك تصورا عن الواجبات املنزلية يف مادة الرتبية 
ً ْ

 .الوطنية
أن يعد املشارك أسئلة للرتبية الوطنية تركز على اجلانب 

َ ِّ ُ ْ
 .الوجداني، وال تغفل اجلانب املعريف

أن يوازن املشارك بني مزايا وعيوب أسئلة الصواب واخلطأ
ْ

. 
أن يتدرب املشارك على مقياس تنوع االختبار

ْ
. 

أن يتدرب املشارك عل مقياس تقييم ورقة االختبار
ْ

.    



اليوم األول

 التقويم  الرتبوي» التقويم والتقييم»

 الفرق بني التقويم يف مادة الرتبية الوطنية واملواد اآلخرى

الواجبات املنزلية يف الرتبية الوطنية   األهداف الوجدانية 



عصف ذهني ـ فردي ـ مجاعي )١/١/١(نشاط رقم 

زمن 
ال

)١٥ (
قيقة

د
:أخي الكريم

ما الفرق بني التقويم والتقييم؟



  
:

“…
…




.

 )١/١/١(املادة العلمية للنشاط رقم 



     


.

:رأي امع اللغوي بالقاهرة

         


.

 )١/١/١(تابع املادة العلمية للنشاط رقم 



التقويم 
الرتبوي

7









 )١/١/٢(نشاط رقم 
الزمن 
)١٥

 (
دقيقة



ss

مشغل تربوي ) ١/١/٣(نشاط رقم 

:أخي الكريم

زمن 
ال

)١٥ (
قيقة

د

ما الفرق بني التقويم يف مادة 
الرتبية الوطنية واملواد اآلخرى؟






  


 : أمثلة


     


  )١/١/٣(املادة العلمية للنشاط رقم 



 األهداف الوجدانية 

     
    

  
    


     



دقيقة) ٣٠(الزمن  )١/١/٤(نشاط رقم 




 

      


        


      


  


         




 مستويات األهداف الوجدانية 
 
 

                  











التقبــل/ االستقبال  ـ١




أفعال مستوى االستقبال






ـ االستجابة٢
     



أفعال مستوى االستجابة








ـ التقييم٣


  

أفعال مستوى التقييم

               






 التنظيم ـ٤

 


أفعال مستوى  التنظيم








ـ التمييز٥

   
       



أفعال مستوى التمييز


              























 )١/١/٥(نشاط رقم 

من 
الز

)٢٥ (
قيقة

د

الواجبات املنزلية

تكثــر تــساؤالت الــزمالء معلمــي الرتبيــة 
الوطنيــة عــن الواجبــات املنزليــة ملــادة 
الرتبية الوطنيـة، هـل خيـصص هلـا كـراس 
كبقية املواد، أم تنفذ النشاطات الواردة يف 
ــط، أم تكليــف الطــالب بكــراس  الكتــاب فق
يسمى كراس نشاط مادة الرتبية الوطنيـة 

يقوم بالدور املطلوب للواجبات املنزلية؟



 : أسباب هذه التساؤالت
الوعي بأهداف الرتبية الوطنية وأنها موجهة للسلوك  !

.بالدرجة األوىل
مادة الرتبية الوطنية ليس هلا درجة صغرى، فاعتقد البعض  !

أن الواجبات املنزلية لن حتظى باهتمام الطالب، فتوقف عن 
َّ

.إعطاء الواجبات واكتفى حبل نشاطات الكتاب
مادة الرتبية الوطنية حتتوى جانبا معرفيا فأراد البعض أن  !

ْ  ً
جيعل من الواجبات أسلوبا للتقويم يقابل األهداف املعرفية 

ً
ووسيلة لتجريب االختبارات فخصص هلا كراسا للواجبات شأنها 

ً
.شأن املواد األخرى



 الواجبات املنزلية يف الرتبية الوطنية '
 يف املرحلة االبتدائية

 
          




          
     

        




 الواجبات املنزلية يف الرتبية الوطنية '
 يف املرحلتني املتوسطة والثانوية





        


          


        





 كفارة الس

سبحانك اللهم 
َّ

وحبمدك أشهد أن ال 
إله إال أنت  أستغفرك 

. وأتوب إليك جزاكم اهللا 
خريا على 

ً
 حسن تفاعلكم

 أخوكم
 حممد السلطان



اليوم الثاني

 أنشطة تطبيقية ألسئلة على مقرر الرتبية الوطنية

 مقياس تقييم االختبار

 مزايا وعيوب أسئلة الصواب واخلطأ

   مقياس تنوع االختبار    



أنشطــة 
 تطبيقية ألسئلة  على 
مقررات الرتبية الوطنية

دقيقة) ٢٥(الزمن  )٢/١/١(نشاط رقم 



 تقدير دور القوات املسلحة يف " ًدرست موضوعا عن
 " محاية الوطن

   ما الذي تشعر به حينما تشاهد قواتنا املسلحة؟ وملاذا؟

  مكانة، ومنزلة " اململكة العربية السعودية " لوطنك
 .عظيمة يف العامل اإلسالمي 

   ترى ما الذي أعطى اململكة هذا التميز؟



   اململكة العربية " اقرتب موسم احلج ولوطنك
.  جهود مشرفة يف خدمة ضيوف الرمحن " السعودية 

"  ذكرنا ببعض هذه اجلهود من خالل دراستك ملوضوع 
".جهود اململكة يف خدمة احلجيج 

ٍمن األشياء البديهية التي يفرتض أن يقوم بها أي واحد منا  
ًميلك حسا وطنيا أن يساهم يف دعم منتجات وطنه؛ ألن املردود  ً

  .سيعود عليه
" أجل دعم منتجات وطنك  ما الدور الذي جيب أن تقوم به من

؟" اململكة العربية السعودية 



    وطني بني املاضي " من خالل دراستك ملوضوع
وازن بني احلالة االقتصادية يف اململكة العربية " واحلاضر 

ًالسعودية قدميا وحديثا ً. 

أراد زميلك أن يسافر للسياحة خارج اململكة، وأنت تريد أن     
.تقنعه بالعدول عن ذلك

ما املربرات التي تذكرها إلقناعه بالعدول عن السفر للسياحة     
  اخلارجية؟



 عند جتوالك يف احملالت التجارية ـ من أجل التسوق ـ
صنع يف " تشاهد العديد من املنتجات كتب عليها 

 ".السعودية 
    ما الذي تشعر به حينما تقرأ تلك العبارة؟ وملاذا؟

ًعندما نستمع إىل قصص اآلباء، واألجداد وكيف كانوا يعانون قدميا 
من ضيق العيش، ومشقة احلياة، فإننا نستطيع أن نتعرف على 

 . ما وصلنا إليه من التقدم 
ً    وازن بني وسائل املواصالت قدميا وحديثا ً.



لكل جمتمع صفات متيزه عن اتمعات األخرى سواء 
ً ِّ

وعندما ننظر إىل جمتمعنا . كانت ثقافية، أو اجتماعية
السعودي جند له مسات متيزه عن اتمعات األخرى 

 .استخدام التقويم اهلجري: منها
     ناقش ارتباط التقويم اهلجري بالعبادات املختلفة يف 

.الشريعة اإلسالمية
  احلوار ظاهرة إنسانية ال زمت اتمع اإلنساني منذ بدء 
اخلليقة، فاإلنسان السوي حياور نفسه، وأسرته، وجمتمعه، وعامله 

ًبشرط أن يكون احلوار مستمرا وفاعال ومفيدا ًً . 
    فما اآلداب التي جيب أن نلتزم بها يف حوارنا مع اآلخرين 

لنخرج بنتائج إجيابية؟



 ما مزايا و ما عيوب أسئلة الصواب واخلطأ؟
 

مشغل تربوي ) ٢/١/٢(نشاط رقم 

زمن :أخي الكريم
ال

)٣٠ (
قيقة

د



ـــه  ـــداده وصـــياغة فقرات ـــهولة إع س
وتصحيحه، مما يوفر الكثـري مـن وقـت 

 .املعلم وجهده

ü

مزايا أسئلة الصواب واخلطأ

  )٢/١/٢(املادة العلمية للنشاط رقم 



ü

امكانية استخدامه يف مجيع 
 .املراحل التعليمية



ـــرية مـــن  ـــة كب ـــه لعين تغطيت
مفردات حمتوى املادة الدراسـية، 
ــشمول يف  ــه يتــصف بال ممــا جيعل
قيـــاس جوانـــب الـــسلوك املـــراد 

 .قياسه
ü



ü

خلوه من ذاتيـة التـصحيح لكـون 
إجاباته حمددة، وميكـن تـصحيحها 

 .باستخدام مفتاح التصحيح



ý

سهولة الغش يف اإلجابة عـن 
 .أسئلته من جانب التالميذ

عيوب أسئلة الصواب واخلطأ



ý

ضــعف درجــة صــدقه؛ نظــرا 
ً

ألن استجابة التلميذ لبعض 
َّ

عباراتـــه قـــد ال تعبـــر عـــن 
ِّ

 .حقيقة أدائه



ý

اخنفاض معامل ثباتـه بـسبب 
ــسبة  ــال التوصــل إىل ن احتم

من اإلجابات الصحيحة عن %٥٠
 .طريق التخمني



ý

عدم مالءمته لقيـاس بعـض القـدرات 
اهلامة كالتحليل و الرتكيب والتقيـيم 

َّ
وإدراك العالقات، واقتصاره على قياس 
العمليات العقليـة البـسيطة كاملعرفـة 

 .والفهم



ý

احتمال حدوث تعلم خاطىء لـدى 
ُّ

ــى  ــسبب اشــتماله عل ــذ، ب التلمي
عدد ال يـستهان بـه مـن العبـارات 
اخلطأ، وخباصة إذا مل يـتم إشـعاره 

ّ

بأنها خطأ
َّ

.  



ý

ـــظ  ـــى احلف ـــذ عل تـــشجيعه التالمي
واالستظهار والرتكيـز علـى احلقـائق 
التفصيلية، ممـا حيـول دون اإلحاطـة 

 .الكافية باملوضوع



 بالتعاون مع أفراد جمموعتك 
قم بقياس تنوع أسئلة مادة  الرتبية الوطنية من 

 .خالل النماذج التي بني يديك

مشغل تربوي ) ٢/١/٣(نشاط رقم 

زمن :أخي الكريم
ال

)٢٥ (
قيقة

د



 بالتعاون مع أفراد جمموعتك
 قيم أوراق أسئلة مادة  الرتبية الوطنية من خالل 

ِّ
 .النماذج التي بني يديك

مشغل تربوي ) ٢/١/٤(نشاط رقم 

زمن :أخي الكريم
ال

)٢٠ (
قيقة

د



 كفارة الس

سبحانك اللهم 
َّ

وحبمدك أشهد أن ال 
إله إال أنت  أستغفرك 

. وأتوب إليك جزاكم اهللا 
خريا على 

ً
 حسن تفاعلكم

 أخوكم
 حممد السلطان


